Έξεπλα γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ Διιήλσλ θαη Κππξίσλ
Δπηζηεκόλσλ Πιεξνθόξεζεο κε ηηο Web 2.0 ππεξεζίεο
Αλδξένπ Ισάλλα, Βηβιηνζεθνλόκνο, MsA Cultural Management
Βηβιηνζήθε Διιελνακεξηθαληθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο, Κνιιέγην Αζελώλ-Κνιιέγην
Ψπρηθνύ, Σηεθάλνπ Γέιηα 15, Π. Ψπρηθό ΤΚ 154 52, Αζήλα, iandreou@haef.gr
Γατηάλνπ Παλσξαία, Βηβιηνζεθνλόκνο MSc (Υπνςήθηα Γηδάθησξ Ινλίνπ
Παλεπηζηεκίνπ)
Βηβιηνζήθε Μνπζείνπ Μπελάθε, Κνπκπάξε 1, ΤΚ 10674 Αζήλα, rgaitanou@ionio.gr ,
gaitanou@benaki.gr
Γαξνπθάιινπ Δκκαλνπήι, Καζεγεηήο Δθαξκνγώλ, Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη
Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο
ΤΔΙ Θεζζαινλίθεο, ΤΚ 57400, Θεζζαινλίθε, mgarou@libd.teithe.gr , 6974327804
Κνπηζνκίρα Γακηάλα, Βηβιηνζεθνλόκνο Πιεξνθόξεζεο θαη Αλάπηπμεο Σπιινγήο
Ακεξηθαληθή Γεσξγηθή Σρνιή, Βηβιηνζήθε Γεκήηξεο θαη Αιίθε Πεξξσηή, Μαξίλνπ Αληύπα
12, ΤΚ 551 02 Θεζζαινλίθε, dkouts@afs.edu.gr
Κξηεδή Βέξα, Βηβιηνζεθνλόκνο MSc
Μεγάιε Μνπζηθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο "Λίιηαλ Βνπδνύξε, Βαζ. Σνθίαο & Κόθθαιε 1,
ΤΚ 115 21 Αζήλα, v.kriezi@megaron.gr
Πεξίιεςε
Σηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηώλα ην πεξηερόκελν θαη ε ππόζηαζε ηεο
Βηβιηνζεθνλνκίαο πξνζδηνξίδεηαη πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε
θνξά από ηε δηεπηζηεκνληθόηεηα. Η λέα πξαγκαηηθόηεηα
επηηάζζεη λένπο ξπζκνύο αληηκεηώπηζεο ηεο εμέιημεο ηεο
Βηβιηνζεθνλνκίαο.
Η
βαζκηαία
δηακόξθσζε
ηνπ
βηβιηνζεθνλνκηθνύ "γίγλεζζαη" θαη ε λέα επηζηεκνληθή
ζεώξεζε ησλ βηβιηνζεθνλνκηθώλ ζεκάησλ αληηθαηνπηξίδνληαη
κέζα από ηνπο ζύγρξνλνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπ επηζηήκνλα
ηεο πιεξνθόξεζεο πνπ αλαδεηά ζπλερώο βέιηηζηεο πξαθηηθέο
θαη ζύγρξνλα εξγαιεία ζσξάθηζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο
επηζηήκεο ηνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε δηείζδπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ
ζηνλ
ρώξν
ησλ
βηβιηνζεθώλ
παξαηεξείηαη
ν
επαλαπξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ επηθνηλσλίαο θαζώο θαη ηνπ
ηξόπνπ δηαρείξηζεο, δηάδνζεο, δηαθίλεζεο θαη αληαιιαγήο ηεο
πιεξνθνξίαο. Τν πεδίν ησλ ππεξεζηώλ, βαζηδόκελν ζηηο λέεο
ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ηνπ Web 2.0, παίξλεη άιιεο
δηαζηάζεηο εζηηάδνληαο ζηε ζπκκεηνρηθόηεηα θαη ηε
δηαδξαζηηθόηεηα θαη ησλ δύν πιεπξώλ, ρξεζηώλ θαη
βηβιηνζεθώλ, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηεο Βηβιηνζήθεο
2.0. Από ηερλνινγηθήο πιεπξάο, ην θαηλόκελν Web 2.0

ραξαθηεξίδεηαη από ηελ εθαξκνγή ηερλνινγηώλ πνπ
επηηξέπνπλ ηε δπλακηθή αιιαγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
ηζηνζειίδσλ. Οη βηβιηνζήθεο, ζπκκεηέρνληαο ζ’ απηή ηελ
εμέιημε, δεκηνπξγνύλ λέεο ππεξεζίεο: ζπγρξνληζκέλε
αληαιιαγή κελπκάησλ, RSS Feeds, Wikis, θνηλσληθέο
ππεξεζίεο ζειηδνζήκαλζεο, δεκνζίεπζε νπηηθνανπζηηθνύ
πιηθνύ, θνηλσληθά δίθηπα, θιπ.
Μέζα ζε απηό ην πιαίζην, ζηηο αξρέο ηνπ 2008, δηεμήρζε
έξεπλα κε εξσηεκαηνιόγην ζην ζύλνιν ησλ αθαδεκατθώλ, θαη
όρη κόλν, βηβιηνζεθώλ κε ζηόρν λα δηαπηζησζεί θαη λα
αμηνινγεζεί ε ρξεζηκόηεηα θαη ε ρξεζηηθόηεηα ησλ Web 2.0
ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο πιεξνθνξηώλ ησλ
βηβιηνζεθώλ. Τν εξσηεκαηνιόγην δηαηέζεθε ζε online κνξθή.
Η πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έθεξε ζην
θσο θαίξηα ζηνηρεία γηα ηηο Web 2.0 ππεξεζίεο, ελώ
πξνζδηνξίζηεθε ν βαζκόο πηνζέηεζήο ηνπο από ηνπο
βηβιηνζεθνλόκνπο, ηόζν ζε πξνζσπηθό, όζν θαη ζε
επαγγεικαηηθό επίπεδν.
H εηζήγεζε απηή ζα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ
θπξίσο ησλ αθαδεκατθώλ βηβιηνζεθώλ κε κνληέιν έξεπλαο ην
Web 2.0 θαη ζα πξνζπαζήζεη λα πξνζδηνξίζεη ηελ πνηνηηθή
ιεηηνπξγία ησλ βηβιηνζεθώλ αλαδεηθλύνληαο ην ζύγρξνλν
ξόιν ηνπ βηβιηνζεθνλόκνπ απέλαληη ζηηο απμαλόκελεο
απαηηήζεηο ησλ ρξεζηώλ. Οη βηβιηνζεθνλόκνη κπνξνύλ κε
επηηπρία λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο λέεο ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο
δεκηνπξγώληαο λέεο ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. H
εξεπλεηηθή νκάδα GreekLIS έρεη σο βαζηθό ζθνπό ηε δηαξθή
παξαθνινύζεζε ησλ εμειίμεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν θαη
ηελ
ελεκέξσζε
ηεο
βηβιηνζεθνλνκηθήο
θνηλόηεηα
ζπκβάιινληαο ζηε δηάδνζε ησλ Web 2.0 εθαξκνγώλ ζηηο
βηβιηνζήθεο θαη ζηνπο βηβιηνζεθνλόκνπο.
Keywords: Βηβιηνζεθνλόκνη, Web 2.0, Βηβιηνζήθε 2.0,
Δπηζηήκνλεο πιεξνθόξεζεο, GreekLIS
Abstract
At the beginning of the 21 st century, interdisciplinarity defines
and determines the content and nature of Librarianship. This
new reality imposes a new pace in confronting the
development and evolution of the science. The gradual
reformation and the new scientific look of the librarianship’s
environment are reflected through the modern speculations of
the information scientist, who seeks for optimum practices and
modern tools in order to armour and evaluate his science.

More specifically, with the penetration of new technologies in
libraries’ environment, the ways of communication, as well as
the ways of management, dissemination, transfer and exchange
of information are redirected and reexamined. The field of
services, based on new technological Web 2.0 innovations,
takes new dimensions, focusing on the participation,
collaboration and interaction of both sides –users and librariesresulting in the creation of Library 2.0. From a technical point
of view the Web 2.0 phenomenon is characterized by the
application of technologies that permit the dynamic
modification of the web pages content. Libraries, catching up
with recent advances, create new Web 2.0 based services. Such
services are Instant Messaging (IM), RSS feeds, Wikis, social
bookmarking services, organization and sharing of audiovisual
material, social networks, etc.
In the beginning of 2008, relative research has been carried out
including mostly academic libraries, in order to assess the
usability and efficiency of Web 2.0 services, in the field of
library information services. The most convenient research
method was chosen to be the questionnaire, which was
disseminated in an online form. The quantitative and
qualitative data analysis has brought into light crucial
information regarding Web 2.0 services, including the degree
of adaptation by the librarians, either for personal or
professional use.
The goal of this paper is to present a fair and thorough analysis
of the evaluation of electronic services in academic libraries
using the Web 2.0 model, along with the identification of the
qualitative functions of these libraries and with an emphasis of
the modern role of librarians who encounter increased user
demands. Librarians can confront and take advantage of these
new technological challenges successfully for the benefit of
their library users, by creating value-added services. The main
aim of the research group GreekLIS is to observe constantly
the developments in this specific field and inform the library
community contributing to the dissemination of Web 2.0 tools
to libraries and librarians.
Keywords: Librarians, Web 2.0, Library 2.0, Information
Scientists, GreekLIS
1. Δηζαγσγή
Η δηείζδπζε θαη ε αθνκνίσζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθώλ θαηλνηνκηώλ νδήγεζε βαζκηαία ηελ
νκαιή κεηάβαζε ηνπ Ιζηνύ ζηελ επόκελε γεληά. Ωο εθ ηνύηνπ, ην επνλνκαδόκελν Web 2.0
είλαη έλα λέν θαη πην δπλακηθό πεξηβάιινλ κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηε ζπκκεηνρή, ηελ
αιιειεπίδξαζε, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ θνηλσληθή δηθηύσζε. Όπσο ήηαλ αλακελόκελν,
όιεο απηέο νη αιιαγέο δελ ήηαλ δπλαηό λα κελ επεξεάζνπλ, θαη κάιηζηα ζε κεγάιν βαζκό,

ηελ ίδηα ηελ επηζηήκε ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο-Επηζηήκεο ηεο Πιεξνθόξεζεο κε
απνηέιεζκα λα μεθηλήζεη άκεζα ε αλαςειάθεζε θαη ε επαλεμέηαζε ησλ ειεθηξνληθώλ
ππεξεζηώλ ησλ βηβιηνζεθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα.
Μέζα ζε απηό ην πιαίζην, ε εξεπλεηηθή Οκάδα GreekLIS (Greek Librarians and
Information Scientists) δηεμήγαγε ηνλ Μάξηην ηνπ 2008 κία έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζησζεί ην πνζνζηό εμνηθείσζεο ησλ Ειιήλσλ θαη Κππξίσλ βηβιηνζεθνλόκσλ κε ηηο
Web 2.0 εθαξκνγέο.
Η ζπγθεθξηκέλε νκάδα βηβιηνζεθνλόκσλ θαη Επηζηεκόλσλ ηεο Πιεξνθόξεζεο κειεηά
πσο νη Web 2.0 ππεξεζίεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηηο βηβιηνζήθεο, κε
απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηεο Βηβιηνζήθεο 2.0 (Library 2.0). Σθνπόο ηεο είλαη ε
ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη παξαθνινύζεζε ησλ εμειίμεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν δξάζεο
θαη ζηε ζπλέρεηα, ε δηάδνζε θαη ελεκέξσζε ησλ ελ ιόγσ εμειίμεσλ θαη θαηλνηνκηώλ,
θαζώο θαη ε επηκόξθσζε θαη θαηάξηηζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πάλσ ζηα ζπγθεθξηκέλα
ζέκαηα (GreekLIS, 2008). Μέζα ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο εληάζζεηαη θαη ε
αθόινπζε έξεπλα.
2. Web 2.0 - βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
Ο όξνο Web 2.0 αλαθέξζεθε γηα πξώηε θνξά ην 2004 από ηνπο Tim O'Reilly θαη Dale
Dougherty ηεο εηαηξίαο Ο'Reilly Media, νη νπνίνη πεξηέγξαθαλ ηηο θαηλνύξγηεο
δηαδηθηπαθέο ηάζεηο θαη επαγγεικαηηθά κνληέια. Τν Web 2.0 είλαη ε εμειηγκέλε έθδνζε
ηνπ αξρηθνύ Web (Web 1.0), ε λέα γεληά ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη
από ηελ απμεκέλε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ θαη ζηελ νπνία πξσηαγσληζηηθό
ξόιν έρνπλ ηα ηζηνιόγηα, ηα RSS Feeds, ηα tags, ηα wikis, νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο
ζειηδνζήκαλζεο (social bookmarking services) θιπ., νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο
λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ νξγάλσζε θαη ζηνλ εκπινπηηζκό ησλ λέσλ ειεθηξνληθώλ
ππεξεζηώλ θαη λα έρνπλ πιήξε έιεγρν ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ (Καηζαξνύ,
2007, ζ.1) .
Τα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Web 2.0 είλαη ηα αθόινπζα:
Σπκκεηνρή (participation). Σε θάζε επίπεδν ρξήζεο ησλ Web 2.0 ππεξεζηώλ
θπξηαξρεί ε έλλνηα ηεο ζπκκεηνρηθόηεηαο. Η κεηάβαζε από ην Web 1.0 ζην Web
2.0 θαηέζηε δπλαηή ιόγσ ηεο αλάδπζεο απηώλ ησλ λέσλ πιαηθνξκώλ, όπσο είλαη
ηα θνηλσληθά δίθηπα, ηα wikis θιπ.
Γηακνηξαζκόο (sharing). Ο δηακνηξαζκόο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ηεο γλώζεο είλαη
έλαο από ηνπο θπξηόηεξνπο ιόγνπο δεκηνπξγίαο ησλ Web 2.0 ηερλνινγηώλ.
Χξεζηηθόηεηα (usability). Πξόθεηηαη γηα ππεξεζίεο, νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα
ρξεζηηθέο θαη εύθνιεο ζηελ εθκάζεζή ηνπο, πξνζειθύνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ
ρξήζηε θαη εληζρύνληαο ηε ζέιεζε ηνπ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη.
Απνηειείηαη από ελόηεηεο (modularity). Απνηειεί ηε ζύλζεζε πνιιώλ
δηαθνξεηηθώλ ππνδνκώλ νη νπνίεο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ζπλδένληαη θαη ηειηθά
λα ελζσκαηώλνληαη κε άιιεο δεκηνπξγώληαο ζηελ νπζία έλα γεληθό ζύλνιν ην
νπνίν κπνξεί λα πξνζθέξεη πνηνηηθόηεξεο ππεξεζίεο.
Έιεγρνο από ηνπο ρξήζηεο (user control). Μηα βαζηθή αξρή ζην Web 2.0 είλαη ε
δπλαηόηεηα πνπ δίλεη ζηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο λα κπνξνύλ λα έρνπλ ηνλ θύξην
έιεγρν ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ δηαρεηξίδνληαη, ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζεθεύνπλ
ζηηο δηαδηθηπαθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο θαζώο θαη ηεο ηαπηόηεηαο απηώλ.

Δπηθνηλσλία θαη δηεπθόιπλζε δεκηνπξγίαο θνηλνηήησλ (communication communities). Με ηηο λέεο απηέο ηερλνινγίεο εληζρύεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ
ρξεζηώλ θαη είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ ρξεζηώλ, κέζα από ηηο νπνίεο
δηεπθνιύλεηαη ε αληαιιαγή ησλ ηδεώλ θαη ησλ απόςεσλ θαη επηηπγράλεηαη ε
απνδνηηθόηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε ζπλεξγαζία ησλ εξεπλεηώλ ελώ
παξάιιεια εληζρύεηαη θαη ε ζπλεξγαηηθόηεηα.
Χακειό έσο αλύπαξθην θόζηνο (low cost) θαη αλνηρηή πξόζβαζε (free access).
Κάπνηα από ηα ζεκαληηθόηεξα εξγαιεία ησλ Web 2.0 ηερλνινγηώλ έρνπλ ρακειό
έσο θαη κεδεληθό θόζηνο θαη ε πξόζβαζε είλαη ειεύζεξε ζηα πεξηζζόηεξα από
απηά (ην κόλν πνπ απαηηείηαη είλαη κηα απιή εγγξαθή ζην ζύζηεκα)
Απνθέληξσζε (decentralization). Τν Web 2.0 είλαη απνθεληξσηηθό σο πξνο ηελ
θεληξηθή ηνπ αξρηηεθηνληθή. Η δπλακηθή ηνπ θαη ε επθακςία ηνπ είλαη δύν
ζηνηρεία πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ απόιπηα θαη ηα νπνία εκθαλίδνληαη κέζα από
δηαλεκεκέλεο εθαξκνγέο θαη πεξηερόκελν πνπ απνζεθεύεηαη ζε πνιιαπιά
ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη όρη απνθιεηζηηθά ζε έλα θύξην θεληξηθό ζύζηεκα.
3. Web 2.0 θαη Βηβιηνζήθε 2.0
Σε κηα πξνζπάζεηα λα ζπλδεζνύλ πην άκεζα νη βηβιηνζήθεο κε ηηο ηερλνινγίεο θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Web 2.0 δεκηνπξγήζεθε ν όξνο Βηβιηνζήθε 2.0 (Library 2.0 ή L2)
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ην 2005 από ηνλ Michael Casey ζην blog ηνπ
LibraryCrunch. (Courtney 2007, p.1).
Σύκθσλα κε ηνπο Casey θαη Savastinuk (2006, p.40) Βηβιηνζήθε 2.0 ζεσξείηαη
‘Έλα κνληέιν γηα ππεξεζίεο βηβιηνζεθώλ πνπ ελζαξξύλεη ηε ζπλερή θαη ζθόπηκε αιιαγή,
πξνζθαιώληαο ηνπο ρξήζηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγία ησλ θπζηθώλ αιιά θαη
εηθνληθώλ ππεξεζηώλ πνπ επηζπκνύλ, ππνζηεξηδόκελε από ηε ζπλερηδόκελε αμηνιόγεζε
ησλ ππεξεζηώλ. Δπίζεο, πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη λένπο ρξήζηεο θαη λα εμππεξεηήζεη
θαιύηεξα ηνπο ππάξρνληεο κέζα από βειηησκέλεο θαη θαηεπζπλόκελεο πξνο ηνλ ρξήζηε
πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο. Κάζε θνκκάηη από κόλν ηνπ απνηειεί έλα αθόκε βήκα πξνο
βειηησκέλεο ππεξεζίεο. Μόλν όκσο κέζα από ηε ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή όισλ ησλ
παξαπάλσ κπνξνύκε λα θηάζνπκε ζηε Βηβιηνζήθε 2.0.’
Είλαη θαλεξό πσο ε παξαπάλσ εξκελεία δελ πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα ηε ρξήζε ησλ
Web 2.0 εξγαιείσλ, παξόια απηά ζεκεηώλεηαη πσο απηέο νη λέεο ηερλνινγίεο παίδνπλ
έλαλ πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ηθαλόηεηα κηαο βηβιηνζήθεο λα αληαπεμέξρεηαη ζηελ
ελαιιαζζόκελεο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ ηεο (Courtney 2007, p.10).
Τα ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία ηεο Βηβιηνζήθεο 2.0 είλαη:
·
·
·
·

ε ρξεζηκνπνίεζε πνιπκέζσλ πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηώλ,
εζηηάδεη ζηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε,
είλαη πινύζην ζε θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο,
επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή ηεο βηβιηνζήθε (Maness,
2006)

Όζν θαηαλννύλ νη βηβιηνζήθεο ηελ αλάγθε ηεο πηνζέηεζε ησλ εξγαιείσλ Web 2.0
ππεξεζηώλ, ηόζν πην πνηνηηθέο θαη απνδνηηθέο ππεξεζίεο ζα πξνζθέξνπλ, κε απνηέιεζκα
λα κπνξνύλ λα επηηπγράλνπλ ην θεληξηθό ηνπο ζηόρν πνπ δελ είλαη άιινο από ηελ παξνρή

ησλ επηζπκεηώλ πιεξνθνξηώλ ζηνπο ρξήζηεο αιιά θαη ηε δπλαηόηεηα λα εκπιέθνληαη
θαη νη ίδηνη νη ρξήζηεο ζηε δηαδηθαζία απηή θαη λα έρνπλ έλα πην ελεξγεηηθό θαη
επνηθνδνκεηηθό ξόιν.
4. Έξεπλα - Μεζνδνινγία
H Εξεπλεηηθή Οκάδα GreekLIS δηεμήγαγε έξεπλα ζηηο αξρέο ηνπ 2008 έρνληαο σο ζηόρν:
ηελ αμηνιόγεζε ηεο ρξεζηκόηεηαο θαη ρξεζηηθόηεηαο ησλ εξγαιείσλ Web 2.0 από
ηνπο Έιιελεο θαη Κππξίνπο βηβιηνζεθνλόκνπο ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηώλ
ησλ βηβιηνζεθώλ
ηελ θαηαγξαθή θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ επηπέδνπ εμνηθείσζεο ησλ
βηβιηνζεθνλόκσλ κε ηα ελ ιόγσ εξγαιεία θαη
ηελ παξαθνινύζεζε ησλ απόςεσλ ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε
ησλ εξγαιείσλ Web 2.0.
Τν online εξσηεκαηνιόγην ζεσξήζεθε ε θαηαιιειόηεξε κέζνδνο έξεπλαο δηόηη
εμππεξέηεζε ζηελ επξεία θάιπςε ηνπ target group ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
(βηβιηνζεθνλόκνη ζε Ειιάδα θαη Κύπξν) θαζώο θαη ζηε δσξεάλ θαη άκεζε ζπιινγή ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ. Γηα ηελ online δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επηιέρζεθε
ην δσξεάλ πξόγξακκα Survey Gizmo κε θξηηήξηα επηινγήο:
ηνλ εύθνιν ηξόπν δεκηνπξγίαο ηνπ
ηελ εύθνιε ζπκπιήξσζή ηνπ από ηνπο εξσηώκελνπο
ηελ ππνζηήξημε ηεο ειιεληθή γιώζζαο
ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο εξσηήζεσλ όπνπ ζπλδπάδνληαη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά
δεδνκέλα
ηελ απνζήθεπζεο απεξηόξηζηνπ αξηζκνύ απαληήζεσλ θαη ηελ εμαγσγή ησλ
ηειηθώλ δεδνκέλσλ ζε ζηαηηζηηθνύο πίλαθεο
Τν εξσηεκαηνιόγην πεξηείρε 46 εξσηήζεηο θιεηζηνύ θαη αλνηρηνύ ηύπνπ δηαξζξσκέλεο ζε
ελόηεηεο πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζε γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απόθηεζε δεκνγξαθηθώλ
δεδνκέλσλ θαζώο επίζεο θαη ζε εξσηήζεηο γηα θάζε εξγαιείν Web 2.0 πνπ θξίζεθε
ζθόπηκν λα εμεηαζηεί κεκνλσκέλα. Τν online εξσηεκαηνιόγην αλαξηήζεθε ζηελ επίζεκε
ηζηνζειίδα ηεο Εξεπλεηηθήο Οκάδαο GreekLIS (http://greeklis.org), ζε άιιεο επίζεκεο
βηβιηνζεθνλνκηθέο ηζηνζειίδεο θαη ηζηνιόγηα ζπλαδέιθσλ θαζώο επίζεο εζηάιεζαλ
ελεκεξσηηθά e-mails ώζηε λα γίλεη άκεζα θαη επξέσο γλσζηό. Η ρξνληθή δηάξθεηα
ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δόζεθε ήηαλ από ηηο 12 Μαξηίνπ 2008 έσο θαη
ηηο 28 Μαξηίνπ 2008 κε απνηέιεζκα λα αληαπνθξηζνύλ 116 πηπρηνύρνη βηβιηνζεθνλόκνη
πνπ εξγάδνληαη ζε όια ηα είδε ησλ βηβιηνζεθώλ. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθώλ θαη
πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Data Analysis ToolPack ηνπ Excel, ελώ δελ
ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθόπεζεο, δηόηη δελ ππάξρεη αθόκε
ζρεηηθή αξζνγξαθία ζηνλ Ειιεληθό βηβιηνζεθνλνκηθό ρώξν.
5. Απνηειέζκαηα έξεπλαο
Σην online εξσηεκαηνιόγην ιάβακε 116 απαληήζεηο από 83 βηβιηνζεθνλόκνπο ζηελ
Ειιάδα θαη 32 από ηελ Κύπξν πνπ εξγάδνληαη ζε όια ηα είδε ησλ βηβιηνζεθώλ.

Έτεηε ακούζει ηον όρο We b 2.0;

Ότι
34%

Ναι
66%

Γξάθεκα 1
Σηελ εξώηεζε Έρεηε αθνύζεη ηνλ όξν Web 2.0; Τν 66% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε
ζεηηθά ελώ ην 34% αξλεηηθά. Πνζνζηό ελζαξξπληηθό αλ θαη πξέπεη λα εμεηαζηεί θαηά
πόζν νη εξσηεζέληεο γλσξίδνπλ ην Web 2.0 ζηε ζεσξία θαη πόζν ζηελ πξάμε. Από ηηο 90
γπλαίθεο νη 53 γλώξηδαλ ηνλ όξν ελώ ζηνπο άληξεο από ην ζύλνιν ησλ 26 απαληήζεσλ
κόλν 4 δελ ηνλ γλώξηδαλ.
Σεκαληηθό δεδνκέλν είλαη θαη ν ζπζρεηηζκόο ηεο βηβιηνζήθεο ζηελ νπνία εξγάδνληαη νη
βηβιηνζεθνλόκνη κε ηε γλώζε ηνπ όξνπ web 2.0. Απνξξέεη ινηπόλ, όηη από ηα 59 άηνκα
πνπ εξγάδνληαη ζε αθαδεκατθή βηβιηνζήθε 41 ππνζηεξίδνπλ δήισζαλ όηη ηνλ γλσξίδνπλ
θαη νη ππόινηπνη 17 όρη. Αθνινπζνύλ νη δεκόζηεο βηβιηνζήθεο όπνπ εθεί θαίλεηαη λα
ππάξρεη κηα ηζνξξνπία: 12 γλώξηδαλ, ελώ 13 όρη. Τα πνζνζηά εκθαλίδνληαη πςειά ζηηο
εηδηθέο βηβιηνζήθεο. Από ηηο 21 απαληήζεηο νη 16 γλώξηδαλ.

Γξάθεκα 2
Σηελ εξώηεζε αλ Η βηβιηνζήθε ζαο ρξεζηκνπνηεί θάπνηα από ηηο ππεξεζίεο web 2.0; 65
απάληεζαλ όηη δελ ρξεζηκνπνηνύλ θακία ηέηνηα ππεξεζία ζηε βηβιηνζήθε, ελώ 21
απάληεζαλ όηη ρξεζηκνπνηνύλ θάπνην Forum ή chat.

Κνηλσληθά Γίθηπα (Social Networking)
Τα θνηλσληθά δίθηπα σο έλλνηα δελ είλαη θαηλνύξγηα, ε δηαδηθηπαθή δηάζηαζε ηνπο όκσο
απνηειεί ην θαηλνύξγην επηθνηλσληαθό θαηλόκελν ησλ θαηξώλ καο. Τα θνηλσληθά δίθηπα
ελζαξξύλνπλ ηελ αηνκηθή έθθξαζε, ηελ πξνζσπηθή αλαθάιπςε αιιά θαη ηελ θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε (Courtney 2007, p.80).
Ποιοι ήηαν οι λόγοι ποσ ζας οδήγηζαν να εγγραθείηε ζε κάποια σπηρεζία
κοινωνικού δικηύοσ;

Διαζκέδαζη
10%
Από θίλοσς
37%

/Δεν γνωρίζω
Δεν απανηώ
5%

Επικοινωνία με
θίλοσς
29%

Ενημέρωζη
1%

Ανηαλλαγή
13%

Νεες Γνωριμίες
2%
Για προζωπικούς
λόγοσς
3%

Γξάθεκα 3
Έηζη από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηελ εξώηεζε Πνηνη ήηαλ νη ιόγνη πνπ ζαο
νδήγεζαλ λα εγγξαθείηε ζε θάπνηα ππεξεζία θνηλσληθνύ δηθηύνπ; νη πην ζπρλέο
απαληήζεηο ήηαλ ‘Από θίινπο’ κε 48 απαληήζεηο, ελώ αθνινπζεί ε ‘Επηθνηλσλία κε
θίινπο’ 36 απαληήζεηο, ‘Αληαιιαγή απόςεσλ ζε ζρέζε κε ην επάγγεικα’ 16 απαληήζεηο.
Ελώ ζηελ εξώηεζε Σε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ζαο έρεη βνεζήζεη, επαγγεικαηηθά, απηή ε
δξαζηεξηόηεηα; Μόλν 5 απάληεζαλ ‘Πάξα πνιύ’ ελώ 31 ήηαλ απηνί πνπ απάληεζαλ
‘Ειάρηζηα’ θαη 27 ‘Καζόινπ’.
Κνηλσληθνί Σειηδνδείθηεο (Social Bookmarkers)
Η ύπαξμε δσξεάλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθώλ ζειηδνδεηθηώλ ππνθαζηζηά ηε δηαδηθαζία
λα ζώδεη θάπνηνο ηηο ηζηνζειίδεο ζηα Αγαπεκέλα ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ θαη δίλεη ηε
δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ζπιιέγνπλ ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, λα
νξίδνπλ εηηθέηεο πνπ έρνπλ θάπνην λόεκα γηα απηνύο θαη λα ηνπο βξίζθνπλ αξγόηεξα από
νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή έρεη ζύλδεζε κε ην Internet. Επίζεο, νη θνηλσληθνί
ζειηδνδείθηεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα σθειεζνύλ από ηηο πεγέο άιισλ ρξεζηώλ.
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή από ηηο απαληήζεηο ζηελ εξώηεζε Χξεζηκνπνηείηε γηα
ηελ νξγάλσζε ησλ ειεθηξνληθώλ ζαο πεγώλ ηνπο «Κνηλσληθνύο Σειηδνδείθηεο»; είλαη
θαλεξό όηη ε ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ απηώλ δελ είλαη δηαδεδνκέλε κε 91 άηνκα λα
απαληνύλ αξλεηηθά θαη κόλν 9 ζεηηθά.

Χρηζιμοποιείηε για ηην οργάνωζη ηων ηλεκηρoνικών ζας πηγών ηοσς
«Κοινωνικούς Σελιδοδείκηες»;

Ναι
9%

Ότι
91%

Ιζηνινγηα (Blogs)
Τα ηζηνιόγηα απνηεινύλ ηξόπν έθθξαζεο απόςεσλ, δηάδνζεο πιεξνθνξηώλ θαη
ελεκέξσζεο. Τα ηζηνιόγηα κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ θαη θνξείο άζθεζεο πίεζεο ζε
πνιηηηθό ή θνηλσληθό επίπεδν θαη απηό απνηειεί θαη έλαλ από ηνπο ιόγνπο πνπ είλαη ηόζν
δηαδεδνκέλα ζηα έληππα θαη ειεθηξνληθά Μέζα Μαδηθήο Ελεκέξσζεο. Σηελ εξώηεζε
Γηα πνηνλ ιόγν δηαβάδεηε ηζηνιόγηα; Οη βαζηθέο απαληήζεηο ήηαλ ‘Γηα ελεκέξσζε’ 44%
θαη γηα ‘Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ’ 27%.
Σην ρώξν ησλ βηβιηνζεθώλ ηα ηζηνιόγηα δηαδίδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνύληαη κε πνηθίινπο
ηξόπνπο πξνζδίδνληαο έλαλ πην πξνζηηό ραξαθηήξα:
1. σο ππεξεζία πιεξνθόξεζεο,
2. σο ππεξεζία εμππεξέηεζεο,
3. σο εξγαιείν επηθνηλσλίαο κε ηνπο ρξήζηεο θαη ηέινο
4. σο εξγαιείν επαγγεικαηηθήο ελεκέξσζεο (Kajweski 2007, p. 421).

Πιζηεύεηε όηι οι βιβλιοθήκες θα πρέπει να δημιοσργήζοσν ιζηολόγια;

Ότι
7%

Δεν γνωρίζω/Δεν
απανηώ
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75%

Γξάθεκα 5
Η εθηίκεζε ηεο ρξεζηκόηεηαο πνπ κπνξνύλ λα έρνπλ ηα ηζηνιόγηα θαλεξώλεηαη θαη από
ην πνζνζηό ησλ ζεηηθώλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε Πηζηεύεηε όηη νη βηβιηνζήθεο ζα
πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηζηνιόγηα; 75% απάληεζαλ ζεηηθά θαη ελώ κόιηο ην 7%
αξλεηηθά.
RSS Feeds
Με ποιο ηρόπο ενημερώνεζηε για ηο καινούργιο περιετόμενο ποσ
δημοζιεύεηαι ζηις ιζηοζελίδες ποσ ζας ενδιαθέροσν;

RSS Reader
16%

Newsletter
ή ειδοποίηζη ζηο
email μοσ
32%

Δεν γνωρίζω
Άλλο Δεν απανηώ/
1%
4%

Iζηοζελίδες
47%

Γξάθεκα 6
Σηελ παξνύζα έξεπλα θαη ζην ρώξν ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ ην RSS δελ έρεη αθόκε εθηελή
ρξήζε. Έηζη, ζηελ εξώηεζε Με πνην ηξόπν ελεκεξώλεζηε γηα ην θαηλνύξγην πεξηερόκελν
πνπ δεκνζηεύεηαη ζηηο ηζηνζειίδεο πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ; Μόλν 16% απάληεζαλ κε ‘RSS
Feeder’, ελώ νη πεξηζζόηεξνη ‘Επηζθέπηνληαη ηζηνζειίδεο’ 47%, θαη 32% κε ‘Newsletter
ή εηδνπνίεζε ζην e-mail’.
Παηρλίδηα Σην Web (Games)
Η ρξήζε ησλ παηρληδηώλ ζηηο βηβιηνζήθεο απνηειεί έλα δήηεκα πνπ πξνθαιεί δηάζηαζε
απόςεσλ ζηε βηβιηνζεθνλνκηθή θνηλόηεηα.

Πως κρίνεηε ηη τρήζη ηέηοιων παιτνιδιών από ηοσς τρήζηες ζηο τώρο
μιας βιβλιοθήκης;

Άλλο
11%

Δεν γνωρίζω
Δεν απανηώ
2%

Θεηική
36%
Αδιάθορη
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Γξάθεκα 7

Αρνηηική
23%

Σηελ εξώηεζε Πσο θξίλεηε ηε ρξήζε ηέηνησλ παηρληδηώλ από ηνπο ρξήζηεο ζην ρώξν κηαο
βηβιηνζήθεο; 36% απάληεζαλ ‘Θεηηθή’, 28% όηη ηνπο είλαη ‘Αδηάθνξε’, θαη 23%
‘Αξλεηηθή’. Απηή ε δηάζηαζε ησλ απόςεσλ γίλεηαη πην εκθαλήο θαη ζηελ εξώηεζε
Πηζηεύεηαη όηη νη βηβιηνζήθεο πξέπεη λα παξέρνπλ πξόζβαζε ζε ηέηνηνπ είδνπο πιηθό; όπνπ
νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ ζέζε ηνπο. Οη 66 ήηαλ ζεηηθνί από
απηνύο θάπνηνη έζεζαλ θαη θάπνηνπο πεξηνξηζκνύο όπσο ζην είδνο ηεο βηβιηνζήθεο
όπσο θαίλεηαη από ηα αθόινπζα ζρόιηα:
Γεκνηηθέο ζα κπνξνύζαλ γηα πξνζέιθπζε λεόηεξσλ ρξεζηώλ
Οη δεκόζηεο λαη, ίζσο θαη ε Δζληθή (παηδηθό ηκήκα),
Δμαξηάηαη γηα πνην είδνο βηβιηνζήθεο κηιάκε. Οη παηδηθέο, νη δεκόζηεο θαη νη δεκνηηθέο
π.ρ. πνπ απεπζύλνληαη θαη ζε πην κηθξέο ειηθίεο ζα κπνξνύζαλ λα παξέρνπλ ηέηνηα
ππεξεζία.
Ελώ άιινη αλαθέξζεθαλ ζε πεξηνξηζκνύο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην είδνο ησλ παηρληδηώλ
όπσο θαίλεηαη από ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ:
Γελ ζεσξώ όηη ππάξρεη ιόγνο γηα παξνρή ηέηνηνπ είδνπο πιηθνύ ζηελ ηζηνζειίδα κηαο
βηβιηνζήθεο. Δθηόο ζε πεξίπησζε θάπνηνπ εθπαηδεπηηθνύ παηρληδηνύ πνπ ζα εθπαηδεύζεη
ηνπο ρξήζηεο γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο,
Τν ελ ιόγσ πιηθό αληαπνθξίλεηαη ζε κεγάιεο νκάδεο ρξεζηώλ θαη δελ παύεη λα είλαη
εθπαηδεπηηθνύ θαη ςπραγσγηθνύ ραξαθηήξα ηδηαίηεξα εάλ ηα παηρλίδηα απηά πξνσζνύλ
δηάθνξεο γλώζεηο,
30 είραλ αξλεηηθή ζέζε ε νπνία πξνζδηνξίδνληαλ από ηνπο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο πνπ
θαιείηαη λα θαιύςεη κηα βηβιηνζήθε:
Γελ ην ζεσξώ απαξαίηεην, εηδηθά ζε έλα αθαδεκατθό πεξηβάιινλ,
Δίλαη βηβιηνζήθεο θαη όρη ςπραγσγηθά θέληξα,
Γελ πξέπεη λα παξεκβαίλεη ε βηβιηνζήθε ζε ηέηνηα δεηήκαηα,
Η Βηβιηνζήθε έρεη ζθνπό λα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο πιεξνθνξίεο θαη όρη δηαζθέδαζε,
κεηά ζα ππάξρεη ζύγρπζε ζηνλ ξόιν θαη ηνλ ζθνπό ηεο βηβιηνζήθεο

Wikis
Τα wikis απνηεινύλ έλα επέιηθην εξγαιείν πνπ νη βηβιηνζήθεο κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ ελδνεπηθνηλσλία ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο,
παξέρνπλ έλαλ εηθνληθό ρώξν γηα νκαδηθή ζπλεξγαζία, ή λα δεκηνπξγήζνπλ δπλακηθό
πεξηερόκελν γηα ηνπο ρξήζηεο. (Courtney, 2007, p.25) Σηελ εξώηεζε Εζείο πξνζσπηθά
ρξεζηκνπνηείηε ηαθηηθά θάπνην wiki; 46% απάληεζαλ ‘Όρη’ θαη 38% ‘Ναη’. Σηελ
εξώηεζε αλ Σηε βηβιηνζήθε πνπ εξγάδεζηε ρξεζηκνπνηείηε wikis σο πεγή
πιεξνθόξεζεο; από ηνπο 36 πνπ απάληεζαλ νη 12 δελ γλώξηδαλ αλ ε βηβιηνζήθε ζηελ
νπνία εξγάδνληαη ρξεζηκνπνηεί ηα wikis, ελώ ππήξραλ θαη απηνί πνπ δελ είραλ ξσηήζεη
ηνλ πξντζηάκελό ηνπο! Ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ν ηξόπνο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ηα
wikis. Κάπνηνο εξσηώκελνο ζρνιίαζε ηελ Μηθξή εγθπξόηεηα ζηηο πιεξνθνξίεο.
Χξεζηκνπνηείηαη πξσηνγελώο γηα κηα "πξώηε ηδέα" θαη ζηε ζπλέρεηα θαηεπζπλόκαζηε ζε
πην αμηόπηζηεο πεγέο.
18 εξσηώκελνη δήισζαλ όηη δελ ην ρξεζηκνπνηνύζαλ θαζόινπ ελώ από θάπνηεο
απαληήζεηο είλαη εκθαλήο ε αλάγθε γηα πεξηζζόηεξε ελεκέξσζε γηα ην ηη είλαη έλα wiki
θαη πσο ρξεζηκνπνηνύληαη, όπσο θαίλεηαη:
Πιεξνθνξηαθό, αλαδεηήζεσλ από κέξνπο ησλ ρξεζηώλ,
Γηα ηα απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα - πιεξνθνξίεο ιεηηνπξγίαο θαη γηα ηα ηαμηλνκηθά
ζπζηήκαηα κηαο βηβιηνζήθεο,
Γελ είκαζηε αξθεηά εμνηθεησκέλνη.
6. Σπκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο
Με ηελ ελ ιόγσ έξεπλα θαη ηελ παξνύζα εηζήγεζε γίλεηαη κηα πξώηε απόπεηξα
δηεξεύλεζεο ησλ απόςεσλ, γλώζεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ έρνπλ νη Έιιελεο θαη
Κύπξηνη βηβιηνζεθνλόκνη κε ηα εξγαιεία ηνπ Web 2.0. Από ηα κέρξη ζηηγκήο κπνξνύκε
λα αληηιεθζνύκε πνηεο πξνθιήζεηο πξνβάιινληαη ζην λέν απηό ηερλνινγηθό πεδίν πνπ
ήδε επεξεάδεη ηηο βηβιηνζήθεο ζην εμσηεξηθό.
Οη βηβιηνζήθεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ δηνξαηηθά ηε λέα απηή ηερλνινγηθή
πξνζέγγηζε ησλ ππεξεζηώλ θαη λα εθκεηαιιεπηνύλ δεόλησο ηηο θαηλνηόκεο επθαηξίεο πνπ
ηνπο δίλνληαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ πνηνηηθόηεξεο ππεξεζίεο. Η
κεηάβαζε ησλ βηβιηνζεθώλ ζηε λέα επνρή ζα πξέπεη λα γίλεη έπεηηα από πξνζεγκέλεο
κειέηεο θαη αθξηβή ζρεδηαζκό γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ησλ Web 2.0 εθαξκνγώλ ζηηο
ήδε παξερόκελεο ππεξεζίεο. Ελδεηθηηθά, αλαθέξνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ηελ
επίηεπμε
ησλ
παξαπάλσ
ζηόρσλ:
Πξνηάζεηο:
Σπλεηό ζα ήηαλ λα ππνζηεξηρηεί πεξηζζόηεξν ε δηά βίνπ κάζεζε θαη εθπαίδεπζε θαη
κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζε απηό ην γλσζηηθό ηνκέα. Η
επηζηήκε ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο-Επηζηήκε ηεο Πιεξνθόξεζεο είλαη κηα δηαξθώο
εμειηζζόκελε επηζηήκε ε νπνία θαζνδεγείηαη από ηηο γεληθόηεξεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο
ζε όηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο. Επηπξνζζέησο, ε δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ
πνπ αθνξνύλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ ζα κπνξέζνπλ λα
ελδπλακώζνπλ ηηο δεμηόηεηεο ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ.
Ωζηόζν απαηηείηαη επαγγεικαηηζκόο θαη πξνζσπηθή ελαζρόιεζε από ηνπο ίδηνπο ηνπο
βηβιηνζεθνλόκνπο ώζηε λα είλαη ελήκεξνη, λα παξαθνινπζνύλ ηηο γεληθόηεξεο εμειίμεηο,
λα αθνπγθξάδνληαη ηα κελύκαηα ηεο επνρήο θαη ηηο πνηθηιόκνξθα αλαπηπζζόκελεο

αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ, έηζη ώζηε λα είλαη ηθαλνί λα αληαπεμέιζνπλ κε επηηπρία ζην
ηδηαίηεξα επίπνλν αιιά παξάιιεια παξαγσγηθό έξγν ηνπο.
Σεκαληηθό είλαη νη δηνηθήζεηο ησλ βηβιηνζεθώλ λα είλαη πην επέιηθηεο ώζηε λα εμεηάδνπλ
θαη λα πηνζεηνύλ κε κεγαιύηεξε δεθηηθόηεηα εξγαιεία, εθαξκνγέο ή πξόηππα πνπ είλαη
ήδε δνθηκαζκέλα ζηηο βηβιηνζήθεο ηνπ εμσηεξηθνύ, πάληνηε κε γλώκνλα ηηο δηθέο ηνπο
αλάγθεο. Με ηνλ ηξόπν απηό ζα δεκηνπξγεζνύλ λέεο βειηησκέλεο ππεξεζίεο
πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη κε ηελ αλάπηπμε ρξεζηνθεληξηθώλ ππεξεζηώλ ν ρξήζηεο ζα
είλαη ζην επίθεληξν ηεο βηβιηνζήθεο σο απνδέθηεο ηεο πιεξνθνξίαο.
Τέινο, ε αλαδηακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ζηηο ζρνιέο βηβιηνζεθνλνκίαο κε
ηελ εηζαγσγή πεξηζζνηέξσλ καζεκάησλ (θπξίσο εξγαζηεξίσλ) πνπ αθνξνύλ ηελ
εθπαίδεπζε, εθαξκνγή θαη ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζην ρώξν ησλ βηβιηνζεθώλ ζα
δώζνπλ έκθαζε ζηελ άξηηα θαηάξηηζε ησλ θνηηεηώλ δίλνληαο ηνπο ηα θαηάιιεια εθόδηα
ώζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία.
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