
Πληροφορία – ψηφιακό περιβάλλον – 

βιβλιοθήκη 
 
 

Φίλιππος Τσιμπόγλου PhD 

 
Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου 

 

 
 

 

 

Διάλεξη 
Τμήμα Πληροφορικής  

 
Λευκωσία, 10/02/2006 



2 

Τι ήταν οι Βιβλιοθήκες 

Κατά καιρούς διάφορα, αλλά πάντα: 

 Χώρος, συγκέντρωσης, οργάνωσης, διαχείρισης υλικού 
καταγεγραμμένης γνώσης και πληροφοριών  

Απαιτήσεις σε λειτουργίες και γνώσεις 

 Προσδιορισμός χρηστών,  

 αναγνώριση αναγκών χρηστών,  

 καθιέρωση πολιτικής,  

 γνώση του περιεχομένου,  

 γνώση της αγοράς,  

 γνώση των διαδικασιών, (παραγγελίες, παραλαβές, 
παρακολούθηση και διεκδίκηση τευχών, 
καταλογογράφηση, ταξιθέτηση, διαχείριση και 
εξυπηρέτηση χρηστών, δανεισμός, διαδανεισμός κλπ.) 
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Βιβλιοθήκες ταξίδι στο χρόνο 

Πρώτες Βιβλιοθήκες 

• Μεσοποταμία- Αίγυπτος- Ιερατεία (κλειστές 

βιβλιοθήκες) 

• Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας 700.000 τόμοι 

• Βιβλιοθήκη Περγάμου 350.000 τόμοι 

• Βιβλιοθήκη Πανταίνου 

(«ΒΥΒΛΙΟΝΟΥΚΕΞΕΝΕΧΘΗΣΕΤΑΙ») («ΒΥΒΛΙΟΝ ΟΥΚ ΕΞΕΝΕΧΘΗΣΕΤΑΙ») 

 



4 

Βιβλιοθήκη Πανταίνου (Αθήνα, 98-102 μ.Χ )  

• Κανονισμός. Μη δανειστική (άρα άλλες δανειστικές) 
• Ωράριο λειτουργίας 

• Ανοιχτές βιβλιοθήκες 
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Αναδρομή: Ρόλος Βιβλιοθηκών  

Μεσαίωνας μοναστηριακές βιβλιοθήκες 

 Συγκέντρωση χειρογράφων βιβλίων 

 Αναπαραγωγή χειρογράφων βιβλίων 

 Οργάνωση υλικού  

Κώδικες (κατάλογοι συλλογών ανά τίτλο ή/και 
συγγραφέα) 

Ουμπέρτο Έκο «Το όνομα του Ρόδου», 
Λαβύρινθος της γνώσης 
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Αρχαιότητα-Μεσαίωνας 

 Διαθέσιμη Τεχνολογία: 
 Χειρόγραφη αντιγραφή 

 Διάσταση Χρόνος 
 Χρόνος αναπαραγωγής ΧΧ μήνες για ένα αντίτυπο 

 Διάσταση Χώρος: 
 Φυσική παρουσία, μετακίνηση χρήστη 

 Διάθεση-Πρόσβαση:  
 Επιλεκτική έως Άκρως επιλεκτική 

 Μέσο: Αριστουργήματα 
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Αναγέννηση 

 Διαθέσιμη τεχνολογία:  
 Τυπογραφία, Γουτεμβέργιος  

 Διάσταση χρόνος:  
 Χρόνος αναπαραγωγή βιβλίο: 3-4 μήνες για 

αναπαραγωγή εκατοντάδων αντιτύπων (μείωση 

κόστους αναπαραγωγής) 

 Διάσταση Χώρος: 
 Φυσική παρουσία, μετακίνηση χρήστη (ή και 

βιβλίου) 

 Διάθεση-Πρόσβαση:   ευρεία, μαζική  
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1665 Philosophical Transactions of the Royal Society of 

London  

το πρώτο επιστημονικό περιοδικό από τον Henry Oldenburg 

 Μαζική διάδοση γνώσης, αλλά και 

 Κατοχύρωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

 
1665 – 1965 

 
 

300 χρόνια ομοιόμορφης, αδιατάρακτης 
συνέχειας 
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300 χρόνια ομοιόμορφης, αδιατάρακτης 
συνέχειας (1665 – 1965) 

Βιβλιοθήκες, ύψιστο επίπεδο τεχνολογίας: 
• γραφομηχανές,  

• μικρομορφική τεχνολογία (μικροταινία, μικροδελτίο) 

Συγκέντρωση έντυπου κ.α. «συμβατικού» υλικού: 
• βιβλία, περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, στατιστικές, 

χάρτες κ.α. 

Οργάνωση:  

• Υλική διάσταση: Δελτία και κατάλογοι για το 

περιεχόμενο συλλογών (μεταδεδομένα - metadata) 

• Άυλη διάσταση: Ταξινομικά συστήματα οργάνωσης 

υλικού βιβλιοθηκών (LC) 

Διάθεση υλικού επιτόπου ή δανεισμός  
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Προηγούμενες «νέες» Τεχνολογίες διαχείρισης 

πληροφοριών 

Μικρομορφική πληροφορία  
(τεχνολογικά διαμεσολαβημένη πληροφορία) 

 1906 Paul Otlet προτείνει πρότυπο 
μικροδελτίο 

 1925 Otlet, Goldschmidt 
μικροφωτογραφική βιβλιοθήκη 
100x100x18cm = 18.750 τ. 350 σ. 468 τρ. μ. 
ραφιών 

 1927, 1931 Emanuel Goldberg πρότυπος 
ταχυεπιλογέας μικροταινιών 
φωτοηλεκτρική αναζήτηση όρων ευρετηρίου 
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Emanuel Goldberg  
Ταχυεπιλογέας μικροταινιών 

Φωτοηλεκτρική αναζήτηση όρων ευρετηρίου (1931) 

Buckland, Michael. 1992. Emanuel Goldberg, Electronic Document Retrieval, and Vannevar Bush’s Memex. 
Journal of the American Society for Information Science 43, no. 4 284-94. 
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Φωτοηλεκτρική αναζήτηση όρων ευρετηρίου (1931) 
Buckland, Michael. 1992. Emanuel Goldberg, Electronic Document Retrieval, and Vannevar Bush’s Memex. 
Journal of the American Society for Information Science 43, no. 4 284-94. 

Emanuel Goldberg  
Ταχυεπιλογέας μικροταινιών 
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Προηγούμενες «νέες» Τεχνολογίες διαχείρισης 

πληροφοριών 

 1934 ο Paul Otlet συνδυάζει στοιχεία 
συγκρινόμενα με τη «σύγχρονη αντίληψη» 

διάχυσης της πληροφορίας:  
 εξ αποστάσεως πρόσβαση (tele-reading) (Otlet 1934 σελ.: 238), 

αποσύνθεση και επανασύνθεση εδαφίων από βιβλία και 
υπερσυνδέσεις με συσχετιζόμενα εδάφια, τεχνικές ανάκτησης 
πληροφοριών και στρατηγικές αναζήτησης, σύστημα διαχείρισης 
βάσεων δεδομένων, διασύνδεση βάσεων δεδομένων και αυτόματη 
ευρετηρίαση, δίκτυα επιστημονικής επικοινωνίας και τηλεδιάσκεψη, 
πολυμέσα και εικονική πραγματικότητα, προσθήκη σημειώσεων επί 
των εγγράφων,διαδραστική τηλεόραση, (“Traité de la documentation. Le 
livre sur le livre: Théorie et pratique” Otlet 1934 σελ.: 391). 

 1944 Fremont μικροδελτία βιβλίων – δελτία 
καταλόγου 

 1945 Vanevar Bush “memex” 
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Προηγούμενες «νέες» Τεχνολογίες διαχείρισης πληροφοριών 

Μικρομορφική τεχνολογία 

 περιορισμένη διάδοση συσκευών ανάγνωσης 
μικροφωτοαντιγράφων σχεδόν αποκλειστικά στο χώρο 
των επιστημόνων και περιφερειακά σε επιχειρησιακούς 
τομείς (π.χ. Τράπεζες, για την αρχειοθέτηση ακάλυπτων 
επιταγών (Buckland 1992a σελ.: 285, 288), ανταλλακτικά). 

 Ο περιορισμός δεν επέτρεψε την υλοποίηση και την 
επικράτηση της ιδέας  

Ψηφιακή πληροφορία  

 ευρεία διάδοση συσκευών και υποδομών σε όλο το 
φάσμα των επιχειρήσεων και δεν περιορίστηκαν στον 
χώρο των επιστημόνων 



16 

Διαφορά ψηφιακής και μικροφωτογραφικής 

πληροφορίας 

 Βαθύτερη εξήγηση στην ανάλυση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων της πληροφορίας 

στην ψηφιακή της μορφή και των δυνατοτήτων 

των Τεχνολογιών Πληροφόρησης που τις 

διαχειρίζονται.  

 Η διαφορά στη φύση της ψηφιακής πληροφορίας 

προσδίδει διαφορετικές ιδιότητες και άρα 

διαφορετικές δυνατότητες επεξεργασίας του 

περιεχομένου έναντι του μικροφωτοαντιγράφου και 

τις δυνατότητες της συσκευής ανάγνωσης.  
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Ιδιότητες πληροφορίας 

 

Μη αναλωσιμότητα 

 Η πληροφορία δεν μπορεί να ενταχθεί στη ίδια κατηγορία 
οικονομικών αγαθών με τα άλλα προϊόντα, επειδή με την 
πώλησή της σε ένα αγοραστή συνεχίζει να την κατέχει και 
ο πωλητής (Kenneth Arrow,  1984 σελ.: 142).  

 Η μετάδοσή της δεν οδηγεί σε απώλεια αλλά, μάλλον 
αντίθετα, σε πολλαπλασιασμό της αξίας (Oppenheim, 
Stenson, and Wilson 2001). 
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Πληροφορία:  

Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες 

1. Πληροφορία - επικοινωνία,  

2. Μη αναλωσιμώτητα,  

3. Μη ανταγωνιστικότητα,  

4. Πολυχρηστικότητα,  

5. Εξατομίκευση,  

6. Πολυεδρικότητα,  

7. Πολυχρησιμότητα,  

8. Ευρύτητα επιπτώσεων,  

9. Μοναδικότητα,  

10. Αναδυτικότητα,  

11. Κόστος αναπαραγωγής,  

12. Προστιθέμενη αξία,  

13. Αγραμμικότητα παραγωγής και γραμμικότητα 
αναπαράστασης. 
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Ψηφιακή Πληροφορία: 

Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες 

14. Σύγχρονη πολυχρηστικότητα, 

15. Τεχνολογικά αδιαμεσολάβητη έναντι διαμεσολαβημένης 
πρόσβασης 

16. Απαίτηση δεξιοτήτων του χρήστη,  

17. Αποδέσμευση από χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς,  

18. Σύγκλιση μέσων,  

19. Ασυνεχής και συνεχής πληροφοριακή ροή,  

20. Στατική και δυναμική μορφή των πληροφοριακών οντοτήτων,  

21. Ομάδες ομοειδών μονάδων και πεπερασμένα σύνολα 
πληροφοριακών οντοτήτων,  
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Ψηφιακή Πληροφορία:  

Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες 

22. Φυσική εγγύτητα και απόσταση μεταδεδομένων και 
περιεχομένου,  

23. Διασυνδεσιμότητα ψηφιακών οντοτήτων,  

24. Ταχύτητα μετάδοσης,  

25. Έκταση μετάδοσης,  

26. Κατεύθυνση μετακινήσεων χρήστη-πληροφορίας,  

27. Ομοιομορφία και εξατομίκευση παρουσίασης πληροφοριακών 
οντοτήτων,  

28. Ποικιλία και ασυμβατότητα μορφοτύπων,  

29. Μετατρεψιμότητα των μορφοτύπων,  

30. Εμπειρικός χαρακτήρας των πληροφοριακών αγαθών.  
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Μόλις  εχτές 1970-1980 

• Πρώτες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (τι 

υπάρχει ανεξάρτητα αν περιλαμβάνεται στη 

συλλογή της βιβλιοθήκης) 

• Σε host computers εκτός βιβλιοθήκης, 

απομακρυσμένη πρόσβαση (DIALOG, ESA, DIMDI, 

SDC, DATASTAR, INKA, TELESYSTEMES QUESTEL, CISI, 

EURIS, ECHO, κλπ.) 

• Ενδιάμεσοι πληροφόρησης (information 

intermediaries) 
• Πρώτοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι βιβλιοθηκών 

με χρήση υπολογιστών (τί υπάρχει στη συλλογή 
συγκεκριμένης βιβλιοθήκης) 
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Διαθέτης 1 

Διαθέτης 2 

Διαθέτης 3 

 

2. Επιλογή 

βάσεων δεδομένων 

Διαθετών 

3. Διαμόρφωση 

στρατηγικής 

 

 

 

Ενδιάμεσος 

πληροφόρησης 

 
6. Αποστολή 

αποτελεσμάτων στον 

τελικό χρήστη 

 

 

 

 

Τελικός  xρήστης 

 

1. Αίτημα 
βιβλιογραφικής 
αναζήτησης 

 
    5. Ανάκτηση αποτελεσμάτων 

5. Ανάκτηση  αποτελεσμάτων 

αποτελεσμάτων 

4. Αναζήτηση 
με γλώσσα εντολών 2 
(command language) 

4. Αναζήτηση 
με γλώσσα εντολών 3 
(command language) 

4. Αναζήτηση 
με γλώσσα εντολών 1 
(command language) 

Μοντέλο εξυπηρέτησης τελικού χρήστη με ενδιάμεσο 

πληροφόρησης  
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Μόλις  εχτές 1980-1990 

• Ευρεία διάδοση ηλεκτρονικών καταλόγων 

βιβλιοθηκών 

• Αναδρομική μετατροπή (retrospective conversion: από 

τα δελτία στους υπολογιστές) 

• Αναδρομική καταλογογράφηση (retrospective 

cataloguing: εξ αρχής καταλογογράφηση προηγούμενων 

προσκτήσεων) 

• Βάσεις δεδομένων σε CD-ROM εντός 

Βιβλιοθήκης, (δικτύωση μερικώς απομακρυσμένη 

πρόσβαση) 
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Χτες – σήμερα, 1990-2002 

Υβριδικές βιβλιοθήκες 

 

• Συνύπαρξη έντυπου και ψηφιακού υλικού 

• Ηλεκτρονική διαχείριση 

• Έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά  

• Βάσεις δεδομένων τοπικές και 

απομακρυσμένες, εθνικές και διεθνείς 

 

• Διαδίκτυο INTERNET: μέσο και περιεχόμενο 

αλλά και τρόπος 

 



Εκκίνηση αναζητήσεων μέσω ιστοσελίδας 

βιβλιοθήκης  
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Τι είναι σήμερα η βιβλιοθήκη 
(Υβριδική, ηλεκτρονική, ψηφιακή, εικονική) 

Χώρος συγκέντρωσης υλικού και εξασφάλισης προσβάσεων, 
οργάνωσης, διαχείρισης, κατάρτισης χρηστών 

Απαιτήσεις σε λειτουργίες και γνώσεις: 

 Προσδιορισμός χρηστών,  

 αναγνώριση αναγκών χρηστών,  

 καθιέρωση πολιτικής,  

 γνώση του περιεχομένου,  

 γνώση της αγοράς,  

 γνώση των διαδικασιών, (παραγγελίες, παραλαβές, 
παρακολούθηση και διεκδίκηση τευχών, καταλογογράφηση, 
ταξιθέτηση, διαχείριση και εξυπηρέτηση χρηστών, δανεισμός, 
διαδανεισμός),  

 γνώση των ιδιοτήτων της ψηφιακής πληροφορίας, της 
τεχνολογίας και των δυνατών λύσεων, κλπ  
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Τα υποσυστήματα  

 Η αποστολή 

 Οι στόχοι - Οι λειτουργίες - Οι διαδικασίες 

 Οι πόροι 

 Οι άνθρωποι 

 Οι πληροφορίες: υλικό και προσβάσεις 

 Οι χώροι 

 Η Τεχνολογία και οι υποδομές 

 Η χρηματοδότηση 

 Οι σχέσεις 

 Τα περιβάλλοντα 

 Το ίδρυμα 

 Οι Χρήστες 

 Οι παραγωγοί-προμηθευτές πληροφοριακών πόρων 

 Οι άλλες βιβλιοθήκες 

 Οι Τεχνολογίες πληροφόρησης 

 Οι κοινοπραξίες – περιβάλλον ή υπερσύστημα; 

Η Βιβλιοθήκη ως σύστημα 
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29 



30 



31 



32 
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Τι αλλάζει στις Βιβλιοθήκες 

Η φύση των πραγμάτων 

 

μετά από 300 χρόνια αδιατάρακτης συνέχειας η 

… ασυνέχεια 
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 Το τέλος του Βιβλίου  

ή  

Οι αλλαγές στον τρόπο καταγραφής της 

γνώσης;  

Το μέλλον του Βιβλίου 

 Ποιο μέλλον 3, 10, 25, 100 ή 300 χρόνια; 

 Ποιο βιβλίο; 

 

Ξεκινώντας από το μέλλον 
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Fahrenheit 451 

Ray Bradbury 

Francois Truffaut 

Η διέξοδος: Άνθρωποι 

ζωντανά -βιβλία 

Το μέλλον του Βιβλίου; 
Fahrenheit 451,  Francois Truffaut, 1966-7, Kristi Hiner, Ray Bradbury , http://www.destgulch.com/movies/f451/  

http://www.hollywood.com/movies/detail/movie/237788 
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Τι θεωρούμε ότι είναι το Βιβλίο;  

Μερικές σκέψεις αντί ορισμού 

Το Περιεχόμενο του; Άυλο:  

 σκέψεις, στοχασμός, γνώσεις, φαντασία, πραγματικότητα, 
αλήθεια, ψέμα, ζωή, έρωτας, χαρά, πόνος … 

To Μέσο; Υλικό:  

 τυπωμένο χαρτί, εξώφυλλο, μυρωδιά, αίσθηση, 
ξεφύλλισμα … 

Ο Τρόπος του; διαδικασίες, μέσα, προϋποθέσεις  

 ανάγνωσης, συναναστροφής, απομόνωσης, συγγραφής, 
παραγωγής, έκδοσης, διάθεσης, απόκτησης, «αντιγραφής-
διασκευής», πέταγμα στο όνειρο, επιστροφή στην 
πραγματικότητα, επικοινωνία, μάθηση … 

Συνδυασμός όλων και άλλων 
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Τι θεωρούμε ότι κινδυνεύει από το Βιβλίο;  

 Το Περιεχόμενο;  

 To Μέσο;  

 Ο Τρόπος;  

 Συνδυασμός όλων και άλλων 
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Περιεχόμενο Βιβλίου ή έντυπου 

 Βιβλίο κυριολεκτικά (Μονογραφία) ή γενικευμένα 
το έντυπο 

 Περιοδικά (έντυπα - ηλεκτρονικά) 

 Εφημερίδες  

 Διδακτορικές διατριβές 

 Επιτομές (abstracts) 

 Χειρόγραφα (Πρωτότυπα ή Ψηφιοποιημένα) 

 Στατιστικές σειρές και δεδομένα 

 Τεχνικές εκθέσεις (γκρίζα βιβλιογραφία) 

 Διαφορετικό μέλλον για κάθε είδος έντυπου. 

 Γραμμική και αγραμμική ανάγνωση  
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Τεχνολογικές αλλαγές στο μέσο 
καταγραφής της γνώσης 

 Βιβλίο ή γραπτός λόγος γενικότερα; 

 Αν γραπτός λόγος: έντυπος ή χειρόγραφος; 

 

Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται (τουλάχιστον γραμμικά) αλλά 
διδάσκει … 

Ας θυμηθούμε:  

 Πότε γράψαμε τελευταία φορά (ή γράψαμε ποτέ;) 
«γράμμα» (επιστολή) σε φιλικό πρόσωπο,  

 Τι έλειψε; Πένα, κονδυλοφόρος και μυρωδιά του μελανιού, 
ή τα στυλό, 

 Η κατάργηση ήρθε από το τηλέφωνο, πριν την εμφάνιση 
των κινητών και του ηλεκταχυδρομείου 
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Χειρόγραφα και εμφάνιση τυπογραφίας 

 Επανάσταση ή έστω αλλαγή στη διάδοση, μαζικότητα, 

απελευθέρωση ιδεών ίσως και ανθρώπων. 

 Εμφάνιση περισσότερων (και ίσως ριζικά διαφορετικών) 

μέσων για τη διάδοση του περιεχομένου. 

 Τα μέσα βοηθούν (ή εμποδίζουν) τη διάδοση του μηνύματος. 

 Αλλαγή στο μέσο δεν αλλάζει το περιεχόμενο αλλά τον 

τρόπο, τα συγκείμενα και τις προϋποθέσεις.  

Τεχνολογικές αλλαγές στο μέσο 

Ιστορικά προηγούμενα. 
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Τρόπος, συγκείμενα και προϋποθέσεις.  

 Προϋποθέσεις: εξοπλισμός, λογισμικά, 

δίκτυα, πρωτόκολλα, πρότυπα, μορφότυπα 

 Συγκείμενα: Γνώσεις και τεχνογνωσία, 

διάθεση και ανάγκη για ανθρώπινη 

επικοινωνία. 

 Συμπληρωματικότητα μέσων 

Βιβλίο: 

μέσο – περιεχόμενο και αλλαγή του τρόπου 
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Τεχνολογίες πληροφόρησης και βιβλιοθήκες. 

Πρώτες παρατηρήσεις 

1. Η βιβλιοθήκη ως ανοιχτό σύστημα επηρεάζεται από αρκετά 
υποσυστήματα του περιβάλλοντος. 

2. Χρησιμοποιεί τα εκάστοτε διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα.  

3. Οι τεχνολογίες πληροφόρησης αποτελούν ένα μόνον 
υποσύστημα από τα τόσα που σχετίζονται με τη βιβλιοθήκη.  

4. Κατά τη διάρκεια των αιώνων σημαντικές αλλαγές σε 
τομείς-υποσυστήματα του περιβάλλοντος των βιβλιοθηκών 
(πολιτική οργάνωση, κοινωνία, οικονομία, εκπαίδευση, πολιτισμός, ηθικές 

αξίες, γνώση και αντίληψη του κόσμου κλπ.).  

5. Οι αλλαγές επηρέασαν το χαρακτήρα της βιβλιοθήκης 
(ομάδες χρηστών που εξυπηρετεί). Δεν επηρέασαν τη φύση και 
τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος βιβλιοθήκη, στο 
βαθμό και την έκταση που τον επηρέασαν η διάδοση και 
εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφόρησης. 
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Θέση 

Ιστορικά, το επίπεδο ανάπτυξης των εκάστοτε 

διαθέσιμων τεχνολογιών πληροφόρησης  

προσδιορίζει  

τις αντίστοιχες σχέσεις συνεργασίας και 

αλληλεξάρτησης μεταξύ των βιβλιοθηκών και 

κατ’ επέκταση την ποιότητα και το είδος των 

παρεχόμενων  υπηρεσιών. 
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Πρόσβαση έναντι πρόσκτησης 

Η «παραδοσιακή» Βιβλιοθήκη από χώρος: 

 Συγκέντρωσης και διαχείρισης (έντυπων 
κυρίως) καταγεγραμμένων πληροφοριών 
και γνώσης 

Μετεξελίσσεται σε  

 «Υβριδική» Βιβλιοθήκη: χώρο  
εξασφάλισης πρόσβασης σε έντυπο και 
ψηφιακό υλικό 
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Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Προϋπολογισμός 2003 (σε ΛΚ) 

Βιβλία 210.879 19,62% 

Πολυμέσα 8.486 0,79% 

Βάσεις δεδομένων 155.124 14,43% 

Περιοδικά (έντυπα+ηλεκτρονικά) 560.247 52,11% 

Παλαιά τεύχη 1.550 0,14% 

εφημερίδες 3.738 0,34% 

Καταλογογράφηση 112.548 10,47% 

Βιβλιοδεσία 15.772 1,47% 

Πρόσθετο Προσωπικό 6.734 0,63% 

Σύνολο 1.075.083 100,00% 

Πρόσκτηση 

Πρόσβαση 
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Συνεργασία έναντι αυτάρκειας 

Από το Αλεξανδρινό υπόδειγμα της αυτάρκειας 
 σε χώρο δράσης ανθρωπο-δικτύου, όπου: 

 Εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε (ψηφιακές) πηγές 
με τη συνεργασία ομολόγων ιδρυμάτων 
(κοινοπραξίες βιβλιοθηκών, επιμερισμός κόστους, 
κοινή πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές) 

 Οργανώνεται και διατίθεται η εντός του 
ιδρύματος παραγόμενη γνώση και πληροφορία 
καθώς και του περιβάλλοντος χώρου (συνεργασία 
εντός και εκτός ιδρύματος) 

 Παρέχεται πληροφοριακή παιδεία (information 
literacy) 
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Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Προϋπολογισμός Περιοδικών 2004 

Τίτλοι % τίτλων κόστος % κόστους Μέσο 

κόστος 

UCY 1.100 14% 288.000 48,5% 262 

HEAL-

Link 

6.627 86% 305.000 51,5% 46 

7.727 100% 593.000 100% 

Συνεργασίας έναντι αυτάρκειας,  

Αλληλεξάρτηση βιβλιοθηκών 



2.000.000 βιβλία 
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 Παροχή Πληροφοριακής παιδείας  

Η Βιβλιοθήκη μετεξελίσσεται σε χώρο δράσης 
ανθρωποδικτύου, όπου: 

 Παρέχεται πληροφοριακή παιδεία (information literacy).  

 Οι χρήστες δεν αποκτούν «απλά» την πληροφορία που 
χρειάζονται, αλλά κυρίως μαθαίνουν πως να αναπτύσσουν 
αυτάρκεια των πληροφοριακών δεξιοτήτων τους. 

 Πληροφοριακή παιδεία: Προαπαιτούμενο για πρόσβαση 
στην ψηφιακή πληροφορία 

 Προετοιμάζονται για την Κοινωνία της Πληροφορίας.  
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Αναζήτηση μέσω συστημάτων metasearch  

Διαθέτης 1 

1. Εξασφάλιση 
πρόσβασης (συμβόλαια, 
αγορά, συμμετοχή σε 
κοινοπραξίες κλπ.) 

2. Οργάνωση 
πρόσβασης 
(ιστοσελίδες,, 
ενημέρωση, εκπαίδευση 
χρηστών 

3. Υποστήριξη χρηστών 

  Τελικός  χρήστης 

 

Διαθέτης 2 

8. Αναζήτηση 

8. Αναζήτηση 

8. Αναζήτηση 

4. Εγκατάσταση 

metasearch 

5. Παραμετροποίηση 

6. Ενημερώσεις 

Βιβλιοθήκη 

Ενδιάμεσος πρόσβασης 

 

9. Ανάκτηση 

αποτελεσμάτων 

9. Ανάκτηση 

αποτελεσμάτων 

10. Ενοποίηση 

αποτελεσμάτων 

υπερσυνδέσεις 
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Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.  
Ένα (καλό) παράδειγμα 

Εισαγωγή στο τοπίο  
• Μεγαλύτερη Βιβλιοθήκη στην Κύπρο  

• Είδος και όγκος υλικού (έντυπου και ψηφιακού)  

• Προσβάσεις σε ηλεκτρονικές πηγές 

• Προσωπικό 

• Τεχνογνωσία 

• Συνεργασίες και δυνατότητες 

 

εκ των πραγμάτων υπεύθυνη για ανάληψη 

πρωτοβουλιών υποστήριξης υπολοίπων  
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Αποθήκη Πλατάνη 2000 - 2003 



53 

Αποθήκη Πλατάνη 2000 - 2003 
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Ποιότητα Καταλόγου 

Απομάκρυνση >30.000 παραπλανητικών (προ-)εγγραφών 

 Διόρθωση και συντήρηση αρχείων καθιερωμένων όρων του 
καταλόγου (Συγγραφείς, εκδότες, σειρές, θέματα) 

Παράδειγμα: 

1. Kavafis K. 

2. Kavafes K. 

3. Kavaphis K. 

4. Kavaphes K. 

5. Kavafis C. 

6. Kavafes C. 

7. Kavaphis C. 

8. Kavaphes C. 

1. Cavafis C. 

2. Cavafes C. 

3. Cavaphis C. 

4. Cavaphes C. 

5. Cavafis K. 

6. Cavafes K. 

7. Cavaphis K. 

8. Cavaphes K. 

Καβάφης, Κωνσταντίνος Π., 1863-1933  
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Η (αναδρομική) καταλογογράφηση 

 Εκτίμηση τόμων 230.000 (170.000 ακαταλογογράφητα) 

 Εκτίμηση αξίας βιβλίων 4-5.000.000 ΛΚ 

 Εκτίμηση κόστους καταλογογράφησης κατ: 320-450.000 ΛΚ 

 Εκτιμήσεις χρόνου: 34 χρόνια έναντι 4 χρόνων 

 Εξασφάλιση πόρων, υπηρεσίες καταλογογράφησης 

 Οι εναλλακτικές λύσεις – εντός – γιατί, (Κύπρος). 

 Σχεδιασμός, εκτίμηση αναγκών και προϋποθέσεων 

 χώροι εργασίας, βιβλιοστάσια, εξοπλισμός, υπολογιστές, δικτυώσεις 
LAN σύνδεση με Internet, barcode readers, άδειες χρήσης, ράφια, 
έντυπα και ηλεκτρονικά βοηθήματα, αναλώσιμα, εντοπισμός 
ανθρώπων, εκπαίδευση 1-2 μήνες, έλεγχος ποιότητας, 
παρακολούθηση προόδου, στατιστικά, αποτελέσματα 
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Οι συνθήκες στη Βιβλιοθήκη 

Νέες λειτουργίες 2000-2005 

Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης και συστηματική 

ενημέρωση ιστοσελίδων της βιβλιοθήκης από το 

υπάρχον προσωπικό. 

550+ ιστοσελίδες 

250+ English 

230+ Français  
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Υλικό και προσβάσεις 

12.250 ηλεκτρονικά περιοδικά σε πίνακες θεματικούς, 

αλφαβητικούς και ανά εκδότη (127 το 1999) 

7. 800 HEAL-Link (έναντι κατάργησης 550  (εντύπων), 
εσαεί πρόσβαση (perpetual access) [παράδειγμα 
λεξικών] με τα ίδια ποσά. 

240 UCY 

360 JSTOR (βάθος χρόνου 20-80 χρόνια) 

736 δωρεάν πρόσβαση  

100+ ελληνικά λογοτεχνικά φιλολογικά 19ου αιώνα 
(ΕΛΙΑ) εντός 2004 online πρόσβαση 

1.100 μέσω βάσεων δεδομένων GALE 
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Υλικό και προσβάσεις 

Έντυπα περιοδικά  

>4.500 τίτλοι,  

 1.100 τρέχοντες τίτλοι 

 950 ξενόγλωσσοι 

 150 ελληνικοί 

Ανταλλαγές διπλών τευχών με άλλες βιβλιοθήκες 
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Πορεία αναδρομικής καταλογογράφησης 

Δημιουργία ομάδας 20 καταλογογράφων, εκπαιδευμένων από το 

υπάρχον προσωπικό 

Οργάνωση αναδρομικής καταλογογράφησης  

Έναρξη αναδρομικής καταλογογράφησης  περ. 170.000 

ακαταλογογράφητων βιβλίων 

120.000 επιπλέον αντίτυπα στα βιβλιοστάσια Δεκ 2004 

155.000 εγγραφές στον κατάλογο 197.000 καταλογογραφημένα 

αντίτυπα (Δεκ. 2004) 

Απομένουν 35-50.000 περ. αντίτυπα + τρέχουσες αγορές + δωρεές. 
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Βιβλιοστάσιο Πλατάνη 2004 
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Βιβλιοστάσιο Πλατάνη 2004 
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Βιβλιοστάσιο Πελεγκάρη 2004 
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Συμβολή στην ανάπτυξη και συνεργασία των 

Κυπριακών βιβλιοθηκών 

 Συντονισμός Δημοτικών Δημοσίων Κυπριακών 
Βιβλιοθηκών (εγκατάσταση ΑΒΕΚΤ5, πολιτικές 
καταλογογράφησης, στόχος Συλλογικός Κατάλογος) 

 Συνάντηση εργασίας 39 Κυπριακών Βιβλιοθηκών (2/2004) 

 Εκπαίδευση βιβλιοθηκονόμων σε ΑΒΕΚΤ και MARC (10 + 
35 βιβλιοθήκες) 

 Φιλοξενία 11 OPACs Κυπριακών βιβλιοθηκών. Δημιουργία 
ιστοσελίδων Κυπριακών Βιβλιοθηκών (πρόταση) 

 Καταλογογράφηση 3.500 ακουστικών βιβλίων (κασέτες) 
Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών, μελλοντική ψηφιοποίηση 
(Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου μέλος DaisyBook 
Consortium) 
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Υπηρεσίες για τυφλούς χρήστες 

 Συνέχιση του Ευρωπαϊκού έργου ACCELERATE 

 Εγκατάσταση 2 προσαρμοσμένων σταθμών εργασίας για 

τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης 

 Συσκευές κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CTVC) 2 

σταθερά 1 φορητό για τις αίθουσες μαθημάτων 

8 Άτομα με προβλήματα Όρασης (ΑΠΟ) 

 Μετατροπή υλικού σε εναλλακτικές μορφές 

 Ηχογραφημένα βιβλία (20)  

 Ηλεκτρονική μετατροπή 4==>speech synthesiser 

 Μεγαλογράμματα 20 
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Ο σταθμός εργασίας για ΑΠΟ. 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου  

Ανανεούμενη 

γραμμή Braille 

Ηχεία 

Κεντρική 

Μονάδα 

Επεξεργασίας 

Οθόνη 

Συνθέτης 

φωνής 

Ποντίκι 

Πληκτρολόγιο 
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Ανανεούμενη πινακίδα (γραμμή) Braille 

 

Ο σταθμός εργασίας για ΑΠΟ 
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Δημιουργία των πρώτων νησίδων 
ψηφιακών βιβλιοθηκών 

 86 Ψηφιοποιημένα περιοδικά ΕΛΙΑ, μετατροπή ψηφιακών 

αρχείων σε τεύχη διάθεση στο ΕΛΙΑ 

 Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών «Ψηφιακή βιβλιοθήκη 

Αρχείων Προφορικής Ιστορίας» 

 Αρχείο ΣΙΜΑΕ (Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ) 

350 ώρες ηχητικού υλικού, βίντεο, 3000 φωτογραφίες, 

παρουσίαση 15/10/2005 

 Αρχείο διαφανειών ΕΜΑ (Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας) 

17.000 διαφάνειες 

 Ψηφιοποίηση Αρχείων Κυπριακών εφημερίδων (πιλοτικό Τμ. 

ΙΣΑ)  

 Σχέδιο ψηφιοποίησης 3.500 ακουστικών βιβλίων Παγκύπριας 
Οργάνωσης Τυφλών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

19ου και 20ου ΑΙΩΝΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

19ου και 20ου ΑΙΩΝΑ 
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86 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ  

ΤΟΥ 19ου και 20ου ΑΙΩΝΑ 
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../ΕΚΔΔ/327a_TakisFotiades.mp3
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6.45 ορκος 

8.02 νύχτα 

9.55 Αυξεντίου 
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 ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΑΠΠ) - 

(1990-1998, 2004- ) 

 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (ΛΑ) - (1960-1994) 

 ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ (ΑΠαλΠολ) – 

(1991-1996) 

7.046 κασέτες ήχου μιας ώρας 

3.021 φωτογραφίες 

Καταλογογράφηση υλικού, διασύνδεση μεταδεδομένων ψηφιακών 

αρχείων 

10.297 σύνολο εγραφών 

Ολοκληρώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2003 (διάρκεια ρεκόρ 5,5 μήνες) 
 

Τα αρχεία προφορικής Ιστορίας  

του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 



78 



79 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΤ  

(ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ) 

 Καταλογογράφηση 2614 εγγραφών  ομιλούντων βιβλίων, 198 
Βιβλίων (ink print) και 350 βιβλίων και περιοδικών Braille, 
περιοδικών (ink print)  

 Καταχώρηση 177 χρηστών της Βιβλιοθήκης της ΠΟΤ 

 Εκπαίδευση προσωπικού της ΠΟΤ που θα χειρίζεται τον 
κατάλογο στο λογισμικό σύστημα ΑΒΕΚΤ5.5. 

 Εγκατάσταση του συστήματος ΑΒΕΚΤ και του καταλόγου 
στον χώρο της ΠΟΤ 

 Μελέτη για πιθανή ψηφιοποίηση των ομιλούντων βιβλίων  

 Δυνατότητα πρόσβασης στον κατάλογο και τα ψηφιακά 
αρχεία μέσω διαδικτύου από WebOPAC 

 (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου μέλος DaisyBook 
Consortium, 2005) 
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Εργαστήριο Ψηφιοποίησης Βιβλιοθήκης 

Πανεπιστημίου Κύπρου 

Σταθμός  ψηφιοποίησης ηχητικού υλικού 



81 

Δημιουργία των πρώτων νησίδων 
ψηφιακών βιβλιοθηκών 

Μελέτη για το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου 

 

«Οργάνωση, Συντήρηση και Ψηφιοποίηση 
Ραδιοτηλεοπτικών Αρχείων ΡΙΚ»  

 

 Έγκριση από ΔΣ ΡΙΚ (Σεπτέμβρης 2004) 

 Παρουσίαση της Μελέτης στο συνέδριο IFTA( 
International Federation of Television Archives) 
CAPMED (Mediterranean Network of National TV 
Archives)(Παρίσι Οκτ 2004) 

 Χρηματοδότηση της μετάφρασης της Μελέτης και 
ανάρτηση στις ιστοσελίδες του προγράμματος 
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Προσαρμογή στις αλλαγές 

Από την ψευδαίσθηση της αυτάρκειας 
 
 Δυνατότητες εντοπισμού, ανάκτησης και διασύνδεσης 

πλήθους πληροφοριών και τεκμηρίων, από το χρήστη, δίνουν 
την εντύπωση ότι αυτάρκεια και αυτόνομη λειτουργία κάθε 
μεμονωμένης βιβλιοθήκης αυξάνονται με την ανάπτυξη και 
διάδοση των τεχνολογιών πληροφόρησης 

 
Στην πραγματικότητα της αλληλεξάρτησης 

 

Από την πλευρά της οργάνωσης και σχεδιασμού των 
λειτουργιών και υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, διαφαίνεται ότι η 
εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφόρησης αυξάνει συνεχώς την 
αλληλεξάρτηση και την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ 
βιβλιοθηκών 
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Βιβλιοθήκες: Προσαρμογή στις αλλαγές 

 Από το τεκμήριο στην πληροφορία 

 Από την καταγραφή στη διασύνδεση 

 Στόχος: Ανάδυση – αξιοποίηση ιδιοτήτων 

ψηφιακής πληροφορίας 

 Από την απομονωμένη βιβλιοθήκη στην 

κοινοπραξία βιβλιοθηκών 
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Γενικά συμπεράσματα 

 Μελλοντικές βιβλιοθήκες συστατικά παγκόσμιου 
πλέγματος πληροφοριακών πηγών 
 Εξασφαλίζουν την ακεραιότητα ολόκληρου του 

πληροφοριακού συστήματος, όχι απλά της 
ιδρυματικής συλλογής.  

 Αναλαμβάνουν τη διατήρηση του ψηφιακού υλικού 
όχι μόνο για τους «άμεσους» χρήστες αλλά για όλους 
τους παράγοντες που συναποτελούν το ψηφιακό 
περιβάλλον.  

 Οι βιβλιοθήκες αποτελούν υποσύστημα σε μια σειρά 
άλλων συστημάτων 
 Ιδρύματα που ανήκουν 
 Κοινοπραξίες που συμμετέχουν 
 Οργανισμοί παραγωγής πληροφοριακών πόρων 


