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Στισ 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2011, ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο του Universidad Benemerida de 

Puebla (BUAP), ςτθν Puebla, Mexico πραγματοποιικθκε το 6ο Συνζδριο AMIGOS 2011 που 

οργάνωςε το Network of Mexican Institutions for Library Cooperation (Δίκτυο Μεξικανικϊν 

Ιδρυμάτων για τθ Συνεργαςία Βιβλιοκθκϊν, http://www.bdigital.buap.mx/amigos). Θζμα 

του ςυνεδρίου ιταν: Ο χρθςτησ, η πληροφορία και η βιβλιοιθκη. Αφορμι για τθν 

αναφορά ςτο Συνζδριο αυτό υπιρξε θ πρόςκλθςθ τθσ υπογράφουςασ να περιλθφκεί ςτουσ 

ομιλθτζσ. Πρόςκετοσ λόγοσ επίςθσ είναι ότι το δίκτυο AMIGOS ζχει δομι όμοια με τθν 

Οργανωτικι Επιτροπι Ενίςχυςθσ Βιβλιοκθκϊν. 

 

Το Δίκτυο AMIGOS αποτελείται από 17 ιδρφματα, μεταξφ των οποίων θ Banco de Mexico1, 

πανεπιςτιμια δθμόςια και ιδιωτικά, ερευνθτικά και τεχνολογικά ιδρφματα, κολζγια και το 

Κζντρο Πλθροφόρθςθσ τθσ Αμερικανικισ Πρεςβείασ ςτο Μεξικό. Τα ιδρφματα 

ςυνειςφζρουν ςτθν οργάνωςθ του ςυνεδρίου οικονομικά, είτε με πρόςκλθςθ ομιλθτϊν, 

είτε με ανάλθψθ των απαραίτθτων δραςτθριοτιτων για τθ διοργάνωςθ. 

 

Στόχοσ του φετινοφ ςυνεδρίου ιταν να ςυγκεντρϊςει ντόπιουσ και ξζνουσ ομιλθτζσ που κα 

παρουςίαηαν τισ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν οι βιβλιοκικεσ για να διαχειρίηονται τισ 

δραςτθριότθτζσ τουσ με γνϊμονα τθν τρζχουςα αντίδραςθ των χρθςτϊν κατά τθ διάρκεια 

αναηιτθςθσ πλθροφόρθςθσ, κακϊσ και τισ αλλαγζσ ςτθ βιομθχανία των παρόχων 

πλθροφόρθςθσ. 

 

Εκτόσ από το Μεξικό (Dr. José Ramón Eguibar Cuenca), ςτο ςυνζδριο προςκλικθκαν να 

ςυμμετάςχουν ομιλθτζσ από τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ Αμερικισ (Dr. Camila Alire, Dr. Magda 

Kyrillidou, Mrs. Paloma Celis Carbajal, Mr. Sid McNeal και  Dr. William Rankin), τον Καναδά 

(Mr. Daniel Boivin), τθν Ιςπανία (Dr. Hugo Pardo Kuklinski, Mrs. Christina del Carmen Pouliot 

                                                 
1
 Η Banco de Mexico προςκάλεςε τθν υπογράφουςα για ομιλία τόςο ςτθν Τράπεηα όςο και ςτο Συνζδριο. 
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Madero και Mr. Miguel Angel Marzal), το Ηνωμζνο Βαςίλειο (Dr. Juan Cristóbal Cobo 

Romani) και τθν Ελλάδα (Εφα Σεμερτηάκθ). Κατά τθ διάρκεια του ςυνεδρίου λειτουργοφςε 

ζκκεςθ εταιρειϊν που ςχετίηονται με τον κόςμο τθσ πλθροφόρθςθσ (Springer, Emerald, 

OECD, Ebsco, Swets, Elsevier, Innovative Interfaces κ.λπ.). 

 

Ανακεφαλαιϊνοντασ τα γενικά ςθμεία του ςυνεδρίου ο κ. Isaac Vivas, προϊςτάμενοσ τθσ 

Βιβλιοκικθσ ςτθν Τράπεηα του Μεξικοφ αναφζρκθκε ςτθ δθμιουργικι ςυμβολι των 

ομιλθτϊν ςτισ κεματικζσ ενότθτεσ του ςυνεδρίου. 

Η πρϊτθ ενότθτα ομιλιϊν αφοροφςε τον χρήςτη. Η ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ (emotional 

intelligence) αποτελεί εργαλείο για τον προϊςτάμενο και το προςωπικό τθσ βιβλιοκικθσ να 

γνωρίςουν τόςο τθν κοινότθτα των χρθςτϊν όςο και τουσ ςυναδζλφουσ και να επιλφονται 

προβλθματικζσ καταςτάςεισ. Είναι ςπουδαίο να υπάρχει υποςτιριξθ από το γονεϊκό 

οργανιςμό για τισ δραςτθριότθτεσ τθσ βιβλιοκικθσ και να γίνει κατανοθτό ςτθ διοίκθςθ ότι 

θ βιβλιοκικθ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του. Οι βιβλιοκικεσ προωκοφν τθν αλλαγι και 

λειτουργοφν ωσ παράγοντεσ αλλαγισ. Η πλθροφορικι και οι τεχνολογίεσ είναι μαγνιτεσ για 

τισ βιβλιοκικεσ, αλλά οι βιβλιοκικεσ ζχουν καίρια κζςθ ςε ςφγκριςθ με τθν πλθροφορικι, 

επειδι γνωρίηουν να διατθροφν και να διαχζουν τθ γνϊςθ ςτον οργανιςμό. Η τεχνολογία 

αποτελεί εργαλείο για τθ διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ. Ωσ διαχειριςτζσ πλθροφοριϊν πρζπει να 

δθμιουργοφν τθν επίγνωςθ ότι οι βιβλιοκικεσ είναι ςθμαντικζσ. Ο βιβλιοκθκονόμοσ πρζπει 

να κάνει αιςκθτι τθν παρουςία του και να αναλαμβάνει το ρόλο του διδάςκοντοσ για τουσ 

χριςτεσ ϊςτε να εκμεταλλεφονται τθν υπάρχουςα για να δθμιουργοφν νζα γνϊςθ. 

Φιλτράρει τθν πλθροφόρθςθ για να παρζχει υπθρεςίεσ προςαρμοςμζνεσ ςτισ ανάγκεσ των 

χρθςτϊν. 

 

Η πληροφορία – ωσ δεφτερθ λζξθ ςτον τίτλο του ςυνεδρίου – λειτουργεί ωσ αγακό 

(commodity) και αποτελεί αντικείμενο αγοράσ. Οι βιβλιοκικεσ επενδφουν ςτισ πθγζσ 

πλθροφόρθςθσ αρκετά ποςά, αλλά ταυτόχρονα πρζπει να γίνονται οι διαμεςολαβθτζσ για 

τθ μείωςθ του κόςτουσ απόκτθςθσ των πλθροφοριακϊν και θλεκτρονικϊν πθγϊν από τουσ 

προμθκευτζσ. Οι προμθκευτζσ χρθςιμοποιοφν διαφορετικζσ πλατφόρμεσ και λογιςμικό για 

τθ διάχυςθ τθσ πλθροφόρθςθσ που δθμιουργοφν, αλλά οι βιβλιοκικεσ πρζπει να 

φροντίηουν για να παρζχουν ενοποιθμζνθ πλθροφόρθςθ ςτο κοινό τουσ. Τα κοινωνικά 

δίκτυα είναι πολφ δθμοφιλι ςτισ βιβλιοκικεσ, αλλά γεννοφν ςυηθτιςεισ. Ωςτόςο, θ 

βιβλιοκικθ πρζπει να είναι παροφςα όπου βρίςκονται και οι χριςτεσ τθσ και να τουσ 
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προςεγγίηει με τα μζςα που χρθςιμοποιοφν. 

 

Τζλοσ, θ βιβλιοθήκη ιταν θ τρίτθ ενότθτα του ςυνεδρίου. Η βιβλιοκικθ χρειάηεται να 

αξιολογεί τισ υπθρεςίεσ που παρζχει. Στο Μεξικό δεν υπάρχουν αναλυτικζσ ςτατιςτικζσ για 

τισ βιβλιοκικεσ, εκτόσ από ςτατιςτικά ςτοιχεία για τισ ςυλλογζσ και τθν ανάπτυξι τουσ. 

Υπάρχουν όμωσ εργαλεία (π.χ. StatQUAL από τθν Association of Research Libraries) που 

βοθκοφν τισ βιβλιοκικεσ να αξιολογθκοφν και να αναηθτιςουν τθν επίδραςθ που 

δθμιουργοφν ςτθν κοινότθτα που εξυπθρετοφν.  Δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που θ πλθκϊρα 

τεχνολογικϊν μζςων και πθγϊν δθμιουργοφν ςφγχυςθ ςτουσ χριςτεσ. Όμωσ θ τεχνολογία 

ζχει αλλάξει τθν αντίλθψι μασ για τισ υπθρεςίεσ τθσ βιβλιοκικθσ και τον OPAC που 

ενςωματϊνεται και γίνεται προςβάςιμοσ από τα smartphones. Πάντοτε τίκεται το ηιτθμα 

για τισ βιβλιοκικεσ να παρζχουν ποιοτικζσ υπθρεςίεσ και να υποςτθρίηουν τισ 

πλθροφοριακζσ ανάγκεσ των χρθςτϊν. 

 

Τελικά όμωσ αυτό που χρειάηεται είναι να δίδεται προςοχι ςτουσ ανκρϊπουσ ωσ βαςικοί 

μοχλοί επικοινωνίασ και ανταλλαγισ γνϊςεων και όχι αποκλειςτικά ςτθν πλθροφορικι και 

ςτισ υπθρεςίεσ τεχνολογίασ και επικοινωνίασ. 


