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Πεξίιεςε
Τελ ηειεπηαία δεθαεηία νη Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ιεηηνπξγνχλ ζε έλα δηαξθψο
κεηαβαιιφκελν περηβάιιολ, ην νπνίν είλαη απνηέιεζκα ησλ δηεπξπλφκελσλ πεδίσλ
αμηνπνίεζεο ησλ Τερλνινγηψλ Πιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) θαη ησλ
ζπλαθφινπζσλ εθαξκνγψλ ζην δηεζλέο ζύζηεκα επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ. Σην
ζύζηεκα απηφ εληάζζνληαη ιεηηνπξγηθά νη πξσηνβνπιίεο αλνηθηήο πξφζβαζεο, ε
δεκηνπξγία ηδξπκαηηθψλ θαη ζεκαηηθψλ ειεθηξνληθψλ θαηαζεηεξίσλ, ε δηάδνζε θαη
ε ρξήζε ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, νη
θνηλνπξαθηηθέο ζπλεξγαζίεο γηα πξφζβαζε ζε ζπιινγέο βάζεσλ δεδνκέλσλ,
ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ θαη βηβιίσλ, θιπ. Παξαηεξείηαη κηα ζσζηεκηθή
αλαληηζηνηρία κεηαμχ ηεο θχζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαδύοληαη απφ ηηο εμειίμεηο
ηνπ περηβάιιοληος ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ησλ ζηαηηθψλ κνληέισλ δηαρείξηζεο ησλ
βηβιηνζεθψλ. Η αλαληηζηνηρία απηή εκθαλίδεηαη ηφζν ζε επίπεδν ηεραρτίας
κεκνλσκέλεο βηβιηνζήθεο φζν θαη ζε επίπεδν ηεραρτίας θνηλνπξαθηηθψλ ζρεκάησλ.
Η εκθάληζε «θελψλ δηαρείξηζεο» θαη ε αδπλακία αληηκεηψπηζεο ησλ
λενεκθαληδφκελσλ πξνβιεκάησλ ζέηνπλ ζε δνθηκαζία ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο
ιεηηνπξγίαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ βηβιηνζεθψλ. Η εηζήγεζε επηρεηξεί κηα
ζσζηεκηθή πξνζέγγηζε ζηε δηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ
αλαδχνληαη ζηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο, ηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ
πξνθαινχλ ηηο αιιαγέο θαη αληρλεχεη κεραληζκνχο δηαρείξηζεο ησλ αιιαγψλ. Με
βάζε ην πξνεγνχκελν ζεσξεηηθφ κνληέιν παξνπζηάδεηαη ε εκπεηξηθή κειέηε
πεξίπησζεο ηεο Βηβιηνζήθεο Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ θαη ε πξνζπάζεηα θαζηέξσζεοζεζκνζέηεζεο ηξηψλ ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ απηνξχζκηζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ
αιιαγψλ:
1. Η δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ κε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία νκάδσλ
εξγαζίαο κε «απηνπξνζδηνξηδφκελνπο φξνπο εληνιήο».
2. Η δηα βίνπ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ κέζα απφ α) ηελ επίζεκε εθπαίδεπζε, β)
ηελ νξγάλσζε εζσηεξηθψλ αιιεινδηδαθηηθψλ ζεκηλαξίσλ, γ) ηελ
παξαθνινχζεζε δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ζπλεδξίσλ.
3. Η πξνβνιή ηνπ αθαδεκατθνχ ραξαθηήξα ηεο βηβιηνζήθεο θαη ησλ επηζηεκφλσλ
βηβιηνζεθψλ θαη πιεξνθφξεζεο.
Η ζπζηεκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο κεκνλσκέλεο βηβιηνζήθεο κε νκάδεο εξγαζίαο κπνξεί
λα απνηειέζεη ην κνληέιν ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλνπξαθηηθψλ ζρεκάησλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε αλάινγσλ πξνβιεκάησλ.
Prerequisites for self regulated library management models
Keywords: Management of change, systems of administration of libraries, work
teams, lifelong education, academic status of library and information scientists

Abstract
During the last decade the Academic Libraries operate in a continuously changing
environment, resulting the widened fields of exploitation of the Information
Technologies and Communications (ITC) and the consecutive applications in the
international system of scholarly communication e.g. consortia collections of bases of
data, electronic journals and books, Open Access Initiatives, institutional and
international electronic repositories, open source software, lifelong and distance
learning etc. A systemic inconsistency is observed between the nature of the
problems, originated from the evolution of the environment, and the static models of
management, either concerning the hierarchical level of the individual library, or the
hierarchical level of cooperative schemas. The emerging “managerial voids” and the
weakness of effective confrontation of newly appearing problems assess the
traditional ways of libraries operation and their effectiveness. The paper attempts a
systemic approach in the investigation of the problematic situations that are emerging
in the Academic Libraries. It identifies the factors that cause the changes, examines
the needs for adaptation or confrontation of the consequences by the Academic
Libraries and proposes supporting mechanisms for the management of changes.
Concerning the individual libraries the paper examines the ways with which the
possibility for the personnel to contribute effectively in the choice, the hierarchy, the
methodology and the practice for the confrontation of the problems, are ensured.
Analogically, the conditions are approached that make it possible for the individual
library to attend the cooperative schemas, through their institutional role, having voice
and action with systematic way and processes. Based on the previous theoretical
model a case study is presented concerning the Library of the University of Cyprus
and the efforts for establishing three supporting mechanisms for self-adjustment and
management of changes:
1.
The management of problems through the creation and operation of working
teams with “self-determined terms of mandate”
2.
The lifelong education of the personnel through a) the official education, b)
the organisation of internal seminars, c) the follow-up of international organisations
and conferences
3.
The promotion of the academic character of library and library scientists.
The systematic operation of the individual library through working teams can be used
as a model for the operation of cooperative schemas for the confrontation of related
problems.
Δηζαγσγή
Οη εμειίμεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζην πεδίν εθαξκνγψλ ησλ Τερλνινγηψλ
Πιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) επηδξνχλ άκεζα ζην πεξηβάιινλ ησλ
επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ. Με πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο κεηαβάιινληαη νη φξνη
παξαγσγήο, νξγάλσζεο, δηάζεζεο, πξφζβαζεο, ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη παξνπζηάδνληαη λέα νηθνλνκηθά κνληέια πξφζβαζεο. Νέεο γλψζεηο
θαη ζτέζεης απαηηνχληαη απφ ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο-επαγγεικαηίεο θαη επηζηήκνλεο
πιεξνθφξεζεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδνπλ έγθαηξα θαη
απνηειεζκαηηθά λενεκθαληδφκελεο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, ζε πνιχ
πην έληνλν βαζκφ ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, πξέπεη λα είλαη επαξθψο εμνπιηζκέλνη κε
δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο λα καζαίλνπλ πψο λα καζαίλνπλ νη ίδηνη, αιιά θαη λα
δηδάζθνπλ θαη άιινπο (πξνζσπηθφ θαη ρξήζηεο) ψζηε λα θαηαλννχλ, λα

παξεκβαίλνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ κε επηηπρία ηα κεηαβαιιφκελα περηβάιιοληα
θαη ηηο ζπλέπεηεο ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπο.
Τν κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ησλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ.
Η περηπιοθόηεηα πνπ δεκηνπξγεί ην λέν περηβάιιολ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ
δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα ζεψξεζεο ησλ βηβιηνζεθψλ σο απνκνλσκέλσλ,
θιεηζηώλ ζσζηεκάηφλ, πνπ «απιά» αλήθνπλ ζε έλα ίδξπκα, ην νπνίν νθείινπλ εθ ηεο
απνζηνιήο ηνπο λα εμππεξεηνχλ (Brophy 2000;Buckland 1992;Marcum 2001). Μηα
ηέηνηα ζεψξεζε αληηζηνηρεί ζε έλα ζηαηηθφ, ελ πνιινίο, περηβάιιολ επηζηεκνληθψλ
δεκνζηεχζεσλ (εηθφλα 1), φπσο απηφ πνπ επηθξαηνχζε επί ηξηαθφζηα ζρεδφλ ρξφληα,
απφ ην 1665, ρξνληά θπθινθνξίαο ηνπ πξψηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ The
Philosophical Transactions of the Royal Society of London απφ ηνλ Henry Oldenburg
(Guédon 2001), κέρξη ην 1965, φπνπ νη πξψηνη ππνινγηζηέο εκθαλίδνληαη ζηηο
βηβιηνζήθεο. Σε έλα ηέηνην ζηαηηθφ πεξηβάιινλ, θαίλεηαη ινγηθφ λα αληηζηνηρεί έλα,
επίζεο ζηαηηθφ ζρήκα δηαρείξηζεο πνπ απνδίδεηαη ζπλήζσο κέζα απφ δηαθνξεηηθά
νξγαλνγξάκκαηα (Clegg 2002). Έλα ηππηθφ νξγαλφγξακκα κηαο αθαδεκατθήο
βηβιηνζήθεο πεξηιακβάλεη επηκέξνπο ππεξεζίεο, ηκήκαηα, ηνκείο ή γξαθεία γηα φζεο
ιεηηνπξγίεο πξνβιέπεηαη φηη ζα εθηεινχληαη απφ ηε βηβιηνζήθε: δηεχζπλζε
βηβιηνζήθεο, αλάπηπμε ζπιινγψλ, παξαγγειίεο, παξαιαβέο, επεμεξγαζία πιηθνχ,
θαηαινγνγξάθεζε, δηαρείξηζε πιηθνχ, θπθινθνξία, παξαγγειίεο, αλαλεψζεηο
πεξηνδηθψλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ, παξαθνινχζεζε ηεπρψλ, ινγηζηηθή
παξαθνινχζεζε πξνυπνινγηζκνχ, ιεηηνπξγία βηβιηνζηαζίσλ, εθπαίδεπζε
θαζνδήγεζε ρξεζηψλ, θιπ. Με ηελ απηνκαηνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ ζηηο παξαπάλσ
ιεηηνπξγίεο πξνζηέζεθε ην «ζχζηεκα ηεο βηβιηνζήθεο». Με ηελ εκθάληζε ηνπ
παγθφζκηνπ ηζηνχ, πξνζηέζεθε ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ, γηα λα θαηαιήμεη κέζα ζε
ιίγα ρξφληα ζε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία απηφλνκνπ, νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο
ηζηφηνπνπ ηεο βηβιηνζήθεο, φπνπ κέζα απφ κηα ζπλερψο θαη πεξηζζφηεξν
ρξεζηνθεληξηθή πξνζέγγηζε, επηρεηξείηαη αθελφο ε ελνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ
πιεξνθνξηψλ θαη αθεηέξνπ ε εμαηνκίθεπζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
Οη εμειίμεηο θαη ε δηάδνζε ησλ ΤΠΔ κεηαβάιινπλ ην ζχζηεκα επηζηεκνληθήο
επηθνηλσλίαο θαη δεκνζηεχζεσλ. Αλαδχνπλ λένπο ηξφπνπο δηάδνζεο ηεο
επηζηεκνληθήο πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο αιιά θαη λέα κνληέια πξφζβαζεο. Σε
νξηζκέλα απφ απηά νη βηβιηνζήθεο δελ είλαη απιά ρξήζηεο αιιά θαη παξαγσγνί,
ζπλδεκηνπξγνί θαη δηαζέηεο (Παπαζενδψξνπ & Τζηκπφγινπ 2002). Οη ΤΠΔ
επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ βηβιηνζεθψλ αιιά θαη ην πξφγξακκα
ζπνπδψλ ησλ Σρνιψλ Βηβιηνζεθνλνκίαο-Δπηζηήκεο Πιεξνθφξεζεο. Οη κεηαβνιέο
ηνπ πεξηβάιινληνο επηζηεκνληθήο επηθνηλσλίαο ζπλνδεχνληαη απφ ηελ αλάδσζε
απαηηήζεσλ εθ κέξνπο ησλ Βηβιηνζεθψλ γηα δηεπξπκέλα εθφδηα ησλ
βηβιηνζεθνλφκσλ θαη επηζηεκφλσλ πιεξνθφξεζεο, ηα νπνία νη Σρνιέο έρνπλ
αλαιάβεη λα εμαζθαιίζνπλ (εηθφλα 2).
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Δηθφλα 1. Σηαηηθφ πεξηβάιινλ έληππσλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ
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Δηθφλα 2. Γπλακηθφ πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο επηζηεκνληθήο επηθνηλσλίαο

Δληνπηζκφο ηζνκνξθηζκψλ θαη αλαληηζηνηρίεο
Η αλάγθε αληηκεηψπηζεο θαηλνθαλψλ θαηαζηάζεσλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζηηο
Βηβιηνζήθεο είλαη πιένλ κηα ζπλερήο δηαδηθαζία. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε:
αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε λέσλ πιεξνθνξηαθψλ εξγαιείσλ θαη πξντφλησλ,
δεκηνπξγία ςεθηαθψλ ζπιινγψλ θαη ηδξπκαηηθψλ θαηαζεηεξίσλ απφ ηε βηβιηνζήθε,
επηινγέο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κνξθφηππσλ, θαηαλφεζε λέσλ πεδίσλ δξάζεο θαη
δηακνξθσλφκελσλ ζρέζεσλ, αθνκνίσζε λέσλ νηθνλνκηθψλ κνληέισλ πξφζβαζεο ζε
πιεξνθνξηαθέο πεγέο, θξηηήξηα θαη δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο, ξφινο θαη ελεξγή
ζπκκεηνρή ζε ζρήκαηα ζπλεξγαζίαο, ζέζε θαη δξάζεηο γηα ινγηζκηθφ αλνηρηνχ
θψδηθα γηα δηαρείξηζε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ,
δηαζχλδεζε θαηαιφγσλ αλνηρηήο πξφζβαζεο κε ςεθηαθφ πεξηερφκελν βηβιίσλ,
ρεηξηζκφο ζπιινγηθά απνθηψκελσλ καδηθψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο (ζπιινγέο
ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ, ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ θιπ. Δίλαη ζαθέο φηη γηα ηελ
αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ απηνχ ηνπ θάζκαηνο απαηηνχληαη αλάινγεο δεμηφηεηεο
θαη εηδηθφηεηεο απφ πιεπξάο βηβιηνζεθνλφκσλ. Πξηλ πξνρσξήζεη θαλείο ζηε
αλαιπηηθή δηεξεχλεζε ησλ απαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ θαη εηδηθνηήησλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαδχνληαη απφ ην
κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, πξέπεη λα απαληήζεη νξηζκέλα ελδεηθηηθά κελ, αιιά
βαζηθά εξσηήκαηα:
1. Γηαζέηεη ν θιάδνο επάξθεηα ζηειερψλ, θαηφρσλ αλάινγσλ ηδηνηήησλ, δεμηνηήησλ,
εηδηθνηήησλ; Αλ φρη, ηφηε, πνηνη είλαη νη αξκφδηνη θνξείο θαη πνηνη νη κεραληζκνχο
λα ηνπο δεκηνπξγήζεη ή λα ηνπο αλαπηχμεη πεξαηηέξσ;
2. Καζνξίδεη ε απνζηνιή ηεο Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο ηηο απαηηνχκελεο
δεμηφηεηεο ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ή αληίζηξνθα, νη πθηζηάκελεο ή δεμηφηεηεο ησλ
βηβιηνζεθνλφκσλ (πεξη-)νξίδνπλ ηελ απνζηνιή ηεο Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο;
Καηά ζπλέπεηα, ζε επίπεδν εζληθήο ζηξαηεγηθήο, πξνζβιέπνπκε θαη
δεκηνπξγνχκε κηα (ηδεαηή) βηβιηνζήθε απφ δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη
ηζηνξηθά ή/θαη πεξηζηαζηαθά ή αλαγλσξίδνπκε ηηο ζπληεινχκελεο αιιαγέο ζην
πεξηβάιινλ ησλ βηβιηνζεθψλ, επαλαπξνζδηνξίδνπκε ηα όρηα ιεηηνπξγίαο ηεο
βηβιηνζήθεο θαη αλαπηχζζνπκε, ζηαδηαθά ηηο δεμηφηεηεο-εηδηθφηεηεο πνπ
απαηηνχληαη θαη πηζαλφλ ιείπνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θάζε; Τν εξψηεκα απηφ
παξακέλεη ζε ηζρχ είηε ην ζύζηεκα αλαθοράς είλαη ε κεκνλσκέλε βηβιηνζήθε είηε
είλαη ην ζύζηεκα ησλ βηβιηνζεθψλ κηαο ρψξαο.
3. Πνπ δεκηνπξγνχληαη απηέο νη εηδηθφηεηεο θαη πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
αλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ. Σηηο Σρνιέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο
ή/θαη ζηηο Βηβιηνζήθεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο; Δπεηδή ε «εχθνιε»
απάληεζε (γηα ηηο βηβιηνζήθεο) είλαη «ζηηο Σρνιέο», ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζηε
ζπλέρεηα είλαη ην εμήο:
4. Πνηα είλαη ε ζπκβνιή ησλ βηβιηνζεθψλ ζην θεθάιαην εθπαίδεπζε ζηειερψλ ηεο;
(πέξαλ βεβαίσο ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζε ησλ ηειεηνθνίησλ). Πσο πινπνηείηαη ε
δηα βίνπ κάζεζε, ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο βηβιηνζήθεο; Πξέπεη ή φρη ε
ζπζηεκαηηθή θξνληίδα γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ
δηθψλ ηεο ζηειερψλ λα αλήθεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο; Καηά πφζν έρεη γίλεη
αληηιεπηφ φηη νη «ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ ΤΠΔ» έρνπλ επίζεο «ξαγδαίεο
επηπηψζεηο» ζηελ επάξθεηα ησλ ζηειερψλ καο; Πνηφ ζπγθεθξηκέλα: Δκπίπηεη ζηα
θαζήθνληα ή αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Βηβιηνζήθεο ε κέξηκλα γηα ηε
δεκηνπξγία αλάινγνπ καζεζηαθνχ θιίκαηνο θαη ε θάιπςε ησλ δεκηνπξγνχκελσλ
θελψλ; Ή (έρεη-) ζα αθεζεί απηή ε δηάζηαζε ηεο βηβιηνζήθεο ζηελ ηχρε ή ζε

άιινπο «εηδηθφηεξνπο», φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ αλάπηπμε ησλ ζπιινγψλ ζηελ
Φψξα καο θαη ζπλέβαηλε θαη αιινχ (Lynch 1998).
5. Πσο ζεζκνζεηείηαη ε δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ, ηα νπνία ελψ
εκθαλίδνληαη θαη κάιηζηα έληνλα ζην επίπεδν ηεο κεκνλσκέλεο βηβιηνζήθεο,
εληνχηνηο, ε επίιπζή ηνπο κε νξζνινγηθφ ηξφπν, αλάγεηαη ζε έλα αλψηεξν
επίπεδν ζσζηεκηθής ηεραρτίας, φπσο ηα θνηλνπξαθηηθά ζρήκαηα; Έλα ελδεηθηηθφ
ππαξθηφ παξάδεηγκα ηεο ηξέρνπζαο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο: Η δηαρείξηζε
ηεο πξφζβαζεο ζηελ θνηλνπξαθηηθή ζπιινγή 15.000 θαη πιένλ ειεθηξνληθψλ
βηβιίσλ ζέηεη δεηήκαηα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ ορίφλ ηνπ ζσζηήκαηος
βηβιηνζήθεο. Πνηεο είλαη νη ζσζηέο πξαθηηθέο; Α) Καηαινγνγξαθνχληαη
κεκνλσκέλα απφ φιεο ηηο βηβιηνζήθεο μερσξηζηά θαη κάιινλ επαλαιακβαλφκελα;
Β) Γελ θαηαινγνγξαθνχληαη θαζφινπ; Γ) Αλαιακβάλεη ν Σπιινγηθφο Καηάινγνο;
Γ) Πεξηιακβάλεηαη «απιά» ζε ζπζηήκαηα κεηα-αλαδήηεζεο; Πνηνο είλαη ν
αξκφδηνο λα απνθαζίζεη; Α) Ο ηνπηθφο Γηεπζπληήο Βηβιηνζήθεο; Β) Ο εθάζηνηε
θαηαινγνγξάθνο; Γ) Οκάδα Δξγαζίαο εληφο ηεο Κνηλνπξαμίαο πνπ επηιακβάλεηαη
αλάινγσλ ζεκάησλ Γ) Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ Διιεληθψλ
Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ; Δ) Η ζχλνδνο ησλ πξπηάλεσλ; Αλ ε
θαηαινγνγξάθεζε πξαγκαηνπνηεζεί αζπληφληζηα εθηηκάηαη φηη ην θφζηνο ζα
αλέξζεη ζε 2,65 εθαη € (35 βηβιηνζήθεο Φ 15000 βηβιία Φ 5 €). Δίλαη πνιχ πςειφ
γηα λα ην αθήζνπκε ζηελ ηχρε, εθηφο αλ θξίλνπκε φηη δελ εκπίπηεη ζηε ζθαίξα
ηεο αλαγθαηφηεηαο.
6. Πσο ζεζκνζεηείηαη ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ην ηεραρτηθό
επίπεδν ζην νπνίν εκθαλίδεηαη, πξνο ην ηεραρτηθό επίπεδν ζην νπνίν κπνξεί λα
επηιπζεί; Έλα ελδερφκελν κνληέιν γηα ηνλ ηξφπν εμαζθάιηζεο ηεο ελεξγνχ
ζπκκεηνρήο ηεο κεκνλσκέλεο βηβιηνζήθεο ζηηο ζπιινγηθέο δηεξγαζίεο έρεη ήδε
πξνηαζεί (Τζηκπφγινπ 2005) (Τζηκπφγινπ 2006) θαη απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 3.

Δηθφλα 3. Υπφδεηγκα δηαδηθαζηψλ επηθνηλσλίαο θαη ειέγρνπ ηνπ Σπζηήκαηνο Σπλεξγαζίαο
Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ, Πεγή: (Τζηκπφγινπ 2006) ζει. 78.

7. Μπνξεί έλαλ ζηαηηθφ ζρήκα λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ελφο ζπλερψο
κεηαβαιιφκελνπ πεξηβάιινληνο; Αλ φρη,

8. Πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο (=αλαγθαίεο ζπλζήθεο) γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο
ζρήκαηνο κε ηελ απαηηνχκελε επειημία;
Απφ ηα πξνεγνχκελα πξνθχπηεη φηη κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ νξηζκέλνη ηζοκορθηζκοί,
δειαδή αλαινγίεο θαη νκνηφηεηεο ζηνπο ελδερφκελνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ
πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα αλαθνξάο α) κεκνλσκέλσλ
βηβιηνζεθψλ θαη β) θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο. Η χπαξμε απηψλ ησλ ηζοκορθηζκώλ
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ δχν ζσζηεκάηφλ
αλαθοράς είλαη απνηέιεζκα ηνπ ίδηνπ περηβάιιοληος επηζηεκνληθήο επηθνηλσλίαο.
Αληρλεχνληαο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα απηνξχζκηζε: Η πεξίπησζε ηεο Βηβιηνζήθεο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ
Σην πιαίζην ηνπ πξνεγνχκελνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη κε ζηφρν ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζεο ησλ αιιαγψλ, παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία
κηαο εκπεηξηθήο κειέηεο πεξίπησζεο ηεο Βηβιηνζήθεο Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ θαη ε
πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηξηψλ αιιεινζπκπιεξνχκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ
απηνξχζκηζεο:
Θεζκνζέηεζε Οκάδσλ Δξγαζίαο
Γηα βίνπ εθπαίδεπζε
Αλάδεημε αθαδεκατθνχ ζηάηνπο ηεο Βηβιηνζήθεο
1. Γεκηνπξγία
θαη
ιεηηνπξγία
Οκάδσλ
Δξγαζίαο
(ΟΔ)
κε
«απηνπξνζδηνξηδφκελνπο φξνπο εληνιήο». Τν εγρείξεκα μεθίλεζε ζηηο αξρέο
ηνπ 2006. Σηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ΟΔ είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ εθπνξεχνληαη απφ ην
ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ησλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ κε ηελ
απφθηεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ασηορύζκηζες ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο
δηαρείξηζεο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ. Οη ΟΔ πξνζβιέπνπλ
ζηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ, επηινγή, ηεξάξρεζε, κεζνδνινγία θαη πξαθηηθέο
αληηκεηψπηζεο πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην
πθηζηάκελν νξγαλφγξακκα («νξθαλά») ή αθνξνχλ λενεκθαληδφκελεο
θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ ηε δηαξθή, ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία πεξηζζφηεξσλ
Γξαθείσλ. Η δεκηνπξγία θάζε ζπγθεθξηκέλεο ΟΔ ήηαλ θαη είλαη απνηέιεζκα
«ζεζκνζεηεκέλσλ», νξγαλσκέλσλ ζπδεηήζεσλ ηεο «νινκέιεηαο» ή επηζήκσο ηνπ
Σπκβνπιίνπ ησλ Λεηηνπξγψλ (ΣΛ), δει. φισλ ησλ επηθεθαιήο ησλ Γξαθείσλ ηεο
Βηβιηνζήθεο. Σηηο ηαθηηθέο (αλά δεθαπελζήκεξν) ζπλαληήζεηο ηεο νινκέιεηαο,
επηρεηξήζεθε ε θαηάθηεζε ζπλαληίιεςεο γηα ην εχξνο θαη ηελ πεξηπινθφηεηα ησλ
πξνβιεκάησλ. Σηηο ζπλαληήζεηο ελζαξξχλζεθε ε αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκνχ, ε
παξνπζίαζε
ησλ
δηαθνξεηηθψλ
απφςεσλ,
πξνζεγγίζεσλ
θαη
αιιεινζπκπιεξνχκελσλ «εηθφλσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο». Ο δηάινγνο
ππνζηεξίδεηαη θαη κε ηερλνινγηθά εξγαιεία δηαρείξηζεο γλψζεο (ην e-forum
αμηνπνηείηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο γηα ηξέρνληα ζέκαηα απφ ην
2005). Οπνηνδήπνηε κέινο ηνπ ΣΛ κπνξεί λα παξαθνινπζεί θαη λα ζπλεηζθέξεη
ζην δηάινγν. Η πξφζβαζε ζην forum επηηξέπεηαη ζην ππφινηπν πξνζσπηθφ
(πέξαλ ησλ κειψλ ηνπ ΣΛ) αθφηνπ ε ζπδήηεζε απνθηήζεη έλα βαζκφ
σξηκφηεηαο. Η σξηκφηεηα εθθξάδεηαη κε ηελ απνδνρή ησλ φξσλ εληνιήο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ΟΔ απφ ην ΣΛ θαη ηειηθή έγθξηζε απφ ηνλ Γηεπζπληή
Βηβιηνζήθεο. Τφηε κφλνλ αλνίγεη ε πξφζβαζε ζε φιν ην πξνζσπηθφ, φπνπ κπνξεί
λα ελεκεξσζεί φρη κφλν γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δηεξγαζηψλ ησλ ΟΔ (ζχλζεζε
ΟΔ, απνζηνιή, φξνη εληνιήο, ρξνλνδηάγξακκα, παξαδνηέα, πξνυπνζέζεηο θιπ.)

αιιά θαη ηηο ελδηάκεζεο απφςεηο, ζέζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο. Απφ ηελ ζηηγκή
εθείλε έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην forum φιν ην πξνζσπηθφ. Με ηνλ ηξφπν
απηφ απνθεχγνληαη αθελφο πξψηκεο απψιεηεο ηνπ ζηφρνπ θαη αθεηέξνπ φςηκεο
επαλαθνξέο ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ήδε δηεπθξηληζηεί. Οη αξκνδηφηεηεο δελ
ζπγθεληξψλνληαη ζε ιίγνπο αιιά θαηαλέκνληαη ζε φινπο κε ζπκπιεξσκαηηθνχο
ξφινπο: 1) Σπληάθηεο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 2) Πξνεδξεχσλ ησλ ζπλεδξηψλ, 3)
Σπληάθηεο πξαθηηθψλ ζπλεδξηψλ ηεο νινκέιεηαο, 4) Σπληνληζηέο νκάδσλ. 5)
Υπεχζπλνη ελεκέξσζεο ηνπ forum θιπ. Υπάξρεη πξφλνηα λα κελ επηθνξηίδνληαη
ηα ίδηα άηνκα κε ζπκκεηνρή ζε ΟΔ πέξαλ ησλ ηξηψλ. Σπλνιηθά παξνπζηάζηεθαλ
απφ ηα κέιε ηνπ ΣΛ πξνηάζεηο γηα δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ απφ δεθαπέληε ΟΔ.
Σηε ζπλέρεηα ησλ δηεξγαζηψλ νξηζκέλεο ΟΔ ζπγρσλεχηεθαλ (ΟΔ Πνιηηηθψλ θαη
ΟΔ Γηαδηθαζηψλ), άιιεο νινθιήξσζαλ ην έξγν ηνπο (ΟΔ Οξγαλνγξάκκαηνο,
Έθδνζεο Ταπηνηήησλ, Απφζπξζεο πιηθνχ, παξέδσζαλ ηα απνηειέζκαηα ζην
αληίζηνηρν Γξαθείν ή πξφηεηλαλ ηε δεκηνπξγία θαη ηε πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ
λένπ Γξαθείνπ (π.ρ. Δθπαίδεπζεο ρξεζηψλ, Οιηθήο Πνηφηεηαο, ), ή ζπλερίδνπλ ηα
εξγαζίεο ηνπο (ΟΔ ηζηφηνπνπ). Μεηαμχ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη
ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κε ΟΔ πνηα είλαη ηα θξηηήξηα
δεκηνπξγίαο κηαο ΟΔ, ε ζρέζε κε αληίζηνηρεο δηνηθεηηθέο δνκέο (Γξαθεία). Η
ζπλερήο απφθηεζε εκπεηξηψλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ ΟΔ κπνξεί λα ζπκβάιιεη
ζηελ πξνζπάζεηα ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηνίθεζεο κε ΟΔ (Βαξδαθψζηα &
Κσζηαγηφιαο 2006).
2. Γηα βίνπ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Γηα λα είλαη ζε ζέζε ηα ζηειέρε ησλ ΟΔ
λα ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ
εγρεηξήκαηνο είλαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο απφθηεζε γλψζεσλ θαη ε
επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ πνπ θαηέρνπλ σο άηνκα, ΟΔ, θαη ΣΛ. Απηφ
επηρεηξείηαη κε ηξεηο ηξφπνπο α) ηελ επίζεκε εθπαίδεπζε, β) ηελ νξγάλσζε
εζσηεξηθψλ αιιεινδηδαθηηθψλ ζεκηλαξίσλ, γ) ηελ παξαθνινχζεζε δηεζλψλ
νξγαληζκψλ θαη ζπλεδξίσλ. Η απηνκφξθσζε δελ κπνξεί λα είλαη απνθιεηζηηθά
ηδησηηθή ππφζεζε. Γε ηίζεηαη ζε ζνβαξή ακθηζβήηεζε ην φηη εμ αηηίαο ησλ
ζπλερψλ κεηαβνιψλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο επηζηεκνληθήο επηθνηλσλίαο, δελ
αξθνχλ πιένλ νη γλψζεηο θαη θπξίσο νη ηξφπνη κάζεζεο πνπ απνθηήζεθαλ πξηλ
απφ κηα δεθαεηία γηα λα αληηκεησπίζνπλ θαηλνθαλή πξνβιήκαηα. Τν εξψηεκα
ηίζεηαη πσο αληηκεησπίδεηαη απηή ε αλαληηζηνηρία. Σην πιαίζην απηφ πξέπεη λα
ζεσξείηαη θαζήθνλ ηεο Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο λα δεκηνπξγήζεη ην
καζεζηαθφ θιίκα πνπ ζα εληζρχζεη ηε ιαλζάλνπζα επηζπκία γηα κάζεζε, λα
εμαζθαιίζεη ηνπο πφξνπο θαη λα νξγαλψζεη ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε επίζεκε θαη
αλεπίζεκε ησλ κειψλ ηεο ζηνλ ίδην βαζκφ πνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ
εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ηεο. Σηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, ηα
ηειεπηαία ρξφληα έρεη επηηεπρζεί έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ ζηειερψλ (πνπ θπκαίλεηαη
κεηαμχ 20-25% ηνπ ζπλφινπ ησλ 55) πνπ παξαθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα Πξνπηπρηαθά (2+3), Μεηαπηπρηαθά (8),
Γηδαθηνξηθφ (2). Τν 80% πξαγκαηνπνηείηαη κε πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο (5 εληφο Κχπξνπ). Σε δχν πεξηπηψζεηο δεηήζεθε θαη ρνξεγήζεθε
άδεηα «άλεπ απνιαβψλ», ελψ ζε άιιεο δχν πεξηπηψζεηο έρνπλ αμηνπνηεζεί
δηαδηθαζίεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο κε ππνηξνθία απφ ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
θαη ζπκβνιή απφ ηε Βηβιηνζήθε. Τν 70% αθνξά πξνγξάκκαηα ζε
Βηβιηνζεθνλνκία - Δπηζηήκε Πιεξνθφξεζεο θαη αθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα
MBA, Πιεξνθνξηθήο, Οξγάλσζε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, Αξραηνινγίαο,
Κνηλσληνινγίαο. Παξάιιεια νξγαλψλνληαη εζσηεξηθά αιιεινεθπαηδεπηηθά
ζεκηλάξηα εληφο βηβιηνζήθεο πεξηζζφηεξα απφ 50 ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα.

Έλαο ηξίηνο άμνλαο είλαη ε δεκηνπξγία νκάδσλ ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο
βηβιηνζεθνλνκηθψλ θαη ζπλαθψλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη Δλψζεσλ θαη
ζπκκεηνρήο ζηα ζπλέδξηα. Η θάιπςε ηνπ θφζηνπο ζπκκεηνρήο πξαγκαηνπνηείηαη
θαηά 85% απφ ηα έζνδα ηεο Βηβιηνζήθεο θαη κφλν θαηά 15% απφ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
3. Πξνβνιή ηνπ αθαδεκατθνχ ραξαθηήξα ηεο βηβιηνζήθεο θαη ησλ
Δπηζηεκφλσλ Βηβιηνζεθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο. Μία αθφκε πξνυπφζεζε γηα
ηελ επηηπρία ηνπ απηνξπζκηδφκελνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο Αθαδεκατθήο
Βηβιηνζήθεο είλαη ε απνδνρή ηνπ απφ ην άκεζν περηβάιιολ ηνπ ηδξχκαηνο ζην
νπνίν δξα, δει. ηελ ππφινηπε θνηλφηεηα ησλ αθαδεκατθψλ. Μέξηκλα ηεο
βηβιηνζήθεο απνηειεί ε πξνβνιή ηνπ έξγνπ ησλ ζηειερψλ ηεο κε αλαπηπμηαθφεξεπλεηηθφ ραξαθηήξα κέζα απφ ηνπο θαζηεξσκέλνπο δηαχινπο επηζηεκνληθήο
επηθνηλσλίαο. Η απνδνρή δελ επέξρεηαη απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε. Η
Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε έρεη φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη
απαξαίηεηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο αθαδεκατθήο ηδηφηεηαο: δηδαζθαιία, έξεπλα,
θνηλσληθή πξνζθνξά. Απαξαίηεην επίζεο ζπζηαηηθφ ζε απηά είλαη ε αθαδεκατθή
ειεπζεξία ρσξίο ηελ νπνία δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ε Αθαδεκατθή
Βηβιηνζήθε. Η ελίζρπζε ηνπ αθαδεκατθνχ ραξαθηήξα ηεο Βηβιηνζήθεο εληζρχεη
ηελ ζρεηηθή ηεο απηνδπλακία-απηνλνκία εληφο ηνπ ζσζηήκαηος ίδξπκα. Απηή ε
ζρεηηθή απηνλνκία ηεο επηηξέπεη λα ππεξεηήζεη θαιχηεξα ην άιιν ζχζηεκα ζην
νπνίν επίζεο αλήθεη, ην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα.
Αλάινγεο είλαη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάδπζε κεραληζκψλ απηνξχζκηζεο ζην
ηεραρτηθά αλψηεξν επίπεδν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζεζκνζεηεκέλεο θνηλνπξαμίαο:
Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Γηαξθψλ Δπηηξνπψλ (ΓΔ) εκπεηξνγλσκφλσλ
(ηζόκορθες κε ηηο ΟΔ) κε απηνπξνζδηνξηδφκελνπο φξνπο εληνιήο, ζην πιαίζην
κηαο ζπλαληίιεςεο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηαδηαθά κε ζεζκνζεηεκέλεο, νξγαλσκέλεο
ζπλαληήζεηο, ππνζηεξηδφκελεο θαηαλεκεκέλεο ππεπζπλφηεηεο, αλαηξνθνδφηεζε
απφ ην ζχλνιν ησλ βηβιηνζεθψλ κεηά απφ έλα ζεκείν σξίκαλζεο ησλ ππφ
επεμεξγαζία ζεκάησλ, γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ, ηεξάξρεζε, επηινγήο κεζφδσλ
αληηκεηψπηζεο πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ επηδέρνληαη
βειηηψζεσλ.
Δμαζθάιηζε ηεο επηθαηξνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ ησλ κειψλ ησλ ΓΔ θ.α. κε
ελίζρπζε ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, πξνηάζεηο γηα ηαρχξπζκα πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ νξγαλσκέλα απφ ηηο Σρνιέο βηβιηνζεθνλνκίαο, εμαζθάιηζε ηεο
παξαθνινχζεζεο απφ κέιε ηηο ΓΔ γη ινγαξηαζκφ ηνπ Σπλδέζκνπ Διιεληθψλ
Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (ΣΔΑΒ), ησλ δηεξγαζηψλ ζηνπο ζπλαθείο δηεζλείο
Οξγαληζκνχο θαη Δλψζεηο Βηβιηνζεθψλ θαη ησλ ζπλεδξίσλ, ζπληνληζκφο ζηελ
παξαγσγή πιηθνχ θαη ηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο
αιιεινεθπαίδεπζεο θιπ.
Τα παξαπάλσ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηαδηαθά ζηελ απηνδχλακε
εθπξνζψπεζε ησλ Βηβιηνζεθνλφκσλ ζηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ θαη ηνπ Σπλδέζκνπ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ
Βηβιηνζεθψλ, πξνυπνζέζεηο απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε απηνξχζκηδφκελσλ
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ.

Βηβιηνγξαθία

Βαξδαθψζηα, Ι. & Κσζηαγηφιαο, Π. Α. "Γηνίθεζε βάζεη νκάδσλ ζηηο Διιεληθέο
Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο: κηα πξψηε πξνζέγγηζε", Βηβιηνζήθε-Υπεξεζία
Πιεξνθνξεζεο
Παλεπηζηεκίνπ
Παηξψλ,
pp.
352-367.
http://conference.lis.upatras.gr/files/6.06.FullText.pdf
Brophy, P. 2000, The Library in the 21st Century: New Services for the Information
Age Library Association Publishing, London.
Buckland, M. 1992, in Redesigning Library Services: A Manifesto, M. Buckland, ed.,
American Library Association.
Clegg, S. 2002, Working papers on library staffing structure SCONUL, London.
Guedon, J.-C. 2001, In Oldenburg's Long Shadow: Librarians, Research Scientists,
Publishers, and the Control of Scientific Publishing Association of Research
Libraries.
Lynch, P. B. 1998, "The Development of the Academic Library in American Higher
Education and the role of the Academic Librarian," in Leadership and Academic
Librarians, T. F. Mech & G. B. McCabe, eds., Greenwood Press, pp. 3-21.
Marcum, J. W. 2001, "From information center to discovery system. Next step for
libraries?", The Journal of Academic Librarianship, vol. 27, no. 2, pp. 97-106.
Τζηκπφγινπ, Φ. 2005, Σσλεργαζίες επηζηεκοληθώλ βηβιηοζεθώλ ζε υεθηαθό
περηβάιιολ: Μηα ζσζηεκηθή προζέγγηζε ζηελ Ειιεληθή πραγκαηηθόηεηα, Γηδαθηνξηθή
Γηαηξηβή, Ιφλην Παλεπηζηήκην.
Τζηκπφγινπ, Φ. 2006, "Μνληέιν ζπλεξγαζίαο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. Μηα
ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε", Τεθκήρηολ no. 6, pp. 29-97.
Παπαζενδψξνπ, Φ. & Τζηκπφγινπ, Φ. 2001, "Έθδνζε θαη δηαρείξηζε ειεθηξνληθψλ
πεξηνδηθψλ απφ Βηβιηνζήθεο", in Το Μάλαηδκελη ζηης Αθαδεκαχθές βηβιηοζήθες,
Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε, pp. 272-284.

