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Εργάζεται μέσα σε βιβλιοθήκες 42 χρόνια και αγαπά τη δουλειά του μέσα σε αυτές, 

παρόλες τις αλλαγές που δέχεται αυτός ο χώρος. Σύμφωνα με τον κ. Aldo Pirola οι 

βιβλιοθήκες από το ξεκίνημά τους οι βιβλιοθήκες προσέφεραν παραδοσιακές 

υπηρεσίες, όπως η διάδοση της πληροφορίας σε έντυπη μορφή και έτσι 

επηρεάστηκαν στη συνέχεια πολύ περισσότερο από την εξέλιξη της τεχνολογίας. 

Όπως επισημαίνει και ο ίδιος με την πάροδο του χρόνου τα μέσα πληροφόρησης θα 

εξελίσσονται και θα μεταβάλλονται όπως ακριβώς συμβαίνει και με την τεχνολογία.  

 

Στην ερώτηση σχετικά με το αν στο μέλλον οι υπηρεσίες του βιβλιοθηκονόμου θα 

χρειάζονται μέσα στη βιβλιοθήκη ή τη θέση του θα πάρουν τα ηλεκτρονικά μέσα, 

απάντησε με ένα παράδειγμα από τις βιβλιοθήκες των Η.Π.Α. Στο παράδειγμα αυτό 

αναφέρει ότι στις Η.Π.Α. υπάρχουν μικρές περιοχές σαν χωριά και το κόστος θα 

ήταν μεγάλο για να καλυφθούν τα έξοδα και των βιβλιοθηκονόμων και της αγοράς 

των βιβλίων. Έτσι οι περιοχές αυτές αποτελούν εξαίρεση αφού οι βιβλιοθήκες τους 

δεν έχουν βιβλία σε έντυπη μορφή αλλά μόνο σε ηλεκτρονική. 

 

Όσον αφορά τις μεγάλες πόλεις, θεωρεί πως είναι χρήσιμο να υπάρχουν τόσο 

έντυπα βιβλία όσο και αυτά που είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Έκτός από τις 

υπηρεσίες όμως ελπίζει να δημιουργηθούν μεγαλύτεροι χώροι που να εξυπηρετούν 

περισσότερο κοινό το οποίο ζητά καθημερινά καινούρια πράγματα από τις 

υπηρεσίες της βιβλιοθήκης.  
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Στην ερώτησή μας για το διαδίκτυο και την επιρροή του στους χρήστες απαντά πως 

πρέπει να συμβαδίζουμε με την τεχνολογία και τα μέσα της χωρίς να μένουμε πίσω. 

Πιστεύει ότι το διαδίκτυο πρέπει να υπάρχει ως υπηρεσία σε μια βιβλιοθήκη και 

αποτελεί ένα πολύ πρακτικό κομμάτι διότι, όπως μας εξηγεί σε ένα δεύτερο 

παράδειγμα από την Ιταλία, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο και έτσι απευθύνονται στην 

βιβλιοθήκη η οποία μπορεί να τους εξυπηρετήσει. 

 

Τέλος με τη φράση ο παράδεισος δεν είναι πουθενά θέλει να μας πει πως είναι τύχη 

να γνωρίζει κάποιος τον κόσμο στο εξωτερικό και να αποκτά καινούριες γνώσεις για 

τον πολιτισμό τους όμως το σημαντικό είναι να καθόμαστε και να παλεύουμε για τη 

χώρα μας !!! 

 

 

 

 

Από δεξιά προς τα αριστερά, ο κος  Aldo Pirola, ο κος Γιώργος Γλωσσιώτης, 

Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της 
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Πληροφόρησης,  ο κος Φίλιππος Τσιμπόγλου, Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης 

της Ελλάδος και ο κος Klaus-Peter Boettger, Πρόεδρος της EBLIDA. 
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