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Περίληψη
Σ "αυτή την έκθεση περιγράφεται μια αξιολόγηση περισσότερων από 

100 άρθρων σχετικών με την επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση 
στη Βιβλιοθηκονομία, συμπεριλαμβανομένης της μηχανογράφησης στις χώρες 
τιου αναπτύσσονται.

Τα άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν είναι γραμμένα κυρίως τα τελευ
ταία 5-6 χρόνια. Εξετάζονται ανάγκες, σκοποί, προβλήματα και λύσεις 
για κατάλληλη πρόβλεψη εθνικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στις χώ
ρες που αναπτύσσονται.

Τα συμπεράσματα που πρόέκυψαν είναι ότι είναι δύσκολο να γενι
κεύονται λύσεις για όλες τις χώρες που αναπτύσσονται λόγω των διαφο
ρών στα κοινωνικο-πολιτικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα και παραδό
σεις και με τα διαφορετικά στάδια της οικονομικής ανάπτυξης.

Η επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση, σαν ένα αξιόλογο βή
μα στα συστήματα που διευκολύνουν την κληροφόρηση, πρέπει να εκπλη
ρώνονται και με κατάλληλες λύσεις, και να βασίζονται στην οικονομική 
ανάπτυξη και στη εθνική και διεθνή συνεργασία και συνδρομή.

Εισαγωγή
0 σκοπός αυτής της έκθεσης, που βασίζεται σε περισσότερα από 

100 επιστημονικά άρθρα γραμμένα τα τελευταία 5-6 χρόνια , είναι να 
δώσει μια γενική άποψη του επίπεδου της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και επιμόρφωσης στην Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρη
σης, συμπεριλαμβανομένης της μηχανογράφησης, στις χώρες που 
αναπτύσσονται.

Οι χώρες που λέμε ότι "αναπτύσσονται" (βλέπε παράρτημα)θα παίξουν 
ένα σοβαρό ρόλο στη ροή της πληροφόρησης για τον αναπτυγμένο κόσμο, 
αφού θα έχει κατάλληλα προαχθεί η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Επι
μόρφωση στην υποδομή (διάφοροι τύποι της πληροφοριακής εργασίας). 
Αναμφίβολα θα διευκολύνουν την επικοινωνία στην πληροφόρηση και πα
ραπέρα στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη τους.
®α παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη δική τους αλλά και 
του αναπτυγμένου κόσμου.
Α. Ιστορική αναδρομή

Από παλαιότερα είχε διαπιστωθεί στον αναπτυγμένο κόσμο και σ' 
αυτόν που αναπτύσσεται, ότι οι κακοπρογραμματισμένες υπηρεσίες πλη
ροφόρησης στις χώρες που αναπτύσσονται είναι πάντοτε ένα βασικό και 
σοβαρό εμπόδιο στην ορθή διακίνηση της πληροφόρησης, η οποία είναι 
μία απαραίτητη προύποθεση για την κοινωνικο-οικονομική και πολιτι
στική ανάπτυξη.

Αυτό το οξύ πρόβλημα έχει εξετασθεί από μεγάλο αριθμό ερευνη
τών και τα αποτελέσματα έχουν παρουσιαστεί σε εκθέσεις(1), συνέδρια



(3) και επιστημονικά άρθρα με το σκοπό να προτείνουν δυνατές εναλ
λακτικές λύσεις (1,2,3,44).

0 σοβαρός ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
των βιβλιοθηκάριων και όσων εργάζονται για την πληροφόρηση στις χώ
ρες που αναπτύσσονται έχει αναγνωριστεί σαν ένας αναγκαίος όρος για 
την πρόβλεψη της πληροφόρησης. Συνδρομή και συμβουλές έχουν δοθεί 
από:

Διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς 
επαγγελματικές ενώσεις
ειδικά ινστιτούτα όπως Unesco και άλλες υπηρεσίες των Ηνωμένων
Εθνών(12,24,32,44,4 8,54,67,71-8,80,81,84,87,92,93,96-8,100)
FID (44,80,84,87)
IFLA (44, 45,72, 84, 86-7, 102)
FAO (80,81)
ILO (73)
OAS (58,75)
OECD (58)
DSE/CRIT /DAAD (54) 

και πολλές χώρες (8,16,21,23,30,33,35,39,60, 72,73,79,80,81) με διά
φορα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικρα προγράμματα περιλαμβάνοντας σε
μινάρια, συναντήσεις και τμήματα διδασκαλίας προγράμματα-οδηγούς για 
τη διαμόρφωση οδηγιών (31,77,97), εκθέσεις για να προσδιοριστούν 
οι ανάγκες (52, 55, 85) και ιδρύοντας βιβλιοθήκες ή ad hoc σχολεία 
και υποτροφίες. Αυτές οι προσπάθειες αποσκοπούσαν στην προαγωγή των 
επαγγελμάτων βιβλιοθηκών και πληροφόρησης και παραπέρα στην ανάπτυξη 
των συναφών υπηρεσιών και για να καλύψουν τις ανάγκες επικοινωνίας 
στην πληροφόρηση.

Από το 1946 έως το τέλος του 1974 η συμβουλή που δόθηκε στις 
χώρες που αναπτύσσονται ήταν επηρεασμένη από τις επόμενες βιβλιοθη- 
κονομικές παραδόσεις:

αγγλο-αμερικανική 35% 
ευρωπαϊκή 36%
κομμουνιστικών χωρών 3% (6,7,8,16,39,73,89)
αναπτυσσόμενων χωρών 15% 
άγνωστης προέλευσης 8%
Όμως το να συμβουλεύει κανείς δεν είναι μια υπηρεσία που προ

βάλλει θαυμαστές λύσεις γιαδύσκολα διοικητικά προβλήματα. (11,73). 
Αναγνωρίστηκε ότι οι συμβολές πρέπει να δίνονται σύμφωνα με κώδικα
και πρακτική αποδεκτά διεθνώς κάτω από την αιγίδα της IFLA, FID και
ICA (73X. Η ίδρυση και βελτίωση τοπικών επαγγελματικών εκπαιδευτικών 
και^επιμορφωτικών προγραμμάτων, συνδυασμένων με την προαγωγή της το
πικής έρευνας (18) σε προβλήματα βιβλιοθηκών, με τη δημοσίευση της 
Ρίβλιοθηκονομικής βιβλιογραφίας στις τοπικές βιβλιοθήκες, και την 
ανάπτυξη της εργασίας των επαγγελματικών ενώσεων θα συνεισφέρει απο
φασιστικά στηυ ανάπτυξη του βιβλιοθηκονομικού επαγγέλματος και παρα
πέρα στην πρόβλεψη κατάλληλων ή καλά οργανωμένων υπηρεσιών της επι
στήμης της πληροφόρησης με το σκοπό να διευκολυνθεί η επικοινωνία σε 
δέματα πληροφόρησης^μεταξύ των χωρών που αναπτύσσονται όπου το ποσο- 
στο της επιστημονικής βιβλιογραφίας βρίσκεται σταθερά σε άνοδο. (17,73,80).

Β · Η σημερινή κατάσταση
1. Εικόνα και Κπι'.πεδο-στάσεις: Όσοι αποφασίζουν για την πολιτική 
στον κοσμο που αναπιυουειαι συχνά αγνοούν την κατάσταση των υπηρε
σιών πληροφόρησης, τις τοπικές ανάγκες στην πληροφόρηση, (4,6,9,73, 
92, 93) καθώς και το γεγονός ότι ο ρόλος του βιβλιοθηκάριου και όποιου 
εργάζεται στην πληροφόρηση είναι να προάγει την πληροφόρηση που είναι αναγκαία για 
τον εθνικό προγραμματισμό, να εκτελέσει ένα "διανοητικό καθήκον". Η



πρόβλεψη αυτής της αναγκαίας λειτουργίας απαιτεί μακροπρόθεσμο προ
γραμματισμό . 'Ομως τα κυβερνητικά προγράμματα χαρακτηρίζονται μάλ
λον σαν "αστραπιαία" παρά σαν μακροπρόθεσμα.(92,93).

'Ελλειψη επικοινωνίας (2) και ενημέρωσης των φορέων (72) είναι 
κοινή όχι μόνο μεταξύ των υπευθύνων να παίρνουν αποφάσεις αλλά ακόμα 
και μεταξύ των βιβλιοθηκάριων και όσων ασχολούνται με την πληροφόρη
ση (2,96,105), οι οποίοι "θεωρούνται σαν κατώτεροι υπάλληλοι" (92), 
ενώ πολλές χώρες που αναπτύσσονται θεωρούν τα ηλεκτρονικά κέντρα σαν 
ανώτερου επιπέδου (92). Το χαμηλό γόητρο της θέσης των επαγγελμά
των της πληροφόρησης, (2,29,32,46,72,80,96,99) οι αμοιβές, (46) οι 
στάσεις (6,46), ο παράγων "κίνητρα" θα μπορούσαν να ανακουφισθούν με 
τη νομοθεσία (14,49,59,109) για να ιδρυθούν κατάλληλες υπηρεσίες βι
βλιοθηκών και πληροφόρησης. Η νομοθεσία αυτή εξακολουθεί να λείπει 
σε πολλές χώρες που αναπτύσσονται (43).

Οι σχολές Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφόρησης μέσα 
σε αγράμματο πληθυσμό (42,51,53) με πτωχότατες δημοτικές και σχολι
κές βιβλιοθήκες (75) και χωρίς αυτόχθονα βιβλιοθηκονομική παράδοση, 
συχνά τείνουν να διδάσκουν σύμφωνα με ξένα πρότυπα, όχι ό,τι είναι 
αναγκαίο για τις ειδικές ανάγκες αλλά ότι είναι θεωρητικά επιθυμητό 
(18). Διαφορετικές πολιτικές (π.χ καταλογογράφηση με κανόνες Unesco 
/ unisist, (92) και χρήστες ανεκπαιδευτοι (4) προκαλούν σύγχυση.

Οι Ενώσεις Βιβλιοθηκάριων προσπαθούν να βελτιώσουν το επάγγελμα, 
(7,43,59,409) όμως δε είναι αρκετά ισχυρές για να προάγουν την υποδο
μή που υπάρχει και να βελτιώσουν την επικοινωνία μεταξύ των χωρών 
με το σκοπό να χρησιμοποιήσουν οικονομικά τις πηγές πληροφόρησης,ε
νώ οι διεθνείς επαφές είναι ελάχιστες, γεγονός που οφείλεται στην 
στάση της κυβέρνησης, που δίνει προτεραιότητα σε άλλα προβλήματα, 
και στη δυσκολία να εξευρίσκουν τους αναγκαίους πόρους (89).

Εξ αιτίας των λόγων που αναφέρθηκαν παραπάνω περιληπτικά σε πολ
λές χώρες η ικανότητα να δέχονται, επεξεργάζονται και διακινούν πλη
ροφόρηση είναι πολύ περιορισμένη (26,57).

2. Επαγγελματικό ανθρώπινο δυναμικό: Σήμερα στις χώρες που αναπτύσ
σονται υαάρχουν οξείς εΛλείψει*. από καλά εκπαιδευμένο και επιμορφω- 
μένο προσωπικό στην τεκμηρίωση και στις υπηρεσίες στο πεδίο της 
πληροφόρησης όλων των κατηγοριών (79,80,81,96,101,103.105,107) καθώς 
και έλλειψη αυτόχθονος διδακτικού προσωπικού (96) . Υπάρχουν υψηλού 
επιπέδου βιβλιοθηκάριοι και ασχολούμενοι με την πληροφόρηση όμως γε
νικά πολύ λίγοι. Οι πληροφοριακές μονάδες είναι φορτωμένες με πληρο- 
φόριση όμως χωρίς τα μέσα να αναλύσουν, αξιολογήσουν και μετατρέψουν 
την πληροφόρηση σε χρήσιμη γνώση. (58).

'Ελλειψη δασκάλων με κατάλληλα και υψηλά επαγγέλματικά προσόντα 
(βιβλιοθηκονόμοι και επιστήμονες της πληροφόρησης) (2,10,28,37,57, 
58,63,64,66,68,69,72,75,80-82,91) και έλλειψη των αναγκαίων μέσων 
και ευκαιριών για κατάλληλη επιμόρφωση σε μια ειδική άποψη στην επι
στήμη της πληροφόρησης (72,79,80,91) στο εσωτερικό και ή στο εξωτε
ρικό (4) καθώς και η έλλειψη πόρων (2,6,42,44,63,68,89) και η γρα
φειοκρατία (68) εμποδίζουν την πρόβλεψη υπηρεσιών βιβλιοθήκης (2,4, 
44,53,72,73).

Σε πολλές περιπτώσει άνθρωποι που έγιναν βιβλιοθηκάριοι με επι
μόρφωση πάνω στη δουλειά και χωρίς τυπική επιμόρφωση γηγενή ή του 
εξωτερικού, ή άνθρωποι με αυτόχθονα εκπαίδευση και επιμόρφωση, άν
θρωποι με ξένη εκπαίδευση, ή επιμόρφωση ( που έζησαν πολλά προβλή
ματα στο εξωτερικό και γυρνώντας στην πατρίδα ,αντιμετωπίζουν πολ
λά ψυχολογικά προβλήματα, εξ αιτίας της έλλειψης πηγών και του μη 
εκτιμημένου επαγγέλματος) (61), προσωπικό από το εξωτερικό (10,70,
72) και εθελοντές (66) προσπαθούν να ξεπεράσουν τις ελλείψεις που 
υπάρχουν στην πληροφόρηση και που οφείλονται κυρίως στην έλλειψη των



πληροφοριακών και οικονομικών τϊηγ«ν. Παρ'όλα αυτάοι υπηρεσίες προ-^ 
γραμμαχισμού τείνουν να δανείζονται όύμβουλους από το εξωτερικό αντί 
για τους αυτόχθονες (92,93), αν και οι ξένοι ειδικοί πάντοτε αντιμε
τωπίζουν πολλές δυσκολίες στη συνεργασία τους μέσα σ'ένα ξένο περι
βάλλον (19) .

Η έλλειψη εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σημαίνει ότι οι χώρες που 
αναπτύσσονται αδυνατούν να ιδρύσουν αποτελεσματικές υπηρεσίες βιομη
χανικής πληροφόρισης ή και να κατανοήσουν on-line υπηρεσίες και να 
χειριστούν πολύπλοκα μηχανήματα. Αυτό σημαίνει πως οι χώρες που ανα
πτύσσονται θα εξακολουθήσουν να χρειάζονται τεχνική συνεργασία για 
την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων (63).
3. Εκπαιδευτικά και Επιμορφωτικά Ποογράμματα/Ποογοάμματα διδασκαλίας 

συνεχείς προσπαοευος t-χυυν fivti uit-ντνώς για να προρλεπεται υυν— 
δρομή και υποστήριξη για τον κόσμο που αναπτύσσεται με το σκοπό να 
λύνονται τα προβλήματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με την ίδρυση γη
γενών επαγγελματικών σχολών (6,109), εθνικών ή τοπικών (45), και με 
την αλλαγή και προσαρμογή των προγραμμάτων διδασκαλίας κλπ.όπως τα 
επόμενα παραδε ί γματα.

1. Το Γενικό Πρόγραμμα Πληοοφόρησης και Μεσοπρόθεσμο της Unesco 
(1977-1982)(54,77,97) περιλάμβανε τους επόμενους σκοπούς:
α. "..... να βοηθήσει τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες να

δημιουργήσουν συνθήκες για συστηματική, τυπική επιμόρφωση 
του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού για την πληροφόρηση.

β......... και στο μεταξύ διάστημα να προβλέψει υποστήριξη
για διεθνή επιμόρφωση των διευθυντών και προηγμένων ειδι
κών για τα εθνικά πληροφοριακά συστήματα και για εκπαί
δευση με το σκοπό να στελεχώσουν εθνικά προγράμματα επι
μόρφωσης" (81).

2. Η Onisist θα αποσκοπούσε μακροπρέθεσμα στο να ιδρύσει εθνι
κές συνθήκες απαραίτητες για την επαγγελματική εκπαίδευση 
και επιμόρφωση των επιστημόνων και μηχανικών στην Επιστήμη 
της Πληροφόρησης και της Τεχνολογίας. 'Αλλοι σκοποί περιλαμ
βάνουν βραχυπρόθεσμα προγράμματα για συνεχή επιμόρφωση, ενη
μέρωση, ίδρυση σχολών, επιμόρφωση τμημάτων εκπαίδευσης, για 
μικρά τμήματα, σεμινάρια, εργασίες και συνέδρια. Ανάπτυξη 
των προγραμμάτων διδασκαλίας,υλικά τμημάτων, επιμόρφωση στην υ
πηρεσία, πραγματόγνώμονες. Συναδέλφωση, εναρμονισμός, των 
προγραμμάτων για συνδρομή και αξιολόγηση, εθνικός προγραμματι
σμός ανθρώπινου δυναμικού, κατανομή των πόρων στα προγράμ
ματα , δίκτυα για εκπαίδευση και επιμόρφωση, υποστήριξη των 
επαγγελματικών ενώσεων είναι τα κριτήρια για τις νέες δρα
στηριότητες της Unisist. Υπάρχει μια πρόταση για ένα διεθνές 
σύστημα συμψηφισμού στην επιμόρφωση σε θέματα τεκμηρίωσης 
και πληροφόρησης (100) .

3. Το Διεθνές Συμβούλιο για συμβουλές γενικού προγραμματισμού 
δίνει μεγάλη προτεραιότητα στα προβλήματα εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης (98).

4. Οι Επαγγελματικές. Ε\ώσεις (5,72, 75) στον αναπτυγμένο και τον 
αναπτυσσόμενο κόσμο παίζουν σοβαρό ρόλο στην προαγωγή της 
επιμόρφωσης με ένα αριθμό διάωορων δραστηριοτήτων (86,99,
109) και αναγνωρίζοντας τμήματα μαθημάτων.

Σήμερα υπάρχουν σχολές (106) στη βιβλιοθηκονομία και στην Επιστήμη 
της πληροφόρησης σαν: 

α. τμήμα πανεπιστημίου 
β. τμήμα κολλεγίου/ιδρύματος 
γ. τμήμα επαγγελματικών οργανισμών.



Τα πρόγραμμα μαθημάτων είναι επιπέδου: 
α. πανεπιστημιακού 
β. μη πανεπιστημιακού
γ. μεταπτυχιακού (μονοετής φοίτηση)
δ. μεταπτυχιακού (διετής φοίτηση)
ε. μετά το μεταπτυχιακό 

στ. διδακτορικού (4 8).
Μία άλλη ταξινόμηση των προσπαθειών που δείχνει το αντικείμενο την προέλευση είναι: (4):
"1. κανονικά τμήματαστη βιβλιοθηκονομία, επιστήμη της πληροφό

ρησης και τεκμηρίωση.
2. μεταπτυχιακά τμήματα, μικρά ενημερωτικά τμήματα.
3. τμήματα για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ανάλυση συστημά- 

των , διοίκηση, τμήματα με ειδικές τεχνικές που πρέπει να ε
φαρμόζονται στην εκτύπωση,μικροφίλμογράφηση, έκδοση με ηλε
κτρονικό υπολογιστή κλπ), τα οποία δεν προσέρονται πάντοτε 
και είναι ειδικά για τους ειδικούς της πληροφόρησης.

4· τμήματα οργανωμένα με την υποστήριξη των διεθνών οργανισμών 
κατά χώρες.

5· τμήματα που προσφέρουν οι αναπτυγμένες χώρες στις χώρες που 
αναπτύσσονται

6. μελέτες που πρέπει να τις παρακολουθήσει κανείς στο εξωτερι
κό με υποτροφία" (4).

Μέθοδες διδασκαλίας (48)
1. παραδοσιακή μέθοδος (παραδόσεις) (48)
2. σεμινάρια (48)
3. φροντιστήρια (48)
4. συνομιλίες (48)
5. οπτικο-ακουστικά 17,48,50,74,81)
6. συνεντεύξεις (48).
Όμως παρ'όλα αυτά υπάρχει ακόμα έλλειψη ευκολιών για επαρκή 
εκπαίδευση και επιμόρφωση (98) στο:
1. σκοπο, δηλ. υπάρχουν μικρά και ad hoc προγράμματα, πρόσκαι

ρα και άτακτα._(91,107). Δεν υπάρχει επίσημο σωματείο ή ένω
ση που να αναλάβει και οργανώσει τέτοιο προγραμματισμό.2. περιεχόμενο
α -. Μερικές απόψεις στην επιστήμη της πληροφόρησης όπως η ε
πικοινωνία βασισμένη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές εξακο
λουθούν να αποκλείονται (48,91,108).
β'πρόβλεψη για χωριστή σπουδή της επιστήμης της πληροφόρησης 
(προσανατολισμένης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές) ή στην 
τεκμηρίωση ανεξάρτητα δεν υπάρχει (48).
γ ολοκλήρωση_επιστήμης της πληροφόρσης μέσα στο γενικό πρό
γραμμα μαδημάτων της επιστήμης της βιβλιοθηκονομίας δεν γί
νεται . Το γενικό πρόγραμμα είναι ενοποιημένο χωρίς να προ
σφέρει ευκαιρία για εξειδίκευση από τους βιβλιοθηκονόμους 
που διαθέτουν τα^ανάλογα προσόντα (48).
δ προγράμματα διδασκαλίας χωρίς εκσυγχρονισμό, (4) και χω- Ρίς σχεδιασμο.
ε Θεωρία και ποά£η ανολοκλήρωτα Δεν υπάρχει βιβλιοθήκη, 
στη σχολή βιβλιοθηκονομίας (4 8) .
στ|πείρα σε πολλούς τύπους πρακτικής εργασία£ (παρατήρηση, 
πείραμα, παραοειγματα μεΛέτης) δεν υπάρχει (48). 
ζ πρόβλεψη για επιμόρφωση στην υπηρεσία μετά τις σπουδές, δεν» υπάρχει ι4β) .
η πρόβλεψη για διεθνείς και συνκριτικές μελέτες , δεν υπά
ρχει ΥεΥονος που οφείλεται κυρίως στην έλλειψη προσωπικού 
που να διαθετει τα αναλογα προσόντα (48). 
θ πρόβλεψη για εκπαίδευση του χρηστή δεν υπάρχει (48).

και



3. διάρκεια (48,91)
4. συμμετοχή (48,91)
5£παρχει ελ^ειψη εκπαιδευτικού προσωπικού (48,91):
1. δάσκαλοι χωρίς ένημέρωοιι \Ί')
2. πολλοί ξένοι (έλλειψη γηγενών καθηγητών) (48)
3. πολλοί δάσκαλοι χωρίς πλήρες πρόγραμμα διδασκαλίας, (λόγω 

των οικονομικών δυσκολιών) (48).
4. ερευνητές δεν υπάρχουν (48,64)
Υπάρχει ελλειψη επαγγελματι,κης βιβλιογραφίας (11,2.8,48) :
1. ·αι δημοσιεύσεις δεν διαμορφώνουν πρότυπο (48)
2. τα περιοδικά δύσκολα συμπληρώνονται, συνδρομητές λίγοι(48)
3. η μετάφραση των ξένων διδακτικών βιβλίων είναι δύσκολη 

(ορολογία) (48)
Ελλείπει επαρκής συνεργασία και συντονισμός_σε εθνικό και διε

θνές επίπεδο για να εισαχθοϋν και διατηρηθούν πρότυπα (28,48,54), 
και ισοτιμία των πτυχίων (48,98), για νά γίνεται ανταλλαγή δασκα
λών και φοιτητών. " Τα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν καλύπτουν τις 
πραγματικές ανάγκες των ιδρυμάτων" (75).

Παρ'όλα αυτά λόγια σαν τα επόμενα της Monica Allmand de Callo 
πρέπει να υπολογιστούν σαν εξαιρετικά σοβαρά για το μέλλον της α
νάπτυξης στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση; " Το μόνο που επιθυμώ 
είναι να δουλεύω κοντά με όλους όσους σχετίζονται με τις εκπαιδευ
τικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες μέσα στην χώρα μας και έξω 
από αυτή. Δεν είναι εύκολο καθήκον. Μερικοί απαισιόδοξοι λένε ότι 
είανι αδύνατο, όμως εγώ γνωρίζω ότι είναι ζήτημα χρόνου, υπομονής 
και ενός καλού προγράμματος με σαφείς σκοπούς, που πρέπει να εκπλη
ρωθούν βήμα-βήμα. Οι χώρες μας δεν επιτρέπεται πια να χάνουν χρόνο 
σε ουτοπίες".
Γ'Σκοποί και πολιτική

Φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να αναγνωρίσουμε και να 
καθορίσουμε τους σκοπούς των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προ
γραμμάτων για όσους δουλεύουν στην πληροφόρηση και τους βιβλιοθη
κάριους στις χώρες που αναπτύσσονται εξ αιτίας των προβλημάτων που 
ενυπάρχουν στις διαφορετικές φιλοσοφίες σε διαφοτερικές χώρες και 
περιόδους:

Στη ΙΟετία του '70 γενικοί σκοποί ήταν:
- να ιδρύσουν κατά περιοχές εκπαιδευτικά τμήματα κ.λ.π.(74),
- να προετοιμαστεί μια γενιά από επαγγελματίες που θα προω

θούντο σε θέσεις υπευθυνότητας (16,37),
- να κατορθωθεί εναρμονισμός στις υπηρεσίες των πληροφοριακών 

μονάδων, και συνεργασία κατά περιοχές (1,7,4,77,78), προω
θώντας τη βιβλιοθηκονομία σε πολλαπλή πανεπιστημιακή δομη 
και διδάσκοντας προωθημένη πληροφοριακή εργασία (83,84).

Παραπέρα σκοποί είναι όπως ακολουθούν:
- να αναγνωρισθεί η σχέση μεταξύ αρχειονομίας, τεκμηρίωσης, 

βιβλιοθηκονομίας και επιστήμης της πληροφόρησης, (12,83,84, 
90,92,93) καθώς και οι ανάγκες για κατάλληλη τεχνολογία και 
συναφή πληροφόρηση (79,80)

- να καθοριστούν συναφή θέματα, δηλ. εφαρμογές στη γεωργία, 
βιομηχανία, ρύθμιση πολιτικής κ.λ.π

- να ενσωματωθούν στα προγράμματα διδασκαλίας πολλές επόψεις 
(41,80,108) ικανότητες διδασκαλίας (έρευνα) και μέθοδες 
(πρακτική) (98,99) και οι γενικοί σκοποί για να δημιουργηθουν 
υψηλού επιπέδου επαγγελματίες αναπτύσσοντας όλες τους τις ι
κανότητες περισσότερο παρά την τεχνική επιδεξιότητα, δηλ. 
όχι μόνο να παραχθεί προσωπικό για την πληροφορική υποδομή



αλλά ναδημιουργηθούν οι συνθήκες για να διευκολύνεται αποτελεσματι
κά η ροή και η χρήση της πληροφόρησης, με το να εκπαιδεύεται ο κό
σμος σαν ένα από τα μέσα , μαζί μετά τα άλλα για την κοινοκτημοσύ
νη της γνώσης με σκοπό να επιτυγχάνεται πληρέστατος έλεγχος και χρή
ση της γνώσης από την κοινότητα και να μην είναι ούτε αυτοσκοπός, 
ούτε και ο πιο σοβαρός (64). Εκπαίδευση του χρηστή για να έχει πρό
σβαση στην πληροφόρηση (73,80) έλεγχος υπέρ παραγωγής (72), πρόβλε
ψη για μια ταξινόμηση των εργαζομένων για οικονομική χρήση του προ
σωπικού (34,88), προωθημένη πληροφοριακή εργασία και καταπολέμηση 
της αγραμματοσύνης (4 2,51,53,68,72) δεν πρέπει να παραμελούνται.

Παράλληλα άρχισε να γίνεται κοινά αποδεχτό ότι οι χώρες που 
αναπτύσσονται χρειάζονται, εθνικό προγραμματισμό και ολοκληρωμένα 
βιβλιοθηκονομικά και εκπαιδευτικά προγράμματα. (88) . Δύνανται να εί
ναι ̂ εκλεκτικοί αλλά πρέπει να αναπτύσσουν τα δικά του βιβλιοθηκονο- 
μικά σημάδια, τους δικούς τους σκοπούς, μέθοδες και λύσεις (18,23, 
64,72). Ανάπτυξη έχει γίνει για κάλυψη ειδικών αναγκών, ώστε η πρό
βλεψη είναι αποσπασματική και παραμένουν πολλά χάσματα που πρέπει 
να γεμίσουν . Προγράμματα με αλληλοεπίδραση για να βελτιώσουν την 
ποιότητα και τον αριθμό των επαγγελματιών θα είναι αναγκαία (72,74, 77,78) .

Στην ΙΟετία του '80 φαίνεται επιτακτική η ανάγκη να προσδιορι
στούν επακριβώς οι εκπαιδευτικοί σκοποί και οι κοινές απαιτήσεις για 
επιμόρφωση στην επιστήμη της πληροφόρησης, στην τεκμηρίωση, στη βι
βλιοθηκονομία, και στην αρχειονομία (32,34,36) καθώς και να προαχθεί 
1 εκπαίδευση, επιμόρφωση , πρακτική και έρευνα, (18,32,75,79,81), 
προετοιμάζοντας επαγγελματίες-κλειδιά στην διαδικασία της επικοινωνί
ας (47), με το σκοπό να βελτιωθεί η επιστημονική και τεχνική επικοι
νωνία (19,79,81).

Τρέχοντες σκοποί στα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα 
και σχολές για την πληροφοριακή εργασία στις χώρες που αναπτύσσονται 
είναι ότι οι σχολές αυτές πρέπει (48):

1. Να αναλάβουν το προβάδισμα στην επαγγελματική ανάπτυξη(48).
2. Να ενσωματωθούν νέες εύνοιες, εφευρέσεις και φιλοσοφίες με το 

σκοπό να καταστήσουν ικανό το επαγγελματικό ανθρώπινο δυναμι
κό να υπηρετήσει τις διαφορετικές και πραγματικές ανάγκες της 
κοινότητας όπως το διάβασμα, ακαδημαϊκές και ερευνητικές α
νάγκες, για την εθνική ανάπτυξη, και επί πλέον να εκπαιδεύσει 
χρήστες να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση.

3. Να προάγουν την έρευνα σε τεχνικά θέματα και προβλήματα, που 
συνεπάγονται κοινωνιολογικές προσεγγύσεις, και να ενθαρρύνει 
τις σχετικές δημοσιεύσεις (3,48).

4. Να προάγουν την εθνική και διεθνή συνεργασία για να αναπτύσ
σουν και διατηρούν πρότυπα, ισοτιμία των πτυχίων, για να ε
νώνουν κοινές προσπάθειες (ενιαίοι κατάλογοι, πακέτα κλπ.(48)

^Περιληπτικά αυτοί οι σκοποί είναι:
1. Το πρόγραμμα πρέπει να είναι προσανατολισμένο στις απαιτή

σεις της πληροφορικής υποδομής και τα προβλήματά τους.
2. Πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στο διανοητικό επίπεδο όσων 

συμμετέχουν και να προάγουν την δημιουργικότητα τους.
3. Οι οργανωτές ενός τέτοιου προγράμματος πρέπει να είναι πολύ ενέλικτοι.
4. Η πείρα από παλαιές εμπειρίες πρέπει να παίρνονται υπ'όψη 

στην εκπόνηση νέων προγραμμάτων" (54).
, Ολα αυτά αντιπροσωπεύουν μάλλον μια μετακίνηση, από τ>υς σκο

πούς που εκφράστηκαν στην ΙΟετία του '70.



Δ . Προβλήματα/εμπόδια
Η επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση για να φθάσει στους 

σκοπούς της αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα για όλα τα είδη της εκ
παίδευσης, την επιμόρφωση και την διαρκή επιμόρφωση, τα επόμενα:

1.Έλλειψη ανώτερου πνευματικού επιπέδου (παραδόσεις, διδασκα
λία) (48,64,81).

2. Περιεχόμενο, "καθορισμός των σχετικών προγραμμάτων διδασκα
λίας και τα θέματα που πρέπει να διδαχθούν" (48,81).

3. Αναθεώρηση συνεχής (εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων διδασκα
λίας ) (48)

4."Προσανατολισμός των προγραμμάτων στο να ικανοποιούν μιά πλή
ρη σειρά αναγκών στους επαγγελματίες και σε διαφορετικές κα
ταστάσεις" Τ 81) .

5."Κατοχύρωση και ανάπτυξη του επαγγέλματος όσων πήραν πτυχίο 
από αυτά τα προγράμματα" (81).

6. Εκπλήρωση των προγραμμάτων διδασκαλίας, έλλειψη επαρκών πό
ρων και ευκολιών, έλλειψη επαρκών προμηθευτών, δηλ. διδακτι
κά βιβλία στην τοπική γλώσσα, εργαστήρια, υλικά βιβλιοθηκών 
και μαθημάτων, πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (48, 
64,72,81,82,91,97)

Μία άλλη προσέγγυση στα προβλήματα/εμπόδια σχετίζεται με τα ε
πόμενα:

1.Έλλειψη μακροπρόθεσμων προσπαθειών (81).
2.Έλλειψη συντονισμού σε πολλές διεθνείς προσπάθειες (4,81)
3.Έλλειψη κατανομής των πιστώσεων (2,89)
4.Έλλειψη διεθνούς εκπαιδευτικού προγραμματισμού (81)
5.Έλλειψη ποιότητας σε πολλές εκπαιδευτικές προσπάθειες (18,44, 

81)
6.Έλλειψη συνεχούς εκπαίδευσης (πανεπιστημιακή εκπαίδευση (75, 

80,81),προγραμμάτων βοήθειας (94) και επαρκών πόρων για επι
μόρφωση (80,81).

7.Έλλειψη επαρκούς καταλληλότητας των ξέ\ων τμημάτων διδασκαλί
ας (25,38,64,92,93,97).

8.Έλλειψη ολοκλήρωσης της θεωρίας και πράξης (48).
9. Η ύπαρξη ευρέως αγράμματου πληθυσμού (42,51,53,68,72)
10."Οι σημερινές απόψεις των υπευθύνων για την πολιτική σχετικά 

με το ρόλο των βιβλιοθηκάριων και τεκμηριωτών" (92,93)

Ε . Ανάπτυξη και Τάσεις
Οι πρόσφατες και τρέχουσες τάσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση 

και επιμόρφωση στις χώρες που αναπτύσσονται φαίνεται να επηρρεάζο\ιαι 
από το γεγονός ότι υπάρχει μια αυξανόμενη τάση να βλέπουμε την πληρο
φόρηση σαν εμπόρευμα, και από το γεγονός ότι μειώνεται η εξάρτηση 
από ξένη βοήθεια και αυξάνεται η οικονομική και πολιτική ανεξαρτησία 
(27,56). Οι βιβλιοθηκάριοι καιόοοι εργάζονται στην πληροφόρηση στις 
χώρες που αναπτύσσονται καλούνται να υπηρετήσουν επιστήμονες που 
φαίνεται να έχουν διαφορετικές, ανάγκες από ό,τι οι επιστήμονες του 
αναπτυγμένου κόσμου, και παράλληλα να καλύψούν τις ανάγκες της διε
θνούς επικοινωνίας στην πληροφόρηση (15,19,20,22,80).

Η επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση τείνει να βοηθήσει 
σε δύο διαφορετικά καθήκοντα: να καλύψουμε τις ανάγκες των παραδοσι
ακών συστημάτων πληροφόρησης, κατάλληλων για τον αναπτυσσόμενο κό
σμο και παράλληλα να καλύψουμε τις ανάγκες επικοινωνίας με τον ανα
πτυγμένο κόσμο χρησιμοποιώντας προηγμένα τεχνολογικά συστήματα. Για 
να επιτύχουμε τους σκοπούς αυτούς υπάρχει μαι τάση κατευθείαν στα 
επόμενα:



1. αναθεώρηση ·
α. Των προγραμμάτων διδασκαλίας να καλυψουν διαφορετικές α

νάγκες, διαφορετικών στάδιων ανάπτυξης, συμπεριλαμβάνοντατ 
προηγμένη τεχνολογία, αποφεύγοντας την υπερπαραγωγή βι
βλιοθηκάριων και εργαζομένων στην πληροφόρηση (34, 48,57, 
72,75,95,92) βρίσκοντας εναλλακτικές λύσεις (91) για "κα
τάλληλη εκπαίδευση" (12,63) για κατάλληλες υπηρεσίες πλη
ροφόρησης και τεχνολογίας (19,23,62,65,80,81,9 2,105) και 

β. των μεθόδων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (οπτίικο-ακουστι- 
κά, πακέτα) (17,34,81,92,95).

2. Πανεπιστημιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (Master) (64 , 75, 81) 
συμπεριλαμβανομένων νέων απόψεων και σχέσεων (81) , αυτοματισμού 
(κυβερνητική κ.λ.π) (48,57,92). _ >

3. Επέκταση της επιμόρφωσης και της συνεχούς εκπαίδευσης σε όλα 
τα επίπεδα (εκπαιδευτές, πρακτικοί, χρήστες) (3,4,12,19,32, 
34,42,48,57,74,81,92)

4. Εκπαίδευση προσωπικού γενικής μόρφωσης και /ή εξειδικευμέ- 
νων για θέσεις-κλειδιά (19,47).

5. Τοπική αυτάρκεια με συντονισμένη δουλειά (18,23,64,72,77,78)
6. Περιορισμός της αγραμματοσύνης (51).

Στ. Προοπτικές
Η επαγγελματική εκπαίδευση των βιβλιοθηκάριων και όσων εργάζο

νται στην πληροφόρηση θα μπορούσε να αναπτυχθεί καλύτερα με διεθνή 
εκπαιδευτικό προγραμμματισμό, συνδρομή και υποστήριξη με το σκοπό 
νά: 1. εξιδικεύσει ειδικούς στην πληροφόρηση σαν τεχνολογικά θέσεις- 

κλειδιά
ή /και

2. εκπαιδεύσει όχι μόνο τους ειδικούς της πληροφόρησης αλλα ε
πίσης και τον υπόλοιπο πληθυσμό, που είναι χρηστές ή πληρο
φοριοδότες (64). Μπορεί να είναι παραγωγοί,_επεξεργαστές,
να επικοινωνούν ή να διαβιβάζουν την πληροωορηση. Μπορεί να 
είναι χρήστες, χρηματοδότες ή υποστηρικτές των υπηρεσιών της 
πληροφόρηση ς.

Ζ. Συμπεράσματα
Η επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση των βιβλιοθηκάριων 

και όσων εργάζονται στην πληροφόρηση φαίνεται να παίζει ένα σοβαρο 
ρόλο στην επικοινωνία της πληροφόρησης.

Υπάρχουν ακόμα στάσεις που πρέπει να αλλάζουν και σοβαρά προ
βλήματα να λυθούν, ενώ γενικεύσεις των λύσεων για όλες τις χώρες που 
αναπτύσσονται είναι δύσκολες και επικίνδυνες.

Κάθε χώρα πρέπει να αναγνωρίσει τις δικές της ανάγκες, να δια
μορφώσει τους σκοπούς της να προσδιορίσει τις προτεραιότητες και 
να ανελίξει μια κατάλληλη στατηγική για τις ειδικές^ανάγκες.

Συνδρομή από τον αναπτυγμένο κόσμο με διεθνή κώδικα και πρακτι
κή είναι ακόμα αναγκαία.

- εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά^προγράμματα
- οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη
- εθνική και διεθνής συνεργασία

δύνανται τα μέγιστα να προάγουν την επαγγελματική εκπαίδευση 
με το σκοπό να βελτιωθούν οι υπηρεσίες και η διεθνής επικοι
νωνία της πληροφόρησης.



Χρειάζεται περισσότερη έρευνα και συνεργασία μεταξύ όσων είναι 
υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό υγιών γηγενών εκπαιδυτικων και επι
μορφωτικών προγραμμάτων για βιβλιοθηκάριους και εργαζομενους στην 
πληροφόρηση, και όσων είναι υπεύθυνοι για τη ληψη_αποφασεων. Μ αυ
τό τον τρόπο ελπίζεται να εξευρεθεί ισορροπία μεταξύ εκείνου που εί
ναι θεωρητικά επιθυμητό και των αναγκαίων πρακτικών λύσεων για τις 
ειδικές ανάγκες και προβλήματα.

Θ . Παράρτημα
Α. Διεθνής Ταξινόμηση του πληθυσμού

1. Αναπτυγμένος 25%
2. Αναπτυσσόμενος ή τρίτος κόσμος 7 75% ,,ο,
3. Ελάχιστα αναπτυγμένος _ J ° >

Β. Ταξινόμηση των Ηνωμένων Εθνών ,1. Αναπτυγμένες χώρες (κεντρικά σχεδιασμένες οικονομίες)
2. Αναπτυσσόμενες χώρεςα. Δημοκρατίες Λατινικής Αμερικής συμπεριλαμβανομένης της 

Κούβας. ,β. όλη η Αφρική χαι τα γύρω νησιά έκτος της Νοτιάς Αφρικής  ̂
γ.Όλη η Ασία εκτός της Ιαπωνίας και των Κουμμουνιστικων 

χωρών.δ."Αλλες χώρες και περιοχές που δεν ταξινομήθηκαν.
Γ. Ταξινόμηση του O.E.C.D

1. Ταξινόμηση των Ηνωμένων Εθνών.
2. Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία και Γιουγκοσλαβία: λιγοτερο ανα

πτυγμένες. (72) .
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