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Περίληψη: 

Οι τεχνολογικές καινοτομίες του Διαδικτύου δεύτερης γενιάς (Web 2.0) ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και τη συνεργασία με επίκεντρο 
τη δημιουργία διαμοιρασμένης γνώσης και δυναμικού περιεχομένου από τους χρήστες με τη βοήθεια των εργαλείων του Web 2.0. 
Συγκεκριμένα, το εργαλείο συνεργατικός ιστοχώρος (wiki) καταργεί τη στατική ιστοσελίδα και τη γραμμική συγγραφή ενός υπερ
κειμένου επαναπροσδιορίζοντας την ηλεκτρονική δημοσίευση και εκδημοκρατίζοντας το περιεχόμενο. Οι ελληνικές βιβλιοθήκες 
αφουγκράζονται τη νέα τεχνολογική πραγματικότητα και γίνονται κοινωνοί μαζί με τους χρήστες τους στην από κοινού δημιουργία 
προστιθέμενης γνώσης. 

Λέξεις κλειδιά 

Εργαλεία του Διαδικτύου δεύτερης γενιάς, Συνεργατικός ιστοχώρος 

1. Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τους David Bollier, Kingsley Dennis 
, Gabriella Coleman και με όλους εμάς που εμβα
πτιστήκαμε στο Web 2.0 το Διαδίκτυο δεύτερης 
γενιάς είναι μια μορφή ηλεκτρονικής συνεργασίας, 
ένας ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης, ένα διαδι-
κτυακό συνεργατικό εργαλείο, ένα είδος διανεμη
μένων ηλεκτρονικών δικτύων, ένα πλουραλιστικό 
μέσο, ένας δημοκρατικός διάλογος, ένας νέος 
τρόπος επικοινωνιακής συσσωμάτωσης και προ
φανώς πολλά άλλα ακόμα. 

Στο σύνολο τους τα εργαλεία του Διαδικτύου 
δεύτερης γενιάς -όπως blogs, RSS, tags, wikis, 
podcasts κ.ά - συντελούν στον καθορισμό του κοι
νωνικού νοήματος όχι μόνο της γενικής θεώρησης 
των τεχνολογικών πραγμάτων, αλλά και της πρα
κτικής και τακτικής που ακολουθεί το έτερο συμ
βαλλόμενο μέλος -το άτομο, μέσω όμως 
συμμετοχικού στοχασμού-για την υλοποίηση και
νοτομιών συλλογικής ευθύνης και συλλογικού 
συμφέροντος. 

Στο παρόν άρθρο θα γίνει προσπάθεια να εξε
ταστεί συνοπτικά ο επονομαζόμενος συνεργατι
κός ιστοχώρος (wiki) από θεωρητική σκοπιά και να 
γίνει μια πρώτη καταγραφή των χαρακτηριστικών 
του καταδεικνύοντας ότι το wiki είναι «ένα βιώσιμο 
και χρηστικό εργαλείο διαχείρισης της γνώσης 
χάρη στην εύκολη χρήση και τη συνεργατική φύση 
του, η οποία οδηγεί σε εξοικονόμηση χρόνου και 
χρήματος» (Tay Pei Lyn Grace, 2009, p.64). Επι
πλέον, θα αναλυθεί τμήμα μιας ελληνικής έρευνας 
που διεξήχθη το 2008 και η οποία εμπεριέχει το εν 
λόγω εργαλείο, έτσι ώστε να κατατεθούν τεκμη
ριωμένα δεδομένα της χρήσης αυτού, και τέλος 
θα παρουσιαστούν ενδεικτικά παραδείγματα συ
νεργατικών ιστοχώρων που βρήκαν εφαρμογή στις 
ελληνικές βιβλιοθήκες, ώστε να φανεί εμπράκτως 
η δυναμική τους. 

2. Συνεργατικός ιστοχώρος 

Το νόημα της τετραγράμματης λέξης wiki επα
ληθεύει την αλλαγή του τοπίου του διαδικτυακού 
καθεστώτος, έχοντας πάντα ως βασικό γνώμονα 
τη συνεργασία και τη σύμπραξη. To wiki (προφέ
ρεται ουίκι, γουίκι, βίκι) είναι ένας ευέλικτος, επε
ξεργάσιμος και συνεργατικός ιστοχώρος του 
οποίου «το περιεχόμενο διαμορφώνεται συλλογικά 
από πολλούς χρήστες. Ο κάθε επισκέπτης έχει τη 
δυνατότητα να επεξεργαστεί τα ήδη υπάρχοντα 
δεδομένα, αλλά και να προσθέσει νέα» ανάλογα 
με το βαθμό εξουσιοδότησης για τροποποίηση του 
περιεχομένου που έχει προκαθοριστεί από το δια
χειριστή του συνεργατικού ιστοχώρου. 

Ο προγραμματιστής Ward Cunningham δημι
ούργησε τον πρώτο συνεργατικό ιστοχώρο το 
1994 -με βασικό στόχο τη διευκόλυνση της αν
ταλλαγής ιδεών μεταξύ των προγραμματιστών- ο 
οποίος αναρτήθηκε στον Ιστό στις 25 Μαρτίου 
1995. Από τότε μας δίνεται η δυνατότητα να αξιο
ποιήσουμε ένα εργαλείο δημιουργίας και διαμόρ
φωσης διαδικτυακών σελίδων που λειτουργεί ως 
τόπος ελεύθερης δημοσίευσης και ανταλλαγής 
απόψεων, ιδεών, αρχείων, ως ένας εναλλακτικός 
τρόπος διαμοιρασμού και απελευθέρωσης της 
πληροφορίας, αλλά και ως μέσο ασύγχρονης επι
κοινωνίας. 

Οι θεματικές κατηγορίες που εν δυνάμει μπο
ρούν να υποστηρίξουν οι συνεργατικοί ιστοχώροι 
είναι ανεξάντλητες. Πληθώρα wikis έχουν δημι
ουργηθεί για να καλύψουν επιστημονικά πεδία και 
γενικά ενδιαφέροντα, αποδεικνύοντας την ευελι
ξία τους και την ποικιλότητα τους. Η χρησιμότητα 
και η χρηστικότητα τους διαφέρει όχι μόνο ως 
προς τη θεματική κατηγορία που καλύπτουν, αλλά 
και ως προς τις ανάγκες των χρηστών οι οποίες 
αντικατοπτρίζουν ερευνητικά, εκπαιδευτικά, επαγ
γελματικά, ψυχαγωγικά και άλλα ενδιαφέροντα. Ο 
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κατάλογος με τα μεγαλύτερα MediaWikis αριθμεί 
μέχρι στιγμής 285 και συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ 
η εξειδικευμένη μηχανή αναζήτησης Qwika μπο
ρεί να ψάξει στα 21.964.380 άρθρα των 1.158 wikis 
που υπάρχουν στον Παγκόσμιο Ιστό σε 12 γλώσ
σες (συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής). 

3. Δομή ενός συνεργατικού ιστοχώρου 

Η δομή και η οργάνωση ενός συνεργατικού 
ιστοχώρου πηγάζει από τη φιλοσοφία δημιουργίας 
του, αλλά συγχρόνως και από τη φιλοσοφία χρή
σης του. Με βάση την Εικόνα 1 είναι σκόπιμο να 
παρουσιαστούν και να επεξηγηθούν ενδεικτικά 
ορισμένες δομικές παράμετροι: 

Η Αρχική Σελίδα [Εικόνα 1: μέρος Α] είναι η κεν
τρική σελίδα ενός wiki, η οποία καταλαμβάνει και 
το μέγιστο ωφέλιμο χώρο, καθώς μέσα σε αυτήν 
υπάρχει οργανωμένο το σύνολο των πληροφο
ριών. Πληροφορίες που αφενός πρέπει να εκτε
θούν από το διαχειριστή και αφετέρου πρέπει να 
είναι εύκολα προσβάσιμες από τον 
αναγνώστη/χρήστη/επισκέπτη. Κατόπιν, -όπως εί
θισται- μέσω των συνδέσμων (links) η πληροφο
ρία διαχέεται και εισχωρεί σε πιο εξειδικευμένες ή 
επεξηγηματικές ιστοσελίδες. Σημαντικό είναι να ει
πωθεί ότι ο τίτλος που βρίσκεται στην Αρχική Σε
λίδα υποδηλώνει και τη θεματική που καλύπτει ο 
συνεργατικός ιστοχώρος. 
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Στην Αριστερή Στήλη [Εικόνα 1: μέρος Β] που 
κοινώς ονομάζεται sidebar και εντοπίζεται είτε αρι
στερά είτε δεξιά μέσα στον εκάστοτε ιστοχώρο-
συγκεντρώνονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες 
που επιτρέπουν την πλοήγηση σε επιμέρους θέ
ματα ή και σε διαδικαστικές λειτουρ-γίες, όπως για 
παράδειγμα: Πώς θα δημιουργήσουμε ένα λογα
ριασμό, Οδηγίες χρήσης, Τα μέλη, Πρόσφατες αλ
λαγές κ.ά. t 

Καταλυτική θέση μέσα σε ένα συνεργατικό ιστο-
χώρο κατέχει η ενότητα Θεματικές κατηγορίες [Ει
κόνα 1: μέρος Γ]. Με την εφαρμογή αυτή ο 
χρήστης μπορεί να απομονώσει από μια λίστα λέ
ξεων κλειδιών, ή πιο σωστά ετικέτες (tags), το κομ
μάτι που τον ενδιαφέρει και να μελετήσει συνολικά 
αλλά και πολύ συγκεκριμένα το τμήμα που άπτεται 
των ενδιαφερόντων του. 

Τέλος, το σημαντικό εργαλείο RSS [Εικόνα 1: 

μέρος Δ] μπορεί να ενσωματωθεί στο συνεργατικό 
ιστοχώρο έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα 
στους επισκέπτες του να ενημερώνονται για τις εν
δεχόμενες ή συνεχείς αλλαγές που γίνονται, απο
δεσμεύοντας τους από τη χρονοβόρα διαδικασία 
της καθημερινής επίσκεψης στον εκάστοτε συ
νεργατικό ιστοχώρο. 

Συνοψίζοντας, η οργάνωση της δομής ενός συ
νεργατικού ιστοχώρου βασίζεται στον τρόπο αλ-
ληλοσύνδεσης των λημμάτων και των 
πληροφοριών (πληροφορίες εντός του ιστοχώρου 
ή και εκτός αυτού) ανάλογα με τους νοηματικούς, 
γλωσσικούς, οντολογικούς, παραπεμπτικούς αλ-
ληλοσυσχετισμούς τους. Ένας συνεργατικός ιστο-
χώρος μπορεί να οργανωθεί άρτια και σωστά ώστε 
να αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του πε
τυχαίνοντας πληροφοριακή τάξη. 

4. Διαφορές ιστολογιών (blogs) και συνεργατι-

Εύλογα θα μπορούσε να γεννηθεί η απορία για 
το ποια είναι η πρακτική διαφορά μεταξύ ενός 
ιστολογίου και ενός συνεργατικού ιστοχώρου από 
τη στιγμή που και τα δύο υποστηρίζουν και μοιρά
ζονται μια βασική και κοινή φιλοσοφία: τον εκδη
μοκρατισμό του περιεχομένου και την ενθάρρυνση 
της επικοινωνίας. Σύμφωνα με όσα καταγράφει η 
ερευνητική ομάδα GreekLIS (2008) έχουμε τα 
εξής: 

1. Τα ιστολογία έχουν ως στόχο την ενημέρωση 
και είναι κατάλληλα για τα άτομα που επιθυ
μούν να διαδώσουν, να κοινοποιήσουν μια τρέ
χουσα πληροφορία ή να αρχίσουν ένα διάλογο. 
Οι συνεργατικοί ιστοχώροι είναι κατάλληλοι για 
ομάδες ανθρώπων που δουλεύουν συνεργα
τικά για ένα συγκεκριμένο συλλογικό σκοπό 
για τη δημιουργία αποθετηρίων γνώσης. 

2 . Οι μεμονωμένες δημοσιεύσεις/αναρτήσεις 
ενός ιστολογίου -το οποίο ανήκει είτε σε ένα 
άτομο είτε σε μία ομάδα ανθρώπων- φέρουν 
κατά κανόνα το όνομα του δημιουργού τους. 
Οι συγγραφείς/επιμελητές ενός συνεργατικού 
ιστοχώρου συμβάλλουν συλλογικά στη δημι
ουργία του συνολικού περιεχομένου του ιστο
χώρου. Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε κείμενο του 
ιστοχώρου δημιουργείται και αναθεωρείται 
αθροιστικά από όλους τους συμβαλλόμενους 
είτε εμφανίζονται τα ονόματα τους είτε όχι. 

3. Τα άρθρα στο ιστολόγιο εμφανίζονται κατά 
φθίνουσα χρονολογική σειρά, δηλαδή πρώτα 
εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες καταχωρήσεις 
και έπειτα οι πιο παλαιές σαν ένα είδος ημερο
λογίου. Κατά συνέπεια, οι επισκέπτες του blog 
αποκομίζουν την πιο πρόσφατη ενημέρωση. Οι 
συνεργατικοί ιστοχώροι δεν οργανώνονται 
χρονολογικά αλλά οριζόντια ή δενδρικά με 
βάση τις εσωτερικές και εξωτερικές συνδέσεις 
που δημιουργούνται μεταξύ των άρθρων που 
ορίζουν οι συγγραφείς/επιμελητές. 

4. Στα ιστολογία μόνο ο συγγραφέας μπορεί να 



δημιουργήσει μια ανάρτηση, ένα άρθρο. Οι επι
σκέπτες που διαβάζουν το blog μπορούν να 
αφήσουν ένα σχόλιο (comment) ή παρατηρή
σεις, λέγοντας τη γνώμη τους για τη συγκεκρι
μένη ανάρτηση (post) που διάβασαν. Στους 
συνεργατικούς ιστοχώρους από τη στιγμή που 
το περιεχόμενο (content) δεν ανήκει σε κά
ποιον συγκεκριμένα, όλοι μπορούν να προσθέ
σουν, να αφαιρέσουν, να επιμεληθούν 
οποιαδήποτε σελίδα - απαραίτητη προϋπό
θεση βεβαίως είναι ο εν λόγω ιστοχώρος να 
είναι δημόσιος και όχι ιδιωτικός. 

5. Στα ιστολογία ο συγγραφέας σπάνια θα αλλά
ξει κάποιο από τα post που έχει ήδη αναρτή
σει, λόγω του ότι συνήθως αποτελούν 
πεπερασμένες μικρές μονάδες πληροφόρη
σης. Αντιθέτως, στους συνεργατικούς ιστοχώ-
ρους επειδή η διαδικασία δημιουργίας 
περιεχομένου είναι αέναη και συνεχής, η ύλη 
μπορεί να τύχει αλλαγής όσες φορές χρει
αστεί. 

5. Επιλογή ενός συνεργατικού ιστοχώρου 

Η χρήση κάθε διαδικτυακού εργαλείου γενικό
τερα δεν πρέπει να είναι άκριτη και αλόγιστη 
καθώς δεν θα αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα 
αλλά ντετερμινιστικά το αντίθετο. Η κριτική μας 
ικανότητα είναι απαραίτητη στο στάδιο της επιλο
γής του καταλληλότερου εργαλείου, στο στάδιο 
της χρήσης του και στο στάδιο της αξιολόγησης 
αυτού. Σύμφωνα με την Meredith G. Farkas (2007, 
p.81) πρέπει να προσέξουμε τα εξής: 
1. Ποια θα είναι η γλώσσα προγραμματισμού 

που θα υποστηρίζει ο συνεργατικός ιστοχώ-
ρος - Perl, PHP, Ruby, Python, Java κ.ά. Πα
ρόλο που δεν απαιτείται καμία γνώση 
γλωσσών προγραμματισμού, ωστόσο είναι 
απαραίτητο ένα εύλογο χρονικό διάστημα 
εξοικείωσης με τη γλώσσα του συνεργατικού 
ιστοχώρου που επιλέξαμε. 

2 . Εύρος ασφάλειας και αδειοδότησης του συ
νεργατικού ιστοχώρου. Στη συγκεκριμένη πα
ράμετρο εξετάζονται θέματα: α) προστασίας 
από ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία 
(spam), αποκλεισμού διευθύνσεων IP κ.ά., 
καθώς και β) θέματα καθορισμού του βαθμού 
χρήσης και επεξεργασίας του ιστοχώρου ανά
λογα με την ιδιότητα του καθενός (διαχειρι
στής, μέλος, χρήστης) μέσω ενός 
προκαθορισμένου μηχανισμού. 

3. Ευκολία στην εγκατάσταση. Σημαντικό είναι 
να αποφασίσουμε αν θα μεταφορτώσουμε και 
θα εγκαταστήσουμε το λογισμικό -έχοντας 
απαραιτήτως κατευθυντήριες οδηγίες ή έναν 
οδηγό χρήσης από την ομάδα δημιουργίας 
του συγκεκριμένου συνεργατικού ιστοχώρου-
στο δικό μας server ή αν θα φιλοξενείται 
(hosted) στον ίδιο το διαθέτη του συνεργατι
κού ιστοχώρου. 

4. Ευκολία στη χρήση. Οι συνεργατικοί ιστοχώ
ροι στηρίζονται στο What You See Is What You 
Get (WYSIWYG) που σημαίνει ότι 
με γραφικές αναπαραστάσεις ή με την επι
λογή ενός κουμπιού (button) μπορούμε να δια
μορφώσουμε το κείμενο μας χωρίς να 
χρειάζεται να γράψουμε κάποια εντολή ή κώ
δικα. 
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5. Κόστος. Πολλά λογισμικά συνεργατικών ιστο-
χώρων στο Διαδίκτυο -MediaWiki, SeedWiki, 
PBworks, Wikia, Wikidot- διατίθενται δωρεάν. 
Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που με ένα 
μικρό χρηματικό ποσό παρέχονται περισσότε
ρες λειτουργίες, πιο εξειδικευμένες εφαρμο
γές ή κάποιο είδος τεχνικής υποστήριξης για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων. 

6. Σύνταξη. Δυστυχώς δεν υπάρχει κοινή πολι
τική σύνταξης των ιστοσελίδων μεταξύ όλων 
των συνεργατικών ιστοχώρων, πράγμα που 
δυσκολεύει την εξοικείωση του χρήστη. Παρ' 
όλα αυτά, η φιλοσοφία του κώδικα δεν αλλά
ζει παρά μονό τεχνικά. 

7. Δυνατότητα ελέγχου και επαναφοράς των 
προηγούμενων εκδοχών των σελίδων του συ
νεργατικού ιστοχώρου. Σημαντικό χαρακτηρι
στικό είναι η δυνατότητα διαχείρισης όλου του 
ιστορικού κάθε σελίδας του ώστε να μπορεί 
να ανακτηθεί, να τροποποιηθεί ξανά ή να ανα
δημοσιευτεί σε περιπτώσεις βανδαλισμού ή 
ακόμα και σε περιπτώσεις επανεξέτασης του 
περιεχομένου από τον ίδιο το συγγραφέα της 
σελίδας. 

8. Δυνατότητα επικοινωνίας/συζήτησης των χρη
στών και επισκεπτών του συνεργατικού ιστο
χώρου. Ένας τρόπος ασύγχρονης 
επικοινωνίας που προσφέρουν οι συνεργατι
κοί ιστοχώροι είναι μέσω του Forum και κατ' 
επέκταση μέσω της Επαφής (Contact). Η δια
φορά έγκειται ότι στο Forum όλοι μπορούν να 
δουν και να συνεισφέρουν στη συζήτηση 
(εφόσον έχει οριστεί) ενώ στην Επαφή η επι
κοινωνία γίνεται κατ' ιδίαν με το διαχειριστή 
του συνεργατικού ιστοχώρου. 

9. Υποστήριξη RSS feeds. Όπως προαναφέρ
θηκε, η συμβολή του εργαλείου RSS διευκο
λύνει την άμεση ενημέρωση και 
παρακολούθηση του περιεχομένου των συ
νεργατικών ιστοχώρων από τους 
χρήστες/αναγνώστες με εξοικονόμηση δικού 
τους χρόνου. 

10. Δυνατότητα αλλαγής φόντου (χρησιμοποιών
τας Cascading Style Sheets -CSS) του συνερ
γατικού ιστοχώρου ανάλογα με τις εκάστοτε 
αισθητικές, καλλιτεχνικές αλλά και πρακτικές 
ανάγκες. Εκτός από το είδος του θεματικού 
περιεχομένου του εκάστοτε συνεργατικού 
ιστοχώρου (επιστημονικό, εκπαιδευτικό, ψυ-



χαγωγικό κ.ά.) που προκαλεί το ενδιαφέρον 
των επισκεπτών, η καλαισθησία βοηθάει ση
μαντικά όχι μόνο στην προσέλκυση νέων ανα
γνωστών, αλλά και στη διατήρηση και 
ευχάριστη πλοήγηση των ήδη υπαρχόντων. 

Προς διευκόλυνση μας, 
, - Γ , . . . ? W i k , M a t r i x @ > 

στην ιστοσελιδα WikiMatnx 
μπορούμε να επιλέξουμε ΐ ^ Ζ ^ 2 ΐ Γ ' ' ' " Τ ί ι 1 ' ' ' " " " ΐ 
από μία λίστα με τους πιο 5 Έ^Ξτζτζ 

• I * ι omp.ii«, t H * n p tass tlT« b u t t o n . 

γνωστούς συνεργατικούς 
ιστοχωρους αυτούς που 
επιθυμούμε να συγκρί-
νουμε (δύο ή και περισσό- ;:::;:::„;Γ"" 
τερους ταυτόχρονα) και Εικόνα 3© 
πατώντας το Compare ένας συγκριτικός πίνακας 
μας αποκαλύπτει τα προτερήματα και τις αδυνα
μίες του κάθε συνεργατικού ιστοχώρου συνολικά. 

Για την απόφαση υιοθέτησης ενός συνεργατι
κού ιστοχώρου τα πλεονεκτήματα πρέπει να υπερ
τερούν των μειονεκτημάτων και μάλιστα προτού 
γίνει ο απολογισμός και η αξιολόγηση της μακρό
χρονης χρήσης του. Για το λόγο αυτό, σκόπιμο 
είναι να γίνουν γνωστά μερικά γενικά προτερήματα 
και αδυναμίες: 

• Η απόκτηση ενός συνεργατικού ιστοχώρου της 
επιλογής μας είναι εύκολη και άμεση. 
• Αρκεί το λογισμικό του συνεργατικού ιστοχώ

ρου και ένας browser με σύνδεση στο Διαδίκτυο 
για τη λειτουργία του. 

• Διατίθενται δωρεάν, εκτός από περιπτώσεις που 
εμείς επιλέξουμε ή κρίνουμε αναγκαίο να δαπα
νήσουμε ένα χρηματικό ποσό. 

• Προκαθορίζεται ο βαθμός αδειοδότησης προ
σβασιμότητας στον εκάστοτε συνεργατικό ιστο
χώρο και τίθενται δικλίδες ασφαλείας, χωρίς 
αυτό να σημαίνει πως οτιδήποτε δεν μπορεί να 
τροποποιηθεί στην πορεία από το διαχειριστή. 

• Δεν χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις για τη 
χρήση του καθώς είναι σαν να γράφουμε σε 
έναν κειμενογράφο όπως π.χ. Word, Wordpad, 
Notepad (χρησιμοποιείται απλοποιημένη 
γλώσσα σήμανσης που μοιάζει με την HTML). 

• Ο καθένας μπορεί να αλλάξει ή να συνεισφέρει 
στο περιεχόμενο των σελίδων του συνεργατικού 
ιστοχώρου ή ακόμα και να δημιουργήσει μια νέα 
σελίδα χωρίς τη βοήθεια κάποιου ειδικού. 

• Δεν χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό για την 
υποστήριξη του. 

• Υπάρχει δυνατότητα online διατήρησης των 
προηγούμενων εκδοχών των σελίδων, με δυνα
τότητα σύγκρισης τους ή επαναφοράς κάποιας 
εκδοχής αυτών. 

• Είναι ένα συνεργατικό εργαλείο με το οποίο 
μπορούν να συνεισφέρουν πολλά άτομα, κυρίως 

σε ομαδικές εργασίες (π.χ. διαδικτυακές εγκυ
κλοπαίδειες, αποθετήρια γνώσεων). 

• Είναι εργαλείο του Διαδικτύου δεύτερης γενιάς 
υποστηρίζοντας άλλα εργαλεία ή εφαρμογές 
αυτού, όπως RSS, tagging. 

• Ο κώδικας των σελίδων των συνεργατικών ιστο
χώρων είναι ανοιχτός και καθένας μπορεί να τον 
δει ή να τον αντιγράψει. 

• Είναι εύπλαστο, ευέλικτο και επεκτάσιμο. 

• Ο συνεργατικός ιστοχώρος είναι ένα εύκολο και 
φιλικό εργαλείο που όμως απαιτείται χρόνος για 
την ολοκληρωμένη εκμάθηση και τη συνεχή 
υποστήριξη του. 

• Σε περιπτώσεις δημόσιου συνεργατικού ιστο
χώρου, το περιεχόμενο είναι επεξεργάσιμο και 
ανοιχτό και σε χρήστες που μπορεί να μην είναι 
γνωστές οι προθέσεις τους ή οι γνώσεις τους. 

• Υπάρχουν περιστατικά βανδαλισμού του περιε
χομένου των σελίδων που αποθαρρύνουν τη 
συμμετοχή. 

• Ενίοτε είναι χρονικά ανέφικτος ο έλεγχος -από 
τον υπεύθυνο/διαχειριστή του περιεχομένου-
της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των πηγών που 
προστίθενται από άλλους στον συνεργατικό 
ιστοχώρο. 

• Υπάρχει αμφισβήτηση της ποιότητας του περιε
χομένου λόγω υποκειμενικότητας, μεροληψίας 
και προκατάληψης. 

• Διαπιστώνεται δυσκολία δομικής οργάνωσης 
του περιεχομένου. 

• Υπάρχουν προβληματισμοί για τον τρόπο εξα
σφάλισης ή μη καταπάτησης των πνευματικών 
δικαιωμάτων. 

Πέραν της θεωρητικής παρουσίασης του συ
νεργατικού ιστοχώρου ως ενός χρηστοκεντρικού 
διαμοιρασμένου τόπου εναποθέτησης της γνώσης 
σκόπιμο είναι να συνεχιστεί η ανάλυση του άρθρου 
με την παρουσίαση μέρους μιας ολοκληρωμένης 
έρευνας η οποία αποδόμησε κάθε ένα εργαλείο 
του Web 2.0 με σκοπό τη βέλτιστη κατανόηση της 
έμπρακτης χρήσης του. 

Το Μάρτιο του 2008 η Ερευνητική Ομάδα 
GreekLIS (Greek Librarians and Information Sci
entists) διεξήγαγε έρευνα με τίτλο Έρευνα για την 
εξοικείωση των Ελλήνων Επιστημόνων Πληροφό
ρησης με τις Web 2.0 υπηρεσίες με σκοπό «την 
αξιολόγηση της χρησιμότητας και χρηστικότητας 
των εργαλείων Web 2.0 από τους Έλληνες και Κυ
πρίους βιβλιοθηκονόμους στον τομέα παροχής 
υπηρεσιών των βιβλιοθηκών, την καταγραφή και 
τον προσδιορισμό του επιπέδου εξοικείωσης των 
βιβλιοθηκονόμων με τα εν λόγω εργαλεία και την 
παρακολούθηση των απόψεων των βιβλιοθηκονό
μων σχετικά με τη χρήση των εργαλείων Web 2.0» 
(Ανδρέου, Γαϊτάνου, Γαρουφάλλου, Κουτσομίχα, 



& Κριεζή, 2008). Μέσα από τα αποτελέσματα 
αυτής της έρευνας μπορεί να επαληθευτεί κατά 
πόσο ο επονομαζόμενος συνεργατικός ιστοχώρος 
αποτελεί ένα αποδεκτό και χρηστικό τεχνολογικό 
εργαλείο έτοιμο να υιοθετηθεί από τις ελληνικές 
βιβλιοθήκες. Πιο συγκεκριμένα: 

Στην ερώτηση «Πόσο εξοικειωμένοι είστε με τον 
όρο Wiki;» στο σύνολο των 146 απαντήσεων, 37 
αποκρίθηκαν «Καθόλου», 21 «Λίγο», 36 «Αρκετά», 
16 «Πολύ» και 14 «Πάρα πολύ». Ως εκ τούτου, 58 
δεν γνωρίζουν τον όρο Wiki ενώ 66 είναι εξοικειω
μένοι με αυτόν. 

αλλά σκοπεύουμε να τα χρησιμοποιήσουμε», «Δεν 
υπάρχει σχετική απόφαση», «Δεν έτυχε». 

Π ί ν α κ α ς 1: Famil iarization with Wikis 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Not a: ai ' . " 27,8 27,8 

A little 21 14,4 15,8 43,6 

Enough 36 24,7 27,1 70,7 

Familiar 16 11,0 12,0 82,7 

Very familiar 14 9,6 10,5 93,2 

missing 9 6,2 5,8 100,0 

Total 133 91,1 100,0 

Missing System 13 B,9 

Total 146 100,0 

Familiarization with Wikis 

Στην ερώτηση «Στη βιβλιοθήκη που εργάζεστε 
χρησιμοποιείτε wiki ως πηγή πληροφόρησης;» 39 
απάντησαν «Ναι» διευκρινίζοντας ότι αναφέρονται 
στη χρήση της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας 
Wikipedia ή Livepedia, και 27 «Όχι» επεξηγώντας 
ότι «Ως βιβλιοθήκη, είμαστε άσχετοι με Web 2.0!», 
«Δεν είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι», «Όχι ακόμα 

Π ί ν α κ α ς 2: Library use of Wikis 

L ibrary u s e of Wikis 

Στην ερώτηση «Εσείς προσωπικά χρησιμοποι
είτε τακτικά κάποιο wiki;» 60 απάντησαν «Ναι» δη
λώνοντας ότι η ύπαρξη ενός συνεργατικού 
ιστοχώρου σε μια βιβλιοθήκη είναι σημαντική για 
λόγους όπως «Τήρηση και ενημέρωση βασικής 
ιστοσελίδας, τήρηση ενδοϋπηρεσιακών σελίδων 
για το προσωπικό, πολιτικές-κανόνες-διαδικασίες», 
«Ταχύτητα ενημέρωσης, γρήγορη εξυπηρέτηση 
χρηστών, εκσυγχρονισμός βιβλιοθήκης», «Ενημέ
ρωση, εύκολη αλλαγή των δεδομένων, συμμετέ
χουν πολλοί», «Πληροφοριακή εργασία προς το 
κοινό, δημιουργία knowledge base για το προσω
πικό, παρουσίαση υλικού τοπικού ενδιαφέροντος», 
«Υποστήριξη της έρευνας/διδασκαλίας, θεματικές 
πύλες, αξιολόγηση βιβλίων/υλικού» κ.ά. και 60 
«Όχι». 

Πίνακας 3: Personal usage of Wikis 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Yes 60 41,1 45,1 45,1 

No 60 41,1 45,1 90,2 

Missing 13 8,9 9,8 100,0 

Total 133 91,1 100,0 

Missing System 13 8,9 

Total 146 100,0 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

-

Valid Yes 39 26,7 30,5 30,5 5"-

No 27 18,5 21,1 51,6 
20-

missing 62 42,5 48,4 100,0 

Total 128 87,7 100,0 10-

Missing System 18 12,3 

Total 146 100,0 
o-

Personnal usage of Wikis 



Στο γράφημα που ακολουθεί διακρίνεται ο βαθ
μός χρήσης συνεργατικών ιστοχώρων από τις βι
βλιοθήκες που πήραν μέρος στην έρευνα, 
διαχωρισμένες κατά είδος. Οι ακαδημαϊκές βι
βλιοθήκες είναι αυτές που χρησιμοποιούν περισ
σότερο τους συνεργατικούς ιστοχώρους και 
ακολουθούν οι δημόσιες, οι ειδικές και τέλος οι 
σχολικές, με 39 ερωτώμενους να θεωρούν θετική 
τη χρήση του εν λόγω εργαλείου και 27 αρνητική. 

Π ί ν α κ α ς 4: Library use of Wikis 

Freguency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Yes 39 26,7 30,5 30,5 

No 27 18,5 21,1 51,6 

missing 62 42,5 48,4 100,0 

Total 128 87,7 100,0 

Missing System 18 12,3 

Total 146 100,0 

Π ί ν α κ α ς 5: Library Work 

Freguency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Academic 68 46,6 51,1 51,1 

Public 25 17,1 18,8 69,9 

Special 24 16,4 18,0 88,0 

School 6 4,1 4,5 92,5 

Archives 2 1,4 1,5 94,0 

Hospital 1 7 ,8 94,7 

Private 3 2,1 2,3 97,0 

Cultural 1 7 ,8 97,7 

missing 3 2,1 2,3 100,0 

Total 133 91,1 100,0 

Missing System 13 8,9 

Total 146 100,0 

Library Work 
Η 
• Put*: 
• S p e c M 
• School 
OAicr tvw 

Yet No msmg 

Library use of Wikis 

Συμπερασματικά, από την τμηματική ανάλυση 
της εν λόγω έρευνας γίνεται αντιληπτό ότι ενώ ο 
συνεργατικός ιστοχώρος -κατά το ήμισυ των ερω
τώμενων- είναι αποδεκτός, χρησιμοποιείται ως ερ
γαλείο ανάκτησης πληροφοριών και 
αναγνωρίζεται η χρησιμότητα του, ωστόσο από τις 
απαντήσεις που καταγράφηκαν είναι εμφανές από 
τη μια πλευρά η έλλειψη ενθάρρυνσης της χρήσης 
του και η αδυναμία υιοθέτησης του από τις ίδιες 
τις βιβλιοθήκες, και από την άλλη πλευρά διαπι
στώνεται η ανάγκη των βιβλιοθηκονόμων για αρ
τιότερη και πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση της 
χρήσης αυτού. 

8. Συνεργατικοί ιοτοχώροι και βιβλιοθήκες: πα
ραδείγματα από τον ελληνικό χώρο 

Πολλές βιβλιοθήκες στο εξωτερικό έχουν δημι
ουργήσει συνεργατικούς ιστοχώρους είτε ως με
μονωμένη είτε ως συμπληρωματική υπηρεσία για 
την εξυπηρέτηση του κοινού τους αλλά ενίοτε και 
για τη διευκόλυνση του ίδιου του προσωπικού 
τους σε θέματα εσωτερικής ανταλλαγής αρχείων 
και εσωτερικής επικοινωνίας. Πάνω σε αυτά τα 
πρότυπα στηρίχθηκαν και οι ελληνικές βιβλιοθή
κες προσθέτοντας τη δική τους έμπνευση, τη δική 
τους δυναμική και το δικό τους πρακτικό πνεύμα, 
συνδυάζοντας τα και προσαρμόζοντας τα σύμ
φωνα με τις εκάστοτε ανάγκες τους. Η Meredith G. 
Farkas με την παρουσίαση της Wiki World και η 
Ellyssa Kroski με το άρθρο της Technology ideas 

• ι ιΐ| i t i n i *r>nor', «Μα I M D at ut> iMrpotMiaB inn owm^my n«Hjy>in of. >•> t u n ta « n tat 

w * u \ ' rMdiaA Hî B<bj riwo Tf»aK t Mqftm tm | M — JWI Monflenw a* nno mj#mrn κοιμφ». Html jam; 

Εικόνα 4© 

your library can implement next week παρουσιά
ζουν το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι 
συνεργατικοί ιοτοχώροι μέσα στις βιβλιοθήκες και 
πως αυτές μπορούν να εκμεταλλευτούν καλύτερα 
το νεοτεριστικό αυτό εργαλείο ώστε να χρησιμο
ποιηθεί συνεργατικά και συλλογικά. Πιο συγκεκρι
μένα, μπορούμε να έχουμε ένα συνεργατικό 
ιστοχώρα 
• μιας συγκεκριμένης κοινότητας (community wiki), 
• ως θεματικό οδηγό (subject guide wiki), 
• ως πλατφόρμα διεξαγωγής μαθημάτων (wiki as 

courseware), 
• ως λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (wiki 

content management software), 
• ως ένα εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας και συ

νεργασίας μεταξύ του προσωπικού (staff in
tranet), 

25 
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Εικόνα 5© 

• ως μια βάση συλλογής γνώσης (collective 
knowledge base), 

• ως χώρος προγραμματισμού ενός συνεδρίου, 
μιας ημερίδας (planning space for conferences, 
meetings, etc.) 

Η παραπάνω λίστα με τους τρόπους που μπο
ρεί να χρησιμοποιηθεί ένας συνεργατικός ιστοχώ-
ρος δεν είναι εξαντλητική, όσο μάλιστα το 
ανθρώπινο μυαλό αναζητά λύσεις σε προβλήματα 
που το απασχολούν και το κεντρίζουν. Στο συγκε
κριμένο σημείο σκόπιμο είναι να παρουσιαστούν 
συνεργατικοί ιστοχώροι δημιουργημένοι από την 

ελληνική βι-
βλιοθηκονο-
μ ι κ ή 
κοινότητα με 
μια σύντομη 

_ π α ρ ά λ λ η λ η 
μνεία σε αντί
στοιχα ξένα. 
Η παρακάτω 
κ α τ α γ ρ α φ ή 
δεν είναι 

πλήρης αλλά είναι επαρκώς ενδεικτική για το τι 
συμβαίνει στο χώρο των ελληνικών βιβλιοθηκών. 

8.1 To Wiki του Νουού Ηυοθιας 

Το Δεκέμβριο του 2007 η Κεντρική Δημόσια Βι
βλιοθήκη της Βέροιας αναρτά στο Διαδίκτυο το 
συνεργατικό ιστοχώρο To Wiki του Νομού Ημα
θίας (πρώην To Wiki της Γειτονιάς). Ο συγκεκρι
μένος συνεργατικός ιστοχώρος ξεκίνησε 
παρουσιάζοντας μια συγκεκριμένη κοινότητα, μια 
συγκεκριμένη γειτονιά, τη γειτονιά γύρω από την 
Κεντρική Δημόσια βιβλιοθήκη της Βέροιας και πιο 
συγκεκριμένα τις οδούς Εληάς, Παστέρ, Κοντογε-
ωργάκη, Θωμαίδου, Λουτρού και Μητροπόλεως, 
αλλά τώρα πλέον επεκτάθηκε σε ολόκληρο το 
Νομό Ημαθίας. 

Το προσωπικό της Κεντρικής Δημόσιας Βιβλιο
θήκης και οι εθελοντές χρήστες χρησιμοποιώντας 
το λογισμικό MediaWiki και με βασικά συστατικά 
το ομαδικό πνεύμα, τον αλτρουισμό και την αλλη
λεγγύη, εστίασαν στην οριοθέτηση της περιοχής 
αυτής, την καταγραφή της, τη περιγραφή της και 
την ανάδειξη της δημιουργώντας με τον τρόπο 
αυτό ένα πληροφοριακό δίκτυο προς όφελος 
όλων. To Wiki του Νομού Ημαθίας βασίστηκε στο 
RockWiki: the people's guide to Rochester , ένα 
συνεργατικό ιστοχώρο που λειτουργεί ως θεματι
κός οδηγός της περιοχής του Rochester της Νέας 
Υόρκης. Με παρόμοιο τρόπο διαρθρώθηκε και ο 
ελληνικός ιστοχώρος με τέσσερις βασικές θεματι
κές κατηγορίες: 

• Διαμονή-Εστίαση-Διασκέδαση 
• Δημόσιες υπηρεσίες 
• Αγορές-Καταστήματα-Παροχή υπηρεσιών 
• Πολιτισμός-Εκπαίδευση. 

Βοιωτικός Κόσμος 
ε λ ι υ θ ε ρ η η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ε γ κ υ κ λ ο π α ί δ ε ι α ν ια 

Εικόνα 6© 

Από το 2007 η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ελλη
νοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Κολλε-
γίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού χρησιμοποιείτο 
συνεργατικό ιστοχώρο ως εργαλείο για τη διεξα
γωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Χρησιμο
ποιώντας το λογισμικό PbWorks έχει δημιουργήσει 
δύο πλατφόρμες για την πραγματοποίηση δύο 
σχολικών εργασιών με τίτλο «Anne Frank» και 
«Modern slavery» από τους μαθητές της Δευτέρας 
Γυμνασίου στα πλαίσια του μαθήματος των Αγγλι
κών. 

Οι συνεργατικοί ιστοχώροι έχουν σχεδιαστεί με 
επιμέλεια και προσοχή τόσο ως προς το περιεχό
μενο όσο και ως προς το δικαίωμα εξουσιοδότη
σης της τροποποίησης των σελίδων των 
ιστοχώρων από κάθε κατηγορία χρηστών. Πιο συγ
κεκριμένα, οι ιστοχώροι είναι ιδιωτικοί, ως εκ τού

του κάθε 

, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 
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χρήστης πρέ
πει να κατέχει 
τον προσωπικό 
του κωδικό 
πρόσβασης, ο 
οποίος δίνεται 
από το διαχει
ριστή βιβλιο-

Εικόνα 7© θ η κ ο ν ό μ ο . 

Κάθε μαθητής ολοκληρώνει την ατομική του ερ
γασία με τη δημιουργία της δικής του σελίδας 
μέσα στον ιστοχώρο ακολουθώντας τις κατευθυν
τήριες οδηγίες και απαντώντας στα ερωτήματα. 

Η Βιβλιοθήκη έχοντας ενεργό ρόλο στην εκ
παιδευτική διαδικασία με αρωγό τις νέες τεχνολο
γίες δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό της 
βιβλιοθήκης, στους εκπαιδευτικούς και στους ίδι
ους τους μαθητές να εμβαπτιστούν σε νέες διαδι
κασίες, να εξασκήσουν νέες δεξιότητες και να 
δοκιμαστούν εμπράκτως στις εφαρμογές του Δια-
δικτύου δεύτερης γενιάς κάτω από το πρίσμα της 
κοινής συνεισφοράς και συνεργασίας. Ανάλογο 
παράδειγμα έχουμε από τα σχολεία Westwood 
της πολιτείας Georgia των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Στις 16 Μαρτίου του 2008 η Δημόσια Κεντρική 
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Βιβλιοθήκη Λι
βαδειάς ανέ
βασε στο 
Διαδι'κτυο το 
σ υ ν ε ρ γ α τ ι κ ό 
ιστοχώρο Βοι
ωτικός Κόσμος 
χρησιμοποιών
τας το λογι
σμικό Wikidot. 
Πρόκειται για 

μια ανοιχτή ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια που συγ
κεντρώνει λήμματα για το νομό Βοιωτίας με σκοπό 
τη δημιουργία μιας ελεύθερης ηλεκτρονικής 
βάσης πληροφοριών για τη συγκεκριμένη περιοχή. 
Πρωτοποριακή ιδέα με παραπλήσιο εγχείρημα 
αυτό του θεματικού οδηγού της Δημόσιας Βι
βλιοθήκης της Κομητείας του St. Joseph που συγ
κεντρώνει πληροφορίες για την τοπική κοινωνία. 

Αποστολή της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας 
είναι να προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο οργά
νωσης του όγκου των πληροφοριών, να προωθή
σει την ομαδική διαδικτυακή συνεργασία, να 
ενθαρρύνει τη συμμετοχική συγγραφή, να διευρύ
νει τον τρόπο απόκτησης της γνώσης προσκα
λώντας όλους τους Βοιωτούς πολίτες -και όχι 
μόνο- να γίνουν μέλη και να συμβάλλουν έμπρα
κτα σε αυτό το εγχείρημα για τη δημιουργία ενός 
σημαντικού συλλογικού έργου. 

8.4 Ιοτοσελίδα της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς 

Η επίσημη ιοτοσελίδα της Βιβλιοθήκης Λιβα
δειάς από την 1 Ιανουαρίου του 2010 στηρίζεται 
στο λογισμικό Wikidot αποδεικνύοντας με τον 
τρόπο αυτόν ότι ένας συνεργατικός ιστοχώρος 
μπορεί να λειτουργήσει ως κεντρική ιοτοσελίδα 
μιας βιβλιοθήκης, όπως άλλωστε γίνεται και στο 
εξωτερικό με αντίστοιχο παράδειγμα αυτό της 
ιοτοσελίδα της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης 
Gregg-Graniteville της Κομητείας Aiken. 

Η ιοτοσελίδα δεν μειονεκτεί σε τίποτα από την 
προγενέστερη μορφή της, αντιθέτως, χωρίς καμία 
χρηματική δαπάνη και εξωτερική τεχνική υποστή
ριξη ανταποκρίνεται επάξια στο σκοπό της χάρη 
στη συνεργατική συνεισφορά του προσωπικού 
της. Εκτός από τις γενικές πληροφορίες για τη βι
βλιοθήκη: Ιστορία & Διοίκηση, Τμήματα, Προσω-

Benaki Museum Library Wiki 

Καλώς ορίσατε στο wiki της βιβλιοθήκης του Μουσείου 
Μπενάκη 

To wiki οστό δημιουργήθηκε από ιο προσωπικό π κ 
βιβλιοθήκης ton Μουσείου Μπινάκη με σκοπό τον εντοπισμό 
και ι η συγκέντρωση επιλεγμένων διοδικτυακών οηγώγ οε 
θεματικούς τομείς nop αφορούν τις βιβλιοθήκες τέχνης και το 
μουσεία, όπως επίσης και το επάγγελμα του 
βιβλιοθηκονόμου επιστήμονα της πληροφόρησης. 

Πιο ουνκεκριμένα. στο wiki μπορεί να βρει 
k^ffe καντίς ιις ακόλουθες πηγές: 

• Αλφαβητική λίστα με ελληνικές 
μουσειακές βιβλιοθήκες 

• Λίστα με μουσειακές βιβλιοθήκες εκτός 
Ελλάδος 

Παράλληλα, στο wiki έχει 
δημιουργηθεί ένος ειδικός 

χώρος συςητήοεων 
(forum), ώστε να 

εξασφαλιστεί η 
δυνατότητα έκφρασης και 
ανταλλαγής απόψεων και 
ιδεών μεταξύ όλων των 

επιστημόνων 
πληροφόρησης πάνω σε 

κοινά θέματα και 
προβλήματα που τομς 

απασχολούν σχετικά με το 
χώρο των βιβλιοθηκών και 

των μουσείων τέχνης. 

πικό, Υπηρεσίες & Παράλληλες δράσεις, Εκδηλώ
σεις, Εκδόσεις, Projects, Χάρτης περιοχής, On the 
Web, Ετικέτες, Ωράριο λειτουργίας, OPAC, RSS 
κ.ά εμπεριέχει ενσωματωμένο πλούσιο οπτικοα
κουστικό υλικό από τις δραστηριότητες της βι
βλιοθήκης αλλά και από άλλες ψηφιακές πηγές. 

8.5 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης 

Η Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη διοργά
νωσε το 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης το 
οποίο φιλοξένησε και διαδικτυακά σε συνεργατικό 
ιστοχώρο χρησιμοποιώντας το λογισμικό Wikidot. 
Από τον Ιούλιο του 2009 η βιβλιοθήκη δημιούρ
γησε ένα συνεργατικό ιστοχώρο συγκεντρώνον
τας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προς το 
κοινό: Πρόγραμμα συνεδρίου, Workshop, Οργα-

Αρχική σελίδα 

™.,Β,βλ,οθπκπς β,,ΤΓκΚνποάδεΜ 
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• nuAntovOirilui, 
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Περιεχόμενα 

. Πολιτικές και διαδικασίες 

• Συχνές ερωτήσεις 

. Ορισμοί 

• Στατιστικό στοιχεία 

• Φόρμες προτύπων (templates) 

• Τηλέφωνα προσωπικού 

ι Ειδική σεΛιδα: Εγγραφα για την αξιολόγηση R4E του EFOM 

• Προσωρινή σεΛιδα: θεματολόγιο Πανεπιστήμιου Κύπρου - Ιριδα) 

νωτική επιτροπή, Υποβολή περιλήψεων, Υποβολή 
εισηγήσεων, Συμμετοχή, Διαμονή κ.ά. πληροφο
ρώντας τη διεξαγωγή του Συνεδρίου και προσκα
λώντας το κοινό για συμμετοχή και 
παρακολούθηση. Ανάλογα ξένα παραδείγματα 
είναι ο ανεπίσημος ιστοχώρος για το ετήσιο συνέ
δριο της ALA στο Chicago το 2005 και ο ιστοχώ-
ρος για το εκπαιδευτικό συνέδριο HigherEd 
BlogCon 2006 

Από τον Ιούλιο του 2009 η Βιβλιοθήκη του Μου
σείου Μπενάκη μπαίνει στη διαδικασία σχεδιασμού 
και υλοποίησης ενός συνεργατικού ιστοχώρου με 
τίτλο Benaki Museum Library Wiki ώστε «να ανα
πτυχθεί μια συμπληρωματική διαδικτυακή υπηρε
σία, η οποία θα προσέφερε πρόσθετη 
πληροφόρηση και ενημέρωση στην κοινότητα των 
βιβλιοθηκονόμων τέχνης, αλλά και σε όσους ασχο
λούνται με την τεκμηρίωση, οργάνωση και διαχεί
ριση της πολιτισμικής πληροφορίας» (Γαϊτάνου, 
2010, σ. 6) και με σκοπό τη συλλογή και τη συγ
κέντρωση διαδικτυακού υλικού που άπτεται του 
επιστημονικού πεδίου των βιβλιοθηκών τέχνης και 
των μουσείων. Αντίστοιχο παράδειγμα από το εξω
τερικό έχουμε το Biz Wiki των Βιβλιοθηκών του 
Πανεπιστημίου στο Ohio που και αυτό περιέχει 
άρθρα, βάσεις δεδομένων, ιστοσελίδες από επι
λεγμένες πηγές για την εξυπηρέτηση των ερευνη
τών. 

Εικόνα 9© 



Οι βασικές θεματικές ενότητες που καλύπτει ο ιστο-
χώρος του Μουσείου Μπενάκη είναι οι εξής: 
• Αλφαβητική λίστα με ελληνικές μουσειακές βι

βλιοθήκες 
• Λίστα με μουσειακές βιβλιοθήκες εκτός Ελλά

δος 
• Βάσεις δεδομένων, project και ψηφιακές βιβλιο

θήκες 
• Διεθνείς οργανισμοί και φορείς σχετικούς με βι

βλιοθήκες και μουσεία τέχνης 
• Πρότυπα περιγραφής μουσειακής/πολιτισμικής 

πληροφορίας 
• Συνέδρια-Ημερίδες-Workshops 
• Περιοδικά ανοικτής πρόσβασης 
• Ιστολογία (blogs) 
• Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
• Συγκεντρωτικές λίστες και γενικούς καταλόγους 
• Άρθρα περιοδικών, εισηγήσεις συνεδρίων και 

διαδικτυακές πηγές 

Ο συνεργατικός ιστοχώρος της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο ΒιΠαΚυΠαίδεια 
είναι ανοιχτός μόνο μέσω του δικτύου του Πανεπι
στημίου Κύπρου και παίζει το ρόλο ενός εσωτερι
κού επικοινωνιακού διαύλου (Intranet) με τον οποίο 
δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας μιας βάσης γνώ
σης για το προσωπικό. Το Μάρτιο του 2009 οι υπεύ
θυνοι της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου 
δημιούργησαν το συγκεκριμένο συνεργατικό ιστο-
χώρο για να εξυπηρετήσει εσωτερικές ανάγκες 
ενημέρωσης και επικοινωνίας του προσωπικού 
πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Ανάλογο ξένο πα
ράδειγμα είναι ο συνεργατικός ιστοχώρος που δη
μιούργησε το προσωπικό της βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου της Minnesota. 

Εν κατακλείδι, διαπιστώνεται ότι οι ελληνικές βι
βλιοθήκες και το ανθρώπινο δυναμικό τους επανα
προσδιορίζουν το ρόλο τους για να ανταποκριθούν 
στη νέα πραγματικότητα που έχει επιφέρει μετα
βολές τόσο στην υπόσταση της ίδιας της Επιστή
μης της Πληροφόρησης εσωτερικά όσο και στη 
σχέση των βιβλιοθηκών με το κοινό τους. Απαραί
τητη είναι η σύνεση, η ώριμη σκέψη, ο σωστός σχε
διασμός και η μεθοδικότητα προκειμένου να 
έχουμε καρποφόρα αποτελέσματα ως προς την πα
ροχή πληροφοριών, την προώθηση των συνεργα
σιών και τη δημιουργία ενός δικτύου με επίκεντρο 
τον άνθρωπο. Οι συνεργατικοί ιοτοχώροι μέσα σε 
αυτή την τεχνολογική δίνη προσφέρουν τη δυνατό
τητα της από κοινού δημιουργίας ηλεκτρονικού πε
ριεχομένου και διάχυσης του χωρίς χρονικούς και 
τοπικούς περιορισμούς. 

Κίνδυνοι αποπροσανατολισμού του στόχου αλλά 
και δυσκίνητοι μηχανισμοί καθυστερούν ή εμποδί
ζουν την εξελικτική πορεία των βιβλιοθηκών που 
πολλές φορές διαμελίζονται λόγω οικονομικών δυ
σχερειών ή και οργανωτικών αδυναμιών με αποτέ

λεσμα τη συρρίκνωση. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πο
λυδύναμες βιβλιοθήκες που πρωτοστατούν ανοί
γοντας τον ορίζοντα και δίνοντας πνοή σε άλλες 
βιβλιοθήκες ώστε να ακολουθήσουν συλλογικά, 
όσο είναι εφικτό, το όραμα της δημιουργικότητας. 

Ανακεφαλαιώνοντας διαπιστώνεται ότι, οι συ
νεργατικοί ιοτοχώροι ως εφαρμογή κοινωνικού λο
γισμικού, ως χρηοτοκεντρικό εργαλείο 
οικοδόμησης περιεχομένου, ως μέσω διασποράς 
και διάχυσης της γνώσης και ως εναλλακτικός τρό
πος συλλογικής δημοσίευσης δικαιώνουν το λόγο 
ύπαρξη τους στο χώρο των βιβλιοθηκών. Στην ελ
ληνική βιβλιοθηκονομική πραγματικότητα οι συ
νεργατικοί ιοτοχώροι ενώ αρχικά αντιμετωπίστηκαν 
με δυσπιστία και διστακτικότητα στη συνέχεια πα
ρατηρήθηκε μια προοδευτική αύξηση της χρήσης 
τους καθώς έλαβαν την απαιτούμενη προσοχή από 
τις βιβλιοθήκες, οι οποίες με αποφασιστικότητα εκ
μεταλλεύτηκαν τις προσφερόμενες δυνατότητες 
αυτών, δίνοντας σιγά-σιγά την ώθηση και σε άλλες 
βιβλιοθήκες να ακολουθήσουν το παράδειγμα προς 
όφελος όλων. 

Στο παρόν άρθρο συγκεντρώθηκαν και παρου
σιάστηκαν μερικά σημαντικά σημεία ως προκαταρ
κτικές εκτιμήσεις των εφαρμογών των 
συνεργατικών ιστοχώρων χωρίς καμία διάθεση πα
ρουσίασης μόνο της θετικής τους πλευράς. Κάθε 
εργαλείο είναι από τη φύση του ουδέτερο και απο
κτά θετική ή αρνητική χροιά ανάλογα με τον τρόπο 
που θα χρησιμοποιηθεί. 

Ο σπινθήρας είναι αυτός που κάθε φορά οδηγεί 
στην έκρηξη, η οποία αν και πάντα θεαματική δεν 
καταλήγει τροπαιούχα απαραιτήτως. Στις αρχές 
του 21ου αιώνα ο εδώ και πολλά έτη αναγιγνώσκων 
και εξελισσόμενος ανθρώπινος εγκέφαλος οδεύει 
προς την προικοδότηση καινοτομιών που διαθέ
τουν όμως δύο όψεις πάνω σε ένα νόμισμα, αναι
ρώντας πολλές φορές με τον τρόπο αυτό την ίδια 
την ευφυία. Τεχνολογία και κριτική ικανότητα συ-
ζευγνύονται για έναν κοινό σκοπό κάθε φορά. 
Ποιος είναι αυτός άραγε; 
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