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Περίληψη

Στην εισήγηση γίνεται αρχικά µία θεωρητική τοποθέτηση στις έννοιες φυσικός χώρος, 
χρόνος, απόσταση και αποµακρυσµένος σε σχέση µε τις έννοιες βιβλιοθήκες, χρήστες και 
πηγές πληροφόρησης. Αναφέρεται ο ρόλος της απόστασης στην ανάπτυξη και λειτουργία 
των βιβλιοθηκών µέσα στο χρόνο και περιγράφεται ένα µοντέλο επικοινωνίας στις 
σηµερινές συνθήκες. Στη συνέχεια, επιχειρείται η µεταφορά της παραπάνω περιγραφής 
στην ελληνική πραγµατικότητα. Αρχικά, αναζητείται η γενική εικόνα της υπάρχουσας 
κατάστασης, ενώ γίνεται προσπάθεια ειδικότερης αναφοράς και σύγκρισης ανάµεσα στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά χρηστών που προέρχονται από τον ακαδηµαϊκό και από τον 
επαγγελµατικό χώρο και διατυπώνονται ανάλογα συµπεράσµατα.

Εισαγωγή

Η απόσταση ως έννοια στο πλαίσιο της κοινωνιολογίας της πόλης, έχει ονοµαστεί 
«φυσικό εµπόδιο»1. Οι µελέτες για την οργάνωση και το ρόλο του χώρου λαµβάνουν 
υπόψη τους το εµπόδιο αυτό και διατυπώνουν προτάσεις για την αντιµετώπισή 
του. Γενικά, η οργάνωση και η εξέλιξη του χώρου είναι συνάρτηση και συνέχεια της 
κοινωνικής – και οικονοµικής - εξέλιξης. Σήµερα, ο χώρος αποκτά (και) νέα σηµασία, δεν 
εγκαταλείπεται ο φυσικός χώρος, εκτοπίζεται ή, καλύτερα, χρησιµοποιείται ταυτόχρονα 
µε τον ηλεκτρονικό χώρο για την παροχή ανάλογων, ίδιων ή συµπληρωµατικών 
υπηρεσιών. Ο χώρος αντιµετωπίζεται ως έννοια που περιλαµβάνει τόσο το φυσικό χώρο, 
όσο και τον λεγόµενο κυβερνοχώρο ή εικονικό χώρο (virtual space). Η νέα αυτή έννοια 
δεν ξεπήδησε µόνο από την ούτως ή άλλως µεγάλη ανάπτυξη των ηλεκτρονικών και 
επικοινωνιακών τεχνολογιών, αλλά και από την όλη διαµόρφωση των συνθηκών της 
κοινωνικής και επαγγελµατικής ζωής και ταυτόχρονα την ανάπτυξη της πόλης και της 
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περιφέρειας στις συνθήκες αυτές. Ο κυβερνοχώρος αναφέρεται στην αλληλεπίδραση 
υπολογιστών που βρίσκονται σε απόσταση, όσον αφορά τη φυσική τους θέση.

Στη βιβλιογραφία θα βρει κανείς έννοιες γύρω από το χώρο (space) και τον τόπο (place), 
να εξετάζονται από την πλευρά της αρχιτεκτονικής, της περιφερειακής ανάπτυξης, 
της κοινωνιολογίας και της γεωγραφίας. Ο κυβερνοχώρος είναι ο χώρος όπως 
εµφανίζεται στον κόσµο των επικοινωνιών µε υπολογιστές και δίκτυα. Αναφέρεται 
επίσης ο κυβερνοτόπος (cyberplace), για να υποδηλώσει την επίδραση της υποδοµής 
του κυβερνοχώρου στην υποδοµή του παραδοσιακού τόπου. (Ba�y, 1997).Ba�y, 1997).Ba�y 2 Η εικονική 
γεωγραφία είναι το επιστηµονικό πεδίο που εξετάζει τις µεταβολές στη διαµόρφωση 
της έννοιας του χώρου και του τόπου ως ξεχωριστής οντότητας. 

Οι έννοιες της κινητικότητας και της ταχύτητας  που διατυπώθηκαν στον 20ο αιώνα, 
συνδέθηκαν τόσο µε την ανάπτυξη της πόλης όσον αφορά την αρχιτεκτονική και 
πολεοδοµική της εξέλιξη, όσο και µε την ανάπτυξη των οικονοµικών, κοινωνικών και 
εµπορικών σχέσεων (Hubbard and Lilley, 2004).Lilley, 2004).Lilley  Η πόλη πλέον δεν χαρακτηρίζεται από 
µια συγκεκριµένη δοµή, στο πλαίσιο χωρικών και χρονικών παραµέτρων, όσο από ροές 
που περιλαµβάνουν ανταλλαγές και αλληλεπιδράσεις. (Castells, 1989, 2000). Ο Castells, 
κάνοντας µια εκτενή ανάλυση στην έννοια αυτή, αναφέρει ότι ο χώρος των πόλεων 
αλλά και των οργανισµών είναι χώρος ροών (space of flows) και ότι η πραγµατοποίηση 
των διαφόρων λειτουργιών εξαρτάται από την πρόσβαση στο αντίστοιχο επίπεδο του 
δικτύου επικοινωνίας. Οι άνθρωποι, Οι άνθρωποι, Οι άνθρωποι λέει, λέει, λέει ζουν ακόµη σε τόπους (φυσικούς), δηλαδή 
στο χώρο των τόπων, υπάρχει όµως ο κίνδυνος να χαθεί ο ρόλος του τόπου στην 
επικοινωνία και στην πολιτιστική ανταλλαγή από την οργάνωση στο χώρο των ροών, 
εάν δεν αποκατασταθούν πολιτιστικές, πολιτικές και φυσικές γέφυρες ανάµεσα στις 
δύο µορφές χώρου. Ο χώρος των ροών αναφέρεται στην παγκοσµιοποίηση, ενώ ο 
χώρος των τόπων αναφέρεται στην τοπικότητα, στην ιδιαίτερη δηλαδή ταυτότητα του 
κάθε τόπου.

Από την άλλη, έχει αναφερθεί η διάκριση ανάµεσα στις έννοιες «κοινότητα» και 
«χωρική ενότητα». Στην πρώτη περίπτωση, περιλαµβάνονται άτοµα µε σχετιζόµενα 
επαγγελµατικά, οικονοµικά ή κοινωνικά ενδιαφέροντα, ενώ στη δεύτερη, 
περιλαµβάνονται σύνολα ατόµων που εδρεύουν στον ίδιο χώρο. Κατά µία άποψη, αυτό 
που έχει σηµασία στην ανάπτυξη των πόλεων, αλλά και των νέων κοινωνικών σχέσεων 
γενικότερα, είναι η διαχείριση και η ανταλλαγή και εποµένως ίσως η κοινότητα µε την 
παραπάνω έννοια µπορεί να είναι αυτή που περισσότερο χαρακτηρίζει την κατάσταση 
στο δικτυωµένο περιβάλλον, ή τουλάχιστον ενδιαφέρει στο πλαίσιο διερεύνησης των 
χαρακτηριστικών που έχουν σχέση µε την ανάπτυξη και τη λειτουργία συγκεκριµένων 
συστηµάτων. Μάλιστα, σε µελέτες που έχουν γίνει για τις επιδράσεις της ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας στις σχέσεις των ανθρώπων, διατυπώνονται απόψεις ότι δηµιουργούνται 
νέες κοινότητες, οι εικονικές, ανάµεσα σε άτοµα µε κοινά χαρακτηριστικά και 
ενδιαφέροντα, που έχουν ή δεν έχουν επικοινωνία και σε φυσικό περιβάλλον. 

Ηδη, από τα µέσα της δεκαετίας του ’60, σε µελέτη για τις κοινωνικές σχέσεις στο 
Παρίσι, Παρίσι, Παρίσι διατυπώνεται το συµπέρασµα ότι «η επιθυµία µιας ευκολίας στην επικοινωνία 
µέσα στο µεγάλο οικιστικό συγκρότηµα {του Παρισιού} θεωρείται προτιµότερη από το 
να αναζητείται ένα κοινωνικό µικρο-περιβάλλον επί τόπου».3 Ο ερευνητής (Retel) που 
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εκπόνησε τη σχετική µελέτη, είχε προβλέψει ότι «η κοινωνική ζωή στην πόλη … θα 
ξαναπάρει µια νέα πνοή καθώς οι οµάδες των κατοίκων της θα διαρθρώνονται µεταξύ 
τους σε καθαρά κοινωνιολογική βάση.» Αυτό, συνεχίζει, συνεχίζει, συνεχίζει «ισοδυναµεί τελικά µε την 
αναγνώριση ότι υπάρχει διάκριση ανάµεσα στην ενότητα της πόλης και την κοινωνική 
ζωή…».4

Τα παραπάνω ενισχύουν, κατά τη γνώµη µου, την άποψη του Castells, για την ανάγκη 
προσεκτικής µελέτης των «κοντινών» και «µακρινών» χώρων, ώστε να µην χαθούν τα 
ιδιαίτερα «τοπικά» χαρακτηριστικά στην «αποµακρυσµένη» επικοινωνία, στο πλαίσιο 
του χώρου ροών. 5

Σε σχέση µε την τεχνολογία στις επικοινωνίες, τον κυβερνοχώρο και την εικονική 
πραγµατικότητα που δηµιουργεί νέα µεταφορά στην έννοια του χώρου, ο Castellsεφηύρε 
το όρο πραγµατική εικονικότητα (real virtuality) αντί της εικονικής πραγµατικότητας, 
για να υποδηλώσει ότι και ο κόσµος του κυβερνοχώρου, ο εικονικός κόσµος, αφορά και 
αναφέρεται σε αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο και του φυσικού χώρου, γίνεται δηλαδή, 
κατά µια έννοια, πραγµατικός µε τη βοήθεια της τεχνολογίας, αν και όχι φυσικός.6

Και αν πάρουµε τέλος την εικόνα για τον κόσµο του Σοπενάουερ που είπε ότι «ο κόσµος 
είναι η φαντασία µου», τότε ακολουθώντας το βιβλίο του Bachelard για την ποιητική 
του χώρου και το ρόλο της φαντασίας στην υπέρβαση και στο ξαναδηµιούργηµα της 
πραγµατικότητας, µπορούµε να φανταστούµε έναν κόσµο, έναν χώρο και έναν τόπο 
όπως τον θέλουµε ή όπως τον αντιλαµβανόµαστε ότι πρέπει να είναι (Bachelard, 
1982).

Η βιβλιοθήκη στην ηλεκτρονική εποχή

Η παραπάνω εισαγωγή στις έννοιες του χώρου και της απόστασης από την πλευρά 
της αρχιτεκτονικής και της γεωγραφίας έγινε για να φανεί η αναγκαιότητα µελέτης 
των ζητηµάτων αυτών και στο πλαίσιο των εξελίξεων στη βιβλιοθηκονοµία και την 
πληροφόρηση.

Η έννοια της βιβλιοθήκης είχε πάντα στενή συνάφεια µε τις έννοιες του χώρου και του 
χρόνου, το περιεχόµενο της βιβλιοθήκης ήταν συνδεδεµένο µε έναν – φυσικό – χώρο 
για την αποθήκευσή και την χρήση του και οι υπηρεσίες παρέχονταν σε σύντοµο – ή 
άµεσο – χρόνο. 

Στη βιβλιοθήκη, οι θεωρίες για την επέκταση της έννοιας του χώρου και την ανάπτυξη 
του κυβερνοχώρου έχουν µία από τις πρώτες θέσεις σε παρουσία και εφαρµογή. Η 
έννοια της µεταφοράς (metaphor) χρησιµοποιείται για να δείξει ότι, χρησιµοποιείται για να δείξει ότι, χρησιµοποιείται για να δείξει ότι τουλάχιστον στις 
αρχικές φάσεις ανάπτυξης της νέας έννοιας, λαµβάνει χώρα η µεταφορά, συχνά µε 
τη µορφή µίµησης, των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών της παλαιάς έννοιας 
στην καινούρια, η µεταφορά δηλαδή της παραδοσιακής βιβλιοθήκης στη βιβλιοθήκη 
της νέας εποχής, στην ηλεκτρονική, στην εικονική, στην ψηφιακή, στην υβριδική 
βιβλιοθήκη, ή στη βιβλιοθήκη της εικονικής πραγµατικότητας. 

Απόσταση και βιβλιοθήκες
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Αυτό που συµβαίνει και ενδιαφέρει να εξεταστεί στο πλαίσιο του κυβερνοχώρου, είναι 
οι λειτουργίες που διαδραµατίζονται ανάµεσα στους κόµβους των δικτύων που τον 
απαρτίζουν και κατά συνέπεια οι ανθρώπινες δραστηριότητες, η επικοινωνία των 
ατόµων µέσω των δικτύων. 

Αναφέρθηκε παραπάνω ότι η απόσταση αποτελεί φυσικό εµπόδιο στη λειτουργία και 
στις ροές της πόλης. Στην περίπτωση της βιβλιοθήκης, αυτό το εµπόδιο αντιµετωπίζεται 
καλύτερα µε τη βοήθεια της τεχνολογίας. Και το ζητούµενο είναι ποια αντιµετώπιση 
θα υπάρξει, θα υπάρξει, θα υπάρξει πώς θα λειτουργήσει η βιβλιοθήκη για να υπηρετεί το ρόλο της ως κέντρο 
φύλαξης και διάδοσης της γνώσης.

Ανοίγοντας µια παρένθεση για το ρόλο της απόστασης στη λειτουργία της βιβλιοθήκης 
πριν από την εισαγωγή της τεχνολογίας, µπορούµε να αναφέρουµε ότι υπηρεσίες 
αποµακρυσµένης παράδοσης, έναντι µάλιστα συνδροµής, αναπτύχθηκαν ήδη από 
τις αρχές του 19ου αιώνα στις ΗΠΑ (το 1820 στη Ν. Υόρκη η Mercantile Library). Εξ 
άλλου, ο Jordan (1970) προσπαθεί µε µαθηµατικούς υπολογισµούς  να αιτιολογήσει το 
οικονοµικό όφελος από µία τέτοια υπηρεσία, έναντι της επίσκεψης στη βιβλιοθήκη.

Γίνεται λόγος για αποµακρυσµένες υπηρεσίες, για υπηρεσίες που βρίσκονται ή που 
παρέχονται µακριά, σε απόσταση, και για τις δυνατότητες πρόσβασης ή παροχής, ως 
να είναι απτές, ως να ανταποκρίνονται σε έναν φυσικό ή πραγµατικό κόσµο. Είναι 
πραγµατικός ο κόσµος του ηλεκτρονικού χώρου; Αν δεχτούµε τον όρο «πραγµατική 
εικονικότητα» του Castells, τότε ναι, τότε ναι, τότε ναι χρησιµοποιούµε τον εικονικό χώρο όπως και 
ταυτόχρονα µε το φυσικό, για να περιγράψουµε τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες 
µιας σηµερινής βιβλιοθήκης.

Η απόσταση είναι έννοια που απασχολεί τις βιβλιοθήκες όλο και περισσότερο, ανάλογα 
και µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Η απόσταση µπορεί να µελετηθεί τόσο σε σχέση 
µε την επικοινωνία και τις υπηρεσίες που παρέχει στους τελικούς χρήστες, αλλά και 
συνολικά µε τον τρόπο λειτουργίας, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς συντελεστές της. Αυτοί, Αυτοί, Αυτοί πέρα από τους χρήστες, µπορεί να είναι το 
προσωπικό, οι προµηθευτές, οι εκδότες, άλλες βιβλιοθήκες, άλλοι φορείς, και για κάθε 
περίπτωση θα µπορούσε να διερευνηθεί ποια µπορεί να είναι η θέση τους (Σχ. 1 & 2). 

Σχ. 1 Εσωτερικές και εξωτερικές συνιστώσες της βιβλιοθήκης 
και οι σχέσεις µεταξύ τους

Για παράδειγµα, ενδιαφέρον θα είχε η διερεύνηση εάν και µε ποιες συνθήκες το 
προσωπικό των βιβλιοθηκών εργάζεται µακριά από το φυσικό χώρο των βιβλιοθηκών 
ή σε ποιο βαθµό παρατηρείται από µακριά επικοινωνία µε τους προµηθευτές και όλα 
αυτά, σε ποια µορφή και σε ποιο βαθµό παρατηρούνται στην Ελλάδα.
Οσον αφορά τους τελικούς χρήστες, πρωταρχικός στόχος των βιβλιοθηκών είναι η 
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αντίληψη και ο προσδιορισµός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των αναγκών 
τους, σε κάθε περίπτωση, αλλά και όταν βρίσκονται σε απόσταση µε αυτές. Η 
διατύπωση «όταν βρίσκονται» και όχι «που βρίσκονται» σε απόσταση γίνεται για να 
δηλωθεί ότι οι ίδιοι χρήστες µπορεί να είναι επισκέπτες («χρήστες σε φυσικό χώρο») ή 
αποµακρυσµένοι (ή «χρήστες σε εικονικό περιβάλλον»). 7

Έτσι, Έτσι, Έτσι λαµβάνοντας υπόψη για τους χρήστες το διαχωρισµό ανάµεσα στην κοινότητα 
και στην χωρική ενότητα

 που αναφέρθηκε παραπάνω και στις βιβλιοθήκες την παραδοχή ότι ισχύουν οι 
διακρίσεις σε τύπους όπως χρησιµοποιούνται µέχρι τώρα (ακαδηµαϊκή, δηµόσια, 
ειδική κλπ), θα µπορούσαµε να πούµε ότι η διάκριση σε χωρικές ενότητες ταιριάζει 
περισσότερο στις δηµόσιες και δηµοτικές βιβλιοθήκες που εξυπηρετούν κύρια µία 
συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, ενώ οι κοινότητες έχουν ιδιαίτερα και διαφορετικά 
χαρακτηριστικά στις ειδικές βιβλιοθήκες. 

Σχ. 2 Σχηµατική παρουσίαση των λειτουργιών επικοινωνίας

Ιδιαίτερη περίπτωση µελέτης θα µπορούσαν να αποτελέσουν οι χρήστες στις 
ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, που αποτελούν κοινότητες µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, 
αλλά και που βρίσκονται παραδοσιακά στον οριοθετηµένο, γεωγραφικά και φυσικά, 
χώρο του ακαδηµαϊκού ιδρύµατος, αποτελούν δηλαδή χωρικές ενότητες, σύµφωνα µε 
τον παραπάνω ορισµό. Από την άλλη όµως, τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα αναλαµβάνουν 
όλο και περισσότερο µέρος  στα προγράµµατα εκπαίδευσης από απόσταση, µε ιδιαίτερο 
ρόλο στις βιβλιοθήκες, όπου δεν µπορεί ισχύει πλέον η έννοια της χωρικής ενότητας.

Ζητήµατα που ανακύπτουν από τη διερεύνηση του ρόλου της απόστασης µπορεί να 
είναι:

• Ανάπτυξη υπηρεσιών αποµακρυσµένης επικοινωνίας και πρόσβασης
• Ορισµός και οριοθέτηση της απόστασης (γεωγραφικά ή τεχνολογικά)
• Εύκολο και φιλικό περιβάλλον διεπαφής
• Ανάγκη βοήθειας (από το σύστηµα, από ανθρώπους απ’ ευθείας ή µε χρονική 

υστέρηση)
• Φόβος ότι η τεχνολογία υποβαθµίζει το ρόλο και την ανάγκη του προσωπικού 

βιβλιοθήκης

Απόσταση και βιβλιοθήκες
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• Προβλήµατα πνευµατικών δικαιωµάτων
• Μείωση προσωπικού
• Μεταβολή της βαρύτητας των λειτουργιών της µεµονωµένης βιβλιοθήκης
• Μεταβολή του οργανογράµµατος και της διοικητικής οργάνωσης
• Συνεργασίες µε τρίτους
• Υψηλές απαιτήσεις στη γνώση των τεχνολογικών εξελίξεων

Η σχέση των χρηστών µε τη βιβλιοθήκη σε σχέση µε την απόσταση µπορεί να έχει τη 
µορφή όπως το σχήµα 3, όπου η βιβλιοθήκη είναι στο κέντρο ή όπως στο σχήµα 4, όπου 
ο χρήστης είναι στο κέντρο και επικοινωνεί µε διάφορες βιβλιοθήκες. 

Σχ. 3 Το σύστηµα Βιβλιοθήκη – Χρήστης,
όταν η Βιβλιοθήκη βρίσκεται στο κέντρο

Σχ. 4  Το σύστηµα Βιβλιοθήκη – Χρήστης,
 όπου ο Χρήστης βρίσκεται στο κέντρο

Στην πραγµατικότητα όµως, αυτό που µπορεί να ισχύει στο χώρο των ροών, είναι αυτό 
που φαίνεται στο σχήµα 5, όπου πλέον οι κόµβοι στο χώρο της δικτυωµένης κοινωνίας 
είναι και οι βιβλιοθήκες και οι χρήστες και όπου το κέντρο µπορεί να είναι και η µία 
και η άλλη πλευρά. 

Ο χώρος της πραγµατικής εικονικότητας όπως τον ονοµάζει ο Castells, αποκτά πλέον  
διαδραστικά χαρακτηριστικά, που στην πορεία µπορούν να µεταφραστούν σε µεταβολές 
όχι µόνο στις πρακτικές πλευρές της λειτουργίας ενός πληροφοριακού συστήµατος (π.χ. 
στη διοικητική και οργανωτική του µορφή κλπ), αλλά και στη συνολική του παρουσία 
και στο ρόλο των ξεχωριστών συντελεστών που το απαρτίζουν.
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Σχ. 5  Το σύστηµα Βιβλιοθήκη – Χρήστης,
όπου υπάρχει αλληλεξάρτηση

Ετσι, τσι, τσι µε βάση τα παραπάνω,  γίνεται εδώ µια προσπάθεια να παρουσιαστεί το ζήτηµα 
της απόστασης τόσο στην επικοινωνία όσο και στην ανάπτυξη υπηρεσιών σε σχέση µε 
την παράµετρο αυτή.

Ξεκινώντας από την επικοινωνία και αναζητώντας  τα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας 
από απόσταση βιβλιοθήκης και χρηστών, µπορούµε κατ’ αρχήν να ορίσουµε τις 
δυνατότητες επικοινωνίας σε σχέση µε το χώρο και το χρόνο. Όπως φαίνεται στον 
Πίνακα 1, η επικοινωνία από µακριά µπορεί να γίνει µε τηλέφωνο, τηλεοµοιότυπο, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεδιάσκεψη,. 

Ίδιος χρόνος Διαφορετικός χρόνος

Ίδιος χώρος (Συνάντηση)
Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Διαφορετικός 
χώρος

Τηλεδιάσκεψη
Ηλεκτρονική συνοµιλία
Τηλέφωνο

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
Τηλεοµοιότυπο

Πίν. 1 Οι δυνατότητες επικοινωνίας σε σχέση µε το χώρο και το χρόνο

Σχ. 6  Υπηρεσίες στους χρήστες 

Από την άλλη, οι υπηρεσίες που µπορεί να παρέχονται από συγκεκριµένη βιβλιοθήκη 

Απόσταση και βιβλιοθήκες



~94~

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

στους χρήστες όταν βρίσκονται σε απόσταση από αυτή, είναι όπως στο σχήµα  6.

Χωρίς να υπάρχει δυνατότητα στην παρούσα φάση µιας λεπτοµερούς καταγραφής 
των σχετικών υπηρεσιών που παρέχονται ή δεν παρέχονται από τις ελληνικές 
βιβλιοθήκες, έγινε µια αρχική διερεύνηση της παρουσίας τέτοιων δυνατοτήτων, όπως 
φαίνεται µέσα από τις ιστοσελίδες ακδηµαϊκών, ειδικών και δηµόσιων βιβλιοθηκών. 
Διαπιστώνεται ότι, Διαπιστώνεται ότι, Διαπιστώνεται ότι από τις παραπάνω λειτουργίες του σχ. 6, παρουσιάζονται µόνο 
το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και η πρόσβαση. Το πρώτο, συνήθως µε τον απλό τρόπο 
αποστολής µηνύµατος και σπάνια µε τη δυνατότητα συµπλήρωσης κάποιας φόρµας  
ανάλογα και µε το θέµα. Η πρόσβαση  αφορά οπωσδήποτε την ελεύθερη πρόσβαση 
στον κατάλογο της συγκεκριµένης βιβλιοθήκης, την πρόσβαση σε διάφορους 
ιστοτόπους που είναι ελεύθεροι για χρήση στο Διαδίκτυο, καθώς και την πρόσβαση σε 
ηλεκτρονικά περιοδικά και σε επιλεγµένες βάσεις δεδοµένων, µε έλεγχο (µε κωδικό 
πρόσβασης ή µε αναγνώριση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της µηχανής IP). Και πάλι,  Και πάλι,  Και πάλι
οι δυνατότητες αυτές παρουσιάζονται σε µεγάλη ανάπτυξη στις ακαδηµαϊκές και σε 
λίγες ειδικές βιβλιοθήκες, ενώ οι δηµόσιες βιβλιοθήκες και τα αρχεία έχουν ακόµη 
µικρότερη συµµετοχή στις δυνατότητες. Για τις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, χρειάζεται να 
αναπτυχθούν και να προωθηθούν ακόµη περισσότερο και περισσότερες υπηρεσίες από 
µακριά, που δεν θα παρέχονται µόνο στο πλαίσιο των φυσικών χώρων του ιδρύµατος 
(όπως συνήθως ορίζει η αυθεντικοποίηση µε διεύθυνση IP), ενώ είναι επιτακτική 
και η διεκδίκηση συµµετοχής τους µε ουσιαστικό ρόλο και λόγο στα προγράµµατα 
εκπαίδευσης από απόστασης.

Σε σχέση µε την επικοινωνία από µακριά, έχει ενδιαφέρον η παρουσίαση της περίπτωσης 
στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ, που εξυπηρετεί κυρίως µηχανικούς. Γενικά, έχουν γίνει 
διεθνώς δεκάδες έρευνες για τη συµπεριφορά των µηχανικών ως χρηστών βιβλιοθήκης 
και ένα από τα κύρια ζητήµατα είναι αυτό της προσβασιµότητας, που συνδέεται µε τις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις της συγκεκριµένης επαγγελµατικής κατηγορίας. 

Σε έρευνα που έγινε πριν από 3 χρόνια και συγκεντρώθηκαν τα αιτήµατα των χρηστών 
που έφτασαν µε τηλεοµοιότυπο ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο τα έτη 2000 και 2001, 
διαπιστώθηκε ότι οι µηχανικοί, διαπιστώθηκε ότι οι µηχανικοί, διαπιστώθηκε ότι οι µηχανικοί χρήστες της Βιβλιοθήκης, που επικοινώνησαν µε 
τηλεοµοιότυπο ήταν περισσότεροι από αυτούς που χρησιµοποίησαν το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο, ότι η ηλικία και η επαγγελµατική εµπειρία είχαν επίδραση στη χρήση 
τεχνολογίας και συστηµάτων πληροφόρησης, ότι ο τόπος διαµονής παίζει ρόλο 
στη χρήση υπηρεσιών βιβλιοθήκης, ότι είχαν ελαφρά µεγαλύτερη προτίµηση στην 
επίσκεψη στη φυσική βιβλιοθήκη από τη χρήση αποµακρυσµένων υπηρεσιών. Η 
έρευνα επαναλήφθηκε για τα στοιχεία του 2003, όταν ήδη είχαν αναπτυχθεί καλύτερες 
υπηρεσίες πληροφόρησης. Οι µηχανικοί γενικά φάνηκε να έχουν µεγαλύτερη 
εξοικείωση µε την ηλεκτρονική επικοινωνία, ο αριθµός των αιτηµάτων µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο, όχι µόνο αυξήθηκε αλλά και ξεπέρασε αυτόν µε τηλεοµοιότυπο. Τα 
αιτήµατα αφορούσαν σε ποσοστό 62% δανεισµό, 30% πληροφορίες για διάφορα 
σχετικά θέµατα και 8% νοµοθεσία. Εξ άλλου, η διαπίστωση ότι τα αιτήµατα σε πολύ 
µεγάλο ποσοστό προέρχονταν από πολιτικούς µηχανικούς και αρχιτέκτονες, µπορεί να 
οδηγήσει και στην ανάγκη βαθύτερης διερεύνησης των αναγκών και των δυνατοτήτων 
εξυπηρέτησης. 
Τελειώνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τον προβληµατισµό µου σε ό,τι αφορά τόσο 
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το επίπεδο ανάπτυξης υπηρεσιών πληροφόρησης σε ή από απόσταση, όσο και την 
αναγκαιότητα διερεύνησης των ζητηµάτων, τόσο σε επίπεδο είδους βιβλιοθήκης, όσο 
και σε επίπεδο κοινότητας χρηστών. Η απόσταση  αποτελεί ακόµη το φυσικό εµπόδιο 
για να γίνει πραγµατική η εικονικότητα των υπηρεσιών πληροφόρησης που παρέχουν 
οι ελληνικές βιβλιοθήκες. Το ξεπέρασµα του εµποδίου αυτού είναι, Το ξεπέρασµα του εµποδίου αυτού είναι, Το ξεπέρασµα του εµποδίου αυτού είναι πέρα από όλα τα 
άλλα και πέρα από την τεχνολογική επιταγή («να ακολουθήσουµε αυτό που κάνουν 
και οι άλλοι»), και δείγµα δηµοκρατικής λειτουργίας της κοινωνίας που σέβεται τους 
ανθρώπους της και που χρησιµοποιεί την τεχνολογία και την κάνει πιο προσιτή και πιο 
κοντινή σε όλους.
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Παραποµπές

1 Από το κείµενο του Manuel Castells για την κοινωνιολογία της πόλης, στο βιβλίο: 
Λαζαρίδης, Παντελής. Πόλη και κοινωνία. Ιδεολογία, κοινωνιολογική θεωρία και 
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σχεδιασµός: τέσσερα κείµενα του Manuel Castells. Αθήνα, Νέα Σύνορα, σελ. 32
2 Ο συγγραφέας χρησιµοποιεί επίσης τον όρο “cspace” για να υποδηλώσει τη χρήση 
των υπολογιστών σε διάφορες δραστηριότητες, όπως παιγνίδια, επεξεργασία κειµένου, 
σχεδιασµό κλπ, χωρίς την απαραίτητη χρήση δικτύων.
3 Από το κείµενο του Manuel Castells για την κοινωνιολογία της πόλης, στο βιβλίο: 
Λαζαρίδης, Παντελής (  Πόλη και κοινωνία. Ιδεολογία, κοινωνιολογική θεωρία και 
σχεδιασµός: τέσσερα κείµενα του Manuel Castells. Αθήνα, Νέα Σύνορα., σελ. 31.
4 Στο ίδιο.
5 Οι έννοιες στα εισαγωγικά δικές µου
6 Castells, Manuel (2000). The rise of the network society. Oxford, Blackwell, σελ. 355. Ο 
συγγραφέας, στο σχετικό κεφάλαιο, κάνει µια εκτενή αναφορά στην ανακάλυψη του 
αλφάβητου από τους έλληνες το 700 π.Χ. και στο ρόλο που έπαιξε στη συνέχεια στην 
επικοινωνία, αρχικά ο γραπτός λόγος και στη συνέχεια η χρήση των πολυµεσικών 
πόρων – κείµενα, ήχος και εικόνα – για να οδηγηθούµε στις λεωφόρους της πληροφορίας 
(information superhighways). 
7 Ο όρος «εικονικοί χρήστες» δεν γίνεται δεκτός από την γράφουσα, αφού οι χρήστες, 
ως υπαρκτά άτοµα, έχουν φυσική υπόσταση ούτως ή άλλως, ενώ η βιβλιοθήκη ως 
«εικονική» µπορεί και να µην έχει πάντα ένα φυσικό αντίστοιχο χώρο.
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