
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΪΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ Η ΟΧΙ 
TON ON LINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Δ.ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

'Η εισαγωγή τής ανεπτυγμένης τεχνολογίας στ6ν τομέα τής πληρο
φόρησης γέννα μιά σειρά έρωτήματα.'Ανάμεσά τυυς χαςί τδ £ν είναι 
ή πληροφόρηση δικαίωμα τοϋ καθένα μας ή εΐναι έμπδρευμα γιά κερδο- 
φδρα οίκονομική έκμετάλλευση.

ΓΕΝΙΚΑ
'Η χρήση τδδν σύγχρονων τεχνολογικών έφαρμογων εΐναι γνωστό 

δτι άπαιτεΐ άκριβδ κεφαλαιουχικό έζοπλισμδ.Γνωστό έπίσης εΐναι τδ 
γεγονός τής αύξησης τοϋ λειτουργικού κόστους καί ή παράλληλη 
μεγάλη μείωση των κονδυλίων γιά κοινωνικές παροχές των δημοσίων 
προϋπολογισμόν.

“Ετσι προκύπτει τό ερώτημα τοϋ ποιός καί κυρίως πδσο θά "φορτω
θεί" τά παραπάνω βάρη.' Η συζήτηση λοιπόν έχει πολιτικό χαρακτήρα 
στό δτι άσχολεΐται μέ τδ έπιθυμητδ κοινωνικό αποτέλεσμα των συστη
μάτων πληροφόρησης,δηλαδή αν αύτά πρέπει νά εΐναι μέσα κοινωνικής 
προοφορας ή κερδοφόρα εμπορεύματα.

^Ο^ΙΣ_ΥΠΟΣΤ^ΙΚΤΩΝ_ΤΗΣ_ΕΙΣΑΓΏΓΗΣ_ΤΕ^Ν_ΓΙΑ ΤΟΥΣ_ΧΡΗΣΤΕΣ
Α.Σέ οικονομικό έπίπεδο.

- ’Από τή στιγμή πού 6 χρήστης έπιλέγει τήν ΘΝ LINE πληροφόρηση 
θά πρέπει νά πληρώσει τουλάχιστον Ενα μέρος των έξόδων.

*Η εισαγωγή τελδν γιά τούς χρήστες κάνει πιδ δρθολογική τή 
χρήση των υπηρεσιών πληροφόρησης.
- όί χρεώσεις τίδν χρηστών μποροϋν νά έκληφθοϋν σάν μέτρο τής άζίας 

τής πληροφόρησης.’Επίσης μποροϋν νά εΐναι μέσο έλέγχου τής άνάπτυ- 
ζης των ύπηρεσιων πληροφόρησης.

Β.Σέ κοινωνικό έπίπεδο.
- Οΐ ON LINE έρευνες δέν εΐναι μέρος τοϋ παραδοσιακοϋ ρδλου τής 
βιβλιοθήκης.
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- Οί ύπηρεσίες πού παρέχονται δωρεάν ή μέ χαμηλά προστατευτικά 
τέλη δέν παρέχουν τδν άπαραίτητο άριθμδ πηγδν καί ή κριτική τής 
ποιδτητας των ύπηρεσιων πληροφόρησης σέ μεγάλο βαθμό χάνεται.

Ή  χρήσις τής βιβλιοθήκης είναι δωρεάν άκδμα καί γιά κείνους,
πού θά ήθελαν νά πληρώσουν.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ_ΚΑΤΑ_ΤΗΕ_ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ_ΤΕΛΩΝ_ΓΤΑ_ΤΟΥΣ_ΧΡΗΣΤΕΣ
- 'Η δωρεάν πρόσβαση στήν πληροφόρησης εΐναι ζωτικής σημασίας 
σέ μιά δημοκρατική κοινωνία καί ή παροχή της πραγματοποιείται 
κυρίως μέσω τοΟ συτήματος των βιβλιοθηκών,πού χρηματοδοτείται από 
τδ δημόσιο.
- Σέ μερικές περιπτώσεις ή έπιβολή καί ή συλλογή τελών μπορεί 
νά δημιουργήσει σοβαρά διοικητικά προβλήματα.
- Οΐ υπηρεσίες τής βιλιοθήκης συχνά έχουν τά χαρακτηριστικά 
δημοσίων άγβθών.Ή βιβλιογραφία σχετικά μέ τά δημδσια άγαθά τής 
οικονομικής θεωρίας περιλαμβάνει πειστικά έπιχειρήματα ένάντια
τής χρέωσης των χρηστών.

Οι πολίτες ένός κράτους δέν εΐναι δυνατόν νά υπόκεινταισέ 
"διπλή φορολογ ία",δηλαδή πληρώνοντας τό δημόσιο φόρο άφ'ένδς καί 
άφ’έτέρου φδρο γιά τδ κοινωνικό άγαθδ,πού τδ δημδσιο σοϋ παράχει.

Α20ΤΕΑΕΣΜΑΤΑ_ΑΠ0_ΤΙΣ_ΧΡΕΩΣΕΙΣ_ΤΩΝ_ΧΡΗΣΤΩΝ

Ή  ζήτηση γιά ON LINE ερευνά εΐναι πολύ μεγαλύτερη δταν δέν 
υπάρχουν τέλη.ΚακροχρδνιΓς μελέτες εδείζαν οτι ή ζήτηΟΤ) μειώνεται 
ουσιαστικά <5ταν ασάγονταί τέλη,Βχι μόνο Από κείνους πού δέν 
μπορούν νά τά πληρώσουν,άλλά άκδμη καί στούς χχρήστες,πού έχουν 
τή δυνατότητα νά πληρώσουν.

*0 χαρακτήρας τής ζήτησης γιά ON LINE ύπηρεσίες πληροφόρησης 
ρΐναι πολύ ευαίσθητος στδ civ 6 χρήστης χρεώνεται άλλά 5χι τόσο 
-ΰαίσθητος στδ εάν έχουμε μεταβολές τελών.

Διαφορές τής ζήτησης παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης παρου- 
σιάζοντ αι μεταξύ δημογραφίκών όμάδων.Χρεώσεις των υπηρεσιών 
έχουν έπίσης σημαντική επίδραση σέ κείνα τά άτομα,πού θά μπορούσαν 
νά πληρώσουν γιά τίς ύπηρεσίες αυτές άλλά δέν θέλουν νά τό κάνουν. 
'Ορισμένες έρευνες 8μως άναφέρουν 8τι οΐ περισσότεροι χρήστες 
θέλουν καί μπορούν νά πληρώσουν.



'Η έλαστικότητα τής τιμής τδν ύπηρεσιών πληροφόρησης ποικίλει 
μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών στρωμάτων των χρηστών,π.χ. χρή
στες γιατροί,δικηγόροι,έπιχειρηματίες πού μποροΟν νά μεταβιβάσουν 
στούς πελάτες τους τήν αύξηση τών τελών δέν έπηρεάζονται τόσο ,δσο 
οί χαμηλοΟ είσοδήματος χρήστες,πλχ. συνταξιοΰχοι,φοιτητές κ.λ.π. ή 
περιοδικοί χρήστες.

Συγκρίνοντας άπό άποψη κόστους τήν άποτελεσματικδτητα MANUAL 
καί ON LINE αναδρομικής έρευνας γιά τήν ίδια έρώτηση,ή Ερευνα μέσω 
ON LINE είναι γενικά γρηγορότερη,λιγότερο δαπανηρή καί πολύ πιδ 
αποτελεσματική άπδ τή MlNUAL.Ef μιά ON LIME ύπηρεσία πληροφόρησης 
μπορεί νά έκτιμηθεΐ καλλίτερα ή χρήση της,δπως έπίσης νά λάβη 
χώρα καί ανάδραση.

"Ανοδο άπαιτητικότητας άπδ τή μεριά των χρηστωβ καί ή χρέωση 
θά είναι Ενα άποτελεσματικδ μέσο γιά άνάδραση καί Ελεγχο τής υπη
ρεσίας πληροφόρησης.

Μεγαλύτερη άπαιτητικδτητα άπδ τή μεριά των χρηστών πρδς τούς 
βιβλιοθηκάριους,παρακινεί τούς τελευταίους σέ ύφηλότερη άπδδοση. 
Μερικοί συγγραφείς πιστεύουν πώς ή πρακτική τής χρέωσης φαίν*ται 
νά αυξάνει τήν έρευνητική άποδοτικότητα.

Δημιουργεΐται μιά πρδσθετη διοικητική δουλιά γιά τήν είσπραξη 
τών τελών.

Η_ΕΠΙΔΡΑΣΗ_ΤΗΚ_ΕΠΙΒΟΛΗΣ_ΤΕΛΩΝ_ΣΤΙΣ_ΕΡΕΥΝΕΣ
- Οί έρευνητές βάσεων πληροφοριών δύσκολα χρησιμοποιοΟν τδ ίδιο 

καλά μεγάλο άριθμδ διατιθέμενων βάσεων,άκόμα καί 8ταν αυτές 6έν 
χρεώνονται.'Η αίτία ΐσ^ όφείλεται στδ δτι Εχουν έξοικειωθεΐ μέ 
κείνες τίς βάσεις,πού είναι εύκολες στή χρήση,Εχουν ξαναερευνηθεΐ 
καί τούς εΐναι πιδ γνωστές.’Αποτέλεσμα αύτοΟ είναι 6 χαμηλός βαθ
μός άνάκλησης πληροφοριών.

Είκοσι τοϊς έκατδ περισσότερες βάσεις έρευνοΟνται δταν δέν 
έπιβάλλονται τέλη.



ON LINE συστήματα πληροφόρησης έπιτρέπουν Ερευνα μεγάλων βςβλto- 
γραφ ιχΒν πεδίων σέ σύντομο χρονικό διάστημα.

*0 συνολικός χρόνος τής Α*ο*ερΑτ»σης μιάς έρευνας,δταν έπιβΑλ- 
λονται τέλη,είναι κατά μέσον δρο δεκαπέντε τοΐς έκατό μεγαλύτερος 
άπ’τόν Αντίστοιχο τής δωρεάν περιόδου.

Ώ^Α0Π^Η_Π0ΜΤΙΚΗ_ΙΊΑ_0Ν_1ΙΝΕ_ΕΡΕΥΝΑ
'Η παραδοσιακή βιβλιογραφία σχετικά μέ τήν τιμολογιακή πολιτική 

άναφέρεται στήν μεγιστοποίηση τοϋ κέρδους."Ομως, στίς μέρες μας ό 
προσδιορισμός τών στόχων πρέπει νά περιλαμβάνει τουλάχιστον καί άλλες 
παραμέτρους,δπως π.χ. τίς οικονομικές καί κοινωνικές συνθήκες τοϋ 
συγκεκριμένου περιβάλλοντος,τήν δυνατότητα τής 8σο τό δυνατόν μεγαλ- 
λίτερης συμμετοχής στήη λήφη των Αποφάσεων,τής όρθολογιστικής χρήσης 
τοϋ έμπορικοϋ τομέα κ.λ.π.

Οΐ στόχοι των παραδοσιακών βιβλιοθηκών καί ύπηρεσιών πληροφόρησης 
ίταν ή έλαχιστοποίηση τοϋ κόστους,ένω τώρα οΐ τιμολογιακές πολιτικές 
περιλαμβάνουν είσπραξη τβϋ λειτουργικοϋ κόστους ή τοϋ συνολικοϋ κόσ
τους ή Ακόμα καί κάποιο εύλογο ή μή κέρδος.

’Απ6 μελέτη στίς ΗΠΑ στά τέλη τής δεκαετίας τοϋ 1980 στά Κέντρα 
'Επιλεκτικής Διασπορας Πληροφόρησης (SDI) πάνω άπδ τδ ογδδνταπέντε 
τοΐς έκατδ των κέττρων δήλωναν δτι πρωταρχικός τους στόχος ίταν 
ή έπανείσπραξη των δαπανών τους.

Σήμερα ύπΑρχει μιά ποικιλία τιμολογιακών πρακτικών (τιμολογιακή 
πολιτική βασισμένη στή ζήτηση,τέτοια βασισμένη στδ κόστος καί τιμο
λογιακή πολιτική βασισμένη στό μονοπωλιακό άνααγωνισμόϋ.

Τέλος,τρεις βασικές τιμολογιακές τεχνικές έφαρμδζονται κιαύτές 
εΐναι ή τοϋ μέσου κόστους,ή.διακριτικής τιμής καί ή τοϋ όριακοϋ 
κόστους.
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