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Σε αυτό το άρθρο πραγµατεύοµαι τρεις οµάδες ζητηµάτων. Πρώτα, εάν η ψηφιοποιηµένη α          -
ναδροµική αποτύπωση αποτελεί τεχνική συντήρησης ή η επιλογή υλικού προς ψηφιοποίηση          
είναι ζήτηµα πρόσβασης; ∆εύτερον, σε τι διαφέρει η διαδικασία επιλογής ψηφιοποίησης από         
τις καθιερωµένες επιλογές συντήρηση; Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής; Τέλος, τι επίδραση         
µπορεί να έχει η ψηφιοποίηση στη συντήρηση ως επιστήµη;        
 
Σε αυτή την παρουσίαση αντιµετωπίζω τρία θέµατα: εάν η αποτύπωση παλαιότερου υλικού σε 
ψηφιοποιηµένη µορφή αποτελεί µια πράξη συντήρησης, τις αντιθέσεις µεταξύ επιλογής για 
αναδροµική ψηφιοποίηση και επιλογής για την παραδοσιακή συντήρηση και τις εν δυνάµει 
επιπτώσεις που θα αναφανούν στο πεδίο της συντήρησης. Και τα τρία ζητήµατα απασχολούν 
έντονα· µεταξύ των συζητήσεων αναφέρονται οι συµβολές των Atkinson (1998), Conway 
(1996b), Hazen et al. (1998) και Smith (1999). Ενώ έχει επέλθει µια γενική οµοφωνία, πολλά 
σηµεία παραµένουν άλυτα. 

 
Αποτελεί η ψηφιοποίηση µια αληθινή επιλογή για τη συντήρηση; 
 
Είναι ένα δεδοµένο ότι για να επιτευχθεί η συντήρηση, θα πρέπει να συµφωνήσουµε σε µια 
µακροπρόθεσµη εκδοχή του περιεχοµένου του όρου. Ιδεατά διατηρούµε το ίδιο το πρωτότυ-
πο αντικείµενο, αφού το επιδιορθώσουµε σωστά και το φυλάξουµε στο κατάλληλο περιβάλ-
λον. Οδηγούµενοι από ανάγκη, καθώς η φθορά δεν είναι αναστρέψιµη, παράγουµε αντίγρα-
φα. Ενώ, φυσικά, είναι αδύνατον να εγγυηθούµε τη συνεχή επιβίωση (O'Toole, 1989), η δια-
τήρηση βασίζεται στη χρήση σταθερών µέσων µε µακρά διάρκεια ζωής, κατασκευασµένα και 
φυλαγµένα σωστά, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ύπαρξη της πληροφορίας. 
 
Εφόσον έχουν δηµιουργηθεί αντίγραφα σε χαρτί αντοχής (permanent and durable) και µικρο-
ταινίες στην ειδική ποιότητα που διατηρούνται, θα αντέξουν εκατοντάδες χρόνια, απορροφώ-
ντας καταστροφές ή βανδαλισµούς. Σήµερα κανένας δεν µπορεί να αποδείξει ότι οποιαδήποτε 
ηλεκτρονική µορφή θα επιβιώσει και θα είναι προσβάσιµη πάνω από µερικές δεκαετίες, παρ' 
όλες τις συζητήσεις για συνεχείς µεταγραφές (migration and emulation), ειδικά εάν αναλογι-
στούµε τις συνεχείς επεµβάσεις που θα απαιτούνται. Ακόµα η ακρίβεια και η αυθεντικότητα 
της ψηφιοποιηµένης µορφής µπορεί να θέσουν ερωτηµατικά. Μεταφέρθηκε το πρωτότυπο 
αντικείµενο µε ακρίβεια και στο σύνολο του, στην ψηφιοποιηµένη µορφή τη στιγµή που τρα-
βήχτηκε η εικόνα του; Μπορούµε να είµαστε σίγουροι για την αυθεντικότητά του µε το πέρα-
σµα του χρόνου - δηλαδή µπορούµε να είµαστε βέβαιοι ότι παρέµεινε ολοκληρωµένο και ότι 
δεν έχει υποστεί ανεξέλεγκτη αλλαγή; Καθώς λείπουν οι µηχανισµοί γενικής αποδοχής που θα 
παρέχουν ασφάλεια και λείπει η µακρά διάρκεια, τα ψηφιοποιηµένα αντίγραφα από µόνα τους 
δεν αποτελούν συντήρηση. 
 
Είναι επίσης ένα δεδοµένο ότι συντήρηση χωρίς πρόσβαση, είναι µάταιη. Η ψηφιοποίηση 
προσφέρει διευρυµένη, πλατύτερη, ευκολότερη πρόσβαση από τις µικροφόρµες και τις φωτο-
τυπίες και µπορεί να συλλάβει χρώµα, ήχο, κίνηση και άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία η παρα-
δοσιακή διατήρηση δεν έχει χειριστεί καλά. Ο όρος «υβριδική προσέγγιση» (Willis, 1992) εκ-
                                                           

 1 Το άρθρο είναι αναδηµοσίευση από το περιοδικό Αρχειακά Νέα, αρ. 20 (Φεβρουάριος 2002). 
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φράζει την ιδέα ότι η ψηφιοποίηση σε συνδυασµό µε παραδοσιακές ενέργειες συντήρησης, 
προσφέρουν έναν τρόπο να επιτευχθούν δυαδικά και η διατήρηση και η πρόσβαση: µακρά 
διάρκεια ζωής µέσω παραδοσιακών µεθόδων και βελτιωµένων χρήσεων των µέσων ψηφιοποί-
ησης. Έχουµε στις µέρες µας τη δυνατότητα να µικροφωτογραφήσουµε ένα αντικείµενο και 
στη συνέχεια να σκανάρουµε το φιλµ (Conway, 1996a), να σκανάρουµε το αντικείµενο και 
µετά να παράγουµε ένα αντίγραφο µε τον Η/Υ ή να το τυπώσουµε σε µη όξινο χαρτί αντί να 
κάνουµε φωτοτυπίες ή copyflo (Kenney, 1997). Ή ακόµα, µπορούµε να σκανάρουµε το πρω-
τότυπο αντικείµενο, να το κρατήσουµε και να χρησιµοποιούµε την on-line έκδοση του, ως 
τηλεοµοιοτυπία ή αντίγραφο, ώστε να προστατεύσουµε το πρωτότυπο από άσκοπη χρήση. 
Όλες οι παραπάνω µέθοδοι αποτελούν µια συνέχεια µε τη συντήρηση από τη µια πλευρά και 
την ψηφιοποίηση για καθαρούς λόγους πρόσβασης από την άλλη µεριά. Το ζήτηµα της επιλο-
γής καθορίζει πότε είναι καλύτερα να χρησιµοποιούµε ψηφιοποίηση. 
 
∆ιαφέρει αισθητά η διαδικασία επιλογής ψηφιοποίησης από την επιλογή συντήρη-
σης µε παραδοσιακούς τρόπους; 
 
Η διαδικασία επιλογής που ακολουθείται από την παραδοσιακή συντήρηση και τα κριτήρια 
βάσει των οποίων λαµβάνονται οι αποφάσεις είναι καλά εδραιωµένα (βλέπε Williams & Lunde, 
1997 για µια ιστορική αναδροµή). Η διαδικασία επιλογής δεν είναι γραµµική. ∆εν αρκεί ένα και 
µόνο ένα κριτήριο επιλογής. Η διαδικασία ισχύει σε συνδυασµό µε άλλα κριτήρια, καθώς τα 
βήµατα που οδηγούν προς τις αποφάσεις, περνούν µέσα από µια σειρά σύνθετων και διαπλε-
κόµενων ερωτηµάτων, όπου κάθε απάντηση έχει επίδραση στα άλλα ερωτήµατα. Επιπλέον οι 
απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήµατα είναι σχετικές. Λαµβανοµένης υπ' όψιν της ειδικής αποστο-
λής και ιστορίας του φορέα µου, είναι αυτό το συγκεκριµένο αντικείµενο αρκετά παλιό, αρκε-
τά χρήσιµο, αρκετά σηµαντικό, έτσι ώστε να συντηρηθεί; Λαµβανοµένου υπ' όψιν του ύψους 
του προϋπολογισµού συντήρησης και του αριθµού των αντικειµένων που χρειάζονται φροντί-
δα, είναι αρκετά κατεστραµµένο ή κινδυνεύει τόσο ώστε να δικαιολογεί δαπάνες; Όσοι, σε 
διαφορετικούς φορείς, κάνουν επιλογές, συχνά δίνουν διαφορετικές λύσεις αντιµετωπίζοντας 
αντίτυπα του ίδιου βιβλίου. 
 
Η φυσική κατάσταση καθοδηγεί τις αποφάσεις στην παραδοσιακή συντήρηση. Ένα αντικείµε-
νο που προστέθηκε στη συλλογή, σε µια στιγµή στο παρελθόν, βρίσκεται τώρα σε εύθραυ-
στη, φθαρµένη φυσική κατάσταση ή απειλείται µε καταστροφή. Αξιολογούµε την αξία του 
στην εξέλιξη της επιστήµης. Ακολουθούν αποφάσεις που καθορίζουν τους τρόπους που µπο-
ρούν και θα πρέπει να οδηγήσουν στη συντήρηση, βασισµένοι στην αξία του αντικειµένου, τη 
φυσική του κατάσταση και τη φύση της παρούσας και µελλοντικά αναµενόµενης χρήσης του. 
Τα κριτήρια είναι: 
 Είναι το αντικείµενο ή η συλλογή φθαρµένη ή κινδυνεύει; 
 Ενέχει επαρκή διαχρονική αξία που να δικαιολογεί συντήρηση; Αυτό µπορεί να περιλαµ-
βάνει, χωρίς όµως να περιορίζεται σε: καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά όπως σταχώσεις, εικο-
νογράφηση, µοναδικότητα ή ιστορική σηµασία. Ακόµα µακροπρόθεσµο, ξεχωριστό πλατύ 
ή βαθύ πνευµατικό περιεχόµενο, µε ενδεχόµενη µακροπρόθεσµη διδακτική ή ερευνητική 
αξία. Συµβαδίζει µε την αποστολή του φορέα. Συµβάλλει ή υποστηρίζει σηµαντικά ιστορι-
κά πεδία του φορέα. 

 Ποιες επιλογές συντήρησης είναι διαθέσιµες, δεδοµένης της φύσης του αντικειµένου ή της 
συλλογής, καθώς και η τρέχουσα ή αναµενόµενη µελλοντική του χρήση; Μπορεί να επι-
διορθωθεί; Εάν όχι, µπορεί ένα αντίγραφο να αποτυπώσει µε επιτυχία το περιεχόµενό του 
και να στηρίξει την παρούσα και αναµενόµενη µελλοντική του χρήση; Υφίστανται παρά-
γοντες τέτοιοι όπως η χρήση του χρώµατος, φτωχό contrast, λείπουν σελίδες που ίσως να 
κάνει την παραδοσιακή περιποίηση ακατάλληλη; 

 Ποιο είναι το κόστος κάθε επιλογής συντήρησης; Ποιο ταιριάζει καλύτερα στην οικονοµική 
και πνευµατική αξία του αντικειµένου ή της συλλογής; 

 
Πολλά από τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για την επιλογή της αναδροµικής ψηφιοποίησης αλλά 
µε µετατοπισµένη έµφαση. Η βασική διαφορά συνίσταται στο ότι η διαδικασία επιλογής συχνά 
δραστηριοποιείται περισσότερο από µια επιθυµία για καλύτερη πρόσβαση, παρά οφείλεται στη 
φυσική φθορά. Αυτό είναι αναµενόµενο µε µια τεχνολογία, της οποίας το κύριο χαρακτηριστι-
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κό είναι η ευκολία και το εύρος της πρόσβασης παρά η µακροβιότητα. Το πρωταρχικό κριτή-
ριο της διαχρονικής αξίας είναι το ίδιο για τη συντήρηση και για την ψηφιακή µετατροπή, αλ-
λά αυξάνεται η σηµασία των απαιτήσεων των χρηστών και ζητήµατα όπως τα δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας και οι τεχνολογικές δυνατότητες τραβούν περισσότερο την προσοχή 
από τις παραδοσιακές µεθόδους συντήρησης. 
 
Όπως και µε την επιλογή για παραδοσιακή συντήρηση, προσδιορίζοντας ένα αντικείµενο ή µια 
συλλογή ως ένα πιθανό υποψήφιο προς ψηφιακή µετατροπή, σηµαίνει ότι πρέπει να καθορί-
σουµε και εάν η τεχνολογία µπορεί να κάνει ό,τι της ζητείται και εάν αξίζει να επωµιστούµε το 
κόστος της. Επιπλέον, όπως και µε την επιλογή για παραδοσιακή συντήρηση, η επιλογή για 
ψηφιακή µετατροπή λειτουργεί µέσω επιµέρους ερµηνειών των γενικών αρχών. ∆εν υπάρχουν 
απόλυτες απαντήσεις, µόνο ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντηθούν µέσα στο εκάστοτε συ-
γκεκριµένο πλαίσιο. Ορισµένες βιβλιοθήκες και οργανισµοί έχουν επεξεργαστεί τα κριτήρια 
επιλογής για ψηφιακή µετατροπή. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται: Arizona State University 
Library (1998), Columbia University Libraries (1997), Library of Congress (1999), Smithsonian 
Institution Libraries (1997), Society of American Archivists (1997), University of California 
(1997) και University of Illinois (1998)·βλέπε ακόµα Hazen et al. (1998). Όλοι οι συγγραφείς 
αυτών των κειµένων συγκλίνουν στα κριτήρια επιλογής, τα οποία προτείνουν και συµφωνούν 
ότι ο σκοπός της επιλογής θα πρέπει να συνταιριάζει τις δυνατότητες της ψηφιοποίησης µε τα 
υλικά που χειρίζεται καλύτερα. 
 
Τα κριτήρια που αναφέρονται πιο συχνά θα µπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής: 
  Ενέχει το αντικείµενο ή η συλλογή επαρκή αξία και υπάρχει απαίτηση από το υπάρχον 
κοινό, ώστε να δικαιολογεί την ψηφιοποίησή του; 

 Έχουµε το νόµιµο δικαίωµα να δηµιουργήσουµε µια ψηφιοποιηµένη εκδοχή; 
 Έχουµε το νόµιµο δικαίωµα να τη διαδώσουµε; 
 Είναι δυνατόν τα υλικά να ψηφιοποιηθούν ικανοποιητικά; 
 Έχουµε την υποδοµή να φέρουµε σε πέρας το σχέδιο ψηφιοποίησης; 
 Η ψηφιοποίηση θα/ή µπορεί να προσθέσει κάτι παραπέρα από τη δηµιουργία ενός απλού 
αντιγράφου; 

 Είναι η δαπάνη ανάλογη; 
 
Αξία και ζήτηση 
 
Το πρώτο κριτήριο αποτελεί το ίδιο βασικό ερώτηµα που ισχύει και για την επιλογή νέων προ-
σκτήσεων, την ανασκόπηση των συλλογών και τη συντήρηση: εάν το περιεχόµενο των αντι-
κειµένων έχει διαχρονική αξία. Για την περίπτωση της ψηφιοποίησης, το υψηλό επίπεδο της 
τρέχουσας χρήσης ή η πιθανότητα να αυξηθεί σηµαντικά η χρήση, όταν ψηφιοποιηθούν, βα-
ρύνει στην απόφαση. Μεταξύ των κατευθυντήριων γραµµών της επιλογής που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, αποσπάσµατα όπως αυτά που ακολουθούν, εµφανίζονται συχνά: 
 Το προτεινόµενο αντικείµενο ή συλλογή έχει χρήστες επί του παρόντος; 
 Υπάρχει µεγαλύτερη ζήτηση από αυτήν που είναι δυνατό να ικανοποιηθεί από τη χρήση 
του πρωτότυπου ή από ένα παραδοσιακό αντίγραφο; 

 Αποτελεί τη βάση για δράσεις άµεσης προτεραιότητας, όπως είναι αυτή της διδασκαλίας 
βασικών µαθηµάτων µε µεγάλο αριθµό εγγραφών; 

 Είναι εµπορεύσιµο σε µια οµάδα ειδικών που βρίσκονται σε διαφορετικά γεωγραφικά ση-
µεία, όπου όλοι χρειάζονται πρόσβαση; Οι περιορισµοί στους χειρισµούς ευαίσθητων και 
πολύτιµων πρωτότυπων δηµιουργούν µια πηγή ζήτησης για υψηλού επιπέδου αντίγραφα; 

 Πώς συνταιριάζει µε άλλο υλικό του ίδιου θέµατος; 
 Βοηθάει στο να χτιστεί µια συλλογή στο ∆ιαδίκτυο; 

 
Οι εµπορικοί οργανισµοί φροντίζουν να ψηφιοποιούν υλικά που πραγµατικά έχουν µεγάλη 
ζήτηση, καθώς προσφέρουν µια προφανή πηγή κέρδους, ενώ οι Βιβλιοθήκες ή και τα άλλα 
πολιτιστικά ιδρύµατα επικεντρώνουν τη φροντίδα τους περισσότερο στα µοναδικά αντικείµενα 
που φυλάσσουν και στο λιγότερο χρησιµοποιούµενο υλικό, το οποίο δεν τραβά το εµπορικό 
ενδιαφέρον. Εύθραυστα βιβλία (πολλά από τα οποία δεν έχουν ανοιχτεί για αρκετές περασµέ-
νες δεκαετίες) θέτουν ιδιαίτερα προβλήµατα. Μεγάλο µέρος του δυναµισµού της συντήρησης 
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στρέφεται στη µικροφωτογράφηση µικρής χρήσης εύθραυστων βιβλίων, που επιλέγονται ειδι-
κά γιατί έχουν εν δυνάµει ερευνητική αξία για ορισµένους µελλοντικούς ερευνητές - και σύµ-
φωνα µε αυτό το σκεπτικό θα έπρεπε να συντηρηθούν - αλλά δεν βρίσκονται ανάµεσα στις 
προτεραιότητες των πολλών (αν όχι κανενός) από τους υπάρχοντες ερευνητές. Λογικά µπο-
ρούν να µεταφερθούν µε επιτυχία σε ένα αποθηκευτικό µέσο όπως είναι το φιλµ, ακόµα και 
αν πρόκειται για ένα αργό, αδέξιο µέσο πρόσβασης. 
 
Σχέδια όπως το 'Making of America' (Crist & Price-Wilkin, 1996) µεταφέρουν εύθραυστα βι-
βλία στο πεδίο της ψηφιοποίησης, θέτοντας το ερώτηµα εάν και κατά πόσο η επέκταση της 
ψηφιοποίησης είναι κατάλληλη για τέτοια υλικά. Ο Atkinson (1996) εξέφρασε την έννοια της 
απόστασης µεταξύ του µελετητή και της πληροφορίας. Το βιβλίο στο ράφι θέτει µια φυσική 
απόσταση από το µελετητή. Η µικροταινία αποµακρύνει την πληροφορία ακόµα περισσότερο, 
επιβάλλοντας την ανάγκη για εξοπλισµό. Την αποµακρύνει και ψυχολογικά, καθώς υπάρχει µια 
αντιπάθεια για το µέσο. Με την ψηφιοποίηση και την σώρευση των εικόνων στο ∆ιαδίκτυο το 
περιεχόµενο έρχεται κοντύτερα. Πότε είναι το σωστό να ψηφιοποιούνται τα εύθραυστα βιβλί-
α, καθώς και - ή όπως το Πανεπιστήµιο του Michigan - αντί να µικροφωτογραφίζονται, όταν η 
άµεση ζήτηση για παρόµοια υλικά είναι µικρή και η συντήρηση είναι το πρωταρχικό κίνητρο 
για τη δηµιουργία αντιτύπων; 
 
∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 
 
Από τη στιγµή που γίνεται η επιλογή ότι τα υλικά αξίζει να ψηφιοποιηθούν, στη συνέχεια πρέ-
πει να προσδιοριστεί εάν υπάρχει το νόµιµο δικαίωµα να παραχθούν ψηφιοποιηµένα αντίγρα-
φα και να κυκλοφορήσουν. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν είναι δυνατόν, θα πρέπει να γίνεται 
συνεννόηση για τα δικαιώµατα από όποιον τα έχει. Η συντήρηση έχει κατά µεγάλο µέρος ε-
στιαστεί στη µικροφωτογράφηση έντυπου υλικού, το οποίο δεν υπόκειται σε δικαίωµα αναπα-
ραγωγής (copyright). Σε κάθε περίπτωση τα ιδρύµατα φωτογραφίζουν µε στόχο να αντικατα-
στήσουν ή να προστατεύσουν κατεστραµµένο υλικό για τοπική χρήση ή για να παράγουν α-
ντίγραφα καθαρά για ερευνητικούς σκοπούς - όλα νόµιµα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί 
copyright. To 1995 άλλαξε ο νόµος σχετικά µε την άδεια παραγωγής ψηφιοποιηµένων αντιτύ-
πων, αλλά εάν και µε ποιον τρόπο θα υπάρχει πρόσβαση παραµένει ανοικτό για ερµηνεία (ALA 
Washington Office, 1998). 
 
Προϊόντος του χρόνου η ψηφιοποίηση εστιάζεται σε µοναδικό αρχειακό και οπτικό υλικό, που 
ως επί το πλείστον είναι αδηµοσίευτο και πολύ συχνά επιθυµητό για µη ερευνητικές εφαρµο-
γές. Συναντάµε ασαφείς περιπτώσεις ιδιοκτησίας και πολλαπλά επίπεδα πατρότητας. Τα ζητή-
µατα πνευµατικής ιδιοκτησίας γίνονται όλο και πιο ζοφερά, καθώς οι online εκδοχές µπαίνουν 
στην εικόνα, γιατί είναι παγκοσµίως προσβάσιµες και µπορούν να αντιγραφούν άπειρες φορές. 
Ακόµα µπορεί να γίνουν επεµβάσεις σε αυτές χωρίς να υποπέσει στην αντίληψη ή χωρίς να 
δώσει την άδεια του ο δικαιούχος. Για την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων από 
χρήση χωρίς άδεια, µερικές Βιβλιοθήκες επιτρέπουν την πρόσβαση µόνο σε συνεργάτες του 
ιδρύµατος. Άλλα ιδρύµατα φορτώνουν υλικό που δεν επιτρέπεται να τυπωθεί, αλλά την ίδια 
στιγµή είναι πολύ φτωχό για σοβαρή ερευνητική χρήση. Η ένταση µεταξύ της προστασίας 
των πνευµατικών δικαιωµάτων και της διεύρυνσης της πρόσβασης έχει γίνει ένα σοβαρό ζή-
τηµα σχετικά µε τη διαδικασία επιλογής. 
 
Τεχνικές 
 
Όπως συµβαίνει και µε την παραδοσιακή αναπροσαρµογή, θα πρέπει να αναρωτηθούµε εάν η 
τεχνολογία είναι σε θέση πραγµατικά να κάνει ό,τι ζητάµε. Μπορούν τα υλικά να χρησιµο-
ποιηθούν ικανοποιητικά; Πόσο πιστή µπορεί να είναι µια ψηφιοποιηµένη εκδοχή απεικονίζο-
ντας το περιεχόµενο του πρωτοτύπου; Μπορούν να παραχθούν ψηφιοποιηµένα αντίγραφα 
που θα έχουν σχεδόν τις ίδιες, αν όχι εξ ολοκλήρου τις ίδιες λειτουργίες µε το πρωτότυπο; 
Εάν όχι, µπορεί η ψηφιοποιηµένη εκδοχή να καλύψει αρκετές λειτουργίες, έτσι ώστε να δικαι-
ολογεί τη δηµιουργία της; Με ποιον τρόπο θα καλυφθούν οι υπόλοιπες λειτουργίες της µελλο-
ντικά; Επιπλέον είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν ικανοποιητικές ψηφιοποιηµένες εκδοχές χω-
ρίς να καταστραφούν τα πρωτότυπα; Μια σωστή απόφαση επιλογής, έχοντας όλα τα δεδοµέ-
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να, µπορεί να γίνει µόνο µε τη βαθιά κατανόηση του αν ποιοτικές εικόνες µπορούν να αποδο-
θούν, να φυλαχτούν, να παρουσιαστούν ευανάγνωστα και εύχρηστα µέσα από κοινώς χρησι-
µοποιούµενα µηχανήµατα και λογισµικά. 
 
Πολλή εργασία θα καθορίσει την ποιοτική τυποποίηση. Θεωρητικά στοχεύουµε σε υψηλή 
ποιότητα στην πλειονότητα των ψηφιοποιήσεων που γίνονται, ειδικά όταν πρόκειται για λό-
γους συντήρησης. Ωστόσο αληθεύει ακόµη ότι, όπως και µε τη µικροφωτογράφηση, δεν είναι 
πάντοτε δυνατόν να ακολουθούνται οι κατευθυντήριες γραµµές για υψηλότερη ποιότητα εξαι-
τίας περιοριστικών συνθηκών. Για παράδειγµα µπορεί να υπάρχει ένα εύθραυστο αντικείµενο 
που πρέπει να διατηρηθεί στην πρωταρχική του µορφή και δεν µπορεί ούτε να τοποθετηθεί 
οριζόντια ούτε να λυθεί. Ή πάλι, ένα παλαιότερο κακής ποιότητας φιλµ µπορεί να είναι το µο-
ναδικό αντίτυπο του αντικειµένου το οποίο θα πρέπει να σαρωθεί, σε περίπτωση που το πρω-
τότυπο έχει καταρρεύσει ή δεν υπάρχει πια. Είναι η ψηφιοποίηση η καλύτερη επιλογή σε αυ-
τές τις περιπτώσεις; Πότε ένα χαµηλής ποιότητας ψηφιοποιηµένο αντίγραφο είναι καλύτερο 
από το να µην υπάρχει κανένα αντίγραφο; 
 
Υποδοµή 
 
Λογικές αποφάσεις σχετικές µε την επιλογή δεν µπορεί να γίνουν χωρίς µια αντίληψη εάν το 
σχέδιο είναι δυνατό, από την άποψη των ψηφιακών δυνατοτήτων του ιδρύµατος. Παλαιότερα 
αυτό µεταφραζόταν στον εντοπισµό ενός καλού γραφείου που έκανε φιλµ και στην εκµάθηση 
καταλογογράφησης µικροταινιών. Η αναδροµική ψηφιοποίηση είναι αξεδιάλυτα και βασικά 
δεµένη µε επίπεδα εργασίας που ποτέ δεν ήταν απαραίτητα στην παραδοσιακή συντήρηση: 
καθορισµός της εµφάνισης της σελίδας στην οθόνη, εργαλεία πλοήγησης, επικοινωνία χρη-
στών, δοµή και ευρετηρίαση, παραγωγή µεταδεδοµένων (metadata) ώστε να αποτυπώνονται 
πληροφορίες για τις εικόνες και να µπαίνουν σε χρήση. Τώρα δεν θα πρέπει να καθορίσουµε 
µόνο εάν είµαστε σε θέση να προετοιµάσουµε ικανοποιητικά το υλικό και να αποθηκεύσουµε 
το περιεχόµενο ψηφιακά, αλλά ακόµα εάν µπορούµε να δηµιουργήσουµε µεταδεδοµένα και να 
χειριστούµε φακέλους, να διαχειριστούµε τον πνευµατικό έλεγχο, και να κάνουµε τις ψηφιο-
ποιηµένες εικόνες λειτουργικές. Όλες αυτές οι εργασίες είναι βασικές, ώστε το προϊόν να είναι 
αποτελεσµατικό. Οι αναγκαίοι πόροι για να το πετύχουµε θα πρέπει να συνυπολογιστούν µε 
την επιλογή. 
 
Προστιθέµενη Αξία 
 
Το επόµενο ζήτηµα είναι εάν η ψηφιακή µετατροπή µπορεί να κάνει περισσότερα από την πα-
ραδοσιακή συντήρηση -εάν θα προσθέσει αξία ή απλούστερα θα δηµιουργήσει µόνο ένα αντί-
γραφο. Ορισµένες επιλογές που συνδέονται µε κριτήρια προστιθέµενης αξίας, σχετίζονται µε 
την ποιότητα της εικόνας: µπορεί και θα έπρεπε να γίνονται επεµβάσεις στις εικόνες, έτσι ώ-
στε να γίνονται πιο ευανάγνωστες από το πρωτότυπο, παραδείγµατος χάριν, αφαιρώντας τα 
ξεθωριάσµατα και τους λεκέδες; Αυτό έχει άµεση σχέση µε τη σύλληψη της ακρίβειας και της 
αυθεντικότητας της ψηφιοποιηµένης µορφής σε σύγκριση µε το πρωτότυπο, αλλά από την 
άλλη µεριά µπορεί να κάνει τις ψηφιοποιηµένες εικόνες πραγµατικά πιο εύχρηστες. Ποια είναι 
η κατάλληλη περίσταση και ποια δεν είναι; 
 
Άλλες επιλογές εµπλέκουν αυξηµένες περιγραφές και έρευνα, παραδείγµατος χάριν, παραδο-
σιακή καταλογογράφηση κάθε οπτικού υλικού ή οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), έτσι 
ώστε οι ψηφιοποιηµένες εικόνες των κειµένων να µπορούν να εντοπιστούν πλήρως. Απλή ελ-
λιπής καταλογογράφηση εικόνων από σελίδες κειµένων είναι οριακά πιο προσβάσιµες από τις 
µικροταινίες και πραγµατικά ο Smock (1995, Β2) είχε αναρωτηθεί: «Ποιος ο λόγος να ψηφιο-
ποιήσουµε ένα κείµενο εάν δεν είµαστε σε θέση να το αξιοποιήσουµε περισσότερο από την 
έντυπη µορφή του;» 

 
∆απάνες 
 
Εφόσον βεβαιωθούµε ότι η ψηφιοποίηση είναι η σωστή προσέγγιση και είναι φυσικά δυνατή, 
επανερχόµαστε στο γνωστό οικονοµικό ζήτηµα, αξιολογώντας τη δαπάνη της ψηφιοποίησης 
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σε σχέση µε άλλες µεθόδους συντήρησης. Η εµπειρία του ιδρύµατός µου είναι ότι η ψηφιο-
ποίηση είναι ακριβότερη από τη µικροφωτογράφηση, όταν συνυπολογιστούν όλες οι δαπάνες 
για την προετοιµασία της εικόνας, του υλικού, την αρχειοθέτηση, το σχεδιασµό και προγραµ-
µατισµό στο ∆ιαδίκτυο και τη ρύθµιση των πνευµατικών δικαιωµάτων. 
 
Καθώς οι ακριβείς αριθµοί δεν είναι εύκολα διαθέσιµοι και πάντως, είναι δύσκολο να γίνουν 
συγκρίσεις σε όλα τα ιδρύµατα και προγράµµατα της χώρας, ο Conway (1996c) βρήκε ότι ό-
ταν σαρώθηκαν µικροταινίες, το 32% των δαπανών πήγε σε ευρετηρίαση, δηλαδή στις απα-
ραίτητες εργασίες για τη σύνδεση των σελίδων µε το αρχείο και τη συνολική δοµή. Ούτε ο 
Conway, o Kenney ούτε και οι Chapman et al. (1999) περιλαµβάνουν στις δαπάνες τους τα 
επεξεργασµένα µεταδεδοµένα ή την εργασία καταλογογράφησης. Εάν κανείς προσθέσει στην 
οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) και περαιτέρω προστιθέµενη αξία στην εργασία που 
απαιτείται για να ευρετηριαστούν οι ψηφιοποιηµένες εικόνες ώστε να µπορεί κανείς να ανα-
τρέχει, καταλήγει σε κατά πολύ υψηλότερη δαπάνη από αυτή του παραδοσιακού βιβλιογραφι-
κού ελέγχου για τις µικροταινίες, η οποία έχει υπολογιστεί, σύµφωνα µε µετρήσεις, εδώ και 
καιρό ότι ανέρχεται στο 30% των δαπανών (McClung, 1986; Kantor, 1986). Πόση πνευµατική 
αξία και εν δυνάµει µελλοντική αξία θα πρέπει να έχει ένας τόµος ή µια συλλογή ή πόση πε-
ρισσότερη έρευνα και διαχείριση θα πρέπει να προστεθεί online ώστε να δικαιολογεί το έξοδο; 
 
Υφίσταται ακόµη το ερώτηµα κατά πόσο υπάρχει χρηµατοδότηση. Σε σπάνιες περιπτώσεις ένα 
ίδρυµα είναι σε θέση να καλύψει τα έξοδα του, δηµιουργώντας ένα εµπορεύσιµο προϊόν ή 
συνδέοντας τις δραστηριότητές του µε έναν εκδότη που θα πληρώσει τα δικαιώµατα ψηφια-
κών εικόνων υψηλών προδιαγραφών και σπανίων κειµένων. Αλλά στην πλειοψηφία τους οι 
Βιβλιοθήκες κάνουν τις µετατροπές τους µε µικρό προϋπολογισµό. Τα περισσότερα κονδύλια 
προέρχονται από επιχορηγήσεις ή συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και µέρος της όλης 
διαδικασίας επιλογής έγκειται, όταν υπάρχει συµµετοχή µε εξωτερικά προγράµµατα χορηγιών, 
στην απόφαση ποιο πρόγραµµα ταιριάζει µε τις συνολικές ανάγκες του ιδρύµατος. 
 
Αναπτύσσοντας στρατηγικές και προτεραιότητες ψηφιοποίησης 
 
Αφού ειπώθηκαν όλα τα παραπάνω, έγινε φανερό ότι κάθε ίδρυµα χωριστά πρέπει να αναπτύ-
ξει στρατηγικά σχέδια και προτεραιότητες ψηφιακής µετατροπής, που να βασίζονται στην α-
ποστολή και τους στόχους του, ειδάλλως κινδυνεύει να έχει απώλεια ανθρώπινων και οικο-
νοµικών πόρων σε σχέδια που χρησιµοποιούν την ψηφιοποίηση, όταν άλλες τεχνολογίες θα 
ήταν πιο κατάλληλες ή προγράµµατα που είναι ανεπαρκώς σχεδιασµένα ή που επικεντρώνουν 
το ενδιαφέρον τους σε λάθος αντικείµενα. 
 
Μια σύντοµη ανασκόπηση στρατηγικών επιλογής από δύο ιδρύµατα καταδεικνύουν πώς η α-
ποστολή κάθε ιδρύµατος το οδηγεί σε διαφοροποιηµένες προτεραιότητες ψηφιοποίησης. Κα-
ταρχήν ας αναλογιστούµε τις οδηγίες ψηφιοποίησης της Εθνικής Αγροτικής Βιβλιοθήκης (Na-
tional Agricultural Library -NAL 1995). Η NAL είναι µια Εθνική Βιβλιοθήκη που υπόκειται σε 
αναγκαστική κατάθεση υλικού. Σαν τέτοια Βιβλιοθήκη, οι βιβλιοθηκάριοι έχουν καταρτίσει ο-
δηγίες που εστιάζονται στην τεκµηρίωση της αγροτικής ιστορίας και στην ιστορία των κυβερ-
νητικών φορέων που υπηρετούν, µέσω της ψηφιοποίησης φθαρµένων έντυπων έργων και 
µοναδικών εκδόσεων. ∆είχνουν την προτίµησή τους σε έργα ιστορικής αξίας της αγροτικής 
ιστορίας, τα οποία συµπληρώνουν τα κενά στην ιστορία του Αγροτικού Τµήµατος και ψηφιο-
ποιούν υλικό που αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος της συλλεκτικής ευθύνης τους. Η 
υψηλή ζήτηση δεν είναι παράγοντας προτεραιότητας σε αυτή την περίπτωση, αλλά ο ρόλος 
της NAL ως το εθνικό αρχείο για ένα συγκεκριµένο γνωστικό τοµέα και η ανάγκη να διατηρη-
θεί και να κάνει ευρέως προσβάσιµες τις βασικές πηγές σε αυτό το αντικείµενο. 
 
Μια εναλλακτική οδό ακολουθεί η Βιβλιοθήκη Σπανίων Βιβλίων και Χειρογράφων Beinecke στο 
Yale, σε µια πρόσφατη δηµοσιευµένη περιγραφή των στρατηγικών του ιδρύµατος σχετικά µε 
τα σχέδια ψηφιοποίησης,κατάλληλα για ειδικές συλλογές που διαθέτουν πρωτότυπο υλικό 
(primary material) και σπάνια βιβλία. Η Bouché (1999, 4) υπογραµµίζει αυτή τη στρατηγική: 
«Η Βιβλιοθήκη έψαξε να συγκεκριµενοποιήσει µια βασική στρατηγική για µια αέναη υποχρέω
ση σε ένα ψηφιοποιηµένο συστατικό µέσα στις δραστηριότητες του οργανισµού .. ∆εδοµέ

       -
       . -

 6



νου .. ότι η Βιβλιοθήκη δεν είχε τα µέσα, αλλά ούτε µπορούσε να δικαιολογήσει κάθε προ
σπάθεια να σαρώσει οτιδήποτε µπορούσε να ενδιαφέρει τους επιστήµονες στο µέλλον..., πού
θα έπρεπε η Βιβλιοθήκη να δώσει έµφαση ώστε να αποτολµήσει το µεγαλύτερο δυνατό όφε
λος;» Οι βιβλιοθηκάριοι σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να εστιάσουν σε δύο ειδών προγράµ-
µατα που πίστευαν ότι αξιοποιούν τις µοναδικές δυνατότητες της τεχνολογίας της ψηφιοποίη-
σης για τους σκοπούς τους. Πρώτα υπάρχουν προγράµµατα που προσθέτουν αξία σε πρω-
ταρχικά ερευνητικά υλικά «όπου για παράδειγµα η µελέτη και η ερµηνεία των εγγράφων θα
µπορούσε να ωφεληθεί από τη µετατροπή σε ψηφιοποιηµένη µορφή, δίνοντας την ευελιξία να
διαβαστούν και να γίνουν προσβάσιµα... µε έναν τρόπο που δεν είναι δυνατόν να προκύψει 
άµεσα από µια καλής ποιότητας µικροταινία, φωτοτυπία ή φωτογραφικό αντίγραφο ή ίσως
ακόµη και από µια προσεκτική προσέγγιση του ίδιου του πρωτότυπου». Το δεύτερο πρόγραµ-
µα επικεντρώνεται σε οπτικά υλικά, εξαιτίας «των γενικότερων πλεονεκτηµάτων όσον αφορά
την πρόσβαση, τη συντήρηση ευαίσθητων πρωτοτύπων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των
αναγνωστών» (Bouché 1999, 14-15). 

.         -
        

         -

          
          

        
         
       

    
        

 
Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στη συντήρηση; 
 
Η ψηφιακή µετατροπή µάς επιτρέπει να ικανοποιούµε το κοινό µας καλύτερα, ενώ παράλληλα 
συνεχίζουµε τη συντήρηση γιατί µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα χρήσιµο µέσο που αρέσει 
στους αναγνώστες και µπορούν να το χρησιµοποιούν. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που µας 
απασχολεί η ψηφιοποίηση. Έχει τη δυνατότητα να ικανοποιεί το κοινό, τους προσφέρει ερευ-
νητικές δυνατότητες που δεν υπήρχαν προηγουµένως και διευρύνει την επιλογή των µέσων 
τα οποία µπορούµε να χειριστούµε, επειδή µπορεί να αποτυπώνει κείµενο, χρώµα και συνεχείς 
αποχρώσεις εικόνων, ήχο και κίνηση. Αντί «απλά» να προσπαθούµε να λύσουµε το πρόβληµα 
του ευαίσθητου χαρτιού, τώρα έχουµε τη δυνατότητα να µετατρέψουµε άλλα µέσα τα οποία 
για πολλά χρόνια αποφεύγαµε και να το κάνουµε µε µια τεχνολογία που στους χρήστες µας 
πραγµατικά αρέσει. 
 
Η ψηφιακή µετατροπή θα µας αναγκάσει να αναθεωρήσουµε και να επεξεργαστούµε παραδο-
σιακές διαδικασίες, να τις βελτιώσουµε, να διευκολύνουµε και να µεταβάλουµε θετικά την αλ-
ληλεπίδραση της ψηφιοποιηµένης τεχνολογίας µε την παραδοσιακή τεχνολογία. Οι Chapman 
et al. (1999), Kenney (1997), Conway (1996a) και άλλοι προτείνουν τροποποιήσεις σχετικά µε 
τις διαδικασίες της µικροφωτογράφησης, µε σκοπό να εξασφαλίσουν ότι η µικροφωτογράφη-
ση και η ψηφιοποίηση θα συνεργάζονται µελλοντικά καλύτερα, µε καλύτερης ποιότητας προϊ-
όντα και στις δύο περιπτώσεις. Μερικές από αυτές τις υποδείξεις ενέχουν συµβιβασµούς µε τις 
τρέχουσες προδιαγραφές της µικροφωτογράφησης. Στην περίπτωση που ο συµβιβασµός δεν 
είναι δυνατόν να αποφευχθεί, η κοινότητα των συντηρητών θα πρέπει να αποφασίσει πότε θα 
είναι η κατάλληλη στιγµή. Καθώς εργαζόµαστε µε οπτικοακουστικό υλικό, διαρκώς θα κινού-
µαστε µεταξύ αυτών που παραδοσιακά ήµασταν σε θέση να επιτύχουµε και αυτών που έχει 
να προσφέρει η ψηφιοποίηση και σιγουρεύοντας ότι συνεχίζουµε να εκτιµούµε την κεντρική 
ιδέα της συντήρησης - τα πρωτεία της ποιότητας και µακροζωίας - και στην παραδοσιακή και 
στην καινούργια τεχνολογία. 
 
Οι υπάρχουσες πραγµατικότητες της ψηφιακής µετατροπής θα µας κάνουν να ξανασκεφτούµε 
το ζήτηµα της υψηλότερης ποιότητας στην εικόνα, χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτύπωσης 
που βλάπτουν ή καταστρέφουν το πρωτότυπο αντικείµενο, προκειµένου να διατηρηθεί το 
περιεχόµενό του. Οι ευκρινέστερα σαρωµένες εικόνες από σελίδες βιβλίων, µέχρι τώρα επι-
τυγχάνονται µε πολύ οικονοµικό τρόπο µε σκανάρισµα από κοµµένες σελίδες σε επίπεδη θέση 
(Chapman et al. 1999). Πρέπει να µετρήσουµε: να αποκτήσουµε ένα καλύτερης ποιότητας 
αντικείµενο µε λιγότερα µέσα έναντι της καταστροφής ενός πρωτότυπου αντικειµένου. Αυτό 
δεν είναι ένα νέο δίληµµα. Ας δούµε, παραδείγµατος χάριν, την περίπτωση Ogden (1989). Η 
µικροφωτογράφηση πάντοτε προξενούσε κάποια φθορά και σχισίµατα στα υλικά και κάποτε 
πολλοί από εµάς, µέσα στη ρουτίνα, έλυναν τους τόµους και απέσυραν τα βιβλία µετά τη µι-
κροφωτογράφηση. Οι αναγνώστες εναντιώνονταν όχι µόνο γιατί δεν συµπαθούν τις µικροται-
νίες, αλλά από γνήσιο ενδιαφέρον για την καταστροφή των πρωτότυπων τόµων, όπως δηλώ-
νεται από την Ένωση Μοντέρνων Γλωσσών (Modern Language Association) (1995) και ίσως 
όπως διατυπώνεται µε ένταση από τον Tanselle (1989,4), ο οποίος µιλάει για την «περιττή 
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καταστροφή των βιβλίων στο όνοµα της 'συντήρησης' των κειµένων». Παρ' όλο που έχουµε      
αναπτύξει καλύτερους τρόπους έτσι ώστε να ελαττώνονται οι ζηµιές της φωτογράφησης όσο 
το δυνατόν περισσότερο, µερικές Βιβλιοθήκες ακόµα αντιµετωπίζουν επιθετικά ερωτήµατα 
σχετικά µε την απόσυρση υλικού µετά από φωτογράφηση (Singer, 1998). Οι αναγνώστες θα 
αντιδράσουν λιγότερο θυµωµένα εάν η ψηφιοποίηση απαιτεί καταστροφή, δεδοµένου ότι εί-
ναι ένα µέσο που πολλοί από αυτούς απολαµβάνουν; Ή θα αποφασίσουµε να ζήσουµε µε χα-
µηλότερη ποιότητα εικόνας ή πιο ακριβή αποτύπωση έτσι ώστε να κρατήσουµε τα πρωτότυπα 
άθικτα; Μπορούµε να ελπίζουµε ότι οι τεχνολογικές πρόοδοι σύντοµα θα εξαλείψουν το δί-
ληµµα. 
 
Η ψηφιοποίηση έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει περισσότερους πόρους, καθώς είναι µια 
δράση υψηλού επιπέδου και οι διαχειριστές δίνουν χορηγίες σε συντελεστές και δωρητές είναι 
πιθανόν πιο πρόθυµοι να πληρώσουν για την ψηφιοποίηση παρά για τη συντήρηση. Από την 
άλλη πλευρά, έχοντας υψηλότερες δαπάνες σηµαίνει ότι οι πόροι δεν θα επαρκέσουν για όσο 
θα επιθυµούσαµε. Θα πρέπει να συνυπολογίσουµε έξοδα για ευρετηρίαση, δηµιουργία µετα-
δεδοµένων, ανάπτυξη των βοηθηµάτων πλοήγησης, σχεδιασµό της ιστοσελίδας στο δίκτυο 
και το συνολικό πακέτο που θα κάνει τα ψηφιακά αντίτυπα χρήσιµα και προσβάσιµα στους 
χρήστες. Αντίθετα από τη µικροφωτογράφηση, όπου ο βιβλιογραφικός έλεγχος µπορεί σε λο-
γικό βαθµό να αποκοπεί από την αποτύπωση της εικόνας, η ψηφιακή αποτύπωση της εικόνας 
είναι στενά δεµένη µε τη δηµιουργία των λειτουργικών, δοµικών και διαχειριστικών µεταδεδο-
µένων. Βασικές πληροφορίες πρέπει να καταγραφούν για τις συνθήκες και τους µηχανισµούς 
της αποτύπωσης της εικόνας και για τη φυσική δοµή του αντικειµένου (αλληλουχία των σελί-
δων, διαίρεση των κεφαλαίων, οµαδοποίηση αρχειακού υλικού και τα λοιπά), έτσι ώστε να 
επιτρέπεται η πλοήγηση µεταξύ των σχετικών φακέλων. Οι ειδικοί της συντήρησης θα πρέπει 
να γίνουν τόσο γνώστες σχετικά µε τη δηµιουργία µεταδεδοµένων όσο είναι µε τη δηµιουργία 
των ίδιων των εικόνων (RLG Working Group 1998). 
 
Η ψηφιοποίηση απορροφά µεγάλο κοµµάτι της διευθυντικής προσοχής, το οποίο µεταφράζε-
ται σε χρήµατα. Περιπλέκει τη λήψη αποφάσεων γιατί υπάρχουν τόσες πολλές µεταβλητές: 
κατά πόσο πρέπει να δηµιουργηθούν - και κατά πόσο είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν - πλή-
ρεις online οµοιοτυπίες ή σε πιο χαµηλό επίπεδο µόνο ευρετήρια ή παραπεµπτικές εικόνες. 
Αποφάσεις σχετικές µε την ποιότητα της εικόνας, τους τόνους, την επαύξηση των εικόνων. 
Εάν πρέπει να δηµιουργηθεί ένα κείµενο στο οποίο να ανατρέχει κανείς και µε ποιον τρόπο, τι 
βαθµού δυσκολίας µεταδεδοµένων να δηµιουργηθούν, τι είδους εργαλεία ανεύρεσης και τι θα 
βλέπει ο χρήστης, το σχεδιασµό των ιστοσελίδων στο ∆ιαδίκτυο, τι αποθηκευτικά µέσα να 
χρησιµοποιηθούν - και ο κατάλογος των ερωτηµάτων είναι ανεξάντλητος. Ακόµα παίρνει χρό-
νο και ενέργεια ώστε να αναπτυχθεί η υποδοµή των οδηγιών και των διαδικασιών και των 
εργαλείων, όπως επί παραδείγµατι είναι το Requests and Proposals [Αιτήσεις και Προτάσεις] 
και συµβόλαια, για να µάθει κανείς να σαρώνει µε υψηλή απόδοση για να εντοπίζει και να δη-
µιουργεί πωλητές. 
 
Η ψηφιακή µετατροπή µπορεί να αποσπάσει την προσοχή και πόρους από τη συντήρηση σε 
προγράµµατα καθαρά πρόσβασης. Η παροχή ψηφιοποιηµένων πηγών σε χρήστες Βιβλιοθηκών 
έχει γίνει µια βασική υπηρεσία και µέσω µετατροπής και µέσω αγοράς ή εγγραφής. Οι διοικη-
τικοί απεγνωσµένα αναζητούν να µετακινήσουν από εργασίες χαµηλής προτεραιότητας, ποσά 
και ανθρώπινο δυναµικό ώστε να στηρίξουν τους ψηφιακούς πόρους. Τα θετικά της ψηφιο-
ποίησης έρχονται στο προσκήνιο µε την έκθεση εικονογραφηµένου και οπτικού υλικού, µε την 
εξασφάλιση άµεσης πρόσβασης σε υλικά υψηλής ζήτησης και µε τη δηµιουργία νέων εργαλεί-
ων αναζήτησης συνδυάζοντας σκόρπιους πόρους. Σχέδια ψηφιακών µετατροπών αυτού του 
τύπου συνήθως έχουν πολύ λίγο να κάνουν µε τη συντήρηση. Τα κίνητρά τους είναι σχεδόν 
πάντα η πρόσβαση. Ερώτηµα: επαναπροσδιορίζουµε τη συντήρηση ώστε να δικαιολογήσουµε 
την παρουσία µας σε παρόµοια προγράµµατα ή επεκτείνουµε την περιοχή της υπευθυνότητάς 
µας πέρα από τη συντήρηση; 
 
Τελικά η ψηφιακή µετατροπή θα αυξήσει το ποσό της συντήρησης που απαιτείται γιατί θα 
πρέπει να συντηρούµε και τις ψηφιακές πηγές που παράγουµε. Πάντοτε υπάρχει η οπτική γω-
νία της συντήρησης για το κατά πόσο πραγµατοποιούµε την ψηφιακή µετατροπή για λόγους 
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συντήρησης ή για άλλους λόγους. Χρησιµοποιώντας την ψηφιοποίηση για να προσφέρουµε 
πρόσβαση σε υλικό διαχρονικής αξίας, καλούµαστε να δεσµευτούµε ειλικρινά στη συντήρηση 
των ηλεκτρονικών φακέλων, στην ανάπτυξη της απαιτούµενης υποδοµής ώστε αυτοί οι φάκε-
λοι, ακολουθώντας τρέχουσες διαδικασίες, να συντηρηθούν µακροπρόθεσµα. Συνάδει στα 
συµφέροντα της συντήρησης να έχουµε ενεργητική συµµετοχή στην επιλογή και στην ψηφια-
κή µετατροπή, έτσι ώστε να εξασφαλίσουµε ότι οι εικόνες έχουν τη δέουσα ποιότητα, είναι 
αποθηκευµένες σε κατάλληλα µέσα και συνοδεύονται από τα κατάλληλα µεταδεδοµένα. 

 
Συµπέρασµα 
 
Η ψηφιοποίηση έχει τη δυνατότητα να κάνει τόσο πολλά και υπάρχει πειρασµός να βιαστούµε 
για να δηµιουργήσουµε τις ηλεκτρονικές πηγές που γνωρίζουµε ότι είναι δυνατόν να δηµιουρ-
γήσουµε. Προσεκτικές αποφάσεις και πολλά χρήµατα θα είναι απαραίτητα εάν πρόκειται να 
γίνουν καλά. Η θαυµαστή ιδιότητα για αναζήτηση σε κείµενα και ταύτιση εικόνων µέσω του 
∆ιαδικτύου δεν θα µπορούσε παρά να αγοραστεί σε πολύ ψηλή τιµή. Η ψηφιοποίηση µας επι-
τρέπει να µετατρέψουµε συντηρηµένα αντικείµενα απείρως πιο άµεσα και πιο διαθέσιµα σε 
όποιον έχει σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο, όχι µόνο σε µελετητές που µπορούν να επισκεφτούν τη 
Βιβλιοθήκη µας ή να δανειστούν ένα αντίτυπο από τις µικροταινίες µας. Μας προσφέρει ένα 
εύρος επιλογών που δεν είχαµε πρωτύτερα και µας επιτρέπει να χρησιµοποιήσουµε ένα µέσο 
που δεν είναι απλά φιλικό προς το χρήστη αλλά που οι χρήστες το αποζητούν επισταµένα. Με 
πολλές έννοιες δεν «µας παίρνει» να µην ψηφιοποιήσουµε. Η βασική φροντίδα είναι να χρησι-
µοποιήσουµε την ψηφιοποίηση στο µεγαλύτερο δυνατό όφελός µας και να χρησιµοποιήσουµε 
τις παραδοσιακές τεχνικές και την ηλεκτρονική µετατροπή από κοινού, ώστε να βελτιώσουµε 
την επίδραση της συντήρησης των υλικών µας, διαλέγοντας προσεκτικά τι είναι πιο κατάλληλο 
για τα υλικά και να µεγιστοποιήσουµε τα πλεονεκτήµατα και της παλαιάς και της ψηφιακής 
τεχνολογίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Στοιχεία ∆απανών της Ψηφιακής Μετατροπής 
 
∆εν έχουν ακόµα κοστολογηθεί επίσηµα οι δαπάνες για την ψηφιακή µετατροπή στο 
Columbia, αντίθετα οι δαπάνες για τις µικροταινίες παρακολουθούνται συστηµατικά για πάνω 
από δέκα χρόνια (βλ. Harris et al., 1991). Υπολογίζοντας τα τρέχοντα έξοδα των προγραµµά-
των µικροφωτογράφησης, συµπεριλαµβάνονται οι δραστηριότητες από τον αρχικό εντοπισµό 
του υλικού που πρόκειται να αποτυπωθεί σε άλλη µορφή µέχρι την παράδοση του τελικά επε-
ξεργασµένου προϊόντος στο χρήστη: 
 έλεγχος της κατάστασης και απογραφή του υλικού 
 ανάκτηση από τα ράφια και παρακολούθηση της κυκλοφορίας του υλικού 
 συστηµατική βιβλιογραφική, ανά τίτλο, επισκόπηση ώστε να ληφθούν αποφάσεις από-
συρσης και συντήρησης 

 βιβλιογραφική αναζήτηση εάν ήδη υπάρχει καλής ποιότητας µικροταινία και καταλογο-
γράφηση του αντιτύπου 

 αντιπαραβολή σελίδων και διαδάνειο ή άλλη µέθοδος ώστε να αποκτηθεί το µέρος που 
λείπει 

 αποστολή προς και από τον πωλητή όπου γίνεται η αποτύπωση της εικόνας και η δη-
µιουργία αρνητικού και θετικού φιλµ 

 συµπλήρωση ή δηµιουργία βιβλιογραφικού δελτίου 
 τεχνικός ποιοτικός έλεγχος της ταινίας ανά λήψη και διευθέτηση για πιθανές διορθώσεις 
 διανοµή της θετικής µικροταινίας στο αναγνωστήριο και αποθήκευση της αρνητικής 
 τακτοποίηση του πρωτότυπου υλικού (συντήρηση, τοποθέτηση σε κουτιά, επιστροφή στα 
ράφια ή απόσυρση). 

 
Η διαδικασία της ψηφιακής µετατροπής περιλαµβάνει όλες τις παραπάνω ενέργειες εκτός από 
το βιβλιογραφικό έλεγχο για ήδη υπάρχουσα µικροταινία και δηµιουργία και διανοµή των αντι-
τύπων των µικροταινιών. Στις παραπάνω ενέργειες προστίθενται: 
 δειγµατισµός ώστε να καθοριστούν οι κατάλληλες προδιαγραφές για τη λήψη και να απο-
φασιστεί το µέγεθος και η ποσότητα των παραγώγων 

 εσωτερική παραγωγή ή από πωλητή 
 δηµιουργία µερικώς εσωτερικά και µερικώς από τον πωλητή λειτουργικών, δοµικών και 
διοικητικών µεταδεδοµένων 

 προγραµµατισµός και δηµιουργία HTML σελίδων για ενηµέρωση και πλοήγηση 
 ποιοτικός έλεγχος όχι µόνο κάθε εικόνας αλλά και των συνδέσεων (links), ώστε να βεβαι-
ωθεί ότι ανοίγουν στη σωστή εικόνα 

 γενική διαχείριση των φακέλων, αποθήκευση και δηµιουργία αντιγράφου ασφαλείας. 
 
Όπου είναι δυνατό, οι ενέργειες είναι αυτοµατοποιηµένες αλλά τα επιπρόσθετα βήµατα και η 
ανάµειξη των προγραµµατιστών και άλλων τεχνικών, εντέλει, αυξάνουν σηµαντικά τις παρα-
πάνω δαπάνες για εργασίες που είναι κοινές µε τα προγράµµατα µικροφωτογράφησης. 
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http://www.clir.org/pubs/reports/willis/index.html

