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Κατά τη διάρκεια της στρογγυλής τράπεζας, θα γίνει ανακεφαλαίωση
όσων ακούστηκαν στη σημερινή εκδήλωση, θα ακολουθήσει συζήτηση
και η ημερίδα θα κλείσει με την εξαγωγή συμπερασμάτων που θα βοηθήσουν το ∆Ι.Ο.ΒΙ. στις επόμενες ενέργειές του.
Οι παριστάμενοι στη στρογγυλή τράπεζα είναι ο κ. Ηλίας Πλασκοβίτης,
ο κ. Χρήστος Παπάζογλου και η κ. Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάση που συντόνισαν αντίστοιχα τις τρεις ενότητες. Επίσης έχουμε την τιμή και τη
χαρά να καλωσορίσουμε τον κ. Φίλιππο Τσιμπόγλου, τον νέο διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στον οποίο σύμφωνα με το
πρόγραμμα θα δώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω για να μας αναφέρει
πώς βλέπει γενικότερα το θέμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης και ποιες είναι οι απόψεις του σχετικά με όσα άκουσε σήμερα για τις οικονομικές
βιβλιοθήκες. Στη συνέχεια οι συντονιστές των τριών ενοτήτων θα μας
αναφέρουν τα συμπεράσματα από κάθε ενότητα. Τέλος, με αφορμή τις
γραπτές ερωτήσεις του ακροατηρίου θα ακολουθήσει συζήτηση για να
δοθούν απαντήσεις.
Συγκέντρωσα μερικά στιγμιότυπα από τις σημερινές ομιλίες οι οποίες ήταν πολύ υψηλού επιπέδου. Ως ∆Ι.Ο.ΒΙ. θεωρούμε ότι για πρώτη
φορά οι βιβλιοθηκονόμοι έχουν δώσει τον πρώτο λόγο στους χρήστες
–στους οικονομολόγους– στο κοινό των βιβλιοθηκών. Αυτό ενδιαφέρει
ιδιαίτερα το ∆Ι.Ο.ΒΙ. Επιθυμούμε να ακούσουμε τις προσδοκίες των χρηστών από τις οικονομικές βιβλιοθήκες και τι μπορούμε να προσφέρουμε.
∆ημιουργήθηκε ένα διανοητικό κεφάλαιο μέσα από τις σημερινές ομιλίες.
Οι οικονομικές βιβλιοθήκες έχουν υποχρέωση να διαδώσουμε τη γνώση
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που ανταλλάχθηκε σήμερα και να αναπτύξουμε στενότερες σχέσεις με
τους χρήστες μας.
Αναφέρθηκε η προσέγγιση του επιχειρηματικού κόσμου που χρειάζεται πληροφορίες από τις οικονομικές βιβλιοθήκες. Ταυτόχρονα, όμως,
χρειάζεται αποτίμηση του έργου μας προς τους χρήστες. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμη μια έρευνα για να αποτυπωθεί η στρωματογραφία των χρηστών των οικονομικών βιβλιοθηκών και οι πληροφοριακές τους ανάγκες.
Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συνηθίσει στη συνεργασία μεταξύ των
βιβλιοθηκών, αλλά οι συνεργασίες πρέπει να επεκταθούν με το κοινό που
εξυπηρετούμε. Ακούστηκαν παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο οι
οικονομικές βιβλιοθήκες μπορούν να αναπτύξουν νέους τομείς δραστηριότητας, διαχειριζόμενες και οργανώνοντας ομάδες δεδομένων (data
sets) και να γίνουν data reference assistants. Ήδη κάποιες βιβλιοθήκες
στο εξωτερικό έχουν ξεκινήσει την ανάπτυξη υπηρεσιών δεδομένων (data
services), όπως το Federal Reserve Board στις ΗΠΑ όπου η βιβλιοθήκη
βοηθάει τους οικονομολόγους στην παραγωγή δεδομένων. Αναφέρθηκε
σήμερα η συμβολή των οικονομικών βιβλιοθηκών στην παραγωγή οικονομικών αναλύσεων των αντιστοίχων οργανισμών με τη χρήση των συλλογών των βιβλιοθηκών και τις συνεργασίες των βιβλιοθηκών με τους οικονομολόγους. Όσο πιο εξειδικευμένα είναι τα επιστημονικά πεδία, τόσο
μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για αυξημένες δεξιότητες των βιβλιοθηκών.
Οι βιβλιοθήκες παράγουν ένα προϊόν το οποίο και προσφέρουν σε χρήστες σε όλο τον κόσμο. Παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, μιας
και εξοικονομούν χρόνο βοηθώντας τους ερευνητές και διαχειριζόμενες
την παραγόμενη γνώση. Όσο πιο αποτελεσματική και λειτουργική είναι
μια βιβλιοθήκη, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι απαιτήσεις του κοινού και
ιδιαίτερα του ακαδημαϊκού. Με τη βοήθεια των βιβλιοθηκών στην οικονομική έρευνα παράγεται αρκετή πρωτογενής γνώση, που πρέπει να γίνει
διαχειρίσιμη, να επαναχρησιμοποιείται για να δημιουργεί νέα γνώση. Μια
σημαντική σημερινή επισήμανση είναι ότι βιβλιοθήκη σημαίνει οι άνθρωποί
της, δηλαδή το προσωπικό και το κοινό της, με τον ίδιο τρόπο που οι οργανισμοί απαρτίζονται από το προσωπικό που εργάζεται σε αυτούς· δεν είναι
απρόσωπα κτίρια, είναι πολύ σημαντικός ο ανθρώπινος παράγοντας.
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Μιλήσαμε για ημι-δημοσιευμένα κείμενα και working papers που παράγονται εντός των οργανισμών (και στην Τράπεζα της Ελλάδος), καθώς
και για τη συμβολή των βιβλιοθηκών στη δημιουργία και σύνθεση των
δοκιμίων αυτών που είναι προϊόντα ανάλυσης και έρευνας.
Ακούσαμε –και ενδεχομένως τρομάξαμε– για τον όγκο των δεδομένων που παράγονται στον κόσμο, τα μεγάλα δεδομένα (big data), καθώς
και για το web archiving που προσπαθεί να διατηρήσει και αποθηκεύσει
τον όγκο των παραγόμενων δεδομένων και της γνώσης. Οι οικονομικές
βιβλιοθήκες έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στις διαδικασίες αυτές. Ακούσαμε για μνημόνια συνεργασίας των οικονομικών βιβλιοθηκών
με φορείς παραγωγής στατιστικών δεδομένων ή με άλλους οργανισμούς
που σχετίζονται με γνώση, επιχειρηματικότητα, πληροφόρηση και ακούσαμε για τη συνεργασία του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών
Ερευνών (ΚΕΠΕ) με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης·
συνέργειες και συνεργασίες λοιπόν. Οι βιβλιοθήκες γίνονται πλέον παραγωγοί περιεχομένου και εκδότες περιεχομένου πληροφόρησης και γνώσης, την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν.
Είναι σημαντικός ο διάλογος μεταξύ των οικονομικών εταίρων στον
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και οι οικονομικές βιβλιοθήκες να αντιμετωπίζονται πλέον και από την άποψη της επιχειρηματικότητας, τολμώ να πω
σαν να είναι μικρές επιχειρήσεις.
Ακούσαμε από τον κ. Π. Κωσταγιόλα πολύ σημαντικές ερευνητικέςπροτάσεις και εκθέσεις αποτίμησης διανοητικού κεφαλαίου. Ακούσαμε
για τη δημιουργική οικονομία και ότι ο πολιτισμός χωρίς οικονομία δεν
μπορεί να σταθεί μόνος του, ούτε και η οικονομία χωρίς πολιτισμό.
Η σημερινή ποικιλία θεμάτων που αποτυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της
σημερινής ημερίδας αποτελούν προκλήσεις για τις οικονομικές βιβλιοθήκες. Είναι ταυτόχρονα προσκλήσεις για συνεργασία με τους χρήστες των
οικονομικών βιβλιοθηκών για κοινές ωφέλειες.
Εδώ θα σταματήσω την εισαγωγή και θα ήθελα να δώσω τον λόγο
στον κ. Τσιμπόγλου.
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