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Ο Ρφινο ηνπ Ιαηξηθνχ Βηβιηνζεθνλφκνπ ζηελ Διιάδα: Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο 

 

Άξηεκηο Υαιεπιίνγινπ θαη Δπαγγειία Λάππα 

 

 

Ειζαγωγή 

Η Βηβιηνζεθνλνκία/ Δπηζηήκε ηεο Πιεξνθφξεζεο σο επηζηεκνληθφο θιάδνο απνζθνπεί ζηελ 

θάιπςε ησλ πνηθίισλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ, φπσο εθθξάδνληαη απφ ηηο ινηπέο 

Δπηζηήκεο. Με ηελ εμέιημε θαη ηελ παξάιιειε αχμεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ, ε Δπηζηήκε ηεο Πιεξνθφξεζεο αλέπηπμε επηκέξνπο 

ηνκείο θαη εμεηδηθεχζεηο, κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ εθάζηνηε γλσζηηθψλ πεδίσλ. Οη 

αλάγθεο απηέο εθθξάδνληαη θαη ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Τγείαο (ηαηξηθή, βηνινγία θιπ.), νη νπνίεο 

εμειίζζνληαη ξαγδαία θαη ππνζηεξίδνληαη απφ κηα δπλακηθή ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Η ηαρχηαηε αλάπηπμε ησλ Δπηζηεκψλ Τγείαο νθείιεηαη θπξίσο 

ζε δχν ιφγνπο: αθ’ ελφο ζηελ αλάγθε γηα δηαζθάιηζε ηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαη 

εμαζθάιηζεο ηεο θνηλσληθήο επκάξεηαο, αθ’ εηέξνπ δε ζε επηκέξνπο νηθνλνκηθφ-πνιηηηθνχο 

παξάγνληεο κε δηαθνξεηηθά αλά πεξίπησζε θίλεηξα δηακφξθσζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε, εθείλν πνπ θαζίζηαηαη θαηάθνξν είλαη ην φηη νη Δπηζηήκεο Τγείαο 

ραίξνπλ παγθνζκίσο ζεκαληηθήο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο, ηφζν ζε δεκφζην φζν θαη 

ηδησηηθφ επίπεδν, γεγνλφο πνπ πξνσζεί ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο. Καηά 

ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, νη Δπηζηήκεο Τγείαο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Δπηζηήκε ηεο 

Πιεξνθφξεζεο, ε νπνία αλαπηχζζεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηερληθέο θαη κεζφδνπο πιεξνθφξεζεο. 

ην παξφλ άξζξν κέζσ εθηεηακέλεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο θαη κε ηε ρξήζε 

πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ (εξσηεκαηνιφγηα θαη ηειεθσληθέο 

ζπλεληεχμεηο), κειεηάηαη ν ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ ηαηξηθνχ βηβιηνζεθνλφκνπ ζηελ Διιάδα. 

Αξρηθά, κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο πξαγκαηνπνηείηαη πεξηγξαθή ηεο 

δηεζλνχο πξαγκαηηθφηεηαο θαη απνηχπσζε ησλ ηάζεσλ θαη πξννπηηθψλ ηεο ηαηξηθήο 

βηβιηνζεθνλνκίαο ζε παγθφζκην επίπεδν. Δλ ζπλερεία, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηελ αλάγθε εμεηδίθεπζεο ηνπ ηαηξηθνχ βηβιηνζεθνλφκνπ, ελψ ζε επφκελν θεθάιαην 

αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ζχγρξνλν ηαηξηθφ 

βηβιηνζεθνλφκν. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζεο κειέηεο θαη παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

θαη νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ απηήο. 

 

Εννοιολογικόρ Πποζδιοπιζμόρ 

Η Ιαηξηθή Βηβιηνζεθνλνκία απνηειεί ην θνκκάηη ηεο Δπηζηήκε ηεο Πιεξνθφξεζεο πνπ 

εληνπίδεη, νξγαλψλεη θαη δηαρέεη ηηο πιεξνθνξίεο ηαηξφ-βηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

εμαζθαιίδεη κεραληζκνχο δηαρείξηζεο θαη πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία, παξέρνληαο ηα 

πιεξνθνξηαθά εξγαιεία γηα ηελ πξναγσγή θαη εμέιημε ησλ Δπηζηεκψλ Τγείαο (Μάλεζε, 

2000). χκθσλα κε ηελ Δζληθή Ιαηξηθή Βηβιηνζήθε ησλ ΗΠΑ ε ηαηξηθή βηβιηνζεθνλνκία 

«ζηφρν έρεη λα παξάζρεη ηε ζεσξεηηθή θαη επηζηεκνληθή ππνδνκή ζηηο Δπηζηήκεο Τγείαο, 

γεγνλφο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ησλ Η/Τ θαη ησλ 

απηνκαηνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ» (National Medical Library, 2007). 

Ωο εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πεδίν πεξηιακβάλεη δξάζεηο, φπσο είλαη: 1) ε 

ζπγθέληξσζε ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ, ε επεμεξγαζία θαη νξγάλσζε απηψλ, 2) ε δηαθίλεζή ηνπο 

κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αλάθηεζεο, 3) ε επηθνηλσλία κε νξγαληζκνχο, λνζνθνκεία, 

εξεπλεηηθά θέληξα, παλεπηζηήκηα, θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο θαη άιινπο θνξείο, πνπ είηε 

παξέρνπλ ηαηξηθή εθπαίδεπζε είηε πξαγκαηνπνηνχλ έξεπλα, 4) ε ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ ζε 

ζέκαηα ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθφξεζεο θιπ. 
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Βεβαίσο, ε ηαηξηθή πιεξνθφξεζε δελ αθνξά κνλάρα ηε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο θαη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ. πκπεξηιακβάλεη ζε έλα επφκελν 

ζηάδην ηελ επεμεξγαζία ησλ πξσηνγελψλ πιεξνθνξηαθψλ πεγψλ, ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο 

θαη ηελ νξγάλσζε νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε 

εμαηνκηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ απφδνζή ηνπο ζην θνηλφ, είηε πξφθεηηαη  γηα κέιε ηνπ 

ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο είηε γηα θαηαλαισηέο πξντφλησλ πγείαο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, ε ηαηξηθή βηβιηνζεθνλνκία ρξεζηκνπνηεί πεδία 

εθαξκνγψλ, σο κέζα ζπγθέληξσζεο θαη νξγάλσζεο πιεξνθνξηψλ, φπσο: 1. βάζεηο 

δεδνκέλσλ, 2) ςεθηνπνηεκέλεο ζπιινγέο (εηθφλσλ, αθηίλσλ θιπ.), 3) νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηψλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη δηαγλψζεσλ (integrated systems), 4) ειεθηξνληθά 

ηδξπκαηηθά απνζεηήξηα (institutional repositories), 5) ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο θιπ. 

Οη αλάγθεο ηνπ θνηλνχ πνπ εμππεξεηνχλ νη ηαηξνβηνινγηθέο β. πνηθίινπλ σο πξνο ηε 

ρξήζε θαη ην είδνο ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζηηο πιεξνθνξηαθέο 

αλάγθεο: α) ησλ επηζηεκφλσλ γηα θαζαξά εξεπλεηηθή ρξήζε (θιηληθή ή βαζηθή έξεπλα), β) ησλ 

επαγγεικαηηψλ ηεο πγείαο (ηαηξψλ, λνζνθφκσλ θιπ.), γ) ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη ησλ 

εθαξκνγψλ απηήο (εκπνξηθέο εηαηξίεο, αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, βηνκεραλίεο πξντφλησλ πγείαο 

θιπ.) θαη δ) ησλ αζζελψλ θαη άιισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηαηξηθή πιεξνθνξία γηα 

ελεκεξσηηθνχο ιφγνπο (Μάλεζε, 2002). 

Οη ηαηξηθνί βηβιηνζεθνλφκνη απαζρνινχληαη ζε: 1. ηαηξνβηνινγηθέο- εξεπλεηηθέο 

βηβιηνζήθεο (δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο), 2. λνζνθνκεηαθέο βηβιηνζήθεο (δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο), 

κε θνηλφ ηφζν επηζηήκνλεο πγείαο, φζν θαη αζζελείο, 3. θέληξα ηαηξηθήο ηεθκεξίσζεο θαη 

πιεξνθφξεζεο, 4. βηβιηνζήθεο αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ κε ηαηξηθέο ζρνιέο θαη ζρνιέο 

επηζηεκψλ πγείαο, 5. βηβιηνζήθεο & θέληξα πιεξνθφξεζεο ηνπ Εζληθνχ Σπζηήκαηνο Υγείαο, 6. 

θέληξα & κνλάδεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, 7. βηβιηνζήθεο αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, 8. 

βηβιηνζήθεο θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ θαη 9. ινηπνχο πιεξνθνξηαθνχο ζηαζκνχο θέληξσλ 

πγείαο, ζεξαπεπηεξίσλ, ζηαζκψλ βνεζεηψλ θιπ.  

 

Βιβλιογπαθική Επιζκόπηζη 

Δθηεηακέλε δηεζλήο βηβιηνγξαθία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο ηαηξηθήο βηβιηνζεθνλνκίαο θαη 

ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ. ηηο ΗΠΑ απφ λσξίο κειεηάηαη ν ξφινο ηνπ ηαηξηθνχ 

βηβιηνζεθνλφκνπ θαη ζθηαγξαθείηαη ην επαγγεικαηηθφ ηνπ πξνθίι, ελψ ηδηαίηεξνο ιφγνο 

γίλεηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε (Brodman, 1971; Kronick, 1970; 

Cimpl, 1985; Earl & Neutens, 1999). Έξεπλεο πξαγκαηνπνηνχληαη, αθφκα, γηα ηελ αλεχξεζε 

ηνπ θαηαιιειφηεξνπ επηζηεκνληθνχ ππφβαζξνπ ησλ ζηειερψλ ηαηξηθψλ βηβιηνζεθψλ. 

χκθσλα κε θάπνηεο κειέηεο νη εξγαδφκελνη νθείινπλ λα έρνπλ σο πξψην ην πηπρίν κηα 

επηζηήκεο πγείαο θαη κεηαπηπρηαθφ ζηε βηβιηνζεθνλνκία, ελψ άιιεο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ 

ην αθξηβψο αληίζεην (Hartman et al, 2005; Kwasik & Fulda, 2006; Harris, 2005). Η 

δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζεο ζην θνκκάηη ηεο ηαηξηθήο βηβιηνζεθνλνκίαο απαζρνιεί 

ζεκαληηθφ αξηζκφ άξζξσλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηίηινπο 

πνπ ν βηβιηνζεθνλφκνο ελδχεηαη (clinical librarian, evidence-based librarian, bioinformatics 

librarian) (Winning & Beverley, 2003; Lappa, 2005; Sargeant & Harrison, 2004). Σέινο, 

αξθεηνί ζπγγξαθείο πξνζπαζνχλ λα πξνβιέςνπλ ην επηζηεκνληθφ θαη επαγγεικαηηθφ κέιινλ 

ησλ ηαηξηθψλ βηβιηνζεθνλφκσλ, ηελ εμέιημε θαη ηηο πηζαλέο επηζηεκνληθέο νδνχο πνπ 

δηαλνίγνληαη ζε ζπλεξγαζία κε άιια πεδία, αιιά θαη ηηο λέεο δηνηθεηηθέο πξνθιήζεηο πνπ 

θέξεη ην πεξηβάιινλ ηεο Νέαο Οηθνλνκίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δήηεζε θαη πξνζθνξά ηεο 

ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο (Medical Library Association, 2003; Brice & Gray, 2004; Detlefsen, 

2002; Maclean, 2006; Crumley, 2006;Fama et al., 2005; Perry et al., 2005). 

 

Εκπαίδεςζη και εξειδίκεςζη ηος Ιαηπικού Βιβλιοθηκονόμος 
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Η βηβιηνζεθνλνκηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα απνζθνπεί ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ 

γλψζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηε 

κνξθή ή ην πεξηερφκελφ ηνπο. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο παξαπάλσ εμεηδίθεπζεο είλαη ε 

εμνηθείσζε κε ηηο πιεξνθνξηαθέο πεγέο ζπγθεθξηκέλσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, κε ζθνπφ 

ηελ επρεξή ρξήζε, δηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζή ηνπο. Σν παξαπάλσ γεγνλφο δελ ζπλεπάγεηαη 

ζηελ επηδίσμε απφθηεζεο εηδηθψλ γλψζεσλ (πρ. ηαηξηθήο, βηνινγίαο, ρεκείαο θιπ.) απφ ηνλ 

ηαηξηθφ βηβιηνζεθνλφκν, αιιά ηελ εθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζή ηνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ ηνπ εθάζηνηε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

ηελ Διιάδα νη ζρνιέο Βηβιηνζεθνλνκίαο, ηφζν ζε πξνπηπρηαθφ φζν θαη ζε 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε πνπ αθνξά ζηε δηαρείξηζε 

πιεξνθνξηαθψλ πεγψλ, ηελ αλεχξεζε θαη αλάθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο. Παξφια απηά, δελ 

παξέρνπλ καζήκαηα πνπ απνθιεηζηηθφ ζθνπφ έρνπλ ηε κειέηε ηεο «ηαηξφ-βηνινγηθήο 

πιεξνθνξίαο» θαη ηε δηαρείξηζε απηήο. Αληίζεηα, ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ε ηαηξηθή 

βηβιηνζεθνλνκία απνηειεί είηε μερσξηζηφ κάζεκα επηινγήο ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν, είηε 

αληηθείκελν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Πνιχ ζπρλφ είλαη αθφκα ην θαηλφκελν ησλ ζεκηλαξίσλ 

θαη ησλ θχθισλ εηδηθψλ ζπνπδψλ πνπ δηνξγαλψλνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ 

Δλψζεηο Ιαηξηθήο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πνπ ζθνπφ έρνπλ ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη 

ελεκέξσζε ζε ηερλνινγίεο θαη εμειίμεηο ηεο ηαηξηθήο βηβιηνζεθνλνκίαο. Αθφκα, δε ιείπνπλ 

νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ηαηξηθνί βηβιηνζεθνλφκνη έρνπλ δεχηεξν πηπρίν ζε θάπνηα 

απφ ηηο επηζηήκεο ηηο πιεξνθνξίεο ηεο νπνίαο δηαρεηξίδνληαη, φπσο βηνινγία, ηαηξηθή θιπ., ή 

δηαζέηνπλ πηπρίν βηνινγίαο, ηαηξηθήο θιπ. θαη ελ ζπλερεία πξνρσξνχλ ζε ζπνπδέο 

βηβιηνζεθνλνκίαο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. 

Η εμεηδίθεπζε ηεο ηαηξηθήο βηβιηνζεθνλνκίαο, θαηά ηε γλψκε ησλ ζπγγξαθέσλ, ζα 

κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη γλσζηηθά πεδία: α) κεζφδνπο αλεχξεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηαηξφ-βηνινγηθνχ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, β) αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ζπιινγψλ 

(έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ) ηαηξφ-βηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, γ) δεκηνπξγία ηαηξηθψλ 

ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ, δ) ρξήζε ηερλνινγηψλ ηαηξηθήο πιεξνθφξεζεο, ε) αλάπηπμε 

ειεθηξνληθψλ ηδξπκαηηθψλ απνζεηεξίσλ ηαηξφ-βηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζη) αλάπηπμε 

ηερληθψλ εμφξπμεο (data mining) θαη θαηεγνξηνπνίεζεο (clustering) ηεο ηαηξφ-βηνινγηθήο 

πιεξνθνξίαο, δ) δεκηνπξγία νληνινγηψλ (ontologies) θαη ηαμνλνκηψλ (taxonomies) ηαηξφ-

βηνινγηθψλ φξσλ, ε) ελαζρφιεζε κε ηνλ ηνκέα ηεο «βηνπιεξνθνξηθήο» (bioinformatics) πνπ 

ζπλδπάδεη ηηο επηζηήκεο ηεο βηνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο θιπ. 

 

Ο ζύγσπονορ πόλορ ηος Ιαηπικού Βιβλιοθηκονόμος: 

Ο ξφινο ηνπ ηαηξηθνχ βηβιηνζεθνλφκνπ, φπσο δηακνξθψλεηαη βάζεη ησλ ζχγρξνλσλ 

πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ, ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ησλ ινηπψλ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο ζπλφινπ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο παξαθνινχζεζεο ησλ εμειίμεσλ 

(watching people) (Brice & Gray, 2004; Maclean, 2006; Crumley, 2006; Fama et al., 2005; 

Perry et al., 2005). 

Σα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία πνπ ζθηαγξαθνχλ ηελ εηθφλα (profile) ηνπ ηαηξηθνχ 

βηβιηνζεθνλφκνπ, παξαηίζεληαη επηγξακκαηηθά παξαθάησ θαη αθνξνχλ ζηα εμήο ζεκεία: 1) 

ζηελ εθηέιεζε ησλ παξαδνζηαθψλ βηβιηνζεθνλνκηθψλ εξγαζηψλ θαη ζηελ ελζσκάησζε λέσλ, 

2) ζηελ αλάπηπμε εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ γηα ηελ θάιπςε εμεηδηθεπκέλσλ 

πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ, 3) ηε κειέηε θαη αμηνιφγεζε (κειέηεο ρξεζηψλ, έξεπλεο αγνξάο) ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ θνηλνχ πνπ εμππεξεηνχλ κε ηδία, αιιά θαη δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (γηαηξνί, εξεπλεηέο, θνηηεηέο), 4) ηελ απφθηεζε γλψζεσλ/ δεμηνηήησλ πνπ 

αθνξνχλ ζην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν πνπ ζεξαπεχεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ, 5) ηε δηαρείξηζε 

πιεξνθνξηαθψλ πεγψλ ζπληνλίδνληαο ηνλ εληνπηζκφ, ηελ επηινγή, ηελ πξφζθηεζε, ηελ αλάιπζε 

θαη επεμεξγαζία θαη ρξήζε ηνπο, 6) ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ππεξεζηψλ 
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(information integration), 7) ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζην πιηθφ θαη ηελ πιήξσζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ εμνηθείσζε απηνχ κε ηε 

ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία θαη ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ 

(ζεκηλάξηα ρξεζηψλ, εθπαίδεπζε θνηλνχ), 8) ηε ζπκβνιή θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηα 

εξεπλεηηθά θέληξα, εξγαζηήξηα θαη ινηπά ηκήκαηα ηνπ Οξγαληζκνχ, 9) ηε ζπλεξγαζία κε ηα 

αλσηέξσ ηκήκαηα, ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ (projects) απφ θνηλνχ (πρ. ππεξεζίεο 

βηνπιεξνθνξηθήο), 10) ηελ πηνζέηεζε θαη αλάπηπμε Νέσλ Τερλνινγηψλ (ςεθηαθψλ 

βηβιηνζεθψλ θαη ηδξπκαηηθψλ απνζεηεξίσλ), 11) ηελ αλάπηπμε θνηλνπξαμηψλ θαη 

ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ ηαηξφ-βηνινγηθψλ βηβιηνζεθψλ, 12) ηε ζπκβνιή ζηελ έθδνζε ηαηξφ-

βηνινγηθψλ δεκνζηεπκάησλ, 13) ηελ έξεπλα ζην θνκκάηη ηεο ηαηξηθήο βηβιηνζεθνλνκίαο, 14) 

ηελ ελεκέξσζε γηα εμειίμεηο ηνπ θιάδνπ (ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα), 15) ηελ ίδξπζε 

θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ζε Ελψζεηο Ιαηξηθήο βηβιηνζεθνλνκίαο θιπ. (Detlefsen, 2002; Maclean, 

2006; Crumley, 2006;Fama et al., 2005; Perry et al., 2005; Μάλεζε, 2000). 

Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε απνηειεί ε πξνθήξπμε ζέζεσο ηαηξηθνχ βηβιηνζεθνλφκνπ 

ηεο Ιαηξηθήο Κνηλνπξαμίαο Ιζαγελψλ ηεο Αιάζθα (Alaska Native Tribal Health Consortium, 

2007) γηα ηε ζέζε ηνπ Τπεχζπλνπ ηεο Ιαηξηθήο Βηβιηνζήθεο (Health Sciences Library) ηνπ 

Ιαηξηθνχ Κέληξνπ Ιζαγελψλ ηεο Αιάζθα (Alaska Native Medical Centre), ηνπ 

Ννηηνθεληξηθνχ Ιδξχκαηνο ηεο Αιάζθα (South Central Foundation) θαη ηεο Κνηλνπξαμία 

Γεγελψλ Φπιψλ ηεο Αιάζθα (Alaska Native Tribal Health Consortium), ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ν ππνςήθηνο νθείιεη λα θαηέρεη ηηο αθφινπζεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο: α) γλψζεηο ησλ 

ηαηξηθψλ πιεξνθνξηαθψλ πεγψλ, πεξηνδηθψλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ, β) γλψζεηο 

βηβιηνζεθνλνκηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηερληθψλ, γ) νηθνλνκηθέο γλψζεηο θαη δηνηθεηηθέο 

ηθαλφηεηεο, δ) γλψζεηο ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηε Δηαρείξηζε Πιεξνθνξίαο, ε) ηθαλφηεηεο 

γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ζη) εγεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ 

πφξσλ, δ) ηερλνινγηθέο γλψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ θαη ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ, ε) 

δηάζεζε πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη νξγάλσζεο. Η πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο ζπλνςίδεηαη 

ζηελ εθηέιεζε ησλ παξαθάησ θαζεθφλησλ: α) δηνίθεζε ηεο βηβιηνζήθεο, β) αλάπηπμε 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δηνηθεηψλ ζρεδίσλ δξάζεσλ, γ) νηθνλνκηθή δηνίθεζε, δ) 

δηαρείξηζε πεγψλ πιεξνθφξεζεο, δ) εμππεξέηεζε θνηλνχ θαη ε) αλάπηπμε ηερληθψλ θαη 

κεζφδσλ δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ηεο βηβιηνζήθεο.  

 

ηοισεία ηος δείγμαηορ και Αποηελέζμαηα ηηρ Έπεςναρ 

Η έξεπλα δηεμήρζε θαηά ηελ πεξίνδν Ινπλίνπ – Απγνχζηνπ 2007. Σν εξσηεκαηνιφγην εζηάιε 

αξρηθά κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ελψ ζε επφκελε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη 

ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο. πλνιηθά πελήληα πέληε (55) βηβιηνζήθεο έιαβαλ γλψζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είηε κέζσ ηειεθσληθήο ζπλνκηιίαο. 

Οη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο θαη νη ηειεθσληθνί αξηζκνί ησλ βηβιηνζεθψλ ζπλειέρζεζαλ απφ 

ην πιινγηθφ Καηάινγν ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Δπηζηεκνληθψλ θαη Σερλνινγηθψλ 

Βηβιηνζεθψλ (ΔΓΔΣΒ). πλνιηθά ζπγθεληξψζεθαλ ηξηάληα νθηψ (38) πξνζσπηθά αλψλπκα 

εξσηεκαηνιφγηα.  

ε πνζνζηφ 76,3% ην δείγκα απνηεινχζαλ γπλαίθεο θαη ζε 23,6% άλδξεο, ελψ ειηθηαθά 

ην δείγκα ζε πνζνζηφ 26,3% θπκαίλεηαη απφ 25-35 έηε, ζε πνζνζηφ 52,6% ζηα 35 κε 45 έηε, 

ελψ ην 21% είλαη άλσ ησλ 45 εηψλ. 

Ωο πξνο ηελ εκπεηξία νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 42,1% νηη εξγάδνληαη 

ιηγφηεξα απφ 5 έηε ζε ηαηξηθή βηβιηνζήθε, ζε πνζνζηφ 18,4% νηη εξγάδνληαη πάλσ απφ 5 

έηε, ζε πνζνζηφ 21% νηη εξγάδνληαη πάλσ απφ 10 έηε, ελψ θαη έλα πνζνζηφ 18,4% εξγάδεηαη 

πεξηζζφηεξα απφ 20 έηε. 

Ωο πξνο ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ δείγκαηνο, ην 21% δηαζέηεη ηε βαζηθή εθπαίδεπζε, ην 

7,8% είλαη απφθνηηνη ζρνιψλ ΑΔΙ Βηβιηνζεθνλνκίαο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 44,7% είλαη 

απφθνηηνη ζρνιψλ ΣΔΙ Βηβιηνζεθνλνκίαο, ην 13,1% δηαζέηεη πηπρίν ΑΔΙ ζε άιιν γλσζηηθφ 
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αληηθείκελν, ελψ ην 13,1% δηαζέηεη θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηελ Δπηζηήκε ηεο 

Πιεξνθφξεζεο ή ζε ζπλαθέο αληηθείκελν. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο νηη ζε πνζνζηφ 

21% νη εξγαδφκελνη ζε ηαηξηθέο βηβιηνζήθεο δηαζέηνπλ παξαπάλσ απφ έλα πηπρίν, πνπ 

κπνξεί λα είλαη είηε πηπρίν ΑΔΙ/ ΣΔΙ Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη MSc ζηελ Δπηζηήκε ηεο 

Πιεξνθφξεζεο ή ζε ζρεηηθφ κε ηηο Δπηζηήκεο Τγείαο αληηθείκελν (πρ. λνζειεπηηθή), είηε λα 

είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζηε Βηβιηνζεθνλνκία ή ζε άιιν επηζηεκνληθφ 

αληηθείκελν. 

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε 15 εξσηήζεηο θαη πεξηζψξην ειεχζεξνπ θεηκέλνπ γηα 

πξνζσπηθά ζρφιηα. Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ νη αθφινπζεο: 

1. Φχιιν 

2. Ηιηθία 

3. Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε ηαηξηθή βηβιηνζήθε 

4. Δθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν 

5. Η Βηβιηνζήθε ζαο απνηειεί αλεμάξηεην Σκήκα ζην πιαίζην ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ 

αλήθεη; 

6. Πφζνη εξγαδφκελνη απαζρνινχληαη ζηε Βηβιηνζήθε ζαο; 

7. Πνηα είλαη ηα θαζήθνληά ζαο ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο ζαο; 

8. Πνην είλαη ην θνηλφ ηεο Βηβιηνζήθεο ζαο; 

9. Πφζνπο ηίηινπο πεξηνδηθψλ θαη βηβιίσλ δηαζέηεηε; 

10. Πνηα ε κνξθή ηνπ παξαπάλσ πιηθνχ; (έληππε – ειεθηξνληθή) 

11. πκκεηέρεηε ζε ζεκηλάξηα/ ζπλέδξηα ηαηξηθήο βηβιηνζεθνλνκίαο; (λαη – φρη – θακηά 

θνξά) 

12. Δλεκεξψλεζηε γηα ηα ηξέρνληα ζέκαηα/ εμειίμεηο ηνπ πεδίνπ ηεο ηαηξηθήο 

βηβιηνζεθνλνκίαο; (λαη – φρη – δελ μέξσ απφ πνχ λα ελεκεξσζψ) 

13. Μπνξείηε λα αλαθέξεηε δχν πεξηνδηθά ηαηξηθήο βηβιηνζεθνλνκίαο απφ φπνπ ζπλήζσο 

ελεκεξψλεζηε; 

14. Θεσξείηε φηη ν/ε ηαηξηθφο βηβιηνζεθνλφκνο ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε θαη δηα 

βίνπ εθπαίδεπζε; (λαη – φρη – ε εκπεηξία αξθεί) 

15. Καηά ηελ άπνςή ζαο, νη ηαηξηθήο νη ηαηξηθέο βηβιηνζήθεο ζηελ Διιάδα είλαη 

αξθνχλησο εμνπιηζκέλεο θαη επαλδξσκέλεο κε εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ; 

(λαη – φρη – δελ έρσ εηθφλα ησλ άιισλ βηβιηνζεθψλ) 

16. Πξνζσπηθφ ζρφιην 

ηελ εξψηεζε «Η Βηβιηνζήθε ζαο απνηειεί αλεμάξηεην Σκήκα ζην πιαίζην ηνπ Οξγαληζκνχ 

πνπ αλήθεη», ην 26,3% απάληεζε ζεηηθά θαη ην 73,6% απάληεζε αξλεηηθά. Σν απνηέιεζκα 

εμεγείηαη εχθνια εάλ αλαινγηζηεί θαλείο νηη νη πεξηζζφηεξεο λνζνθνκεηαθέο βηβιηνζήθεο δε 

δηαζέηνπλ δηνηθεηηθή απηνηέιεηα, ψζηε λα απνηεινχλ αλεμάξηεηα ηκήκαηα ζην πιαίζην ηνπ 

Οξγαληζκνχ πνπ ιεηηνπξγνχλ, αιιά ππάγνληαη είηε ζην ηκήκα ηεο Γξακκαηείαο, είηε ηνπ 

Πξνζσπηθνχ ή ηεο Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο. 

ηελ εξψηεζε «Πφζνη εξγαδφκελνη απαζρνινχληαη ζηε Βηβιηνζήθε ζαο», ην πνζνζηφ 

ήηαλ 50% γηα κέρξη θαη δχν εξγαδφκελνπο θαη 50% γηα πάλσ απφ δχν εξγαδφκελνπο. Απφ 

ηνπο παξαπάλσ, ην 42,1% είλαη βηβιηνζεθνλφκνη, ην 23,6% δελ είλαη, ελψ ζε πνζνζηφ 34,2% 

νη ηαηξηθέο βηβιηνζήθεο ζηειερψλνληαη απφ ηνπιάρηζηνλ έλα βηβιηνζεθνλφκν, ζπλ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο εξγαδφκελνπο κε άιιε εηδηθφηεηα θαη άιια θαζήθνληα. 

ηελ εξψηεζε «Πνηα είλαη ηα θαζήθνληά ζαο ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο ζαο», ην 89,4% 

αλαθέξεη βηβιηνζεθνλνκηθά θαζήθνληα (θαηαινγνγξάθεζε, ηαμηλφκεζε, εμππεξέηεζε 

θνηλνχ, δαλεηζκφ θιπ.), ελψ ην 13,1% αζρνιείηαη κε άιιεο εξγαζίεο (εμσηεξηθέο δνπιεηέο, 

θιεηήξεο θιπ.). Απφ ην 89,4% πνπ αζρνινχληαη κε βηβιηνζεθνλνκηθέο εξγαζίεο ην 41% 

αζθεί θαη θαζήθνληα «ππεχζπλνπ/ πξντζηάκελνπ» ηεο Βηβιηνζήθεο. 

ηελ εξψηεζε «Πνην είλαη ην θνηλφ ηεο βηβιηνζήθεο ζαο», ην 18,4% απαληά «γηαηξνί», 

ην 2,6% «εξεπλεηέο», ην 21% «γηαηξνί & εξεπλεηέο», ην 13,1% «γηαηξνί & δηνηθεηηθνί», ην 
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28,9% «γηαηξνί, εξεπλεηέο, δηνηθεηηθνί» θαη ην 15,7% απαληά «φινη νη παξαπάλσ». ηελ 

θαηεγνξία ησλ «γηαηξψλ» πεξηιακβάλνληαη φινη νη αζθνχληεο επαγγέικαηα πγείαο θαη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ «εξεπλεηψλ» εληάζζνληαη θαη νη θνηηεηέο (κεηαπηπρηαθνί, δηδαθηνξηθνί) πνπ 

εθπνλνχλ έξεπλα. 

Ωο πξνο ην πιηθφ πνπ δηαζέηνπλ νη Βηβιηνζήθεο, ζε πνζνζηφ 63,1% μεπεξλά ηνπο 500 

ηίηινπο βηβιίσλ, ελψ ζε πνζνζηφ 28,9% μεπεξλά ηνπ 500 ηίηινπο πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ. Οη 

ηαηξηθέο βηβιηνζήθεο ζε πνζνζηφ 65,7% είλαη «πβξηδηθέο», ζπλδπάδνληαο έληππν θαη 

ειεθηξνληθφ πιηθφ, ελψ ζε πνζνζηφ 31,5% νη ζπιινγέο είλαη ζε έληππε κνξθή, κε κία 

κνλαδηθή πεξίπησζε (2,6%) πνπ ε ζπιινγή είλαη κφλνλ ειεθηξνληθή. 

ηελ εξψηεζε «πκκεηέρεηε ζε ζεκηλάξηα/ ζπλέδξηα ηαηξηθήο βηβιηνζεθνλνκίαο», ην 

39,4% απαληά ζεηηθά, ην 34,2% απαληά αξλεηηθά θαη ην 26,3% απαληά πσο ζπκκεηέρεη 

«θακηά θνξά». 

ηελ εξψηεζε «Δλεκεξψλεζηε γηα ηα ηξέρνληα ζέκαηα/ εμειίμεηο ηνπ πεδίνπ ηεο ηαηξηθήο 

βηβιηνζεθνλνκίαο», ην 55,2% απαληά ζεηηθά, ην 23,6% απαληά αξλεηηθά, ελψ έλα πνζνζηφ 

21% δειψλεη πσο δελ γλσξίδεη απφ πνχ κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ζέκαηα ηαηξηθήο 

βηβιηνζεθνλνκίαο. 

ε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο, ζηελ εξψηεζε «Μπνξείηε λα αλαθέξεηε δχν πεξηνδηθά 

ηαηξηθήο βηβιηνζεθνλνκίαο απφ φπνπ ζπλήζσο ελεκεξψλεζηε», ην 15,7% αλαθέξεη 

νλνκαζηηθά έλα (1) πεξηνδηθφ ηαηξηθήο βηβιηνζεθνλνκίαο, ην 23,6% αλαθέξεη δχν (2) 

πεξηνδηθά φπσο δεηάηαη, θαη ε πιεηνςεθία ζε πνζνζηφ 60,5% δελ αλαθέξεη θαλέλα πεξηνδηθφ 

ηαηξηθήο βηβιηνζεθνλνκίαο. 

ηελ εξψηεζε «Θεσξείηε φηη ν ηαηξηθφο βηβιηνζεθνλφκνο ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ 

εμεηδίθεπζε θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζε», ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απαληά ζεηηθά ζε πνζνζηφ 

97,3%, ελψ κφιηο ην 2,6% απαληά αξλεηηθά. 

Σέινο, ζηελ εξψηεζε «Καηά ηελ άπνςή ζαο, νη ηαηξηθέο βηβιηνζήθεο ζηελ Διιάδα είλαη 

αξθνχλησο εμνπιηζκέλεο θαη επαλδξσκέλεο κε εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ», ην 2,6% 

απαληά ζεηηθά, ην 68,4% απαληά αξλεηηθά θαη ην 28,9% απαληά πσο δελ έρεη εηθφλα ησλ 

άιισλ βηβιηνζεθψλ. 

Απφ ηα πξνζσπηθά ζρφιηα ησλ εξσηεζέλησλ κεηαθέξνπκε απηνχζηεο απαληήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε δσηηθά ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ θιάδν ηεο ηαηξηθήο 

βηβιηνζεθνλνκίαο, φπσο: «νη ηαηξηθέο βηβιηνζήθεο είλαη επαλδξσκέλεο κε κηθξφ αξηζκφ 

θαηαξηηζκέλσλ αηφκσλ», «αζχκθνξε ρξεκαηηθά ε ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα ή ζπνπδέο 

εμσηεξηθνχ γηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε», «ππάξρεη αλάγθε γηα πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ θαη 

εμεηδίθεπζε», «λα εξγάδνληαη κφλν βηβιηνζεθνλφκνη ζηηο ηαηξηθέο βηβιηνζήθεο», «ην 

πξνζσπηθφ πξέπεη λα έρεη βηβιηνζεθνλνκηθή εθπαίδεπζε πνπ λα ζπλδπάδεηαη κε πείξα, ελψ 

ην βαζηθφ πξφβιεκα είλαη νηη δελ ππάξρνπλ πνιινί βηβιηνζεθνλφκνη», «ρξεηάδεηαη 

πεξηζζφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηαηξηθψλ βηβιηνζεθψλ», «δελ ππάξρεη πνιηηηθή 

βνχιεζε», «νη ηαηξηθέο βηβιηνζήθεο ζηελ Διιάδα θέξνπλ ηελ θαθνδαηκνλία λα είλαη ζε 

εξγαζηαθφ ρψξν πνπ ε χπαξμή ηνπο ζεσξείηαη πνιπηέιεηα θαη σο εθ ηνχηνπ θαηέρνπλ πάληα 

ηελ ηειεπηαία ζέζε ζηε ζεηξά πξνηεξαηνηήησλ ελφο λνζνθνκείνπ», «ρξεηάδεηαη θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ βηβιηνζεθψλ ζην πιαίζην ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπο», «λα γίλνπλ νη βηβιηνζήθεο 

αλεμάξηεηα νξγαλσκέλα ηκήκαηα». 

 

Καηαληκηικά ζςμπεπάζμαηα: Πποβλημαηιζμοί & Πποηάζειρ 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

Ιαηξηθέο Βηβιηνζήθεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηέο είλαη ηα «δηνηθεηηθά». Αξρηθά, ην 

γεγνλφο ηνπ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ηαηξηθψλ βηβιηνζεθψλ δελ απνηειεί δηνηθεηηθά 

αλεμάξηεην ηκήκα, δπζρεξαίλεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη γελλά γξαθεηνθξαηηθά 

θνιιήκαηα, ελψ ζπξξηθλψλεη ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη εζσηεξηθήο 

αλάπηπμεο. 
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Οη εξγαδφκελνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θαίλεηαη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε 

εμεηδίθεπζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ 

αληηθεηκέλνπ πνπ θαινχληαη λα θαιχςνπλ πιεξνθνξηαθά, αλ θαη ε ελεκέξσζή ηνπο θαίλεηαη 

λα είλαη ειιηπήο φζνλ αθνξά ζηηο εμειίμεηο ηνπ θιάδνπ (45%). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη θαη ην 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πνπ δειψλεη φηη δελ γλσξίδεη απφ πνχ κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα 

δεηήκαηα ηνπ θιάδνπ (21%). Η ειιηπήο ελεκέξσζε απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο ηνπ 

φηη κνλάρα κηθξφ πνζνζηφ εξσηεζέλησλ αλαθέξεη κέρξη θαη δχν (2) πεξηνδηθά ηαηξηθήο 

βηβιηνζεθνλνκίαο (23,6%). 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε εηθφλα πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη ζηηο ηαηξηθέο 

βηβιηνζήθεο φζνλ αθνξά ζηε ζηειέρσζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο. Η πιεηνςεθία ζεσξεί φηη ε 

ηαηξηθέο βηβιηνζήθεο δελ είλαη θαιά εμνπιηζκέλεο θαη επαλδξσκέλεο (68,4%), ελψ ζεκαληηθφ 

είλαη θαη ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ δελ έρνπλ εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ησλ άιισλ ειιεληθψλ 

ηαηξηθψλ βηβιηνζεθψλ (29%). 

Ο πβξηδηθφο ραξαθηήξαο ησλ ηαηξηθψλ βηβιηνζεθψλ (ζε πνζνζηφ 66%) θαλεξψλεη ηε 

ζηαδηαθή πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο βηβιηνζήθεο, θαζηζηψληαο παξάιιεια 

θαηάθνξε ηελ αλάγθε γηα εμέιημε ηνπ ξφινπ ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ, νη νπνίνη νθείινπλ λα 

γλσξίδνπλ θαη λα ρεηξίδνληαη ηηο ηερλνινγίεο. 

Αλεμάξηεηα, φκσο, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζεο έξεπλα νθείινπκε λα 

ζεκεηψζνπκε φηη ζηελ Διιάδα ζήκεξα δελ πθίζηαηαη θαλέλαο επίζεκνο επηθνηλσληαθφο 

δίαπινο αλάκεζα ζηηο ηαηξηθέο βηβιηνζήθεο. Όπνπ ππάξρνπλ ζπλεξγαζίεο απνδίδνληαη ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ κεηαμχ ηνπο νη εξγαδφκελνη. Δπίζεο, δελ ππάξρεη 

Έλσζε Διιήλσλ Ιαηξηθψλ Βηβιηνζεθνλφκσλ, κέζσ ηεο νπνίαο νη ηαηξηθνί βηβιηνζεθνλφκνη 

ζα κπνξνχζαλ λα θαζηεξψζνπλ ηα επαγγεικαηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, λα 

θαηαζηήζνπλ ζαθέο ηνλ ξφιν ηνπο θαη λα δηεθδηθήζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε αληίζηνηρνπο 

θνξείο. Αθφκα, ζηελ Διιάδα δελ ιακβάλνπλ ρψξα ζπλαληήζεηο ηαηξηθψλ βηβιηνζεθνλφκσλ, 

εκεξίδεο ή ζπλέδξηα θαη ε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο πεξηνξίδεηαη ζε επξσπατθέο θαη πην 

ζπάληεο δηεζλείο ζπλαληήζεηο. Σέινο, λα ζεκεησζεί φηη ζηηο ρνιέο Βηβιηνζεθνλνκίαο δελ 

δηδάζθνληαη καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλεχξεζε, αλαδήηεζε, αλάθηεζε θαη δηαρείξηζε ελ 

γέλεη ηεο πιεξνθνξίαο ησλ Δπηζηεκψλ Τγείαο. Όινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο ζηέθνληαη 

ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηαηξηθψλ βηβιηνζεθψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ ξφινπ ησλ 

ηαηξηθψλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ Διιάδα. Καηά ζπλέπεηα, ην επαγγεικαηηθφ πξνθίι ηνπ 

Έιιελα ηαηξηθνχ βηβιηνζεθνλφκνπ ζθηαγξαθείηαη δηαζηξεβισκέλν, ελψ ππνηηκάηαη ε 

επηζηεκνληθή ηνπ ζπκβνιή, απφξξνηα ελδερνκέλσο ηεο ιαλζαζκέλεο ή ειιηπνχο εθηίκεζεο 

ηνπ ξφινπ ησλ ίδησλ ησλ ηαηξηθψλ βηβιηνζεθψλ ζην πιαίζην ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

Γηα ηελ αλαηξνπή ηεο παξνχζεο πξαγκαηηθφηεηαο, νη ζπγγξαθείο ηνπ άξζξνπ 

πξνηείλνπλ: α) ηελ θαζηέξσζε καζεκάησλ ηαηξηθήο βηβιηνζεθνλνκίαο ζηηο ρνιέο ή/θαη ηε 

ζχζηαζε Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδίθεπζεο ζηε Βηβιηνζεθνλνκία Δπηζηεκψλ 

Τγείαο, β) ηελ ίδξπζε πιιφγνπ/ Έλσζεο ηαηξηθψλ βηβιηνζεθνλφκσλ, γ) ηε ζχζηαζε νκάδσλ 

εξγαζίαο, δ) ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ δηθηχσλ θαη θνηλνπξαμηψλ, ε) ηελ έθδνζε 

πεξηνδηθήο έθδνζεο, ζη) ηε δεκηνπξγία blogs γηα θαζεκεξηλή θαη πην αλεπίζεκε επηθνηλσλία 

θαη δ) ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ/ ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ θαη ζπλαληήζεσλ. 
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