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Πεπίλητη 

Τα ηειεπηαία ρξόληα έρνπκε δεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξόπν επηθνηλσλίαο θαη 

αληαιιαγήο ηεο πιεξνθνξίαο ζην Γηαδίθηπν.  Έρνπκε δεη ην Web λα κεηαηξέπεηαη ζε 

Web2.0 θαη λα πξνζθέξνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξεο ππεξεζίεο θνηλσληθνύ 

πεξηερνκέλνπ όπσο ηα ηζηνιόγηα (weblogs ή blogs), ηα wikis, ηνπο RSS readers θαη 

ηνπο social bookmarkers ηα νπνία δηεπθνιύλνπλ ηελ επηθνηλσλία θαζώο πξνζθέξνπλ 

λένπο ηξόπνπο δηαθίλεζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλώζεο δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα 

ζηνπο ππόινηπνπο ρξήζηεο λα αληαπνθξηζνύλ θαη λα εθθξάζνπλ ηε γλώκε ηνπο κε 

κεγάιε επθνιία θαη άκεζα.  Η ρξήζε ηζηνινγηώλ έρεη παίμεη θαηαιπηηθό ξόιν ζε 

απηή ηε λέα επνρή θαζώο πξνζθέξνπλ έλαλ εύθνιν, έγθαηξν θαη άκεζν ηξόπν  

επηθνηλσλίαο.  Η επθνιία δεκηνπξγίαο, δηαρείξηζήο θαη ρξήζεο ηνπο ηα έρεη θαηαηάμεη 

αλάκεζα ζηα πην δηαδεδνκέλα κέζα επηθνηλσλίαο ηνπ δηαδηθηύνπ. Οη βηβιηνζήθεο 

αλαπηύζζνληαη παξάιιεια κε απηέο ηηο εμειίμεηο θαη κεηαηξέπνληαη θαη απηέο κε ηε 

ζεηξά ηνπο από Library ζε Library2.0.  Υηνζεηνύλ ηα ηζηνιόγηα σο κέζα επηθνηλσλίαο 

θαη νη βηβιηνζεθνλόκνη ηα ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπο ελεκέξσζε θαη 

επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Σηελ παξνύζα εηζήγεζε ζα γίλεη κία 

ζύληνκε εηζαγσγή ζηα Web2.0 θαη Library2.0, ζα αλαθεξζεί ηη είλαη ηζηνιόγην, πσο 

κπνξεί θάπνηνο λα δεκηνπξγήζεη έλα, ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη νξγάλσζεο, ζρεηηθό 

ινγηζκηθό, πξνζζήθε βνεζεηηθώλ widgets θαη ππεξεζηώλ θαη πσο κπνξεί λα γίλεη 

έγθαηξε ελεκέξσζε κέζσ RSS feeds. Δπίζεο, ζα παξνπζηαζζεί πσο κπνξεί  έλα 

ηζηνιόγην λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηηο βηβιηνζήθεο θαη ηνπο βηβιηνζεθνλόκνπο 

νκαδηθά ή αηνκηθά γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηζηεκνληθήο επηθνηλσλίαο θαη ζα 

παξνπζηαζηνύλ ζρεηηθά παξαδείγκαηα.   

 

Λέξειρ Κλειδιά: Τα ηζηνιόγηα σο κέζα επηζηεκνληθήο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηηο 

βηιηνζήθεο θαη ηνπο βηβιηνζεθνλόκνπο 

 

Abstract  

Lately, we have noticed tremendous changes concerning communication and 

information exchange in the Web.  We have seen Web turning into Web2.0 and more 

and more social software services like weblogs, wikis, RSS readers and social 

bookmarkers emerging in order to facilitate communication, by offering new ways for 

the distribution of information and knowledge and by allowing users to submit their 

feedback easily and directly.  

Weblogs have played a significant role to this new era since they offer an easy, 

prompt and direct way of communication.  The simplicity of creating, administering 

and using a weblog has placed it among the most popular means of communication in 

the Web. At the same time Libraries are advancing in step with these developments 

and they turn from Library to Library2.0. and they use weblogs for their daily 

information and communication among other libraries and librarians. In this paper the 

author will make a brief introduction to Web2.0 and Library2.0 and she will explain 

what a weblog is, how somebody can create one, issues that have to do with 

administration and organisation, relevant software, use of auxiliary widgets and 



services and how prompt information can take place through RSS feeds.  A 

presentation with examples will be done in order to show how libraries and librarians 

can use weblogs individually or in groups to enhance scientific communication.  
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1 Ειζαγυγή 

Οη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ έρνπλ δηαπηζηώζεη ξηδηθέο αιιαγέο ζηηο ππεξεζίεο πνπ 

ηνπο πξνζθέξνληαη ηα ηειεπηαία ρξόληα.  Τνπο δίλεηαη πιένλ ε δπλαηόηεηα λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη απηνί ζηνλ εκπινπηηζκό ηνπ κε κεγάιε επθνιία θαη ρσξίο εηδηθέο 

ηερληθέο ηθαλόηεηεο.  Τν Γηαδίθηπν έρεη γίλεη πην θνηλσληθό θαη επηηξέπεηαη ε 

απνζήθεπζε, δεκνζίεπζε, νξγάλσζε θαη δηάδνζε πξνζσπηθώλ αξρείσλ.  Η 

δξακαηηθή απηή αιιαγή πνπ πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ 

πεξηζζόηεξσλ ρξεζηώλ ιέγεηαη Web 2.0.  Οη βηβιηνζήθεο γηα άιιε κία θνξά δελ 

έκεηλαλ πίζσ όζν αθνξά ηηο λέεο ηάζεηο.  Όπσο πάληα πεγαίλνπλ παξάιιεια κε ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη βξίζθνπλ ηξόπνπο ώζηε λα κελ ηηο αθήζνπλ 

αλεθκεηάιιεπηεο. Τν απνηέιεζκα είλαη ε δεκηνπξγία ηεο Βηβιηνζήθεο 2.0 πνπ 

πξνζθέξεη λέεο ππεξεζίεο θαη δπλαηόηεηεο ζπκκεηνρήο ζην ρξήζηε.  Ταπηόρξνλα, νη 

βηβιηνζεθνλόκνη ζπκκεηέρνπλ θαη απηνί πξνζσπηθά κε δπλακηθόηεηα ζε όιεο απηέο 

ηηο εμειίμεηο θαη αλαθαιύπηνπλ ζπλερώο θαηλνύξγηνπο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο θαη 

ελεκέξσζεο. 

2 Web 2.0 

Πξνο ην παξόλ δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο νξηζκόο γηα ην Web 2.0 θαη πνιιέο θνξέο 

έρεη δεκηνπξγεζεί δηαθσλία κε ηε κία κεξηά λα ππνζηεξίδεη όηη έρνπκε λα θάλνπκε κε 

κία δηαδηθηπαθή επαλάζηαζε θαη ηελ άιιε λα ιέεη όηη έρνπκε λα θάλνπκε κε θάηη 

αλνύζην ην νπνίν πξνσζείηαη θαζαξά θαη κόλν γηα ιόγνπο κάξθεηηλγθ. 

 

Ο όξνο αλαθέξζεθε γηα πξώηε θνξά ην 2004 από ηνπο Tim O'Reilly θαη Dale 

Dougherty ηεο εηαηξίαο Ο'Reilly Media, νη νπνίνη κε ην Web 2.0 πεξηέγξαθαλ ηηο 

θαηλνύξγηεο  δηαδηθηπαθέο ηάζεηο θαη επαγγεικαηηθά κνληέια.  Σην Web 2.0 βιέπνπκε 

όηη δελ ππάξρνπλ παζεηηθνί ρξήζηεο θαζώο νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηε 

δηακόξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ππάξρεη εκπηζηνζύλε ζηελ πιεξνθνξία πνπ 

θαηαρσξεί ν ρξήζηεο θαη πξνζθέξνληαη εληζρπκέλεο εκπεηξίεο ρξεζηώλ (rich user 

experiences) όπσο ην Google Maps (2007).  Δπίζεο ε δηαλνκή ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

ησλ αξρείσλ είλαη ζπκκεηνρηθή θαη ε δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε ησλ πξντόλησλ κπνξεί 

ζηελ νπζία λα ππάξμεη ζε νπνηαδήπνηε ηζηνζειίδα κε ην πεξηερόκελν ησλ 

δηαθεκίζεσλ πξνζαξκνζκέλν ζε απηό ησλ ηζηνζειίδσλ,  (O'Reilly 2005) 

 

Τν Web 2.0 είλαη ε εμειηγκέλε έθδνζε ηνπ αξρηθνύ Web (Web 1.0) 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, ην 

social bookmarking θαη όιεο νη ππεξεζίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα 

ζπκκεηέρνπλ έκπξαθηα θαη λα έρνπλ πιήξε έιεγρν ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ.  

Οη ππεξεζίεο απηέο πξνζθέξνληαη θαηά θύξην ιόγσ δσξεάλ ή κε πνιύ ρακειό 

θόζηνο, κε πξναπαηηνύκελν ηελ εγγξαθή ηνπ ρξήζηε ζε απηέο. 

2.1 Tags 

Η νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ θαηαρσξνύλ πιένλ ζην Γηαδίθηπν νη εθαηνκκύξηα 

ρξήζηεο ηνπ γίλεηαη κε ηε ρξήζε tags (folksonomy) από ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο θαη 

όρη κε ηε ρξήζε επξεηεξίσλ (taxonomy) (O'Reilly 2005).  Τα tags είλαη ιέμεηο ηεο 

θπζηθήο γιώζζαο νη νπνίεο απνηεινύλ ηε ζεκαηηθή πεξηγξαθή ελόο ςεθηαθνύ 



αξρείνπ.  Βιέπνπκε όηη μεθεύγνπκε από ηελ μύιηλε βηβιηνζεθνλνκηθή γιώζζα, δελ 

ππάξρεη ειεγρόκελν ιεμηιόγην νύηε ηεξαξρίεο θαη νη ρξήζηεο δίλνπλ ηηο πεξηγξαθέο 

πνπ απηνί ζέινπλ ζηα αξρεία ηνπο.  Έλαο από ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη 

ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνύλ ηα tags είλαη ε εύθνιε αλάθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ έρεη 

απνζεθεπηεί.  Πξόθεηηαη γηα έλα εγσθεληξηθό ζύζηεκα θαζώο νη ρξήζηεο 

ρξεζηκνπνηνύλ θαηά θύξην ιόγσ ηηο ιέμεηο πνπ ζα βνεζνύζαλ απηνύο ηνπο ίδηνπο λα 

αλαθηήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία θαη όρη απηέο πνπ είλαη πηζαλό λα 

ρξεζηκνπνηνύζαλ θαη νη ππόινηπνη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ (Hammond et.al. 2005). 

3 Βιβλιοθήκη 2.0 (Library 2.0) 

Όπσο κε ην Web 2.0 δελ ππάξρεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκόο γηα ηε Βηβιηνζήθε 2.0 

(Library 2.0) αιιά κε απιά ιόγηα κπνξνύκε λα πνύκε όηη είλαη ε πηνζέηεζε ηνπ Web 

2.0 ζηηο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο.  Αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηερλνινγηώλ πνιπκέζσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε 

θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηώλ, ζηηο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο θαη ζπιινγέο ηεο 

βηβιηνζήθεο.  Δίλαη επηθεληξσκέλε ζηνλ ρξήζηε, πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο 

ρξεζηκνπνηώληαο πνιπκέζα, είλαη πινύζηα ζε θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη 

επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ζπκβάιινπλ ζηηο αιιαγέο ηεο βηβιηνζήθεο (Maness 

2006).  Δπηπξνζζέησο κπνξνύκε λα πνύκε όηη είλαη ε αληίδξαζε ησλ 

βηβιηνζεθνλόκσλ ζε όιε ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε πνπ ιακβάλεη ρώξα ηα ηειεπηαία 

ρξόληα θαη ε πηνζέηεζή ηεο ζηε βηβιηνζήθε ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα λα ππάξρεη 

κεγαιύηεξε εκπηζηνζύλε ζηνπο ρξήζηεο θαη λα αλαπηύζζνληαη λένη κέζνδνη 

επηθνηλσλίαο θαη ππεξεζηώλ πιεξνθόξεζεο κε θνηλσληθό ραξαθηήξα (Curran, 

Murray & Christian 2007, pp.288-297). 

 

Σπγγξαθείο όπσο ν Breeding (2006, quoted in Maness 2006) πηζηεύεη όηη πνιιέο 

βηβιηνζήθεο παιεύνπλ αθόκα λα απνθηήζνπλ απηά πνπ έπξεπε από ην Web 1.0, όπσο 

απιέο θαη ζηαηηθέο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο θαη όηη είλαη πνιύ λσξίο αθόκα λα κηιάκε 

γηα Βηβιηνζήθε 2.0.  Σηελ πξάμε όκσο ζα δνύκε όηη έλαο κεγάινο αξηζκόο 

βηβιηνζεθώλ έρεη ήδε αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο Web 2.0 ππεξεζίεο πνπ ζα 

αλαθεξζνύλ ζηε ζπλέρεηα θαη λα κεηαηξέπεη ηηο Γηαδηθηπαθέο ηνπ ππεξεζίεο ζε 

Βηβιηνζήθε 2.0. 

3.1 Υπηρεσίες τοσ Web 2.0 ποσ τρησιμοποιούνται στη Βιβλιοθήκη 2.0 

3.1.1 Σςγσπονιζμένη ανηαλλαγή μηνςμάηυν (Synchronous messaging) 

Η ζπγρξνληζκέλε αληαιιαγή κελπκάησλ γλσζηή θαη σο Instant Messaging (IM) 

επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ρξεζηώλ ηνπ Γηαδηθηύνπ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν.  

Δπηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα πιεθηξνινγεί ην κήλπκά ηνπ, λα ην ζηέιλεη ζε άιινπο 

ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη ηαπηόρξνλα ζην Γηαδίθηπν θαη λα ιακβάλεη απαληήζεηο από 

απηνύο.  Απηή ηε ζηηγκή ην MSN Messenger (MSN Messenger 2007), ην Yahoo! 

Messenger (Yahoo! Messenger 2007) θαη ην Google Talk (Google Talk 2007) είλαη 

από ηηο πην δηαδεδνκέλεο ππεξεζίεο ζπγρξνληζκέλεο αληαιιαγήο κελπκάησλ.  

 

Η ζε πξαγκαηηθό ρξόλν επηθνηλσλία δελ ρξεηάδεηαη πιένλ λα γίλεηαη πξόζσπν κε 

πξόζσπν αιιά δίλεηαη ε δπλαηόηεηα Γηαδηθηπαθήο ζπδήηεζεο ε νπνία κπνξεί λα 

εληζρπζεί απν ήρν θαη εηθόλα.  Έλα από ηα κεγαιύηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ζπγρξνληζκέλεο αληαιιαγήο κελπκάησλ είλαη όηη γηα πξώηε θνξά κπνξεί λα 

απνζεθεπηεί ε ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ θαη έπεηηα λα αλαθηεζεί, 

λα κειεηεζεί, λα θαηαινγνγξαθεζεί, λα αμηνινγεζεί θαη λα αλαιπζεί πξνζεθηηθά 

(Maness 2006). 



3.1.2 RSS Feeds 

Η θαζεκεξηλή ελεκέξσζε ελόο ρξήζηε ηνπ Γηαδηθηύνπ κπνξεί λα πξνέξρεηαη από 

ηζηνιόγηα, ηζηνζειίδεο, βάζεηο δεδνκέλσλ θηι.  Ακέζσο καδεύεηαη έλαο πνιύ κεγάινο 

αξηζκόο πεγώλ ν νπνίνο αλαλεώλεηαη θαζεκεξηλά θαη ηνλ νπνίν είλαη πνιύ δύζθνιν 

λα παξαθνινπζνύκε ζπλερώο κέρξη λα εληνπίζνπκε πνηεο είλαη νη θαηλνύξγηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζε απηόλ.  Τα RSS Feeds καο δίλνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα ελεκεξσλόκαζηε έγθαηξα γηα ηηο θαηλνύξγηεο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ 

πξνζηεζεί ζηηο πεγέο πνπ καο ελδηαθέξνπλ. 

 

Τν RSS είλαη ην αθξσλύκην γηα ηα Rich Site Summary, ή Really Simple Syndication, 

ή RDF Site Summary.  Δίλαη έλα θνκκάηη θώδηθα XML ην νπνίν πεξηγξάθεη έλα 

θαλάιη ή έλα feed πξόζθαησλ ελεκεξώζεσλ ζε κία ηζηνζειίδα. Η βηβιηνζήθε κπνξεί 

λα εθκεηαιιεπηεί ηα RSS Feeds γηα λα ελεκεξώλεη ηνπο ρξήζηεο αιιά θαη ηνπο 

ππόινηπνπο βηβιηνζεθνλόκνπο γηα θαηλνύξγηεο ππεξεζίεο, γηα ην λεναπνθηεζέλ 

πιηθό, γηα λέεο θαηαρσξίζεηο ζην ηζηνιόγην πνπ κπνξεί λα δηαηεξεί αιιά θαη ζηνλ 

θαηάινγό ηεο (Holvoet 2006, pp.32-33).   

3.1.3 Wikis 

Τα wikis είλαη ηζηνζειίδεο ζηηο νπνίεο κπνξεί νπνηνζδήπνηε έρεη πξόζβαζε  ζην 

Γηαδίθηπν λα θαηαρσξεί θείκελα αιιά θαη λα επηκειείηαη όια όζα έρνπλ ήδε 

θαηαρσξεζεί.  Τν πην γλσζηό wiki είλαη ε Wikipedia ε νπνία ππάξρεη ζε πνιιέο 

γιώζζεο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη ε Διιεληθή.  Σηηο βηβιηνζήθεο έλα wiki ζα 

κπνξνύζε λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπιινγήο αιιά θαη ζηηο ππεξεζίεο 

πιεξνθόξεζεο επηηξέπνληαο ηελ επξεία ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ 

δηαθνξεηηθώλ βηβιηνζεθώλ.  Δθεί ζα κπνξνύζαλ λα δεκνζηεύνληαη εθζέζεηο από 

ζπλέδξηα,  ζέκαηα εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο ή αθόκα θαη αθεγήζεηο πξνζσπηθώλ 

επαγγεικαηηθώλ εκπεηξηώλ (Long 2006, pp.157-159).     

 

Έλα από ηα πην γλσζηά βηβιηνζεθνλνκηθά wikis είλαη ην Library Success: a best 

practices wiki (2007) ζην νπνίν δεκνζηεύνληαη επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο βηβιηνζεθώλ, 

ζπκβνπιέο, ελδηαθέξνληεο ζύλδεζκνη ζην Γηαδίθηπν θαη όηη άιιε πιεξνθνξία κπνξεί 

λα βνεζήζεη ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ βηβιηνζεθώλ.  Η δεκηνπξγόο ηνπ Meredith 

Farkas αλαθέξεη όηη ν ζηόρνο ηνπ Library Success είλαη λα  απνηειέζεη έλα 

απνζεηήξην θαιώλ ηδεώλ γηα ηνπο βηβιηνζεθνλόκνπο. 

3.1.4 Social bookmarking 

Social bookmarking είλαη ε απνζήθεπζε ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ καο ελδηαθέξνπλ ζε 

κία δεκόζηα ζρεηηθή ηζηνζειίδα θαη ε νξγάλσζή ηνπο κε ηε ρξήζε tags.  Γελ πξέπεη 

λα ζπγρέεηαη κε ην bookmarking ην νπνίν είλαη ε απνζήθεπζε ηζηνζειίδσλ ζηνλ 

πξνζσπηθό καο ππνινγηζηή.  Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κία ζπιινγή κε social 

bookmarks πξέπεη λα γξαθηνύκε ζε κία ππεξεζία social bookmarking ε νπνία ζα καο 

επηηξέπεη λα απνζεθεύνπκε ζπλδέζκνπο, λα πξνζζέηνπκε ηα tags ηεο αξεζθείαο καο 

θαη λα θαζηζηνύκε ηε ζπιινγή καο δεκόζηα ή ηδησηηθή.  Οη ρξήζηεο κίαο social 

bookmarking ππεξεζίαο κπνξνύλ λα θάλνπλ αλαδήηεζε ζηηο πεγέο κε ιέμεηο-θιεηδηά 

ή όλνκα ρξεζηώλ θαη λα δνύλε ηνπο ζπλδέζκνπο, ηα tags θαη ηα ηαμηλνκηθά 

ζπζηήκαηα πνπ νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη απνζεθεύζεη 

(Educause Learning Initiative 2005). Μεξηθέο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο social 

bookmarking είλαη ηα del.icio.us (del.icio.us 2007), Furl (Furl 2007) θαη ην citeulike 

(citeulike 2007)  γηα ηελ επηζηεκνληθή πιεξνθνξία. 

3.1.5 Δημοζίεςζη και οπγάνυζη οπηικοακοςζηικού ςλικού 

Η βηβιηνζήθε κπνξεί πιένλ λα δεκνζηεύεη, απνζεθεύεη θαη νξγαλώλεη ην 

νπηηθναθνπζηηθό πιηθό ηεο ζην Γηαδίθηπν αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηεί ην 



νπηηθναθνπζηηθό πιηθό άιισλ βηβιηνζεθώλ θαη ηδξπκάησλ κέζα από ζρεηηθέο 

δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο όπσο ην Flickr γηα ηηο θσηνγξαθίεο, ην Youtube γηα ηα βίληεν 

(Κνθθίδνπ 2007) ελώ γηα ηηο ερνγξαθήζεηο ζπλεζίδεηαη ν όξνο podcasting πνπ 

παξαπέκπεη ζε ερεηηθά αξρεία ησλ νπνίσλ νη δεκηνπξγνί κπνξνύλ λα αλεβάζνπλ ζην 

Γηαδίθηπν επηηξέπνληαο ζηνπο ππόινηπνπο ρξήζηεο λα ηα θαηεβάζνπλ ζηνπο 

ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο ηνπο θαη λα ηα αθνύζνπλ όπνηε απηνί επηζπκνύλ 

(Maxymuk 2007, pp.54-57).  Τε ζηηγκή απηή, ε Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε 

Βέξνηαο (2004) ρξεζηκνπνηεί θαη ηα ηξία απηά κέζα γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνώζεζε 

ηνπ νπηηθναθνπζηηθνύ ηεο πιηθνύ ηεο. 

3.1.6 Κοινυνικά δίκηςα (Social networks) 

Τα θνηλσληθά δίθηπα είλαη δίθηπα ρξεζηώλ κε θνηλά ελδηαθέξνληα.  Δπηηξέπνπλ ηελ 

αληαιιαγή κελπκάησλ, ηε ρξήζε ηζηνινγηώλ θαη νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ, ηελ 

νξγάλσζε όινπ ηνπ πιηθνύ κε tags θηι.  Αλάκεζα ζηα θνηλσληθά δίθηπα 

ζπγθαηαιέγνληαη ην MySpace (MySpace 2007) θαη ην Facebook (Facebook 2007) ηα 

νπνία πξνζθέξνπλ ζηνλ ρξήζηε κία πξνζσπηθή ηζηνζειίδα ζηελ νπνία κπνξεί λα 

θάλεη όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη αξγόηεξα λα πξνζζέζεη ζην δίθηπό ηνπ 

άιινπο ρξεζηέο κε ηνπο νπνίνπο ζα αληαιιάζεη απόςεηο θαη πιηθό.   

 

Μέζα ζε απηά ηα δίθηπα ππάξρνπλ ζεκαηηθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα γίλεη 

κέινο νπνηνζδήπνηε ελδηαθέξεηαη γηα ην ζέκα πνπ θαιύπηνπλ θαη είλαη κέινο ηνπ 

δηθηύνπ.  Π.ρ. ζην Facebook κπνξεί θάπνηνο λα ζπκκεηέρεη ζε νκάδεο κε ζέκα ηηο 

Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ή ηε Βηβιηνζήθε 2.0 θαη λα δεκηνπξγήζεη κία νκάδα κε ην 

ζέκα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη.  Με απηό ηνλ ηξόπν δηεπθνιύλεηαη ε επηζηεκνληθή 

επηθνηλσλία εληόο θαη εθηόο ζπλόξσλ θαη αληαιιάζζνληαη απόςεηο πνπ δηεπθνιύλνπλ 

ηελ αλάπηπμε πνηθίισλ θιάδσλ. 

 

Έλα βηβιηνζεθνλνκηθό θνηλσληθό δίθηπν είλαη ην Library 2.0 (2007).  Δίλαη έλα 

δίθηπν ην νπνίν δεκηνύξγεζε ν Bill Drew ρξεζηκνπνηώληαο ην ινγηζκηθό ηεο Ning 

(2007).  Τε ζηηγκή πνπ γξάθεηαη ε παξνύζα εηζήγεζε ην Library 2.0 απαξηζκεί 2099 

κέιε από όιν ηνλ θόζκν ηα νπνία γξάθνπλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ 

ηε Βηβιηνζήθε 2.0, ζρνιηάδνπλ ηηο απόςεηο ησλ άιισλ, ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο, 

πξνηείλνπλ ηδέεο θαη βξίζθνληαη ζε θαζεκεξηλή επηθνηλσλία.  Τν Library 2.0 έρεη θαη 

απηό κηθξόηεξεο ζεκαηηθέο νκάδεο κεξηθέο από ηηο νπνίεο είλαη νη “Academic 

Libraries and Library 2.0/ Web 2.0”, “Training 2.0”, “European Librarians 2.0” θηι. 

4  Ιζηολόγια 

4.1 Τι είναι τα ιστολόγια 

Απηό πνπ έθεξε νκσο ηελ επαλάζηαζε ζην Web 2.0 είλαη ηα ηζηνιόγηα.  Weblogs, 

blogs, ηζηνιόγηα, όπνηνλ όξν θαη αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε, ελλννύκε ην ίδην πξάγκα, κία 

ηζηνζειίδα πνπ ελεκεξώλεηαη ζπρλά θαη ε νπνία πεξηέρεη ρξνλνινγεκέλεο 

δεκνζηεύζεηο κε ηηο πην πξόζθαηεο λα εκθαλίδνληαη πξώηεο (Bhatt 2005, pp.28-32).  

Οη δεκνζηεύζεηο ζηα ηζηνιόγηα νλνκάδνληαη posts θαη νη ζπγγξαθείο θαη δηαρεηξηζηέο 

ηνπο bloggers.  Τα posts πεξηέρνπλ θείκελν, θσηνγξαθίεο, νπηηθναθνπζηηθό πιηθό, 

παξαπνκπέο ζε άιινπο ηζηόηνπνπο θαη κπνξνύλ λα ζρνιηαζηνύλ από άιινπο bloggers 

ή από απινύο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ.  Τν ζέκα ηνπ θάζε post κπνξεί λα θαζνξηζηεί 

κε ηε ρξήζε tags θαη ην πεξηερόκελν ησλ ηζηνινγίσλ κπνξεί λα αξρεηνζεηεζεί 

ρξνλνινγηθά θαη ζεκαηηθά. 

4.2 Τα ιστολόγια ώς μέσο επικοινωνίας 

Σύκθσλα κε έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Stanford ηα θίλεηξα γηα ηε δεκηνπξγία 

θαη ρξήζε ηζηνινγίσλ είλαη ε θαηαγξαθή ησλ πξνζσπηθώλ εκπεηξηώλ ησλ bloggers 

θαη ε επηθνηλσλία κε γλσζηνύο ηνπο, ν ζρνιηαζκόο ηεο επηθαηξόηεηαο θαη δηαθόξσλ 



ζεκάησλ, ε δπλαηόηεηα έθθξαζεο απόςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ, ε αληαιιαγή απόςεσλ 

θαη δεκηνπξγία θνηλνηήησλ κε παξόκνηα ελδηαθέξνληα γηα αληαιιαγή απόςεσλ θαη 

επηθνηλσλία (Nardi 2004, pp.41-46). Γηαπηζηώλνπκε ινηπόλ όηη έλαο από ηνπο πην 

βαζηθνύο ξόινπο ελόο ηζηνινγίνπ είλαη απηόο ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ε 

νπνία κπνξεί λα γίλεη ζε γεληθό αιιά θαη εηδηθό επηζηεκνληθό επίπεδν.   

 

Τα ηζηνιόγηα επηηξέπνπλ ηελ ηαρύηαηε ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία.  Φαξαθηεξηζηηθό 

παξάδεηγκα γξήγνξεο επηθνηλσλίαο είλαη ε θηλεηνπνίεζε πνπ έγηλε κε αθνξκή ην 

ζάλαην ηεο Ακαιίαο Καιπβηλνύ, ε νπνία ζην ηζηνιόγηό ηεο αθεγνύληαλ ηε κάρε ηεο 

κε ηνλ θαξθίλν θαη κε ηελ αδηαθνξία νξηζκέλσλ ηαηξώλ θαη ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο 

Υγείαο (Malpractice 2007).  Με ην πνπ καζεύηεθε ν ζάλαηόο ηεο, ην λέν κεηαθέξζεθε 

από ηζηνιόγην ζε ηζηνιόγην κε ηαρύηαηνπο ξπζκνύο κε απνηέιεζκα λα νξγαλσζνύλ 

όινη νη Έιιελεο bloggers θαη σο δηακαξηπξία γηα ηελ αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο λα θεξύμνπλ ηελ 1ε Ινπλίνπ σο εκέξα αθηεξσκέλε ζηελ Ακαιία 

Καιπβηλνύ θαη λα δεκνζηεύζνπλ έλα post ζηε κλήκε ηεο.  Ο ζάλαηνο ηεο Ακαιίαο 

Καιπβηλνύ αλαθνηλώζεθε ηελ 25ε Ματνπ 2007 κε έλα ζρόιην ζην ηειεπηαίν post ηνπ 

ηζηνινγίνπ ηεο από ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγό ηνπ λνζνθνκείνπ ζην νπνίν 

λνζειεπόηαλ θαη ηελ 1ε Ινπλίνπ 2007 ηα ηζηνιόγηα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

δηακαξηπξία ήηαλ πάλσ από 1000.  Η είδεζε θαη ην γεγνλόο κεηαθέξζεθε ζηελ 

ηειεόξαζε, ην ξαδηόθσλν θαη ηηο εθεκεξίδεο (Ηξεηώηνπ 2007). 

 

Σε βηβιηνζεθνλνκηθό επίπεδν καο δίλεηαη επίζεο ε δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλήζνπκε 

κε άιινπο βηβιηνζεθνλόκνπο θαη λα αληαιιάμνπκε απόςεηο θαη πξαθηηθέο.  

Πξόζθαηα ζε πνιιά βηβιηνζεθνλνκηθά ηζηνιόγηα ηνπ εμσηεξηθνύ, έγηλαλ  έληνλεο 

ζπδεηήζεηο πάλσ ζηελ απόθαζε ηεο Perry Branch Library ηεο Αξηδόλα ησλ Η.Π.Α. 

λα εγθαηαιείςεη ην ηαμηλνκηθό ζύζηεκα  Dewey θαη λα ηαμηζεηεί ηα βηβιία κε ηνλ 

ηξόπν πνπ ηα ηαμηζεηεί έλα βηβιηνπσιείν (Lavallee 2007).  Μία αλαδήηεζε ζην 

Google Blog Search (2007a) γηα θείκελα  πνπ δεκνζηεύηεθαλ ζε ηζηνιόγηα κεηαμύ 1 

έσο 31 Ινπιίνπ 2007, θαη πεξηέρνπλ ηνπο όξνπο “dewey” θαη “Perry Branch Library” 

έδσζε πίζσ 55 απνηειέζκαηα (Google Blog Search 2007b). 

 

Παξαηεξνύκε όηη γηα λα ελεκεξσζεί ε βηβιηνζεθνλνκηθή θνηλόηεηα γηα απηό ην λέν 

ηξόπν ηαμηλόκεζεο θαη ηαμηζέηεζεο δελ ρξεηάζηεθε λα γίλεη δεκνζίεπζε ζε θάπνην 

ζπλέδξην ή  πεξηνδηθό ην νπνίν κάιηζηα ζα ήηαλ πνιύ ρξνλνβόξν, αιιά ηα λέα 

δηαδνζήθαλ κε ξαγδαίνπο ξπζκνύο κέζα από ηζηνιόγηα θαη ην θπξηόηεξν από όια 

έγηλαλ ζπδεηήζεηο θαη θαηαγξάθεθαλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο απόςεηο ηηο νπνίεο κπνξεί 

λα δηαβάζεη νπνηνζδήπνηε έρεη ζύλδεζε ζην ίληεξλεη θαη λα ζπκκεηάζρεη 

θαηαρσξώληαο ηηο δηθέο ηνπ. 

4.3 Δημιοσργία και στετικό λογισμικό 

Οη bloggers δελ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ HTML ή λα έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο 

πάλσ ζηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ.  Τν ινγηζκηθό βξίζθεηαη ζην Γηαδίθηπν θαη έηζη 

νη ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα ην θαηεβάζνπλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο.  Δίλαη είηε 

δσξεάλ είηε πάξα πνιύ θζελό θαη δελ απαηηείηαη εηδηθόο server θαζώο νη ππεξεζίεο 

πνπ πξνζθέξνπλ ην ινγηζκηθό πξνζθέξνπλ ηαπηόρξνλα δσξεάλ απνζεθεπηηθό ρώξν 

(Pedley 2005, pp.95-100).    Μεξηθέο από ηηο ππεξεζίεο πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα 

δεκηνπξγίαο ηζηνινγίνπ είλαη νη Blogger (2007), Wordpress (2007), LiveJournal 

(2007), TypePad (2007) θαζώο θαη ην ειιεληθό Pathfinder Blogs (2006).  Με ην πνπ 

επηζθέπηεηαη ν ρξήζηεο ηελ ηζηνζειίδα ηεο θάζε ππεξεζίαο, ηνπ δεηείηαη λα αλνίμεη 

έλαλ ινγαξηαζκό επηιέγνληαο έλα όλνκα ρξήζηε θαη έλα θσδηθό πξόζβαζεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα είλαη έηνηκνο λα δώζεη ην url πνπ απηόο επηζπκεί ζην ηζηνιόγηό ηνπ, λα 



θάλεη ηηο ξπζκίζεηο πνπ απηόο επηζπκεί θαη λα αξρίζεη λα θαηαρσξεί ηα δηθά ηνπ 

θείκελα αλώλπκα ή επώλπκα.  

4.4 Διατείριση και οργάνωση 

Τα κέξε ελόο ηζηνινγίνπ είλαη ν ηίηινο ηνπ, νη θαηαρσξήζεηο κε ηελ εκεξνκελία πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ην πεξηερόκελό ηνπ ην νπνίν κπνξεί λα είλαη γεληθό ή εηδηθό θαη 

ηα ζρόιηα θαη ε ζπδήηεζε πνπ αλαπηύρζεθε ζε θάζε θαηαρώξεζε. Δπίζεο, ζπλήζσο 

δίπια από ηηο θαηαρσξήζεηο ππάξρεη έλαο μερσξηζηόο ρώξνο, ην sidebar, όπνπ 

κπνξνύλ λα θαηαρσξεζνύλ επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο όπσο ελδηαθέξνληεο 

ζύλδεζκνη ζην δηαδίθηπν, ζύλδεζκνη ζε άιια ηζηνιόγηα θαη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα ηνλ δηαρεηξηζηή ή ηνπο δηαρεηξηζηέο  ηνπ ηζηνινγίνπ.  Τέινο ην θάζε ηζηνιόγην έρεη 

θαη ην δηθό ηνπ RSS Feed γηα ηελ έγθπξε ελεκέξσζε ησλ αλαγλσζηώλ ηνπ 

(Academic Blogging 2005).  Οη θαηαρσξήζεηο κπνξνύλ λα νξγαλσζνύλ ζύκθσλα κε 

ην ζέκα ηνπο ζε θαηεγνξίεο θαη ζε θάζε θαηαρώξεζε κπνξνύκε λα βάινπκε ηα tags 

πνπ ηελ πεξηγξάθνπλ θαιύηεξα.   

 

Έλα ηζηνιόγην κπνξνύλ λα ην δηαρεηξίδνληαη έλα ή θαη πεξηζζόηεξα άηνκα θαη θαηά 

απηό ην ηξόπν κπνξεί γίλεη έλα κέζν θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο κίαο επηζηεκνληθήο 

νκάδαο ή κίαο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο.  Κάζε κέινο ηεο νκάδαο κπνξεί λα θάλεη 

θαηαρσξίζεηο ζην ηζηνιόγην θαη ηα ππόινηπα κέιε ζα κπνξνύλ λα ηηο ζρνιηάδνπλ θαη 

λα εμειίζζνληαη ζπδεηήζεηο.   Δπίζεο, ην ηζηνιόγην κπνξεί λα είλαη δεκόζην ή θαη 

πεξηνξηζκέλεο πξόζβαζεο θαη νη εγθεθξηκέλνη αλαγλώζηεο λα έρνπλ πξόζβαζε ζε 

απηό κε ηε ρξήζε ελόο όλνκαηνο ρξήζηε θαη ελόο θσδηθνύ πξόζβαζεο. 

4.5 Widgets 

Τα widgets είλαη κηθξνγξαθίεο Web 2.0 ππεξεζηώλ ηηο νπνίεο κπνξνύκε λα 

ηνπνζεηήζνπκε ζηα ηζηνιόγηα αληηγξάθνληαο ηνλ θώδηθά ηνπο, ζηελ HTML ηνπ 

ηζηνινγίνπ.  Καηά απηό ην ηξόπν κπνξνύκε λα έρνπκε ζην ηζηνιόγηό καο όιε ηε 

πιεξνθνξία πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε γλσζηή ζηνπο αλαγλώζηεο καο.  Έλα από ηα 

πην ρξήζηκα widgets πνπ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηα ζεκαηηθά ηζηνιόγηα είλαη απηό 

ηνπ del.cio.us (2007) ην νπνίν παξνπζηάδεη όινπο ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ ζεσξεί ν 

ρξήζηεο ηνπ ελδηαθέξνληεο ή ηα tags πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ ζεκαηηθή πεξηγξαθή 

ησλ ζπλδέζκσλ.  Παξνκνίσο ην Google Reader (2007) πξνζθέξεη έλα widget ην 

νπνίν καο επηηξέπεη λα δείρλνπκε ζηνπο αλαγλώζηεο ηνπ ηζηνινγίνπ καο πνηα ήηαλ ηα 

πην ελδηαθέξνληα posts πνπ δηαβάζακε κέζσ ηνπ reader καο.  Δπίζεο,  κπνξνύκε λα  

θαηαρσξίζνπκε έλα πιαίζην γηα ζπγρξνληζκέλε αληαιιαγή κελπκάησλ ην νπνίν ζα 

δείρλεη πνηνη ρξήζηεο είλαη ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ζην Γηαδίθηπν θαη ην νπνίν ζα 

επηηξέπεη ζε όινπο ηνπο αλαγλώζηεο ηνπ ηζηνινγίνπ λα αληαιιάζζνπλ κελύκαηα θαη 

λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο.  Με άιια ιόγηα κπνξνύκε λα έρνπκε ζε κία 

επηθάλεηα όιε ηελ πιεξνθνξία πνπ ζέινπκε ρσξίο λα αλαγθάδεηαη ν αλαγλώζηεο λα 

θάλεη πνιιέο κεηαβάζεηο από ζειίδα ζε ζειίδα. 

 

4.6 Ιστολόγια και RSS Feeds 

Τα ηζηνιόγηα πξνζθέξνπλ RSS Feeds γηα ηηο λέεο ηνπο θαηαρσξήζεηο αιιά θαη γηα ηα 

θαηλνύξγηα ζρόιηα πνπ γίλνληαη ζε απηέο.  Δπεηδή, όπσο πξναλαθέξζεθε είλαη πνιύ 

δύζθνιν έσο αδύλαην λα ειέγρνπκε θαζεκεξηλά γηα λέεο θαηαρσξήζεηο ή γηα λέα 

ζρόιηα ζηα ηζηνιόγηα πνπ καο ελδηαθέξνπλ, κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε ηα RSS feeds 

ηνπο ζε έλαλ RSS Reader όπσο ηνλ Google Reader (2007) ή ηα Bloglines (2007) θαη 

θάζε θνξά πνπ γίλεηαη θάπνηα αλαλέσζε ν Reader λα καο ελεκεξώλεη γηα απηή ώζηε 

λα έρνπκε έγθαηξε ελεκέξσζε.   

 



Οη RSS readers ή aggregators είλαη ππεξεζίεο νη νπνίεο καο επηηξέπνπλ λα δνύκε ηηο 

λέεο θαηαρσξίζεηο ζηα ηζηνιόγηα πνπ καο ελδηαθέξνπλ.  Πξνζζέηνπκε ην RSS feed ή 

ην URL ηνπ ηζηνινγίνπ ζηνλ reader θαη θάζε θνξά πνπ δεκνζηεύεηαη θάηη 

θαηλνύξγην, ιακβάλνπκε ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε από ηνλ reader.  Δπίζεο, καο 

επηηξέπεη λα νξγαλώζνπκε ηα RSS Feeds ζε θαηεγνξίεο θαη λα απνζεθεύνπκε 

μερσξηζηά ηα δεκνζηεύκαηα πνπ καο θίλεζαλ ην ελδηαθέξνλ ώζηε λα ηα αλαθηνύκε 

πην γξήγνξα (Wusteman 2004, pp.404-413). 

 

Τν RSS feed κπνξεί λα ην βξεη ν ρξήζηεο ζην θάζε ηζηνιόγην μερσξηζηά.  Όζα 

ηζηνιόγηα πξνζθέξνπλ RSS feed ην δειώλνπλ κε ζρεηηθό ζύλδεζκν ή ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ αλαθέξεηαη πνπζελά κπνξνύκε λα ην κάζνπκε θαηαρσξώληαο ην URL ηνπο 

ζε έλαλ RSS reader. 

 

4.7 Ιστολόγια βιβλιοθηκών και βιβλιοθηκονόμων 

Οη βηβιηνζήθεο θαη νη βηβιηνζεθνλόκνη πηνζέηεζαλ ακέζσο απηό ην λέν κέζν 

ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο θαη απηή ηε ζηηγκή κε κία πεξηήγεζε ζηα LISWiki 

(2007) θαη ζην Blogging Libraries Wiki (2006) ζα δηαπηζηώζνπκε όηη ππάξρνπλ 

εθαηνληάδεο βηβιηνζεθνλνκηθά ηζηνιόγηα.   Δθηόο από απηά πνπ ην πεξηερόκελό ηνπο 

είλαη γεληθό ππάξρνπλ θαη εηδηθά όπσο ηα Catalogablog (2007) θαη Cataloging Futures 

(2007) κε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαηαινγνγξάθεζε, ηα Digital Curation 

Blog (2007) θαη Digitization 101  (2007) γηα ην ςεθηνπνηεκέλν πιηθό ή ην 

Infoisland.org (2007) γηα ηηο βηβιηνζήθεο ζε εηθνληθνύο θόζκνπο. 

 

Δπίζεο, ππάξρνπλ νκαδηθά ηζηνιόγηα ηνπ πξνζσπηθνύ δηαθόξσλ βηβιηνζεθώλ γηα ηελ 

κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε όπσο ηα Bernardrefdesk (2007) θαη 

Reference at Newman Library (2007) αιιά θαη απηά ησλ ελώζεσλ βηβιηνζεθνλόκσλ 

θαη βηβιηνζεθώλ όπσο ηα Library and Information Technology Association (LITA 

Blog 2007) θαη  Association of College and Research Libraries (ACRLog 2007).  

 

Σηελ Διιάδα κέρξη ηε ζηηγκή πνπ γξάθεηαη ε παξνύζα εηζήγεζε ππάξρνπλ πέληε 

ηζηνιόγηα πνπ θαιύπηνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε βηβιηνζεθνλνκία θαη κόλν ε Blegen 

Library ηεο American School of Classical Studies at Athens δηαηεξεί δηθό ηεο 

ηζηνιόγην. 
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