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Περίληψη 
 
Η σύγχρονη υπηρεσία πληροφόρησης µεταλλάσσει το ρόλο της και προσαρµόζεται στις 
νέες ανάγκες και απαιτήσεις της εποχής. Αποστολή της ήταν και παραµένει η 
εξυπηρέτηση των δυνητικών χρηστών της, µε επιτόπιες αλλά και διαδικτυακές 
υπηρεσίες. Για την επίτευξη των στόχων της καλείται να διαχειριστεί ένα νέο 
λειτουργικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από το υβριδικό υλικό και προέκυψε από 
την καταλυτική έλευση του ∆ιαδικτύου στο χώρο της πληροφόρησης. 
 
Η εισήγηση στοχεύει α) στην παρουσίαση του υφιστάµενου περιβάλλοντος διαχείρισης 
και επεξεργασίας του ψηφιακού και συµβατικού υλικού των υπηρεσιών πληροφόρησης 
καθώς και των εργαλείων που χρησιµοποιούνται γι’ αυτό το σκοπό,  β) στην ανάδειξη 
της διαδικασίας εξέλιξης και προσαρµογής των συµβατικών εργαλείων επεξεργασίας 
υλικού κάτω από την επίδραση των νέων εργαλείων και των γενικότερων συνθηκών 
που διαµορφώνει το ∆ιαδίκτυο και στην παρουσίαση της παράλληλης χρήσης τους µε τα 
νέα προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις ιδιαιτερότητες της ψηφιακής πληροφορίας, γ) 
στην παρουσίαση των  πολιτικών και προσεγγίσεων για την επιλογή σχηµάτων και 
εργαλείων τόσο για το συµβατικό όσο για το ψηφιακό υλικό. 
 
Το σηµερινό πληροφοριακό περιβάλλον που καλούνται να διαχειριστούν οι υπηρεσίες 
πληροφόρησης είναι υβριδικό για λόγους που σχετίζονται κυρίως µε τη διττή  φύση του 
υλικού που καλούνται να επεξεργαστούν (ψηφιακό και συµβατικό).  
 
Αναφορικά µε τη διαδικασία εκτέλεσης των λειτουργιών της επεξεργασίας και της 
οργάνωσης του υλικού, οι υπηρεσίες πληροφόρησης χρησιµοποιούν τις εξής κατηγορίες 
εργαλείων:  
 Συµβατικά εργαλεία (π.χ. AACR2, DDC, MARC, LCSH, κ.λπ.) 
 Νέα εργαλεία (π.χ. XML, DC, METS, κ.λπ.) 
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Παλαιά εργαλεία που εξελίσσονται κάτω από την επίδραση νέων (π.χ.    
MARCXML, MODS, κ.λπ.) 

 
Η παρουσία αυτού του πλήθους εργαλείων αποτελεί µια ανάγκη που έχει προκύψει από 
τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις της ψηφιακής πληροφορίας και όχι µια παροδική τάση 
ή µόδα, αν και προς το παρόν υπάρχει σε µεγάλο βαθµό ανωριµότητα και αστάθεια. Η 
ανάγκη διαχείρισης του υβριδικού υλικού µε αποτελεσµατικό τρόπο σε συνδυασµό µε 
τις ιδιαιτερότητες που συνοδεύουν τη νέα, σύγχρονη εποχή οδήγησαν στην παράλληλη 
χρήση των εργαλείων.  
  
Οι απαιτήσεις όµως της ψηφιακής πληροφορίας, είτε αφορά σε ψηφιακό υλικό είτε σε 
συµβατικό, επέβαλαν και την εξέλιξη των παλαιών εργαλείων επεξεργασίας του 
συµβατικού υλικού, τα οποία απέκτησαν άµεσα νέους ρόλους (όπως π.χ. DDC, 
θησαυροί, κ.ά.) ή µετατράπηκαν και προσαρµόστηκαν στις νέες απαιτήσεις (µε 
υλοποιήσεις όπως  π.χ. οι AACR2R, MARCXML, κ.ά.). 
 
Η εξέλιξη αποτελεί φυσική αναγκαιότητα από τη στιγµή που τα συµβατικά εργαλεία 
παρουσιάζουν µειονεκτήµατα και ανεπάρκειες στη διαχείριση του ψηφιακού υλικού 
αλλά και αντίστοιχες ανεπάρκειες παρουσιάζουν και τα νέα εργαλεία για την 
επεξεργασία του συµβατικού υλικού. 
  
Η διαδικασία της εξέλιξης των εργαλείων δροµολόγησε την εξέλιξη των ίδιων των 
υπηρεσιών πληροφόρησης δηλαδή των ιδρυµάτων που καλούµε βιβλιοθήκες, αρχεία, 
µουσεία, κέντρα πληροφόρησης και κέντρα τεκµηρίωσης. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης 
καλούνται να αποφασίσουν αν θα χρησιµοποιήσουν τα νέα εργαλεία και σε ποιες 
περιπτώσεις και στην ουσία σε ποιο βαθµό θα προσαρµοστούν στο υβριδικό περιβάλλον 
λειτουργίας. Καλούνται λοιπόν να απαντήσουν σε ποικίλες ερωτήσεις στρατηγικής και 
διαµόρφωσης µελλοντικής πολιτικής.  
 
Αναµένουµε πως το υβριδικό περιβάλλον στο οποίο δρούµε τώρα –και πιθανό για πολύ 
καιρό ακόµα– θα δώσει τη θέση του στην εποχή των µετα-βιβλιοθηκών όπου θα έχει 
επέλθει η σύγκλιση λειτουργιών και εργαλείων. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Υβριδική υπηρεσία πληροφόρησης, Παλαιά εργαλεία, Νέα εργαλεία, 
Παράλληλη χρήση των εργαλείων, Πολιτικές επιλογής εργαλείων, Υβριδικό υλικό, 
Επεξεργασία υλικού. 
 

Abstract 
 
The contemporary information service is changing its role and is getting adjusted to 
the new needs and demands of our era. Its mission was, and still remains, to serve all 
potential users providing local and networked services. In order to achieve this goal 
the information service is supposed to manage the new environment which is 
characterized by the hybrid material that emerged as a result of the Internet in the 
field of information. 
 
This paper aims at: 
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a) The presentation of the existing environment of the administration and 
processing of digital and conventional material, of the information services 
and the tools used for this goal, 

b) Highlighting the development process and the adjustment of the conventional 
tools used for the material processing under the influence of the new tools and 
the conditions that the Internet has shaped. These new tools are used in 
parallel with the conventional ones in order to deal with the particularities of 
the digital information. 

c) The presentation of the selection policies of schemas and tools for the digital 
and conventional material. 

  
Today’s information environment, whose the services are asked to handle, is hybrid 
mainly for reasons related to the nature of the material (digital-conventional). 
 
Regarding the functions of material processing and organization, the information 
services use the following types of tools: 
-Conventional Tools (AACR2, DDC, MARC, LCSH) 
-New Tools (XML, DC, METS) 
-Conventional tools influenced by new (MARCXML, MODS) 
 
The existence of all these tools is a need deriving from the special demands of the 
digital information, and cannot be considered as a temporary tendency or fashion, 
although to some extent it is accused of immaturity and instability. The need to 
administer the hybrid material in an effective way in combination with the 
particularities which accompany the new contemporary era , has led to the parallel 
use of tools. 
The demands of the digital information, whether it concerns digital material or 
conventional, required the evolution of the old processing tools, which acquired 
directly new roles (such as DDC, thesauri etc) or converted and adjusted to the new 
demands (implementation such as AACR2, MARCXML etc). 
 
This evolution comes as a natural necessity: 
a) Since the conventional tools present disadvantages as far as the digital material 
administration is concerned 
b) Since digital objects change their form and characteristics and along with them 
people’s attitude is changing too. 
 
The evolutionary procedure of tools put on the development of the Information 
Services and the Institutions we call libraries, archives, museums, information centers 
and documentation centers. The information services are asked to decide whether 
they are going to use the new tools and to what extent they will be able to be adjusted 
to the hybrid environment. Therefore, they need to answer to all of the questions 
related with strategies and the configuration of future policies. 
 
 We expect that the hybrid environment, in the foreseeable future, will give its place to 
the meta-libraries era, where the convergence of tools will be a reality.  
 
Key-words: Hybrid Information Service, Old Tools, New Tools, Parallel Use of Tools, 
Selection policies, Hybrid Material, Material processing. 
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Εισαγωγή 
 
Η σύγχρονη υπηρεσία πληροφόρησης µεταλλάσσει το ρόλο της και προσαρµόζεται 
στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις της εποχής. Αποστολή της ήταν και παραµένει η 
εξυπηρέτηση των δυνητικών χρηστών της, µε επι-τόπιες αλλά και διαδικτυακές 
υπηρεσίες. Για την επίτευξη των στόχων της καλείται να διαχειριστεί ένα νέο 
λειτουργικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από το υβριδικό υλικό και προέκυψε 
από την καταλυτική έλευση του ∆ιαδικτύου στο χώρο της πληροφόρησης. 
 
Η επεξεργασία του υλικού αναφέρεται στις διαδικασίες ανάλυσης περιεχοµένου και 
προετοιµασίας των κατάλληλων µεταδεδοµένων τεκµηρίων σε συµβατική ή ψηφιακή 
µορφή, οι οποίες ως στόχο έχουν να καταστήσουν τα δηµοσιεύµατα προσιτά στους 
δυνητικούς χρήστες. Η επεξεργασία διακρίνεται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, στην 
περιγραφική ανάλυση του τεκµηρίου ή βιβλιογραφική περιγραφή και στην θεµατική 
ανάλυση ή θεµατική περιγραφή. Η επεξεργασία του υλικού συνίσταται λοιπόν σε ένα 
σύνολο διαδικασιών που ακολουθούνται µε σκοπό τη δηµιουργία εργαλείων και 
σηµείων πρόσβασης στο ίδιο το υλικό αλλά και στο σύνολο των πληροφοριών που 
εµπεριέχονται σε αυτό. 
 
Η βιβλιογραφική περιγραφή αφορά στην εργασία της καταλογογράφησης του 
δηµοσιεύµατος και η θεµατική περιγραφή περιλαµβάνει τις εργασίες της 
ταξινόµησης, ευρετηρίασης, περίληψης και εξαγωγής δεδοµένων (Μπώκος, 2001). 
Τόσο για τη διαδικασία της περιγραφικής ανάλυσης, όσο και για εκείνη της 
θεµατικής, χρησιµοποιούνται εργαλεία τα οποία όµως είναι διαφορετικά για να 
προσιδιάζουν στην εργασία που επιτελούν. 
 

Η εµφάνιση των εργαλείων επεξεργασίας και οργάνωσης 
 
Η ανάγκη για την ανάπτυξη εργαλείων που θα εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των 
βιβλιοθηκών για την επεξεργασία, την οργάνωση και εποµένως την αξιοποίηση του 
υλικού εµφανίστηκε µόλις τον 18ο αιώνα. Ουσιαστικά, η έκρηξη της εκδοτικής 
παραγωγής µετά την εφεύρεση και τη διάδοση της τέχνης της τυπογραφίας, οδήγησε 
στη δηµιουργία µεγάλων βιβλιοθηκών οι οποίες  έπρεπε να είναι σε θέση να 
διαχειριστούν το συνεχώς αυξανόµενο όγκο του  υλικού τους και κατά συνέπεια να 
δηµιουργήσουν καταλόγους και ευρετήρια. Η Library of Congress από το 1802 
άρχισε να χρησιµοποιεί ένα πρώτο, απλοϊκό ταξινοµικό σύστηµα λίγα χρόνια µετά 
την ίδρυσή της (Kent, Lancour, Daily, 1975). Στα τέλη του 19ου αιώνα η συλλογή 
της είχε φθάσει το ένα εκατοµµύριο τόµους, όταν πλέον άρχισε να αναπτύσσεται το 
γνωστό ταξινοµικό της σύστηµα, ενώ παράλληλα κάνουν την εµφάνισή τους τα 
πρώτα επιστηµονικά εργαλεία διαχείρισης του υλικού των βιβλιοθηκών. 
 
Σταδιακά διαφοροποιήθηκε και ο τρόπος πρόσβασης στο υλικό από την πλευρά των 
χρηστών και γρήγορα διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν επαρκής µια απλή καταγραφή των 
τίτλων και των συγγραφέων. Έπρεπε να δοθεί η δυνατότητα στους ερευνητές να 
έχουν ποικίλες προσβάσεις προς το υλικό. Με τη λογική αυτή, αναπτύχθηκαν τα 
πρώτα εργαλεία, τα οποία χρησίµευαν και χρησιµεύουν ακόµα για την εφαρµογή 
κανόνων, τη συστηµατοποίηση και την τυποποίηση των εργασιών που άπτονται της 
διαχείρισης του υλικού. Πρόκειται για τα παλαιά εργαλεία τα οποία 
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κατηγοριοποιούνται σε γλώσσες και συστήµατα κωδικοποίησης (όπως το MARC και 
η SGML), κανόνες και πρότυπα περιγραφής δηµοσιευµάτων και παραγωγής 
µεταδεδοµένων (όπως τα ISBDs και οι AACR) και στα διαδεδοµένα συστήµατα 
θεµατικής οργάνωσης (π.χ. ταξινοµικά συστήµατα, θεµατικές επικεφαλίδες, 
θησαυροί, κ.ά.) ενώ ενυπάρχουν και κατηγορίες εργαλείων που υποβοηθούν τις 
βιβλιοθήκες στην επεξεργασία και οργάνωση του υλικού (όπως οι πρότυποι αριθµοί, 
κ.ά.). 
 
Με την έλευση των νέων τεχνολογιών και κυρίως των Τεχνολογιών της 
Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δηµιουργήθηκαν νέα δεδοµένα και νέες 
προκλήσεις για τις υπηρεσίες πληροφόρησης. Το αποτέλεσµα  ήταν η δηµιουργία 
νέων εργαλείων µε σκοπό τη συνολική αντιµετώπιση των αναγκών που προέκυψαν 
λόγω της εµφάνισης του ψηφιακού υλικού. Το  στοιχείο που άλλαξε τα δεδοµένα και 
προκάλεσε ουσιαστικά την αλλαγή του λειτουργικού περιβάλλοντος ήταν η εµφάνιση 
του ∆ιαδικτύου  το οποίο διαχώρισε τα εργαλεία σε παλαιά ή συµβατικά και νέα. 
 
Έτσι τα παλαιά εργαλεία είναι εκείνα που προϋπήρχαν του ∆ιαδικτύου και τα νέα 
εργαλεία είναι εκείνα που αναπτύχθηκαν µετά την έλευσή του προκειµένου να 
εξυπηρετήσουν τις αναδυόµενες ανάγκες. Όµως ο όρος «νέα» δεν σηµαίνει κάτι απλά 
διαφορετικό αλλά κάτι ριζικά διαφορετικό από το προηγούµενο, κάτι το οποίο 
προέκυψε όχι µέσα από µια τυπική εξελικτική διαδικασία αλλά µέσα από µια γενικώς 
αιφνίδια ανατροπή των δεδοµένων και συνθηκών του περιβάλλοντος (Μπώκος, 
2002).  
 

Λόγοι εµφάνισης νέων εργαλείων 
 
Η διαφορετικότητα του υλικού είναι ίσως ο πιο σηµαντικός λόγος εµφάνισης νέων 
εργαλείων, τα οποία αποτελούν συνάρτηση τόσο του είδους, της ποσότητας, της 
έντασης συγκεκριµένων κοινωνικών αναγκών όσο και της διαθέσιµης τεχνολογίας. 
Το υλικό που διαχειρίζεται και επεξεργάζεται σήµερα µια υπηρεσία πληροφόρησης 
είναι υβριδικό, δηλαδή συµβατικό και ψηφιακό.  Αυτός ο µεικτός χαρακτήρας  και 
ειδικότερα το ψηφιακό υλικό δηµιούργησαν νέα δεδοµένα στη βιβλιογραφική 
επεξεργασία που οφείλονται  κυρίως στις διαφορές που παρουσιάζει συγκριτικά µε τα 
συµβατικά τεκµήρια. 
 
Ένας ακόµα λόγος εµφάνισης νέων εργαλείων είναι ο όγκος του διακινούµενου 
ψηφιακού υλικού στο ∆ιαδίκτυο σε συνδυασµό µε τον ελάχιστο απαιτούµενο χρόνο 
δηµοσίευσης και διακίνησής του, γεγονός που επιβάλλει την υιοθέτηση ευέλικτων και 
απλών σχηµάτων όπως για παράδειγµα το Dublin Core, που είναι ειδικά σχεδιασµένο 
για τη διαχείριση του ψηφιακού υλικού. 
 
Επιπρόσθετα, οι σηµερινοί χρήστες θέτουν υψηλές απαιτήσεις, µεταφέροντας τη 
µονάδα ενδιαφέροντος τους από το βιβλίο ή το άρθρο κάποιου περιοδικού στο ίδιο το 
περιεχόµενο για άµεση πρόσβαση στην ίδια την πληροφορία. 
 
Τέλος, η «αδυναµία» των παλαιών εργαλείων να υποστηρίξουν το έργο της 
επεξεργασίας και οργάνωσης της νέας µορφής υλικού, µιας και είχαν σχεδιαστεί για 
τις ειδικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του συµβατικού υλικού, αποτελεί έναν 
ακόµα λόγο εµφάνισης των νέων εργαλείων. 
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Μορφές και χαρακτηριστικά των εργαλείων 
 
Όπως ήδη αναφέραµε τα εργαλεία διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες και αυτό 
γιατί επιτελούν και υποστηρίζουν διαφορετικές εργασίες.  Υπάρχουν δε σε έντυπη και  
σε ηλεκτρονική µορφή ήδη από τη συµβατική εποχή, αφού εργαλεία σε ηλεκτρονική 
µορφή άρχισαν να εµφανίζονται στη δεκαετία του ‘60 µε την υιοθέτηση της 
υπολογιστικής τεχνολογίας από τις βιβλιοθήκες.  
 
Η µορφή των παλαιών εργαλείων είναι στατική λόγω της δυσκολίας ανανέωσής τους, 
είναι όµως καλά ορισµένα, αυτάρκη και σχετικά σταθερά. Επιπρόσθετα,  δεν 
εστιάζουν στη διαλειτουργικότητα σε µεγάλο βαθµό,  γεγονός  µάλλον λογικό γιατί 
δεν υπήρχε απόλυτα συνειδητοποιηµένη η ανάγκη για επικοινωνία µεταξύ 
διαφορετικών κοινοτήτων. 
 
Στον αντίποδα, τα νέα εργαλεία µπορούν πιο εύκολα να αναθεωρηθούν και να 
αντικατασταθούν από νέες εκδόσεις µε τη χρήση και την αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών. Μπορούν να αλλάζουν καθηµερινά, να εµπλουτίζονται και να 
διαφοροποιούνται και µάλιστα από πολλές διαφορετικές κοινότητες. 
Εκµεταλλεύονται τις τρέχουσες δυνατότητες γιατί έχουν διαφορετική αφετηρία και 
διαφορετικό εύρος οργάνωσης, δεν πρόκειται δηλαδή για νεκρές αποτυπώσεις. Είναι 
δυναµικά, ευέλικτα και πιο αποτελεσµατικά. Τα πρότυπα περιγραφής και παραγωγής 
µεταδεδοµένων είναι ίσως τα πιο αντιπροσωπευτικά  και δικαιολογούν αυτή τη 
δυναµική, διαφορετική και ευέλικτη µορφή. Παραδείγµατος χάριν το Dublin Core 
χαρακτηρίζεται για τη λιτότητα και την περιεκτικότητα που διέπει το σχεδιασµό και 
τη λογική του χωρίς να υστερεί σε δυνατότητα περιγραφής πολλών και διαφορετικών 
ειδών ψηφιακών τεκµηρίων αλλά και συµβατικών (Lagoze, 2001). 
  

Το σύγχρονο περιβάλλον διαχείρισης & επεξεργασίας του υλικού 
 
Το σύγχρονο περιβάλλον διαχείρισης & επεξεργασίας του υλικού λοιπόν  διανύει  µια  
µεταβατική περίοδο. Αυτό το ποικιλόµορφο περιβάλλον που καλούνται να 
διαχειριστούν  οι υπηρεσίες πληροφόρησης γεννά νέες ανάγκες, ρόλους, δεδοµένα 
και υπηρεσίες. Η χρήση των νέων τεχνολογιών αποτέλεσε µοχλό αναβάθµισης των 
υπηρεσιών πληροφόρησης, οι οποίες υφίστανται εκ θεµελίων µεταβολή στη λογική 
της διαχείρισης του υλικού.  Όµως  η επεξεργασία του υβριδικού υλικού  απαιτεί την 
παράλληλη χρήση των εργαλείων, παλαιών και νέων. Αυτά τα εργαλεία – αν θέλουµε 
να τα κατηγοριοποιήσουµε ατύπως – είναι : 
 

 Συµβατικά εργαλεία όπως οι AACR2, το DDC, το MARC, οι LCSH, κ.λπ. 
 Νέα εργαλεία όπως η  XML, το DC, το METS, κ.λπ. 
 Παλαιά εργαλεία που εξελίσσονται κάτω από την επίδραση νέων όπως το    

MARC XML, το MODS, κ.λπ. 
 
Αυτή η τελευταία και ιδιόµορφη «κατηγορία» εργαλείων αποτελεί το 
χαρακτηριστικότερο δείγµα και φαινόµενο της µεταβατικής φάσης που διανύουν οι 
σύγχρονες υπηρεσίες πληροφόρησης. Το αποτέλεσµα είναι µια κυκλική και 
θεωρητικά διαρκής διαδικασία εµπλουτισµού, τροποποίησης και τρόπου χρήσης των 
πληροφοριακών εργαλείων µε µικρότερη ή µεγαλύτερη µετατροπή και προσαρµογή 
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τους στο νέο περιβάλλον. ∆ηλαδή επιβιώνει το συµβατικό περιβάλλον ως προς τους 
µηχανισµούς και φορείς υλοποίησης ενώ σε όλο το φάσµα της υποστηρικτικής δοµής 
κυριαρχεί πλέον η λογική, τα εργαλεία και η µεθοδολογία του ψηφιακού 
περιβάλλοντος. 
 
Ως προς τα παλαιά εργαλεία που εξελίσσονται υπό την επίδραση των νέων, υπάρχει 
µακροσκελής λίστα παραδειγµάτων, µερικά από τα οποία είναι: 
 

 Το καθιερωµένο MARC21 διεκδικεί δυναµικά ρόλο στο νέο περιβάλλον 
υιοθετώντας την XML και δηµιουργώντας το MARCXML schema ως ένα νέο 
εύκαµπτο και επεκτάσιµο πλαίσιο που διατηρεί το παλιό και ενσωµατώνει το 
καινούργιο(Library of Congress, 2004). 

 
 Το MARC21 αποτελεί επίσης τη βάση ανάπτυξης του MODS το οποίο 
χρησιµοποιεί ένα υποσύνολο πεδίων του MARC σε γλώσσα XML 
πετυχαίνοντας απλότητα και δυνατότητα χρήσης και από άλλες υπηρεσίες 
πλην των βιβλιοθηκών. Ο στόχος της µετατροπής είναι γενικός δηλαδή η 
επαναχρησιµοποίηση των υπαρχόντων στοιχείων από διαφορετικά σχήµατα 
µεταδεδοµένων µε χρήση της κοινής βάσης της XML.(Guenther, 2003). 

 
Τα κλασικά εργαλεία όπως το de facto πρότυπο AACR2, το DDC, τα ISBDs και οι 
LCSH τροποποιούνται ή εµπλουτίζονται. Έτσι: 

 οι AACR2 παρουσίασαν τη 2η αναθεωρηµένη έκδοση  το 2002 και διορθώσεις 
το 2003,   

 οι LCSH παρουσίασαν την 27η έκδοση τον Ιούνιο του 2004 µε δοµή 
βασισµένη στο web,  

 τα ISBDs ανέλαβαν νέους ρόλους ως ISBD(ER), ενώ θα αποτελέσουν 
σχήµατα µεταδεδοµένων περιεχοµένου σύµφωνα µε την IFLA (IFLA 
Cataloguing Section, 2004), 

 η 22η έκδοση του DDC είναι και η πρώτη που παράγεται στο πλαίσιο 
περιβάλλοντος ∆ιαδικτύου (Web Dewey) µε νέα θεµατικά πεδία και δοµικές 
αλλαγές προσαρµοσµένες στον ψηφιακό κόσµο. 

 
Από την άλλη πλευρά, παρακολουθούµε δηµοφιλείς υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου να 
χρησιµοποιούν ήδη υπάρχοντα σχήµατα ταξινόµησης και θεµατικής 
κατηγοριοποίησης (π.χ. τη ταξινόµηση της LC στο Cyberstacks, το DDC στο 
NetFirst, κ.ά.) για να αντιµετωπίσουν την έλλειψη οργάνωσης των δεδοµένων τους. 
Υπάρχει λοιπόν συνέργια εργαλείων για την επίτευξη άµεσης προσαρµογής στο νέο 
περιβάλλον.  
 
Όσον αφορά στα εργαλεία θεµατικής οργάνωσης αναζήτησης και ανάκτησης της 
πληροφορίας, είναι δύσκολο να µιλήσουµε για µετατροπή των παλιών εργαλείων σε 
νέα. Οι εξελίξεις σε επίπεδο ορολογίας φανερώνουν µια διάχυση και εµπλουτισµό 
προϋπαρχόντων εργαλείων από ποικίλες κοινότητες που έρχονται πιο κοντά. Έτσι 
µιλάµε για ταξονοµίες και οντολογίες που αποτελούν στην ουσία εξελίξεις 
παραδοσιακών βιβλιοθηκονοµικών εργαλείων αλλά µε πολύ πιο δυναµική λογική,   
γιατί ενσωµατώνουν λογισµικό και αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες του 
∆ιαδικτύου. 
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Από την άλλη πλευρά, και τα νέα εργαλεία απεικονίζουν σε κάποια σηµεία και 
κάποιες φορές συσχετίσεις και οµοιότητες µε αυτά του συµβατικού περιβάλλοντος 
(π.χ. οµοιότητες του θησαυρού µε την οντολογία που ωστόσο καλύπτει ψηφιακές 
ανάγκες, της ταξονοµίας µε το ταξινοµικό σύστηµα, κ.ά.), µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργούνται νεολογισµοί  αλλά και  συγχύσεις λογικής και περιεχοµένου και αυτό 
γιατί τέτοιοι όροι προϋπήρχαν ως σηµαινόµενα στο χώρο της πληροφόρησης (µε 
χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτό των µεταδεδοµένων όπου η λειτουργική διαφορά 
µεταξύ συµβατικού και ψηφιακού περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά το επίπεδο, την 
έκταση και τους στόχους επεξεργασίας και παραγωγής τους είναι τεράστια).   
 
∆ιαπιστώνεται λοιπόν πως τα παλαιά εργαλεία αποτελούν το σηµείο έναρξης και 
κατόπιν µεταβαίνουµε σε φάση επανασχεδιασµού (repackaging) όπου ένας αριθµός 
κριτικών παραγόντων οριστικοποιεί την τελική µορφή και το σχήµα των 
αναδυόµενων εργαλείων µε τελικό στόχο να εδραιωθούν και να καθιερωθούν. Είναι 
όµως  χαρακτηριστικό ότι όλες αυτές οι εξελίξεις σκοπό έχουν να µην αποµονώσουν 
τη βιβλιοθηκονοµική κοινότητα αλλά αντίθετα να τη φέρουν πιο κοντά σε άλλους 
οµοειδείς φορείς. 
 
Η παραπάνω σύνοψη δείχνει σε ποιο βαθµό οι ανάγκες διαχείρισης των φαινοµένων 
του νέου περιβάλλοντος επιβάλλει όχι µόνο την συµπόρευση και συνεργασία των 
ποικίλων εργαλείων, αλλά και τη συνεχή εξέλιξη των παλαιών σε νέα. Η πληθώρα 
των σχηµάτων, η ποικιλότητα και η ευελιξία τους προέρχεται σε µεγάλο βαθµό από 
το ότι εργαλεία όπως το MARC21 αποτελούν σηµείο αναφοράς και εκκίνησης για 
άλλα νέα εργαλεία. Έτσι, η βιβλιογραφική περιγραφή των συµβατικών τεκµηρίων 
επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια των εργαλείων που προϋπήρχαν, ενώ για τα ψηφιακά 
τεκµήρια η βιβλιογραφική περιγραφή και ανταλλαγή µπορεί να συντελείται µε 
σχήµατα  όπως το MODS, το EAD ή το  METS. 
 
Η φάση που διερχόµαστε µπορεί να θεωρηθεί ως µια περίοδος διαµόρφωσης ενός 
νέου παραδείγµατος και προσαρµογής σε αυτό. Είναι λοιπόν οι απαιτήσεις της 
ψηφιακής πληροφορίας, είτε αφορά σε ψηφιακό υλικό είτε σε συµβατικό που 
επέβαλαν και την εξέλιξη των παλαιών εργαλείων επεξεργασίας του συµβατικού 
υλικού, τα οποία απέκτησαν άµεσα νέους ρόλους (όπως π.χ. το DDC και οι 
θησαυροί) ή µετατράπηκαν και προσαρµόστηκαν στις νέες απαιτήσεις (µε 
υλοποιήσεις όπως  π.χ. οι αναθεωρηµένοι AACR2 και το MARCXML). Συνάγεται 
λοιπόν το συµπέρασµα πως έχει περάσει η µονολιθική εποχή µε σχήµατα και 
εργαλεία για όλους τους σκοπούς αλλά την ίδια στιγµή γίνεται φανερό ότι οι 
βιβλιοθήκες πλέον δεν µπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα αλλά αλληλεπιδρούν και 
επικοινωνούν και µε άλλα περιβάλλοντα (Andersen, 2004). 
 
∆εσπόζουσα αρχή σε όλο αυτό το πληροφοριακό περιβάλλον αποτελεί το γεγονός ότι 
σε καµία περίπτωση δεν έχουµε σύγκλιση ή συγχώνευση όταν το ένα εργαλείο 
αποτελεί την εξέλιξη, επέκταση και ανάπτυξη του προκατόχου του. ∆εν υπάρχει 
ενοποίηση αλλά αντίθετα οι δύο αυτές µονάδες πρέπει να συνεργάζονται µεταξύ 
τους- αυτό άλλωστε αποτελεί την αποστολή και το όραµα της υπηρεσίας 
πληροφόρησης. Η διεθνής βιβλιογραφία αποτυπώνει το τρέχον στάδιο ανάπτυξης 
πραγµάτων σε επίπεδο ήπιας αντιπαράθεσης µεταξύ του παλαιού και του 
καινούργιου, φάση που χαρακτηρίζει όλες σχεδόν τις µεταβάσεις. Η πρόκληση 
έγκειται στο να διακρίνουµε τα ήδη υπάρχοντα όρια και να τα γεφυρώνουµε µε νέες 
σχέσεις µε τα νέα εργαλεία. 
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Βέβαια η σηµερινή  µεταβατική πραγµατικότητα θέτει και µια σειρά ερωτηµάτων 
αλλά και ζητήµατα διαχειριστικής ουσίας τα οποία χρήζουν απαντήσεως: 

 Σε ποια φάση της συνέχειας της αλλαγής βρισκόµαστε; 
 Θα χρησιµοποιούνται για πάντα τα παρόντα εργαλεία; Τι θα τα 
αντικαταστήσει; 

 Με ποιους ρυθµούς παρουσιάζονται νέα εργαλεία; 
 Με ποια υφιστάµενα εργαλεία µπορούν να συνεργαστούν; 

 
Η βέβαιη απάντηση στα άνωθι ερωτήµατα είναι ότι τα εργαλεία µπορεί να άλλαξαν 
αλλά η σηµασία και ο στόχος τον οποίο υπηρετούν παραµένει ο ίδιος. 
 

Ρόλος και επίπεδο ωριµότητας των εργαλείων 
 
Ο ρόλος των εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν αλλά και χρησιµοποιούνται ακόµα 
στο συµβατικό περιβάλλον δεν θα µπορούσε να εξεταστεί µονοδιάστατα, 
λαµβάνοντας υπόψη την αρχή ότι το παλαιό δεν είναι πάντα κακό και αντίστροφα το 
νέο δεν είναι πάντα καλό. Οι επιστήµονες της πληροφόρησης θα πρέπει να είναι 
επιλεκτικοί και κριτικοί διότι η σηµερινή περίοδος είναι περίοδος πειραµατισµού. 
 
Τα εργαλεία δεν δίνουν µόνο λύσεις σε θέµατα οργάνωσης του υλικού για τις 
βιβλιοθήκες αλλά και προσβάσεις για τους χρήστες των βιβλιοθηκών στο ίδιο το 
υλικό, ενώ έδωσαν το έναυσµα για τη δηµιουργία κανόνων και προτύπων. Η 
χρησιµότητα τους στο συµβατικό περιβάλλον δοκιµάστηκε και κρίθηκε αφού 
εργαλεία όπως το MARC, οι AACR2, το DDC κ.ά. έχουν να επιδείξουν ένα πλούσιο 
ιστορικό και µια εξέλιξη που συνεχίζεται ακόµα. Θα µπορούσαν λοιπόν µε ασφάλεια 
να χαρακτηριστούν ώριµα από τη στιγµή που έχουν καθιερωθεί, δοκιµαστεί και έχουν 
γνωρίσει την αποδοχή από τη βιβλιοθηκονοµική κοινότητα. 
Ωστόσο, µε την έλευση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) δηµιουργήθηκαν νέα δεδοµένα για τις βιβλιοθήκες µε αποτέλεσµα τα παλαιά 
εργαλεία να αµφισβητηθούν ως προς την αποτελεσµατικότητά τους να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος και όχι ως προς την 
ωριµότητά τους. 
 
Ήταν λοιπόν αναπόφευκτη η ανάπτυξη νέων εργαλείων που φιλοδοξούν να 
καλύψουν χώρους και κενά που άφηναν τα παλαιά. Αυτά µε τη σειρά τους  
βρίσκονται ακόµα σε πρώιµο στάδιο ανάπτυξης κυρίως εξαιτίας της περιορισµένης 
διαλειτουργικότητας, των διαφορετικών και πολυάριθµων σχηµάτων µεταδεδοµένων 
που υποστηρίζουν, των πολλών και  διαφορετικών κοινοτήτων από τις οποίες 
προέρχονται   (κατά συνέπεια της µερικής αποτελεσµατικότητας τους) αλλά και της 
δυσκαµψίας και διστακτικότητας εκ µέρους των εφαρµοστών – επαγγελµατιών της 
πληροφόρησης. Αυτά τα ζητήµατα ήδη αποτελούν το κέντρο του ενδιαφέροντος στις 
συζητήσεις για το παρόν και το µέλλον των ψηφιακών βιβλιοθηκών (Shiri, 2004). 
 

Παράλληλη χρήση των εργαλείων 
 
Μέσα από την καθηµερινή πρακτική διαπιστώνουµε ότι η χρήση των νέων και 
παλαιών εργαλείων είναι παράλληλη. Η διαχείριση της µετάβασης από τα παλαιά στα 
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νέα µέσα αποτελεί ακόµη µεγάλη πρόκληση για τις σηµερινές βιβλιοθήκες. Τα 
εργαλεία, οι βάσεις δεδοµένων της συµβατικής πληροφορίας και η νέα αρχιτεκτονική 
των µεταδεδοµένων της ψηφιακής πληροφορίας θα λειτουργούν δίπλα-δίπλα.. Τα πιο 
σηµαντικά ζητήµατα είναι η διαλειτουργικότητα των συστηµάτων και η αφοµοίωση 
των παλαιών σχηµάτων στα νέα. Συνεπακόλουθα, η χρήση νέων και παλαιών 
εργαλείων θα εξακολουθήσει να αποτελεί καθηµερινή πρακτική. 
Ωστόσο, σηµειώνεται πως στο µέλλον δεν θα είναι καταλυτικός ο παράγοντας 
«διαλειτουργικότητα», αλλά η ανάπτυξη αρχιτεκτονικής µεταδεδοµένων, που θα 
εξασφαλίζει στη βιβλιοθήκη τη δυνατότητα να παίξει σηµαντικό ρόλο στην Κοινωνία 
της Πληροφορίας (Kennedy, 2003). 
 

Επιλογή εργαλείων µε βάση την υπηρεσία 
 
Η βιβλιοθήκη, µε τη στενή έννοια του όρου, δεν υφίσταται πλέον. Ο ρόλος της 
συνεχώς διευρύνεται και αποτελεί µια µονάδα πληροφόρησης που καλείται να 
διαχειριστεί ακόµη και αρχειακά ή µουσειακά τεκµήρια και για καθένα από αυτά θα 
πρέπει να προβεί στην επιλογή και χρήση των κατάλληλων εργαλείων (π.χ. το EAD 
για αρχειακά τεκµήρια, τα πρότυπα Spectrum, CIDOC, VRA για µουσειακά 
αντικείµενα, κ.ο.κ.). Θα µπορούσαµε επιπλέον, να διακρίνουµε τρεις κατηγορίες 
υπηρεσιών µε κριτήριο το αντικείµενο των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες είναι οι 
εξής: 
 

 Υπηρεσίες που ασχολούνται µε τη διαφύλαξη και παροχή στο κοινό 
πρωτογενών δηµοσιευµάτων ή άλλων τεκµηρίων π.χ. π.χ. βιβλιοθήκες, 
αρχεία, µουσεία. 

 Υπηρεσίες των οποίων έργο είναι η ανάλυση, η περιγραφή και η επεξεργασία 
του περιεχοµένου των τεκµηρίων, όπως για παράδειγµα η παραγωγή 
ευρετηρίων, περιλήψεων, δηλαδή τα κέντρα τεκµηρίωσης  

 Υπηρεσίες των οποίων έργο είναι η παροχή άµεσων απαντήσεων στο χρήστη 
κατόπιν ερωτηµάτων µε τη χρήση, διαχείριση και αξιοποίηση υλικού 

 
Τα εργαλεία και πρότυπα του ∆ιαδικτύου είναι τεχνολογίες για περιεχόµενο του 
Παγκόσµιου Ιστού. Είναι σχεδιασµένα για να αποδίδουν πλεονεκτήµατα στους 
χρήστες του ∆ιαδικτύου, να εγγυώνται βιωσιµότητα οποιοδήποτε τεκµηρίου που 
δηµοσιεύεται στο ∆ιαδίκτυο και να εξασφαλίζουν προσβασιµότητα και σε χρήστες 
ΑµΕΑ (Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες). 
 

Επιλογή εργαλείων µε βάση το υλικό 
 
Με τα δεδοµένα που έχει δηµιουργήσει το νέο περιβάλλον, το υλικό των υπηρεσιών 
πληροφόρησης διακρίνεται σε: 

 Συµβατικό 
 Ψηφιακό 

Η παραγωγή ψηφιακού υλικού θα διευρύνεται συνεχώς, ωστόσο διανύουµε µια 
µεταβατική περίοδο, της οποίας τη χρονική διάρκεια δεν γνωρίζουµε, και ως 
αποτέλεσµα έχουµε τη συνύπαρξη των δύο κατηγοριών υλικού. Τα χαρακτηριστικά 
του νέου υλικού οδηγούν στην ανάπτυξη νέων εργαλείων για την οργάνωση και 
επεξεργασία του και κυρίως στη δηµιουργία και χρήση εργαλείων µεταδεδοµένων. 
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Τα νέα εργαλεία εξασφαλίζουν ακρίβεια, διαλειτουργικότητα, ταχύτητα, 
λεπτοµέρεια, τα απαραίτητα χαρακτηριστικά δηλαδή για να αντιµετωπίσουµε τον   
τεράστιο όγκο πληροφοριών. Συνοψίζοντας, θα θέλαµε να αναφέρουµε πως κάποιοι 
από τους λόγους που οδήγησαν στην ανάπτυξη των νέων εργαλείων είναι: 

 Σε ό,τι αφορά το συµβατικό υλικό έχουµε «κατοχή τεκµηρίου» 
 Σε ό,τι αφορά το ψηφιακό τεκµήριο έχουµε «κατοχή δικαιωµάτων 
πρόσβασης» 

∆ιαπιστώνουµε λοιπόν, ότι οι ραγδαίοι ρυθµοί παραγωγής ψηφιακών πόρων από τη 
µια πλευρά και οι χρονοβόρες διαδικασίες οργάνωσης και επεξεργασίας µε τις 
συµβατικές πρακτικές από την άλλη, ωθούν προς την επιλογή νέων εργαλείων. 
 

Επιλογή εργαλείων µε βάση τους στόχους επεξεργασίας και οργάνωσης 
 
Σε µια δικτυωµένη βιβλιοθήκη, προσανατολισµένη στις υπηρεσίες της και µε άξονα 
τον χρήστη, συνεπάγεται και η έννοια της διαλειτουργικότητας. Πρόκειται δηλαδή 
για τη δυνατότητα του χρήστη να αναζητά και να ανασύρει πληροφορίες από δύο ή 
περισσότερα συστήµατα µε τρόπο ουσιαστικό και αξιόπιστο. Η διαδικασία της 
επεξεργασίας και οργάνωσης του υλικού και η χρήση των εργαλείων είναι άρρηκτα 
συνδεδεµένη µε το στάδιο της πρόσβασης στην πληροφορία. 
Βασικά κριτήρια που θα συµβάλλουν στην επιλογή των εργαλείων είναι η διάκριση 
τους για: 

 Την ανάπτυξη µέσων συλλογής, αποθήκευσης, οργάνωσης και διαχείρισης 
της πληροφορίας 

 Προώθηση οικονοµικής και αποτελεσµατικής διανοµής πληροφοριών 
 Υποστήριξη συνεργατικών προσπαθειών ανάπτυξης και δικτυακής 
επικοινωνίας 

 
Για την διατήρηση των πληροφοριών και την εξασφάλιση µακροζωίας, είναι 
σηµαντικό να τεθεί ως στόχος της επεξεργασίας και οργάνωσης του υλικού η 
τεκµηρίωση και τα µεταδεδοµένα. Τα µεταδεδοµένα είναι απαραίτητα όχι µόνο για 
την αυτόµατη εύρεση και ανάκτηση πληροφοριών αλλά και για το αποτελεσµατικό 
µάνατζµεντ των ηλεκτρονικών δεδοµένων. Οι στόχοι της επεξεργασίας και 
οργάνωσης θα πρέπει να καλύπτουν σταθερότητα, εγκυρότητα, ποιότητα, και 
διαλειτουργικότητα..  
 

Επιλογή εργαλείων µε βάση τη σχέση κόστους - ωφέλειας  
 
Μια κοινή υπόθεση µεταξύ των αναλυτών τεχνολογίας σχετικά µε το κόστος των 
ψηφιακών βιβλιοθηκών είναι ότι το ψηφιακό είναι φτηνότερο από το έντυπο-
συµβατικό. Αυτός ο ισχυρισµός ωστόσο απέχει από την πραγµατικότητα  και την 
εφαρµογή του. Ακόµη παραµένει ασαφής η ανάλυση κόστους-ωφέλειας χρήσης 
µεταξύ νέων και παλαιών εργαλείων. Σε πολλές περιπτώσεις η αλλαγή και η 
αντικατάσταση των παλαιών εργαλείων µε νέα αποτελεί διέξοδο για τη βιβλιοθήκη  
αφού µεταφέρει το κόστος στους χρήστες, οι οποίοι χρεώνονται προκειµένου να 
εξασφαλίσουν πρόσβαση στην πληροφορία. Πολλές είναι πλέον οι βιβλιοθήκες που 
αφιερώνουν σηµαντικούς πόρους  για τεχνολογική υποδοµή σε εξοπλισµό και 
λογισµικό (νέα πρότυπα – εργαλεία). Τα έξοδα αυτά θα αυξηθούν καθότι απαιτείται 
νέος εξοπλισµός ή αναβάθµιση, νέα εργαλεία, άδειες για χρήση λογισµικού, 
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αυξηµένες προϋποθέσεις διαχειριστικής υποδοµής αλλά και εκπαίδευση του 
προσωπικού που θα τα διαχειριστεί. Προβλήµατα προκύπτουν από το κόστος, την 
ευκολία χρήσης, τη µακροζωία της τεχνολογίας µε τις υπάρχουσες πρακτικές, τα 
συστήµατα και το περιεχόµενο. Το κλειδί είναι η επιλογή των εργαλείων  εκείνων 
που θα αποφέρουν την κατάλληλη εµπειρία εκπαίδευσης (learning experience). 
 
Ο σχεδιασµός και το κτίσιµο web εργαλείων απλοποιεί και µειώνει το κόστος 
παραγωγής, ενώ παραπέµπει και σε ιστοσελίδες που είναι προσβάσιµες σε πολλούς 
χρήστες και σε ποικίλους τύπους συσκευών διαδικτύου (internet devices). Για τη 
επένδυση σε νέα, απαραίτητα εργαλεία θα πρέπει  συχνά ο βιβλιοθηκονόµος να 
απευθυνθεί σε πηγές εκτός βιβλιοθήκης. Οι «διαχειριστές» θα πρέπει αντικειµενικά 
να αποφασίσουν  και να αναλύσουν το πραγµατικό κόστος έναντι της ωφέλειας των 
υιοθετούµενων  εργαλείων. Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η εκπαίδευση του 
προσωπικού, ο χρόνος αφοµοίωσης και εξοικείωσης σε σχέση µε το κόστος και το 
επιθυµητό αποτέλεσµα.  
 
Συνοψίζοντας, οφείλουµε να αναφέρουµε ότι βρισκόµαστε ακόµη σε αρχικό στάδιο 
και δεν µπορούµε να κάνουµε ακριβείς συγκρίσεις ως προς το κόστος νέων και 
παλαιών εργαλείων. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης προκειµένου για αγορές νέων 
εργαλείων  πρέπει να αποφασίζουν βάσει της µακροπρόθεσµης ωφέλειας, να 
αξιολογούν τις πραγµατικές ανάγκες και τους λόγους για τους οποίους προβαίνουν 
στην προµήθεια τους. 
 

Ο νέος ρόλος της υπηρεσίας πληροφόρησης 
 
Όπως ήδη αναφέραµε τα διαφορετικά και ιδιόµορφα χαρακτηριστικά της ψηφιακής 
πληροφορίας, όπως αυτή υλοποιείται µέσω του ∆ιαδικτύου, ήταν το βασικό στοιχείο 
που οδήγησε στην πορεία ανατροπής του συµβατικού περιβάλλοντος πληροφόρησης. 
Η βιβλιοθηκονοµική κοινότητα αντιµετώπισε άµεσα την ανάγκη χειρισµού αυτού του 
υλικού και βρίσκεται συνεχώς αντιµέτωπη αφενός µε τις διαρκώς διαφαινόµενες νέες 
ιδιότητες και απαιτήσεις του και αφετέρου µε την ανάγκη ανάπτυξης νέων και 
προσαρµογής των παλαιών υπηρεσιών διοχέτευσης της πληροφορίας στους χρήστες. 
 
Αυτή τη στιγµή ο χώρος της επιστήµης της πληροφόρησης βρίσκεται σε περίοδο 
πρωτόγνωρη από την άποψη του αριθµού και της ποικιλίας των εργαλείων που 
χρησιµοποιεί ή µπορεί να χρησιµοποιήσει προκειµένου να διαχειριστεί ικανοποιητικά 
την πληροφορία. 
 

 Ποτέ άλλοτε δεν είχαν εµφανιστεί τόσα ποικίλα σχήµατα κωδικοποίησης, 
περιγραφής, παραγωγής µεταδεδοµένων και αναζήτησης της πληροφορίας. 

 
 Ποτέ πριν δεν είχαµε στη διάθεσή µας µια τόσο µεγάλη συσσώρευση 
τεχνολογιών όπως αυτή προέκυψε από την πορεία που ξεκίνησε από τη 
δεκαετία του ’60 ως σήµερα. 

 
 Ποτέ άλλοτε οι χώροι παραγωγής, επεξεργασίας, διάχυσης και χρήσης της 
πληροφορίας δεν είχαν έρθει τόσο κοντά από την άποψη της χρησιµοποίησης 
κοινών εργαλείων ή εργαλείων που έχουν κοινή προέλευση. 

 

 12 



 Ποτέ άλλοτε δεν είχε ανακύψει τόσο επιτακτική η ανάγκη εύρεσης κοινής 
«γλώσσας επικοινωνίας» των συστηµάτων κωδικοποίησης, των προτύπων 
περιγραφής και των εργαλείων θεµατικής ανάλυσης. 

 
Βρισκόµαστε λοιπόν όλοι, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, σε σηµείο καµπής. 
Το γεγονός όµως ότι όλοι ακόµα δρούµε και παρέχουµε πολλές υπηρεσίες 
χρησιµοποιώντας συµβατικό υλικό (έντυπα) το οποίο επεξεργαζόµαστε µε τα 
παραδοσιακά εργαλεία  δεν σηµαίνει µονιµότητα και επιβεβαίωση αυτού που 
κάνουµε. Η υπό διαµόρφωση καθηµερινή πρακτική όπου οι υπηρεσίες µας 
πλουτίζονται µε ψηφιακό υλικό, και όπου αποκτούµε συνεχώς πρόσβαση σε όλο και 
περισσότερο υλικό που δεν κατέχουµε µας ωθεί να διερευνήσουµε τις νέες 
δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα εργαλεία καθώς και όλα τα συµβατικά εργαλεία 
που αναθεωρούνται, µετατρέπονται και εξελίσσονται  µε ταχείς ρυθµούς. 
 
Η νέα υπηρεσία πληροφόρησης έχει πλέον την «ηγεσία σε µια µετασχηµατιστική 
εποχή», παύει να αποτελεί παθητικό υποστηρικτικό στοιχείο και αναλαµβάνει και 
νέους ρόλους (π.χ. παραγωγός περιεχοµένου). Γι΄ αυτό και καλείται να δείξει 
ενδιαφέρον θεσµικής και λειτουργικής εξέλιξης και όχι απλά βελτίωσης εργαλείων 
και µεθόδων που θα της επιτρέψει να ενσωµατωθεί και να λειτουργήσει ως θεσµός 
πρωτοποριακά στο νέο υπό διαµόρφωση περιβάλλον. 
 

Αντί επιλόγου 
 
Με την παρουσίαση της υφιστάµενης κατάστασης στο χώρο των υπηρεσιών 
πληροφόρησης, γίνεται αντιληπτό ότι οι µορφές και το πλήθος των εργαλείων 
επεξεργασίας υλικού συνεχώς διαφοροποιούνται. Τα συµβατικά εργαλεία 
τροποποιούνται και επεκτείνονται αλλά παράλληλα αναπτύσσονται και νέα όπου 
απαιτείται και όπως οι σύγχρονες ανάγκες επιτάσσουν. 
 
Αποµένει από τις βιβλιοθήκες να αξιολογήσουν και να επιλέξουν τα κατάλληλα 
εργαλεία, να τα συνδυάσουν και να τα χρησιµοποιήσουν παράλληλα και µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του συνόλου των χρηστών τους. Οι υπηρεσίες 
πληροφόρησης καλούνται να αποδείξουν ότι αντιδρούν στις αλλαγές, διαχειρίζονται 
µε επάρκεια το υλικό τους, ενσωµατώνουν νέες ποιοτικές υπηρεσίες και εν 
κατακλείδι ότι επιτελούν µε συνέπεια την αποστολή τους. Οι βιβλιοθήκες, µε 
πρωτοστάτες τους επαγγελµατίες επιστήµονες της πληροφόρησης που διαθέτουν ή 
οφείλουν να διαθέτουν, καλούνται να αναθεωρήσουν τη στάση τους και το έργο τους 
δείχνοντας ότι είναι σε θέση να διαχειριστούν ένα νέο και συνεχώς µεταβαλλόµενο 
πληροφοριακό τοπίο. 
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