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Νέα Ιστοσελίδα τηςΈνωσης 
Ελλήνων Βιβΐ ̂ ιοθηκαρίων 
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Η εξέλιξη στον τομέα της πληροφορικής 
και των νέων τεχνολογιών επηρέασε, όπως 
ήταν φυσικό, σε σημαντικό βαθμό τη βιβλιο
θηκονομία. Η ανάγκη για άμεση επικοινωνία 
ώθησε την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων 
(ΕΕΒ) στην κατοχύρωση του ονόματος της 
στο Διαδίκτυο (http://www.eeb.gr) και στη 
δημιουργία νέας ιστοσελίδας, αποδεικνύο
ντας με αυτό τον τρόπο ότι δεν μένει πίσω στις 
εξελίξεις αλλά εκσυγχρονίζεται και προσαρ
μόζεται, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες 
ανάγκες της κοινωνίας της πληροφορίας. 

Έπειτα από συζητήσεις που έγιναν στο 
Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και με βάση τη 
δεδομένη επιθυμία των μελών της ΕΕΒ για 
επικοινωνία και ενημέρωση, αποφασίστηκε 
να ανασχεδιαστεί η ιστοσελίδα μας και να 
αλλάξει δικτυακό τόπο. Έγινε έρευνα αγοράς 
για την εξεύρεση της πιο συμφέρουσας λύσης 
όσον αφορά τις εταιρείες «φιλοξενίας σελί
δων» (web hosting), καθώς και για την κατο
χύρωση του ονόματος στο Ιδρυμα Τεχνολο
γίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Πληροφορικής 
(ΙΤΕ). Παράλληλα, θεωρήθηκε προτιμότερο 
να αναλάβουν την όλη διαδικασία διαχείρισης 
της ιστοσελίδας της ΕΕΒ βιβλιοθηκονόμοι, 
μέλη της ένωσης μας, παρά κάποια εταιρεία, η 
οποία θα είχε και απαγορευτικό κόστος αλλά 
και δεν θα μπορούσε να κατανοήσει τις ανά
γκες του χώρου μας. 

Η προηγούμενη ιστοσελίδα φιλοξενείτο 
στον κόμβο και συγκεκριμένα στις σελίδες 
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των χρηστών (usei • pages) της Otenet. Στη 
διεύθυνση http://users.otenet.gr/ ~ eeb μπο
ρούσε κανείς να βρει βασικές πληροφορίες 
για την ΕΕΒ, αλλά και να ενημερωθεί γενικό
τερα. Η ιστοσελίδα είχε σχεδιαστεί ερασιτε
χνικά μέσω του προγράμματος Netscape 
Composer και άλλων εργαλείων. 

Το υλικό που υπήρχε στην παλαιά ιστοσε
λίδα χρησιμοποιήθηκε ως βάση και εμπλουτί
στηκε έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα 
ιστοσελίδα σύγχρονη και δυναμική. Η κατα
σκευή της ιστοσελίδας έγινε με τα σχεδιαστι
κά εργαλεία : Microsoft Front Page, 
Dreamweaver 4.0 και με Java Script. 

Παρουσιάστηκαν βέβαια αρκετές δυσκο
λίες, τόσο στη σχεδίαση της ιστοσελίδας όσο 
και στην εύρεση της κατάλληλης εταιρείας 
web hosting. Τελικά, το ΔΣ της ΕΕΒ έκρινε ως 
καταλληλότερη λύση τη φιλοξενία της ιστοσε-
λίδας στον κόμβο της Forthnet, εξαιτίας του 
συνδυασμού αξιοπιστίας και προσφοράς 
τιμών. Αναλυτικότερα, επιλέχθηκε το πακέτο 
υπηρεσιών 

«Start up» της Fothnet, το οποίο υπο
στηρίζει τα λειτουργικά συστήματα Unix 
και Windows, παρέχει τη δυνατότητα απε
ριόριστης μεταφοράς δεδομένων και ελέγ
χου στατιστικών, καθοός επίσης και πολλά 
άλλα πλεονεκτήματα, τα οποία άπτονται 
τεχνικών θεμάτων και δεν θεωρείται σκόπι
μο να αναφερθούν. 

Η κατοχύρωση του ονόματος, μέσω του 
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ΙΤΕ, έγινε για τρία χρόνια και έτσι η ΕΕΒ 
απέκτησε τον δικό της χώρο στο Διαδίκτυο. Η 
διεύθυνση (domain name) είναι πλέον 
http://www.eeb.gr, μια διεύθυνση που εύκολα 
μπορεί κανείς να θυμηθεί και να επισκεφθεί. 
Η νέα ιστοσελίδα περιλαμβάνει γενικές πλη
ροφορίες για το σωματείο μας, τη διαδικασία 
εγγραφής, τις εκδόσεις μας κλπ. Επιπρόσθε
τα, περιλαμβάνει πληροφορίες για νέες 
θέσεις εργασίας, για διάφορες εκδηλοόσεις 
που αφορούν το χώρο των βιβλιοθηκών, παρέ
χει πληροφορίες γενικής φύσεως χρήσιμες σε 
κάθε επαγγελματία βιβλιοθηκονόμο, συνδέ
σμους (links) με τις μεγαλύτερες και σημαντι
κότερες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του 
εξωτερικού, αλλά και με τις αντίστοιχες Σχο
λές Βιβλιοθηκονομίας. 

Κλείνουμε αυτή τη σύντομη περιγραφή, 
με την ευχή να αποτελέσει η νέα ιστοσελίδα 
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της ΕΕΒ, το δίαυλο αμφίδρομης επικοινω
νίας μελών και ΔΣ και βήμα συζητήσεων για 
τα θέματα του κλάδου μας. Ελπίζουμε με 
την προσπάθεια μας να συμβάλουμε στην 
κάλυψη των αναγκοιν για ενημέρωση των 
μελών μας. Περιμένουμε τα σχόλια και τις 
προτάσεις σας στο νέο e-mail: info@eeb.gr 
αλλά και τη βοήθεια σας με σκοπό την 
ουσιαστικότερη επικοινωνία και την καλύ
τερη συνεργασία όλων των επαγγελμάτων 
βιβλιοθηκονόμων της χώρας. 

0 Διονύσης Κόκκινος είναι Βιβλιοθηκο
νόμος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και 

Αναπληροπής Γραμματέας του Δ.Σ. της 
Ε.Ε.Β. 

0 Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος είναι 
Βιβλιοθηκονόμος στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». 
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