Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
ΣΕΑΒ

προγράμματα αυτοματοποίησης
βιβλιοθηκών
η πολιτική και η στρατηγική των ελληνικών
βιβλιοθηκών για το μέλλον
Ημερίδα στο πλαίσιο του 16ου πανελλήνιου συνεδρίου ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.
Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2007, Πανεπιστήμιο Πειραιά (αίθουσα Κανελλόπουλου).

προγράμματα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών
η πολιτική και η στρατηγική των ελληνικών βιβλιοθηκών για το μέλλον

Μέρος 1ο
Εξελίξεις και παρουσίαση βιβλιοθηκονομικών συστημάτων.
το περιβάλλον, τι προσφέρει η αγορά

Μέρος 2ο
Διεθνείς εμπειρίες και εναλλακτικές πρακτικές. Προϋποθέσεις για
χάραξη πολιτικής και στρατηγικής των Ελληνικών Βιβλιοθηκών
το σύστημα, τι απορροφά, τι δεν χρησιμοποιεί και γιατί, ιδέες για εναλλακτικές
προοπτικές και προϋποθέσεις

Μέρος 3ο

Στρογγυλό τραπέζι – Συζήτηση
Συμπεράσματα – Κλείσιμο
προτάσεις για επόμενα βήματα

20 ερωτήματα περιμένουν απάντηση
1. 20 περίπου ιδρύματα ενδεχομένως να αλλάξουν σύστημα τα
επόμενα χρόνια. Κοινά προβλήματα, ξεχωριστή πορεία;
◦ Μεταφορά εγγραφών.
◦ Μεταφορά κατάστασης αντιτύπων, δανεισμένα κλπ.
◦ Μεταφορά δεδομένων μελών,
◦ Μεταφορά δεδομένων για τεύχη περιοδικών (holdings),
◦ Μεταφορά προϋπολογισμών και υπολοίπων,
◦ Εκκρεμείς παραγγελίες,
◦ Δεσμεύσεις προϋπολογισμού,
◦ Πρόστιμα
◦ Εκπαίδευση στο νέο σύστημα,
◦ Μαζική διόρθωση εγγραφών σε UNICODE,
Αν κάποιες βιβλιοθήκες δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα,
τότε γιατί να φορτωθούν σύστημα που υπερκαλύπτει τέτοιες
λειτουργίες.

20 ερωτήματα περιμένουν απάντηση
2. Τι καθιστά το λογισμικό Λ1 κατάλληλο για το Πανεπιστήμιο
Π1 και το λογισμικό Λ2 κατάλληλο για το Πανεπιστήμιο Π2;
◦ Οι διαφορετικές προδιαγραφές;
◦ Οι διαφορετικές ανάγκες;
◦ Τα διαφορετικά κριτήρια;
◦ Αυτονομία των Πανεπιστημίων;
◦ Η τύχη ή η αναγκαιότητα;
Δυνατότητες σύνταξης κοινών προδιαγραφών, ανάλογες
αναγκών και πραγματικών καταστάσεων. Π.χ. NCIP, ILL: patron
initiated borrowing,

20 ερωτήματα περιμένουν απάντηση
3. Σε τι θα βοηθούσε η ύπαρξη ενός κοινού συστήματος σε κάθε
βιβλιοθήκη.
◦
◦

Τι βοήθησε όσους είχαν κοινό σύστημα; Αντάλλασσαν ιδέες, πρακτικές ή
παράπονα για ελλείψεις υποστήριξης;
Τι πρέπει να αλλάξει, τι μπορεί να αλλάξει. Οι δυνατότητες υποστήριξης των
εταιριών ή η ενεργός εμπλοκή των βιβλιοθηκών;

4.

Έχει ανάλογες πιθανότητες επιτυχίας η μεταφορά του (επιτυχημένου)
μοντέλου κοινόχρηστης αγοράς-πρόσβασης ηλεκτρονικών πηγών στην
ενδεχόμενη αγορά κοινού λογισμικού κεντρικά;

5.

Ποια προβλήματα λύνουν και ποια δημιουργούν οι λύσεις συστήματος
κεντρικού καταλόγου για «όλα» τα ιδρύματα. Προϋποθέσεις;

◦
◦
◦
◦
◦

Νομικές: αυτονομία ιδρυμάτων και κοινοί διαγωνισμοί,
Τεχνικές: διαφορετικά πρότυπα,
Θεσμικές: Δεδομένα εντός χώρας,
Οικονομικές: κατανομή βαρών, οφέλη
Νοοτροπίας: εμπεδωμένοι μηχανισμοί ισότιμης συνεργασίας και λήψης
αποφάσεων που επηρεάζουν όλους

20 ερωτήματα περιμένουν απάντηση

6. Δυνατότητες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Αντί
για ετήσιες δαπάνες «υποστήριξης»-συντήρησης,
επένδυση στην ανάπτυξη εργαλείων και τεχνογνωσίας.

Προϋποθέσεις;
7. Υπάρχουν αναλογίες με εμπειρίες-προβλήματα
ανάπτυξης ελληνικών προγραμμάτων αυτοματισμού
βιβλιοθηκών, Γιατί πέτυχαν απέτυχαν,
χρηματοδότηση, δέσμευση, συμμετοχή, ατομικές ή
συλλογικές υποθέσεις.

20 ερωτήματα περιμένουν απάντηση
8. Ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι να απαντηθούν τα
προηγούμενα ερωτήματα και τα επόμενα 12, που θα
προκύψουν στη συνέχεια της διερεύνησης
–
–
–
–

Από το κάθε Πανεπιστήμιο,
τον κάθε Διευθυντής Βιβλιοθήκης,
τη Διοικούσα Επιτροπή του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών
Διαρκείς Ομάδες Εργασίας ειδικών σε ανάλογα θεματικά
αντικείμενα, που θα εξουσιοδοτούνται από το Σύνδεσμο Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, να διερευνούν, επεξεργάζονται και να
εισηγούνται λύσεις.

