
Περισκόπιο 
(αποσπάσματα 

περιλήψεις άρθρων από 
ξένα περιοδικά) 

Πιθανές μελλοντ ικές επιπτώσεις 
της πληροφορικής 

Η πληροφορική θα έχει καλές και κακές επιπτώ
σεις στην Πληροφόρηση. Τα όρια του ρόλου της 
Βιβλιοθήκης θα γίνουν λιγότερο καθαρά. Κι άλλοι 
παράγοντες θα ασχοληθούν με την επεξεργασία και 
διάθεση της πληροφορίας. 

Εχει ήδη αναμιχθεί ο ιδιωτικός τομέας σ' αυτή 
τη δραστηριότητα. Μέχρι τώρα. κύρια οι βιβλιοθήκες 
υποστηρίζονται από το δημόσιο. Τελευταία, ο ιδιωτι
κός τοι.ιέπΓ παράγει την πληηοΦοηία και η Xnnnnmr· 
τομέας την αγοράζει και την διαθέτει στους χρή
στες. Και ήδη υπάρχει κάποια «ενόχληση» στον 
ιδιωτικό τομέα (εκδότες) ως προς την άδεια φωτοτύ-
πησης άρθρων από περιοδικά. Ενα από τα κίνητρα 
που βρίσκεται πίσω από την ηλεκτρονική επεξεργα
σία και διάδοση άρθρων είναι η επιθυμία τους να γίνει 
δυνατή η ελεύθερη χρήση, αφού ο έλεγχος τότε 
βρίσκεται στα χέρια των παραγωγών και η πρόσβαση 
είναι δυνατή μόνο με δικούς τους όρους. 

Η πληροφορία όλο και περισσότερο θεωρείται 
εμπόρευμα, κάθε χρήση της πληρώνεται και κάθε 
κόστος ανακτάται από τον παράγωγο και προμηθευ
τή. 

Αλλά και το χάσμα ανάμεσα σε πλούσιους και 
φτωχούς χρήστες μεγαλώνει. Το χάσμα ανάμεσα σε 
αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και 
στην ίδια χώρα ανάμεσα σε προνομιούχους και μη 
προνομιούχους χρήστες, είναι ήδη τεράστιο, όμως 
το έντυπο υλικό διεισδύει ευκολότερα στους διάφο
ρους χώρους. Αυξημένο κόστος πρόσβασης και 
ανάγκη αγοράς μηχανημάτων για την ηλεκτρονική 
επεξεργασία των πληροφοριών κάνουν δυσκολότερη 
την προοπτική στις λιγώτερο αναπτυγμένες χώρες 
για τεχνολογική και οικονομική πρόοδο. 

Υπάρχουν κίνδυνοι ελέγχου της πληροφορίας 
που έχει υποστεί ηλεκτρονική αποθήκευση. Αυτό 
μπορεί να γίνει από τους παράγωγους της και από 
τρίτους κατά εντελώς αντιδημοκρατικό τρόπο. Ο 
μόνος τρόπος να βεβαιωθεί κάνεις ότι το υλικό δεν 
χάνεται ούτε καταστρέφεται ούτε μεταβάλλεται 
είναι να παραχθεί αρχείο σε έντυπη μορφή. 

Πολλά μπορεί να φαντασθεί κάνεις. Πρέπει να 
έχουμε υπ' όψη μας τι η τεχνολογία μπορεί να κάνει 
αλλά κι εμείς τι θέλουμε να γίνει, αν μπορεί να μας 
βοηθήσει η τεχνολογία και ποιες συνέπειες θα έχει. 
Οι βιβλιοθηκάριοι δεν πρέπει να είναι ούτε ενθου
σιώδεις και άκριτοι υποστηριχτές των εφαρμογών 
της πληροφορικής άλλα ούτε και παθητικοί παρατη
ρητές: πρέπει να ασχοληθούν και να προσπαθήσουν 
να επηρεάσουν τη κατάσταση. 
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