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Περίληψη
Η εργασία παρουσιάζει την επίδραση της θεωρίας του χάους στα κοινωνικά συστήµατα και
στα φαινόµενα που προκαλούνται από αυτό. Εντοπίζει τα σχετικά φαινόµενα στην
σηµερινή κατάσταση των βιβλιοθηκών. Συνεχίζει µε τους παράγοντες που οδηγούν τα
συστήµατα των βιβλιοθηκών σε χαοτική συµπεριφορά. Αυτοί οι παράγοντες είναι η
πληθώρα των τεχνολογικών εργαλείων και η ποικιλία λογισµικών and interfaces, η
εξάρτηση από τους προµηθευτές πηγών πληροφόρησης, η αφθονία και διαφορετικότητα
των πηγών.
Οι αλλαγές που υπαγορεύονται από τους παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν το εσωτερικό
λειτουργικό σχήµα της βιβλιοθήκης, την επικοινωνία µεταξύ των βιβλιοθηκών, τους
τρόπους και τους διαύλους εξυπηρέτησης των χρηστών, τον χρόνο πρόσβασης στην
πληροφορία και τη γνώση και την ποικιλία και αφθονία χρηστών εκ των οποίων έκαστος
έχει ένα δικό του µοναδικό τρόπο αναζήτησης.
Εν κατακλείδι, οι οργανωτικές αλλαγές στις βιβλιοθήκες που υπαγορεύονται από την
αδυναµία πρόβλεψης και την αστάθεια της παρούσας κατάστασης εντοπίζονται, όπως η
οργανωτική µεταβολή του µάνατζµεντ των βιβλιοθηκών, η εκπαίδευση του προσωπικού
στα νέα εργαλεία και τις πηγές, η εκπαίδευση των χρηστών στις τεχνικές αναζήτησης.

Abstract
The work presents the impact of chaos theory in social systems and the phenomena that
are caused by it. It points out the relative phenomena in the library state of today. It
continues with the factors that guide library systems to chaotic behavior. These factors
are the plethora of technological tools and the variety of software and interfaces, the
dependence of resource providers, the plethora and the diversity of resources.
The changes, dictated by the above factors influence the internal operational scheme of
the library, the communication between libraries, the manners and the channels of user
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services, the time of accessing to the information and knowledge and the plethora and
variety of users and their unique way of search.
In conclusion, the organizational changes in libraries dictated by the unpredictability
and instability of the present state are pointed out such as the organizational transition
of library management, the Staff education on the new tools and resources, the user
education to search techniques.
Λέξεις κλειδιά: Αιτιοκρατικό Χάος, Συστήµατα Βιβλιοθηκών, Μάνατζµεντ Βιβλιοθηκών,
Αστάθεια, Αυτό- Οργανωµένα συστήµατα, Καινοτοµία, ∆ηµιουργικότητα, Deterministic
Chaos, Library Administration, Instability, Self-Organizing systems, Innovation,
Creativity.

Εισαγωγή
Οι βιβλιοθήκες συνεπικουρούµενες από την ανάπτυξη της τεχνολογίας σήµερα,
αποτελούν σύνθετους οργανισµούς µε πολλαπλούς στόχους που δεν έχουν προηγούµενο.
Αυτό δεν συνέβαινε ανέκαθεν. Επί αιώνες δηµιουργούσαν έντυπες συλλογές και έντυπες
βάσεις δεδοµένων, τους γνωστούς δελτιοκαταλόγους.
Όταν οι τεχνολογίες των οπτικοακουστικών αναπτύχθηκαν και διαδόθηκαν ευρέως, οι
βιβλιοθήκες απέκτησαν µεγάλες συλλογές για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς
σκοπούς. Ακόµη και στην εκπαίδευση των χρηστών, ακόµη και στην αποµακρυσµένη
εκπαίδευση έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο τα οπτικοακουστικά µέσα.
Μέχρι αυτή τη στιγµή η οργάνωση και η εξέλιξη των βιβλιοθηκών εκινείτο κανονικά σε
κάθε στάδιο, χωρίς χάσµατα, ραγδαίες αλλαγές ή ανατροπές στη σκέψη και τη πράξη. Οι
βιβλιοθήκες δρούσαν µε επίκεντρο τη συλλογή τους και αποφάσιζαν την οργάνωσή τους
µε κριτήριο τη διαφύλαξη και διατήρηση της.
Αλλά κατά τη δεκαετία του ’80, η νέα τεχνολογία µε την επονοµασία “συστήµατα
βιβλιοθηκών” ήρθε στο προσκήνιο. Οι βιβλιοθήκες κατανόησαν ότι θα µπορούσαν να
απλοποιήσουν και να επεκτείνουν τη δουλειά τους και άρχισαν να υιοθετούν τα
συστήµατα αυτά µαζικά. Ήταν η πρόκληση των µεγάλων προγραµµάτων
αυτοµατοποίησης των βιβλιοθηκών. Αυτή τη στιγµή η υλοποίηση της νέας τεχνολογίας
έφερνε και επίδραση στην οργάνωση των βιβλιοθηκών. Πέραν των ανωτέρω, το
διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και ο παγκόσµιος ιστός όρµισαν στη ζωή µας.1
Με την πληθώρα νέων πηγών, τοπικών και αποµακρυσµένων, τις νέες δυνατότητες για
παραλαβή υλικού, την απουσία οµοιοµορφίας στα διάφορα interfaces των διαρκώς
µεταβαλλόµενων µηχανών αναζήτησης και τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούντο, το
προσωπικό των Βιβλιοθηκών και των κέντρων πληροφόρησης δυσκολεύτηκε να
αφυπνισθεί, πράγµα που ενέτεινε η αίσθηση ότι είναι ευάλωτο και ανεπαρκές.
Η αβεβαιότητα που συνδυάζεται µε την οργανωτική αλλαγή είναι προφανώς
αναπόφευκτη, αφού ο εργαζόµενος αισθάνεται να διακυβεύεται ο επαγγελµατισµός του,
στις µεταβολές.
Πάντως, αυτό που έχει διαπιστωθεί από καιρού εις καιρόν είναι ότι η τεχνολογία
αποτελεί µόνο το πρόσχηµα της οργανωτικής αλλαγής.
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Σήµερα, οι στόχοι και οι σκοποί των βιβλιοθηκών έχουν µάλλον εµπλουτιστεί σε
σύγκριση µε το παρελθόν, η ταυτότητα της βιβλιοθήκης έχει τροποποιηθεί, όχι όµως και
ο σκοπός και η αποστολή της.
Οι βιβλιοθήκες, εκτός από τεχνολογικά εξακολουθούν να είναι κοινωνικά συστήµατα, να
επικοινωνούν µε ανθρώπους, να υποστηρίζουν τις ανάγκες τους σε εκπαίδευση και
ψυχαγωγία. Εξακολουθούν να προστατεύουν την ανθρώπινη ιστορία και σκέψη δια
µέσου των αιώνων και να εκπαιδεύουν το κοινό για το πώς θα χρησιµοποιεί το υλικό που
χρειάζεται. Το οποίο υλικό η βιβλιοθήκη έχει πριν από αυτούς αναζητήσει, εντοπίσει,
αξιολογήσει, αποκτήσει, οργανώσει, διαµοιράσει.
Εποµένως, η τεχνολογία δεν αποτελεί από µόνη της το θεµελιώδες χαρακτηριστικό της
σύγχρονης βιβλιοθήκης, απλά εµπλουτίζει τις µορφές και τον όγκο των πηγών που η
τελευταία προσφέρει.
Συνεκδοχικά, η τεχνολογία προκαλεί ραγδαίες οργανωτικές αλλαγές και αποκαλύπτει
πώς αυτές υλοποιούνται και πώς δρουν στο περιβάλλον της βιβλιοθήκης.

Η Θεωρία του Χάους στα Κοινωνικά Συστήµατα
Υπάρχουν τέσσερα πολύ σηµαντικά χαρακτηριστικά των χαοτικών συστηµάτων που µας
αφορούν:
1. Φαινοµενικά ασήµαντες κλίσεις διευρύνονται παρελθόντος του χρόνου. Με άλλα
λόγια, µικρές αιτίες µπορούν να παράγουν πολύ µεγάλα αποτελέσµατα.
2. Τα χαοτικά συστήµατα είναι δυναµικά συστήµατα και η συµπεριφορά τους
µεταβάλλεται µε το χρόνο,
3. Τα χαοτικά συστήµατα τείνουν να αναπαράγουν το ίδιο πρότυπο σε όλες τις
µετρικές κλίµακες,
4. Η χαοτική συµπεριφορά είναι ένα αποτέλεσµα της ανατροφοδότησης µεταξύ των
µερών του συστήµατος.
Το πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό που µας ενδιαφέρει είναι ότι η συµπεριφορά τους
δεν αναπαράγεται ποτέ µε τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από πού είναι το αρχικό σηµείο
του συστήµατος, δεν είµεθα σε θέση να περιγράψουµε µε βεβαιότητα τη διαδροµή του
µέχρι το τέλος. Πολύ µικρές αλλαγές που σχετίζονται µε το αρχικό σηµείο µπορούν να
προκαλέσουν διαδροµές µε µεγάλες διαφορές.
Η συµπεριφορά των χαοτικών συστηµάτων µεταβάλλεται κάθε στιγµή και είναι
αναδυόµενη διαδικασία, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε
την εξέλιξη του συστήµατος από την αρχή και υπάρχει ανάγκη να ακολουθήσουµε τη
διαδικασία από την αρχή ως το τέλος.2
Το φαινόµενο του χάους στην κοινωνική θεωρία αρχίζει από την ανεπιφύλακτη υπόθεση
ότι η αταξία είναι η υποθετική φυσική κατάσταση, εξ’ αιτίας της ύπαρξης της
ανθρώπινης θέλησης και έχει εποµένως συνδεθεί πρωτίστως µε την εµφάνιση της τάξης
στη κοινωνία.3
Σε µια τέτοια ταραχώδη κατάσταση, οι µελλοντικές εξελίξεις είναι σίγουρα ακαθόριστες
και επηρεάζονται από τα τυχαία γεγονότα. Αυτή η ανασφάλεια της τάξης στη κοινωνία
2
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έχει τροποποιήσει τον τρόπο ελέγχου της αταξίας και της έντονης αναταραχής, αλλά όχι
µόνο.
Η εµπειρία των κοινωνικών α-συνεχειών παρουσιάζει την ίδια µη γραµµική δυναµική
όπως τα µαθηµατικά µοντέλα: εµφανίζει γέννηση µακρο- γεγονότων ή µακρο- προτύπων
από µικρο- διαδικασίες.
Πρόκειται για µια Ιεραρχία που αναφέρεται στην αλληλουχία φαινοµένων διαφορετικών
επιπέδων, όπου τα φαινόµενα σε κάθε υψηλότερο επίπεδο έχουν ιδιότητες που δεν
µπορεί να προέρχονται από τις ιδιότητες των φαινοµένων κατωτέρου επιπέδου.4
Αυτή η ειδική θεωρητική σχετικότητα µπορεί να έχει γίνει πιο έκδηλη στην περίπτωση
της αυτό- οργάνωσης, αλλά διατηρείται κατά κανόνα σε όλα τα συστήµατα και
λειτουργεί ως εξής: τα στοιχεία του συστήµατος που εξαρτώνται µεταξύ τους εµφανίζουν
ασυντόνιστη συµπεριφορά η οποία οδηγεί σε µακρο-γεγονότα τα οποία ή είναι
µεταβάσεις φάσης προς το χάος ή νέες στάσιµες καταστάσεις µακριά από την
ισορροπία.5
Η εφαρµογή των αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων στις βιβλιοθήκες (µικρο- επίπεδο)
παρήγαγε οργανωτική επανάσταση χωροχρονικά. Η απλοποίηση των ρουτινών, οι
διαδικασίες που εξοικονοµούσαν χρόνο και εργατικό δυναµικό είχαν σαν αποτέλεσµα
περισσότερο ποιοτική εργασία.6
Ακόµα πιο πέρα, συµπεριελήφθησαν εργασίες ποσοτικοποίησης, στατιστικές, απογραφή.
Όµως, η λειτουργία των συστηµάτων, οι συµβατότητες, τα πρότυπα, τεχνικά και
βιβλιοθηκονοµικά, η αναγκαιότητα των καινοτόµων κανόνων και διαδικασιών (µακροεπίπεδο) εθεµελίωσαν µιαν ευρεία συζήτηση µεταξύ των επαγγελµατιών και εκτενή
έρευνα.
Ένα βήµα πέραν του αυτοµατισµού, οι τηλεπικοινωνίες που εγκαταστάθηκαν σε κάθε
οργανισµό (µικρο- επίπεδο) συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της συνεργατικής
καταλογογράφησης, των συνεργατικών συλλογών και συνεργασιών, ενώ οι
αποµακρυσµένοι χρήστες αυξάνουν σταδιακά (µάκρο-επίπεδο) και η δηµιουργία νέων
κανόνων και προτύπων επίσης. Όµως οι άνθρωποι που συνεργάζονται σ’ αυτό το
περιβάλλον (προσωπικό και χρήστες) αντιδρούν νωθρά και ανήσυχα σε αυτά τα
φαινόµενα.
Και οι άνθρωποι αντιµετωπίζονται όπως είναι, µε όλη τους την συνθετότητα και την
αξιοπιστία. Τόσο το προσωπικό λοιπόν, όσο και οι χρήστες αντιµετωπίζουν την
καινοτοµία και τις οργανωτικές µεταβολές που εκπορεύονται από αυτές, µε ένα
απρόβλεπτο τρόπο, που ενίοτε υποκρύπτει και αγωνία για το νέο, αντίσταση στις
λειτουργικές αλλαγές, άµυνα υπέρ των ρουτινών και της σταθερότητας, ανασφάλεια για
την προσωπική επιτυχία και την αναζήτηση νέων ρόλων.7
Στο περιβάλλον των βιβλιοθηκών, αυτές οι αλλαγές προκαλούν µια µεταβολή από την
τάξη στην αταξία και το αντίστροφο. Η συµπεριφορά των ατόµων και των µικροσυστηµάτων όµως, αποτυγχάνει να προκαλέσει καταρρεύσεις, διότι οι µέθοδοι της
οργάνωσης και διοίκησης ελέγχουν την ισορροπία.
Ο διοικητικός κατά κανόνα θα χρησιµοποιήσει την αστάθεια και την κρίση µε θετικό
τρόπο για να δηµιουργήσει νέες προοπτικές και να προκαλέσει συνεχή αναζήτηση και
4
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οργανωτική µάθηση, µέσα από τις οποίες ανακαλύπτεται και δηµιουργείται το άγνωστο
µέλλον.
Αυτή η νέα προσέγγιση του µάνατζµεντ, δηλαδή η αξιοποίηση της σύγκρουσης για την
ανάπτυξη της δηµιουργικότητας, ίσως είναι λιγότερο αναπαυτική από τις παλιότερες,
είναι σίγουρα όµως πολύ πιο δυναµική και άλλο τόσο χρήσιµη σε περιόδους
αναταραχών.
Το πρώτιστο πράγµα που πρέπει να θυµόµαστε, είναι ότι ο θεµελιώδης στόχος της
διαµόρφωσης ή της ανάλυσης ενός συστήµατος αυτό- οργάνωσης είναι η κατανόηση
ενός προτύπου δυναµικής συµπεριφοράς.
Η εµπλοκή των νέων τεχνολογιών στο περιβάλλον της βιβλιοθήκης επέφερε:
1. Την πληθώρα των τεχνολογικών εργαλείων, λογισµικών και διεπαφών που
αφορούν την εκµετάλλευση και την αξιοποίηση της πληροφορίας και που
αντιµετωπίζουν οι χρήστες και το προσωπικό καθηµερινά. Έχουν καταµετρηθεί
ενίοτε 18 κατηγορίες τέτοιων διεπαφών, αν δε προσθέσουµε σε αυτές τα βιβλία,
τα έντυπα περιοδικά, τις ειδικές συλλογές, τα Ο/Α, αντιλαµβανόµαστε τον αριθµό
των πηγών που χρειάζεται κανείς να χρησιµοποιεί, αλλά και τις δεξιότητες που θα
πρέπει να έχει αναπτύξει για να ανταποκριθεί. Άλλο θέµα είναι η τεχνολογική
σύνδεση και τα προβλήµατα που εµφανίζει, συµβατότητα κα. Η νέα λοιπόν
πραγµατικότητα έχει ήδη ξεπροβάλλει, µε τις νέες διαδικασίες χρήσης του υλικού
που είναι η αναγνώριση, ο εντοπισµός, η πρόσβαση, ο µετασχηµατισµός, η
ανάλυση, ο χειρισµός, η σύγκριση και η αναθεώρηση κειµένων- εικόνωνδεδοµένων. Αυτή είναι και η νέα διάσταση στη χρήση των υπηρεσιών των
βιβλιοθηκών.8
2. Την άµεση συµµετοχή των εκδοτών και των προµηθευτών και την εξάρτησή τους
από αυτούς. Τούτο σηµαίνει αύξηση κόστους, αµφίβολη ποιότητα, αύξηση
θορύβου, κατανεµηµένες πηγές και κυρίως ότι το παιχνίδι της παραγωγής και της
διάχυσης της γνώσης µεταφέρεται και παίζεται έξω από την παραδοσιακή του
κοιτίδα. Αυτό είναι και το µεγάλο πρόβληµα για τις βιβλιοθήκες και τους
οργανισµούς τους, καθώς οι βάσεις δεδοµένων σταδιακά αυξάνουν και οι τιµές
πετούν στα ύψη την ίδια στιγµή που οι προϋπολογισµοί περικόπτονται. Έτσι,
πιέζονται να ερευνήσουν νέους δρόµους οργάνωσης και διάχυσης της γνώσης,
πέραν των εµπορικών εταιρειών, συνεπικουρούµενων από τα τηλεπικοινωνιακά
συστήµατα.
3. Την πληθώρα και την ποικιλία των πηγών. Οι πηγές προσφέρονται σε διάφορες
µορφές (έντυπες, CD-ROMs, online, κείµενα, εικόνες, ήχος, video, πολυµέσα,
slides, microforms) που συντίθενται και παρουσιάζονται οµοιόµορφα. Η τάση της
υβριδικής βιβλιοθήκης είναι µια πραγµατικότητα. Ως εκ τούτου, η σύγχρονη τάση
είναι η δηµιουργία µιας νέας αντίληψης, µιας νέας πληροφορικής κουλτούρας, τα
βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά της οποίας µπορούν να συνοψιστούν στην
ιδέα του “ενοποιηµένου χώρου πληροφόρησης”.9
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Όταν ένα µη γραµµικό ανατροφοδοτούµενο σύστηµα οδηγείται µακριά από την
κατάσταση της σταθερής ισορροπίας του, δύο αντίθετες δυνάµεις, σταθερότητα και
αστάθεια, λειτουργούν ταυτόχρονα, έλκοντας το σύστηµα σε διαφορετικές κατευθύνσεις.
Ενώ το σύστηµα βρίσκεται σε αυτή την οριακή περιοχή, ποτέ δεν συµπεριφέρεται µε
κανονικό τρόπο που να οδηγεί σε ισορροπία. Αντίθετα, γεννά πρότυπα συµπεριφοράς
που είναι όχι µόνο µη κανονικά, αλλά επίσης και απρόβλεπτα. Εν τούτοις, µια τέτοια
συµπεριφορά έχει ένα “κρυµµένο” ποιοτικό πρότυπο.
Οι επιστήµονες έχουν ονοµάσει το συνδυασµό αυτό του απρόβλεπτου και του ποιοτικού
µοντέλου, χάος, fractal ή ιδιάζουσα συµπεριφορά.
Μόνο όταν ένα σύστηµα λειτουργεί σε αυτή τη κατάσταση είναι διαρκώς δηµιουργικό,
µε την έννοια ότι η συµπεριφορά του αυτόµατα ανατροφοδοτεί τους κανόνες που το
γέννησαν, ότι παράγονται πάντα διαφορετικά αποτελέσµατα.10
Οι αλλαγές στις βιβλιοθήκες που επηρεάστηκαν από τους ανωτέρω παράγοντες,
εντοπίζονται στα εξής σηµεία:
1. Το εσωτερικό λειτουργικό σχήµα της βιβλιοθήκης. Ταυτόχρονα µε τα
προγράµµατα αυτοµατισµού, νέες ιδέες οργάνωσης και διοίκησης εισέβαλλαν
στην βιβλιοθήκη. Μεταστράφηκε ο προσανατολισµός της από τη συλλογή στο
χρήστη, από τη συλλογή στην επιλογή, από την οργάνωση του υλικού στην
οργάνωση των υπηρεσιών. Εισήχθη η ποσοτικοποίηση, συχνά συνδεδεµένη µε τα
χρήµατα και την αποδοτικότητα. Η διοίκηση ολικής ποιότητας, ο στρατηγικός
σχεδιασµός, οι αρχές του µάρκετινγκ και η ικανοποίηση του πελάτη παίζουν ένα
σηµαντικό ρόλο πια, ενώ η συνεργατική καταλογογράφηση και οι ευρύτερες
κοινοπραξίες έγιναν της µόδας. Όµως το πιο σηµαντικό είναι η διεύρυνση της
εικόνας της βιβλιοθήκης, η εφόρµηση των µεταµορφωµένων κέντρων
πληροφόρησης, που χτίζονται όχι γύρω από ένα µηχανισµό αποθήκευσης αλλά
γύρω από µια δυναµική ανταλλαγή, γύρω από ένα δίκτυο ανθρώπων ή /και
βιβλιοθηκών. Πράγµατι, ο αυτοµατισµός στις βιβλιοθήκες προσέδωσε, πέραν την
µηχανοποίησης, την προστιθέµενη αξία υπηρεσιών και διαδικασιών, την
αναγνώριση της Βιβλιοθήκης ως κοινωνικού πρωταγωνιστικού οργανισµού στην
εκπαιδευτική, πολιτισµική και καινοτόµο διαδικασία. Άλλωστε, το διαδίκτυο, το
γραφικό περιβάλλον και τα πολυµέσα άλλαξαν το όλο καθεστώς, αφού οι
βιβλιοθήκες µπορούν τώρα να είναι εκδότες, ακριβώς όπως και οι συγγραφείς,
άρα οι εκδότες και οι µαθητές είναι περισσότερο από ποτέ κοντά στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
2. Η επικοινωνία των Βιβλιοθηκών µε το εξωτερικό περιβάλλον. Πώς µπορεί ένας
οργανισµός να σκεφτεί και να σχεδιάσει ευφυώς, εάν η ενέργεια του εστιάζεται
πρωτίστως στο εσωτερικό του, αγνοώντας την εξωτερική πραγµατικότητα; Η
άµεση, αλληλεπιδραστική επικοινωνία µε όλο τον κόσµο προκαλεί και
δηµιουργεί µιαν εντελώς διαφορετική άποψη του κόσµου, από αυτήν που είχαµε
πριν ακόµη µια εικοσαετία. Ο κόσµος είναι διαφορετικός τώρα. Οι οργανισµοί
όπως και οι άνθρωποι δεν είναι ποτέ στατικοί. Η ανθρώπινη ανησυχία µε την
αλλαγή έλκει προς την σταθερότητα, αλλά, σε ένα περιβάλλον διαρκούς
µεταβολής η ακούσια συνέπεια είναι η βαθµιαία επιδείνωση της σταθερότητας, η
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αποσύνθεση και τέλος το χάος. Γι’ αυτό τόσο πολλές βιβλιοθήκες (ή εταιρείες ή
χώρες ή κοινωνικές οµάδες ή οργανισµοί, ή …) και οι ηγέτες τους εµπλέκονται
διαρκώς στις δυσκολίες.11 Ακολούθως, οι όροι του ανταγωνισµού, του
benchmarking, της καινοτοµίας και µοιραία της αστάθειας χάριν της
δηµιουργικότητας εισήχθησαν στη στρατηγική των βιβλιοθηκών.
3. Οι τρόποι και τα κανάλια της εξυπηρέτησης του κοινού. Προκειµένου να
επιχειρήσει κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης, πρέπει
να επιχειρήσει µια µακρά σειρά από διαδικασίες που δηλώνουν ότι δεν είναι τόσο
απλές οι συνθήκες που αντιµετωπίζει κάποιος που χρειάζεται πρόσβαση στις
πηγές και τις υπηρεσίες υποστήριξης. Υπό τον τίτλο “αλληλεπίδραση ανθρώπου συστήµατος” εννοούµε όλες τις δράσεις που λαµβάνουν χώρα µεταξύ του χρήστη
και οποιουδήποτε βρίσκεται απέναντί του, είτε είναι δελτιοκατάλογος, ευρετήριο,
οθόνη, βιβλιοθηκονόµος, βιβλίο και το πιο πρόσφατο, η διεπαφή που θα
µπορούσε να εκτείνεται από την µηχανική των ανθρωπίνων παραγόντων ως τις
µελέτες των αυτό- οργανωµένων συστηµάτων, από τα δίκτυα της ανεπίσηµης
επικοινωνίας έως τα συστήµατα των ερωταποκρίσεων.12
4. Ο χρόνος απόκτησης της γνώσης και της πληροφορίας. Η µεγαλύτερη σύγχρονη
καινοτοµία στους υπολογιστές είναι η ικανότητα να συγχωνεύουν και να
αποθηκεύουν φθηνά τεράστιο όγκο από εικόνες τεκµηρίων. Ο χρόνος παράδοσης
της πληροφορίας και της γνώσης έχει µειωθεί σηµαντικά, σε σύγκριση µε τους
χρόνους που απαιτούσε η συγγραφή, η παραδοσιακή έκδοση, η εκτύπωση, η
διανοµή των έντυπων πηγών και η προσφορά τους µέσω των βιβλιοθηκών. Είναι
αυτονόητο ότι η εξοικονόµηση χρόνου εδώ συνεπάγεται και εξοικονόµηση
κόστους. Από τη στιγµή µάλιστα που τα τεκµήρια προετοιµάζονται ηλεκτρονικά
ή αποθηκεύονται και διανέµονται από τη βιβλιοθήκη, αυτή γίνεται η τοπική
online πληροφοριακή µονάδα, από την οποία µπορεί κανείς να αποκτήσει
διαφορετικά πληροφοριακά στοιχεία, να τα συνθέσει και να τα “εκδώσει”
κατόπιν αιτήσεως.
5. Η πληθώρα και η ποικιλία των χρηστών και ο µοναδικός τρόπος που ο καθένας
αναζητά. Η Πληροφορία υπάρχει προς χρήση ή η Πληροφορία δεν υπάρχει και
δεν την έχει κανείς. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο τρόποι για να γίνει αντιληπτή
ιδεολογικά η πληροφορία. Ο πρώτος είναι ότι η πληροφορία είναι κάτι που
περιγράφει τη πραγµατικότητα και έχει κάποιες αναγνωρίσιµες ή έστω
εξιδανικευµένες, υποκειµενικές πτυχές οµοιοµορφίας ή ισοµορφίας µε αυτή τη
πραγµατικότητα. Σύµφωνα µε την υπόθεση αυτή, η πληροφορία µας καθοδηγεί
στη φύση του κόσµου, στην ιστορία του, στη λειτουργία του, στη θέση µας σ’
αυτόν, στις ενδεχόµενες πράξεις και στις συνεπαγόµενες συνέπειες τους. Αυτός ο
τρόπος αντιµετώπισης της πληροφορίας υπαινίσσεται ότι αυτό που ονοµάζεται
πληροφορία µπορεί να διαχυθεί εύκολα στο χώρο και στο χρόνο, µεταξύ
προσώπων και καναλιών, άρα ο άνθρωπος δεν είναι παρατηρητής και δεν
υπόκειται στους ανθρώπινους περιορισµούς.13 Υπ’ αυτήν την υπόθεση, η
πληροφορία υπάρχει παντού, ο οποιοσδήποτε ξέρει πώς να ψάξει ή έχει το
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δικαίωµα µπορεί να τη βρει. Τούτη η ρήση είναι στενά συνδεδεµένη µε την ιδέα
της οντολογικής τάξης και έτσι µε την ιδέα της πληροφορίας σαν κάτι που µπορεί
να καθοδηγήσει τους ανθρώπους σε αυτή την τάξη. Η δεύτερη αντίληψη για την
πληροφορία, είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα το φυσικό σ’ αυτήν, αλλά είναι
σχεδιασµένη, ανεξάρτητα από το πώς ονοµάζεται: δεδοµένα, γνώση, γεγονός,
τραγούδι, ιστορία, µεταφορά. Αυτό που είναι ριζοσπαστικό σε αυτή την ιδέα
είναι ότι αντιµετωπίζει κάθε ρήση ή γεγονός ως περιστατικό που συλλαµβάνεται
από κάθε εγκέφαλο διαφορετικά, έξω από το τακτοποιηµένο κόσµο. Η ιδέα της
πληροφορίας έχει ουσιώδη συνάφεια µε την κάθε ανθρώπινη εµπειρία, άρα
πρόκειται για µια αέναη κίνηση των ιδεών που καθοδηγεί µια ευρύτερη διάζευξη
ή ρωγµή. Από τη µια µεριά της ρωγµής είναι η τάξη, από την άλλη µεριά το χάος.
Στη θεώρηση αυτή, δεν υπάρχει ούτε απευθείας πορεία προς την πραγµατικότητα
ούτε κάποια µεθοδολογική διόρθωση για έµµεσες πορείες. ∆εν υπάρχει σταθερή
πηγή αλήθειας. Υπό µίαν έννοια, αυτή η ρήση θεωρεί ότι η σχεδιασµός της
πληροφορίας είναι αδύνατος. Μυριάδες ανθρώπινες διαδικασίες παρεµβάλλονται
µεταξύ παρατηρητή και παρατηρούµενων διαδικασιών που εµπλέκουν τις
ανθρώπινες πράξεις, εσωτερικές και εξωτερικές και που κατόπιν τούτου µπορούν
να ορίζονται ως πρακτικές και ως σχεδιασµοί. Εδώ εντάσσονται όλα τα χάσµατα
µεταξύ του παρατηρητή 1 και του παρατηρητή 2, του παρατηρητή 1 κατά το
χρόνο 1 και του παρατηρητή 1 κατά το χρόνο 2, του παρατηρητή µε την ιστορία 1
και του παρατηρητή µε την ιστορία 2. Εδώ επίσης υπάρχουν εν δυνάµει τα
χάσµατα µεταξύ των διαφορετικών τρόπων που αντιλαµβανόµαστε οι άνθρωποι,
νοητικά, σωµατικά, ενορατικά, προορατικά. Οι άνθρωποι ζούµε την
πραγµατικότητα που άλλοτε εµφανίζεται µε τακτικούς και άλλοτε µε χαοτικούς
τρόπους. Αναλογιζόµενοι λοιπόν τις συνέπειες από τον σχεδιασµό και την
οργάνωση της πληροφορίας, πρέπει να αναγνωρίσουµε όχι τον τρόπο που οι
άνθρωποι ατοµικά και συλλογικά αντιλαµβάνονται τους κόσµους τους, αλλά να
αναγνωρίσουµε τις διαφορές στον τρόπο που οι άνθρωποι χτίζουν τους κόσµους
τους. Μπορούµε να υποθέσουµε ότι οι άνθρωποι έχουν ατοµική και συλλογική
συνείδηση στην µετακίνηση: από την τάξη στην αταξία και αντίστροφα.

Οργανωτικές µεταβολές
Συνακόλουθα, οι αλλαγές επιβάλλουν την οργανωτική µεταλλαγή στο µάνατζµεντ της
Βιβλιοθήκης. Εάν οι διοικητές των Βιβλιοθηκών υιοθετήσουν τη νέα σκέψη που
εµπνέεται από τα ευρήµατα της δυναµικής των συστηµάτων, θα σχεδιάσουν τις πράξεις
τους σύµφωνα µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις ενός δυναµικού µακριά από την
ισορροπία µοντέλου οργάνωσης.
Το µακροπρόθεσµο µέλλον ενός καινοτόµου οργανισµού δεν µπορεί να προβλεφθεί,
εξαιτίας όχι µόνο των µεταβολών στην τεχνολογία και την αγορά, αλλά και στη δοµή. Οι
αποτελεσµατικοί µάνατζερ εποµένως, αντί για οράµατα και σχέδια, εστιάζουν στη
διαρκώς µεταβαλλόµενη ατζέντα των στρατηγικών θεµάτων, των προκλήσεων και των
στόχων.
Η έκφραση των διαφορετικών, ενίοτε δε και αντιφατικών, πολιτισµών που εκφέρει κάθε
µέλος σε ένα οργανισµό συµβάλλει στην επιτυχία της σύνθεσης στη µάθηση. Η
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µετατροπή εποµένως των δικτύων εργασίας ή των εργασιακών σχέσεων, µικρού ή
µακρού βεληνεκούς, σε οµάδες µάθησης, εισάγει το διάλογο, ενθαρρύνει την ανοιχτή
σύγκρουση, εξάγει από αυτήν, τη δηµιουργικότητα και δοκιµάζει δηµόσια τις
βεβαιότητες, αναλαµβάνοντας το ρίσκο, για τον χειρισµό στρατηγικών θεµάτων.
Ένα αυτό- οργανωµένο δίκτυο επαφών καταφέρνει εποµένως να καταστρέψει την
ιεραρχία, άρα και τη γραφειοκρατία. Η καινοτοµία και οι νέες στρατηγικές κατευθύνσεις
απαιτούν νέα διανοητικά µοντέλα για κάθε νέα κατάσταση, άρα εξάσκηση των
ανθρώπων να αναγνωρίζουν σε κάθε περίσταση ποιες προσεγγίσεις είναι
αποτελεσµατικές στην διαχείρισή της.
Είναι σαφές ότι η καινοτοµία δηµιουργεί την επιτυχία όταν αποµακρύνεται εσκεµµένα
από την ισορροπία, που στην πορεία παράγει τη νέα τάξη. Εποµένως, η δηµιουργικότητα
είναι µια δυναµικά συνεχής διαδικασία που γεννιέται εσωτερικά µε αυθόρµητο τρόπο.
∆εν βασίζεται σε κάποιο προηγούµενο σχεδιασµό, ούτε αντιδρά στην περιβαλλοντική
αλλαγή, αλληλεπιδρά όµως συνεχώς µε τα άλλα συστήµατα του περιβάλλοντος. Ένα
σύστηµα σε αυτή τη κατάσταση δηµιουργεί το δικό του περιβάλλον και το δικό του
µέλλον.
Αν λοιπόν ο επιτυχηµένος οργανισµός είναι ένα σύστηµα δυναµικής µη γραµµικής
ανατροφοδότησης που λειτουργεί στην οριακή περιοχή του χάους, τότε θα πρέπει να
συµπεριληφθούν στη στρατηγική σκέψη και τα ακόλουθα πνευµατικά καθήκοντα που
εναπόκειται στη θέληση του οργανισµού, αλλά και των εργαζοµένων για να
εφαρµοστούν:
9 Ανάπτυξη ενός νέου διανοητικού µοντέλου για κάθε νέα κατάσταση, αντί
εφαρµογή των ίδιων γενικών οδηγιών σε πολλές καταστάσεις,
9 Μεταβολή της εστίασης, από το µέλλον στο εδώ και τώρα,
9 Εστίαση και αιτιολόγηση των ποιοτικών, µη κανονικών προτύπων, παρά
ανάλυση και ποσοτικοποίηση,
9 Θεώρηση ενός ολικού επικοινωνιακού συστήµατος και όχι των επιµέρους
τµηµάτων,
9 Εστίαση στη µαθησιακή διαδικασία και στα διανοητικά µοντέλα που
κατευθύνουν αυτή τη διαδικασία, παρά στα αποτελέσµατα,
9 Εξάσκηση στην οµαδική δυναµική σκέψη και µάθηση, στην συνύπαρξη
δηλαδή που φέρνει αποτελέσµατα, που παίρνει το ρίσκο και την ευθύνη της
τυχόν αποτυχίας.14
Ως άµεση συνέπεια στις βιβλιοθήκες είναι η εκπαίδευση του προσωπικού στη διαδικασία
της αλλαγής. Η έλευση και η ισχύς των ψηφιακών βιβλιοθηκών, των ηλεκτρονικών
πηγών πληροφόρησης και τεκµηρίωσης, των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών
προγραµµάτων, της αναρίθµητης συλλογής υλικού και της µέσω πολλαπλών διαύλων
διάχυσης αυτού, δίνει την εντύπωση µιας ανεξέλεγκτης κατάστασης. Οι βιβλιοθηκάριοι
ενσυνείδητα ή ασυνείδητα, εκούσια ή ακούσια δεν µπορούν να περιοριστούν στις παλιές
παραδοσιακές µορφές χρήσης και εξυπηρέτησης και να εξαιρέσουν τους εαυτούς τους
από τον δυναµισµό που υιοθετεί η σύγχρονη επικοινωνία και διάδοση της πληροφορίας.
Είναι σύνηθες το προσωπικό να προσκολλάται στο καθήκον χωρίς ευελιξία στον τρόπο
εργασίας του, ώστε να µην καταφέρνει να διατηρεί τις απαραίτητες αποστάσεις από το
14
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έργο του που θα το διευκόλυναν να διευρύνει τις προοπτικές του. Είναι ένα είδος
ανασφάλειας, που το αποτρέπει να εντοπίσει τις νέες ευκαιρίες.
Η εκπαίδευση του προσωπικού µε περιεχόµενο την εξοικείωση µε το γεγονός ότι οι
ρόλοι της βιβλιοθήκης συνεχώς µεταβάλλονται και η ταυτότητα του επαγγέλµατος
επίσης. Επαγγελµατική ωριµότητα σηµαίνει την αφοσίωση στα ιδανικά του
επαγγέλµατος, άρα, αποδοχή της υπευθυνότητας για την επιτυχία του οργανισµού του
οποίου µέρος είναι η βιβλιοθήκη.
Όταν λέµε ότι το µέλλον είναι άγνωστο, άρα εγκαταλείπεται ο προβλεπτικός σχεδιασµός,
δεν σηµαίνει ότι εγκαταλείπεται κάθε µακροπρόθεσµη θεώρηση. Αντίθετα, πρέπει να
γίνει κατανοητό ότι η διαρκής επαφή µε νέες ιδέες, ανακαλύψεις και διδασκαλίες
χρειάζεται για την αξιολόγηση και τη δηµιουργία του µακροπρόθεσµου µέλλοντος.
Η δια βίου µάθηση είναι συνεπώς υπόθεση της καθηµερινότητας για τους
βιβλιοθηκαρίους, ένα παραπάνω µάλιστα επιβεβληµένη από την εξάρτηση και σύγκλιση
µεταξύ διαφορετικών τεχνολογικών και επιστηµονικών περιοχών, κοινωνικών και
πολιτισµικών αξιών, σχέσεων και πηγών τις οποίες καλούνται να υπηρετήσουν, να
υποστηρίξουν και να προβάλουν.
Και η οργάνωση του κέντρου γνώσης και µάθησης, της σύγχρονης δηλαδή βιβλιοθήκης,
αφορά και προϋποθέτει την παίδευση και ηµών των ιδίων, παρακινούµενοι και
παρακινούντες, µετακινούµενοι και µετακινούντες από την ενηµέρωση και την εξάσκηση
στην γνώση και την µάθηση.
Και στο σηµείο αυτό ερχόµαστε σε ένα κύριο και καίριο θέµα της σηµερινής και
µελλοντικής βιβλιοθήκης, την εκπαίδευση του χρήστη ώστε να καταστεί πληροφοριακά
ενηµερωµένος. Πρόκειται για το έργο του εκπαιδευµένου βιβλιοθηκονόµου, που
αναπτύσσει τη κριτική σκέψη στον χρήστη, ώστε να συµβάλλει στην αποδοτικότερη και
ευρύτερη δυνατή χρήση των πηγών και στην αποτελεσµατικότερη εργασία των χρηστών.
Η Πληροφορία δεν είναι σηµαντική µέχρι τη στιγµή που θα τη χρειαστεί ο αναγνώστης
και ο εντοπισµός της πριν την ανάγκη του χρήστη είναι άνευ σηµασίας.
Αυτό που είναι σηµαντικό είναι η πρόσφορη πρόσβαση στην κατάλληλη πληροφορία
όταν είναι αναγκαία, η ικανότητα του χρήστη να διακρίνει µεταξύ της ποικιλίας των
πηγών και να αποφασίσει ποιες είναι οι πλέον σχετικές, καθώς επίσης και η ικανότητα να
µεταφέρει αυτή την πληροφορία στο χρήστη προς παρουσίαση και επεξεργασία όποτε
είναι αναγκαία, όπου είναι αναγκαία.
Καθώς η συνολική υπηρεσία και η παροχή πληθώρας πληροφοριών σήµερα επηρεάζεται
από τα µειούµενα κόστη και τον χρόνο, οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν τους τρόπους
αναζήτησης στις πηγές, τα κριτήρια αξιολόγησης των αποτελεσµάτων, τους συµφέροντες
οικονοµικά τρόπους απόκτησης της γνώσης και της πληροφορίας, καθώς και τον τρόπο
να την συνθέτουν. Αυτοί είναι οι παράγοντες που εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα και
την αποτελεσµατικότητα της έρευνας τους. Η εκπαίδευση των χρηστών απευθύνεται σε
κάθε κατηγορία αναγνωστών που ενδιαφέρονται για την πρόσβαση στην πληροφόρηση
και τη γνώση. Στην περίπτωση των εκπαιδευοµένων, µαθητές, προπτυχιακοί και
µεταπτυχιακοί φοιτητές, η εκπαίδευσή τους επεκτείνεται πέραν των πηγών και της
βιβλιοθήκης και σε θέµατα που αφορούν την οργάνωση της µελέτης, όπως αποδοτικό
διάβασµα, διατήρηση σηµειώσεων, συγγραφή εργασιών, συµµετοχή σε οµαδικές
εργασίες και σεµινάρια, τεχνικές εξέτασης.
Η στενή συνεργασία µεταξύ καθηγητών και βιβλιοθηκαρίων ως προς τον σχεδιασµό και
το περιεχόµενο των µαθηµάτων, οδηγεί στην ενοποίηση και ολοκλήρωση του
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συστήµατος εκπαίδευσης, διότι η εκπαίδευση των µαθητών και φοιτητών ως χρηστών
των πηγών και της βιβλιοθήκης χρησιµοποιεί τα εργαλεία και τις πηγές που περιέχει το
µάθηµα.
Συνήθως η εκπαίδευση χρηστών χρησιµοποιεί µέσα όπως διαλέξεις, σεµινάρια,
οπτικοακουστικούς οδηγούς και τις ηλεκτρονικές πηγές στις οποίες εκπαιδεύει. Η
εκπαίδευση συνήθως διακρίνεται κατά θεµατική κατηγορία, προκειµένου ο
εκπαιδευόµενος να αποκτήσει µια σφαιρική γνώµη, επιδεξιότητα και γνώση για τις πηγές
πληροφόρησης που τον αφορούν.
Μια µορφή εκπαίδευσης των χρηστών είναι η δηµιουργία αλληλεπιδραστικών πακέτων
µε οδηγίες χρήσης, τα οποία χρησιµοποιούν όποτε και αν τα χρειαστούν, προς
εκπαίδευση και εξάσκησή τους είτε στον χώρο της βιβλιοθήκης είτε στο χώρο τους µέσω
δικτύου. Στα πακέτα αυτά διευκρινίζεται η χρήση της βιβλιοθήκης και των πηγών.
Υποτίθεται ότι το πλεονέκτηµά τους έγκειται στην εξοικονόµηση χρόνου εκ µέρους του
αναγνώστη, διότι επιλέγει ο ίδιος τη στιγµή και το συγκεκριµένο θέµα που τον απασχολεί
και θέλει διευκρίνιση. Τα πακέτα αυτά έχουν σχεδιαστεί µε την ενεργή συµµετοχή των
βιβλιοθηκαρίων µε σκοπό την άµεση και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των αναγνωστών,
χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η χρησιµότητα των βιβλιοθηκαρίων αίρεται έτσι, αφού η
πράξη έχει αποδείξει πως οι αναγνώστες πάντα ζητούν διευκρινήσεις και επεξηγήσεις.15

Επίλογος
Οι βιβλιοθήκες έχουν δύο βάσεις: ο ρόλος της βιβλιοθήκης είναι να διευκολύνει στην
πρόσβαση στα τεκµήρια και η αποστολή είναι να υποστηρίζει την αποστολή του
οργανισµού που ανήκει.
Αυτές οι δύο γενικές προτάσεις χρειάζεται να ερµηνευθούν και να διασαφηνιστούν σε
κάθε οργανωτικό στάδιο.
Όπως εφάνη ανωτέρω, η βιβλιοθήκη σαν οργανωτικό και λειτουργικό µοντέλο
αναλαµβάνει διαρκείς προσαρµογές, την τελική µορφή των οποίων κανείς δεν µπορεί να
προβλέψει τούτη τη στιγµή. Η χαοτική συµπεριφορά είναι απρόβλεπτη.
Αυτό που συγκροτεί τους στόχους της υπηρεσίας είναι απίθανο να αλλάξει πολύ.
Παρόλα αυτά οι στόχοι µπορεί να χρειάζονται νέα ερµηνεία, νέα επικύρωση και σαφή
διάκριση από τα µέσα. Αυτό που συγκροτεί την καλή υπηρεσία στις βιβλιοθήκες - τα
µέσα- θα έπρεπε να αλλάξουν. Η νέα τεχνολογία και η µάθηση µέσω της εµπειρίας θα
έπρεπε να δηµιουργήσει νέα πρότυπα.
Το πόσο καλά παίζουµε το ρόλο µας εξαρτάται σε έναν υψηλό βαθµό, από το πόσο καλά
καταλαβαίνουµε τι είµαστε και σε ποιο περιβάλλον ενεργούµε.16
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