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Η πληροφορία είναι το μέσον που εμπλουτίζει τις γνώσεις,που 6ρά 
αποφασιστικά στο μηχανισμό λήψης αποφάσεων και που συμβάλλει στην ε
πιστημονική πρόγνωση σχετικά με την κατεύθυνση της κοινωνικής ανάπτυ 
ξης.Είναι η γνώση που εκφράζεται με την επικοινωνία,με την ανταλλα
γή δραστηριοτήτων και εμπειρίας μεταξύ των ανθρώπων.Η γνώση που συλ- 
λέγεται αποθηκεύεται.επεξεργάζεται και διαδίδεται ή δύναται να διαδο 
θεί.Η σημασία της είναι μεγάλη.Μπορεί να παίξει βασικό ρόλο στην υπη 
ρεσία της κοινωνίας συνολικά και κάθε ατόμου χωριστά αλλα και να γί
νει ιδεολογικό όργανο χειρισμού της συνείδησης και της συμπεριφοράς 
των ατόμων.

Η πληροφορία είναι σημαντικός δείκτης κοινωνικής προόδου,δεν 
είναι όμως ο μόνος ούτε και ο σημαντικώτερος."Η πληροφορία απο μόνη 
της δεν μπορεί να αυξήσει την παραγωγή πολύτιμων υλικών και πολιτι
στικών αγαθών.Είναι χρήσιμη μόνο όταν ενσωματώνεται στον εξοπλισμό 
και την τεχνολογ ία,στα πολύτιμα αγαθά του πολιτισμού,στη γνώση και ε 
μπειρία των ατόμων,oe μορφές επικοινωνίας ανάμεσα σ'αυτούς και στο ό 
λο σύστημα κοινωνικών σχέσεων.Η αξία της πληροφορίας είναι μεγάλη μό 
νο όταν συμμετέχει στην ανάπτυξη και βελτίωση του υλικού,ενεργειακού 
και πνευματικού δυναμικού των ανθρώπων".(1)

Για μία νέα διεθνή πληροφοριακή τάξη.
Τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να παίξουν σπουδαίο ρόλο στην 

επικοινωνία μεταΐύ των ατόμων και των ομάδων,στην επιστημονική πρό
οδο,στην ανάπτυξη της κοινωνίας γενικά.Αρκεί όμως η διαδικασία συλ
λογής, επεξεργασίας και διάθεσης της πληροφορίας να βασίζεται στις 
αρχές της δημοκρατίας και των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών.Ένα



θέμα που απασχολεί τα τελευταία χρόνια είναι η διασυνοριακή ροή πλη- 
ροφοριών,η διάδοση δηλαδή απο χώρα σε χώρα και τα εμπόδια-οικονομο- 
κά,πολιτικά,γλωσσικά-στην ανταλλαγή πληροφοριών.(2,3,4 ,5) .

Βέβαια γίνονται προσπάθειες στην κατεύθυνση συνεργασίας μεταξύ 
των χωρών στον τομέα αυτό,όπως π.χ.η δημιουργία του δικτύου EUR0I1ET 
ή άλλων τηλεπικοινωνιακών δυκτύων που κάνουν εύκολη την πρόσβαση σε 
τράπεζες πληροφοριών άλλων χωρών,καθώς και οι προσπάθειες δημιουργί
ας συστημάτων αυτόματης μετάφρασης. (6)

Έχει όμως να παρατηρήσει κανείς τα εξής:
1 )0 ι τράπεζες πληροφοριών και η επικοινωνία γενικά γίνεται με 

τις δυτικές χώρες,ενω η συνεργασία με τις σοσιαλιστικές είναι μικρή 
έως ανύπαρκτη.

2)Η συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών γίνεται σχεδόν· α
ποκλειστικά στις αναπτυγμένες χώρες,ενω οι μικρότερες είναι μόνο χρή
στες .Γίνονται προσπάθειες στα πλαίσια των Ενωμένων Εθνών και της 
Ουνέσκο να αναπτύξουν εθνικά πληροφοριακά συστήματα γιατί κατανοούν 
τη σημασία που έχουν στην εθνική τους ανάπτυξη.

Ήδη,απο το 1976 οι αναπτυσσόμενες χώρες και το 1978 η UNESCO 
με δήλωση της,κάνουν λόγο για την ανάγκη εγκαθίδρυσης μίας "νέας δι
εθνούς πληροφοριακής τάξης",που θα συμβάλλει στη μείωση του χάσματος 
ανάμεσα στις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η κυριαρχία των καπιταλιστικών χωρών στην πληροφόρηση των μι
κρότερων, είναι ιδιαίτερα αισθητή στα μαζικά μέσα ενημέρωσης. 0 πληρο
φοριακός ιμπεριαλισμός,όρος που πρώτος χρησιμοποίησε ο πρώην πρό
εδρος της Φινλανδίας Κεκόνεν το 1973 μιλώντας για την τεράστια ανισό
τητα στη διεθνή ανταλλαγή πληροφοριών,είναι ένας νέος τρόπος αποπρο
σανατολισμού, εξάρτησης και καθυπόταξης των λαών,απο τις μεγάλες ιμπε
ριαλιστικές δυνάμεις και κύρια τις ΗΠΑ.

Για την δράση της νέας αυτής μορφής ιμπεριαλισμού στην πληροφόρη
ση, δεν χρειάζεϊ^ι να αναφερθούμε στις χώρες της Αφρικής και της Ασίας 
αφού και η χώρα μας υφίσταται τις ίδιες συνέπειες.Η χούντα είχε υ
πογράφει συμφωνία εγκατάστασης στην Ξάνθη του ραδιοφωνικού σταθμού 
"Φωνή της Αμερικής" της Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ,δ», «όντας έτσι 
το πράσινο φώς στη φωνή του πολέμου να εκπέμπει στη περιοχή μας.Και 
είναι τουλάχιστον λυπηρό που και η σημερινή Κυβέρνηση διαπραγματεύε
ται τους "καλύτερους? όρους συνέχισης της λειτουργίας ενός τέτοιου 
σταθμού.

Η Αμερικάνικη Υπηρεσία Πληροφοριών διατηρεί πάνω απο 200 γραφεία 
σε 126 χώρες,εκδίδει 12 περιοδικά σε 22 γλώσσες-στην ελληνική εκδίδε-



ται ο "ΔΙΑΛΟΓΟΣ"-ενω η "Φωνή της Αμερικής" εκπέμπει πάνω απο 800 
ώρες τη βδομάδα σε 39 γλώσσες.Απο κοντά επίσης και η γνωστή CIA και 
το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ διαδίδουν τον "Αμερικάνικο τρόπο ζωής” 
και το μιλιταριστικό πνεύμα στα...πλαίσια της ελεύθερης ροής των 
πληροφοριών.

Ο ρόλος της επιστημονικοτεχνικής πληροφόρησης.
Πολλά μπορεί να πεί κανείς για την διάδοση των πληροφοριών και 

μάλιστα με την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας της πληροφορικής,και 
για τις συνέπειες που μπορεί να έχει.

Θα σταθώ μόνο στην επιστημονικοτεχνική πληροφόρηση που η επίδρα
ση της στη σημερινή εποχή της επιστημονικοτεχνικής επανάστασης είναι 
αναμφισβήτητη.Πάνω απο 7 δισ.σελίδες έντυπου υλικού προστίθενται κά
θε χρόνο στη ροή της πληροφορίας.Ενω υπολογίζεται ότι ο μέσος επι
στήμονας, για καθαρά πρακτικούς λόγους,μπορεί να παρακολουθεί μόνο 
το 1/10 απο την οιεθνή βιβλιογραφία της ειδικότητάς του.

Ανάπτυξη της επιστημονικοτεχνικής πληροφόρησης σημαίνει την 
συλλογή,επεξεργασία,αποθήκευση και διάδοση της πληροφορίας στους 
χρήστες,που μπορεί να είναι ερευνητές,επιστήμονες ή άλλοι εργαζόμενοι 
στη βιομηχανία,εκπρόσωπο επιστημονικών ή κοινωνικών φορέων,αλλα και 
οποιοσδήποτε άλλος.Η διαδικασία αυτή γίνεται είτε με τον παραδοσιακό 
τρόπο των καρτελών στις βιβλιοθήκες είτε με αυτοματοποιημένο τρόπο, 
οπότε η πληροφορία φτάνει στο χρήστη σε πολύ συντομότερο χρόνο.Για 
το σκοπό αυτό εργάζονται οι υπηρεσίες ή μονάδεςτεκμηρίωσης και πλη
ροφόρησης. Οι επιστημονικές και τεχνικές βιβλιοθήκες είναι τμήμα αυτών 
των υπηρεσιών,συμβάλλοντας τόσο στην άμεση εξυπηρέτηση με πρωτογενείς 
και δευτερογενέίς πληροφορίες,όσο και στον τομέα επεξεργασίας πρωτογε
νούς υλικού για παραγογή δευτερογενούς.Οι ριβλιοθήκες δεν είναι πια 
απλά βιβλιοστάσια με συλλογές απο βιβλία και περιοδικά,αλλα σύνθε
τες μονάδες προσδιορισμού,αναζήτησης,επεξεργασίας,αποθήκευσης και α
νάκτησης πληροφοριών.

Η ανάπτυξη συστημάτων και υπηρεσιών τεκμηρίωσης και πληροφόρη
σης μπορεί να συμβάλει σημαντικά στο ανέβασμα της παραγωγικότητας 
της επιστημονικής εργασίας,στην αποφυγή επαναλήψεων επιστημονι
κών ερευνών,στην επιτάχυνση της εφαρμογής των νέων κατακτήσεων της 
επιστήμης και της τεχνικής,στην ανταλλαγή πείρας μεταξύ των επιστη
μόνων αλλα και στην ενημέρωση όλου του λαού σε θέματα που ταυ αφορούν 
άμεσα,και τέλος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.Επομένως,είναι ένας 
παράγοντας σημαντικός για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη ενός 
τόπου. - .



Η εφαρμογή μάλιστα της πληροφορικής στην επεξεργασία και διά
δοση των πληροφοριών και στην λειτουργία των βιβλιοθηκών συμβάλλει 
ακόμη περισσότερο στα παραπάνω και καθιστά την ποσοτική αύξηση της 
επιστημονικής πληροφορίας σύνεργό στην επιστημονικοτεχνική πρόδδο(9). 
Άλλωστε,σήμερα δεν νοείται να μιλάμε για ανάπτυξη πληροφοριακών συ
στημάτων Χωρίς αυτοματοποίηση.

Η FID και η UNESCO δχουν ασχοληθεί επανειλημμένα με την οργάνω
ση και τη λειτουργία εθνικών συστημάτων και Κέντρων Επιστημονικοτεχ- 
νικής πληροφόρησης (1 0,1 1 ).

Οι αρμοδιότητες ενός τέτοιου οργάνου είναι η ανάπτυξη της επι- 
στημονικοτεχνικής πληροφόρησης σε μια χώρα,ο συντονισμός των δρα
στηριοτήτων διαφόρων φορέων,η εκπαίδευση στελεχών και η προώθηση δι
εθνών συνεργασιών στα πλαίσια του αμοιβαίου οφέλους.

Η ανάπτυξη της επιστημονικοτεχνικής πληροφόρησης 
στις διάφορες χώρες.

Οι σοσιαλιστικές χώρες δίνουν μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη συ
στημάτων επιστημονικοτεχνικής πληροφόρησης για να αξιοποιήσουν τό
σο την δική τους όσο και την διεθνή επιστημονική παραγωγή.

Το Σύστημα Επιστημονικοτεχνικής Πληροφόρησης της Σοβιετικής Έ 
νωσης αποτελείται απο 10 ΙΙανενωσιακά,Β9 Κεντρικά κλαδικά,15 Ινστι
τούτα Δημοκρατιών ,93 διακλαδικά κέντρα και πάνω απο 10.000 τμήματα 
«αί σέ σύνδεση μ'αυτά πεόίπου 60.000 ειδικές επιστημονικές και Τεχνι
κές βιβλιοθήκες.Ενώ το σύνολο των απασχολούμενων στελεχών ξεπερνά 
τις 150 .000 και το σύνολο των ντοκουμέντων είναι περίπου 2 δισ. (12)

Η Κρατική Επιστημονική και Τεχνική Βιβλιοθήκη της Μόσχας απο
τελεί το κέντρο και τον συντονιστή των λειτουργιών των επιστημονικών 
και τεχνικών βιβλιοθηκών της χώρας.

Το Πανενωσιακό Ινστιτούτο Επιστημονικής και Τεχνικής Πληροφό
ρησης, VINITI,είναι κέντρο διεθνούς σημασίας,ασχολείται θεωρητικά και 
πρακτικά με την επιστήμη της πληροφόρησης,την επεξεργασία και διά
δοση της επιστημονικοτεχνικής πληροφορίας,την επιμόρφωση στελε
χών,την έκδοση απο το 1953 περιοδικών περιλήψεων (ABSTRACTS)σε ό
λους τους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας.(13).

Στη Βουλγαρία,το Κεντρικό Ινστιτούτο Επιστημονικής και Τεχνικής 
Πληροφόρησης (CISTI)παρέχει σε όλα τα Ινστιτούτα^οργανισμούς και 
βιομηχανίες την σχετική πληροφόρηση^συμβάλλει στην επιστημονικοτεχ- 
νική πρόοδο,στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και στο 
ανεβασμα του τεχνικού επιπέδου παραγωγής.Συνεργάζεται στενά με το 
Ενοποιημένο Σύστημα Κοινωνικής Πληροφόρησης και το Ενοποιημένο



Σύστημα Βιβλιοθηκών.Έχει προχωρήσει στην αυτοματοποίηση της Εθνι
κής Βιβλιογραφίας και των συλλογικών καταλόγων περιοδικών χρησιμο- 
ποι.ώνταρ το CDS/ISIS του ILO. (14) .

Η Ουγγαρία προχωράει στην αυτοματοποίηση της Εθνικής Βιβλιογρα
φίας ,αξιοποιεί την πληροφόρηση απο ξένες τράπεζες πληροφοριών και 
δημιουργεί δικές της.(15,16).

Ανάλογα συστήματα διαθέτουν και οι άλλες σοσ.χώρες τιης Ευρώπης 
που μαζί με την Μογγολία και την Κούβα απαρτίζουν το Διεθνές Σύστημα 
Επιστημονικοτεχνικής Πληροφόρησης (ICSTI).(17).

Φυσικά δεν δίνεται μικρότερη σημασία στις δυτικές χώρες.Οι Η
νωμένες Πολιτείες πρωτοστατούν σ'αυτό τον τομέα και οι περισσότερες 
υπηρεσίες και τράπεζες πληροφοριών που διατίθενται στον κόσμο είναι 
αμερικάνικες.Η Μεγάλη Βρετανία επίσης έχει απο χρόνια δώσει μεγάλη 
σημασία στην οργάνωση των βιβλιοθηκών ιδιαίτερα αλλα και στην αυτό
ματη επικοινωνία και στις νεώτερες σχετικές εξελίξεις.Η Βρετανική 
Βιβλιοθήκη συλλέγει και διαθέτει σε φωτοτυπία υλικό απ'όλο τον 
κόσμο και σε όλε^ τις γλώσσες,πράγμα που συντελεί τα μέγιστα στην 
πληροφόρηση.

Η Γαλλία ηε το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας και άλλες 
σχετικές υπηρεσίες,δίνει μεγάλη σημασία στην τεκμηρίωση και πληροφό
ρηση δίνοντας μάλιστα και αξιόλογα δείγματα τέτοιων συστημάτων ό
πως η τράπεζα πληροφοριών PASCAL με πάνω απο 5 εκ.εγγραφές σε επιστη- 
μνικά και τεχνικά θέματα και το σύστημα πληροφόρησης σε θέματα Χη
μείας DARC.

Η Λ.Γερμανία έχει αναπτύξει ανάλογα συστήματα και η τεχνική βι
βλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Αννόβερου διτηρεί και διαθέτει μεγά
λο όγκο δημοσιεύσεων.

Οι Σκανδιναυικές χώρες επίσης κάθε μία χωριστά κάνουν προσπάθει
ες ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων ενω συνδέονται και μεταξύ τους 
με το όύκτυο SCANNET.

Όμως στις δυτικές χώρες,και μάλιστα στις μεγάλες,η πληροφορία 
είναι εμπόρευμα που πουλιέται με μεγάλο κέρδος.(18,19).Η εμπορευμα- 
τοποίηση της γνώσης είναι αποτέλεσμα της κυριαρχίας πολυεθνικών συγ
κροτημάτων στην επεξεργασία και διάδοση πληροφοριών.Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι ότι πίσω απο την πρώτη υπηρεσία στον κόσμο που δια
θέτει τράπεζες πληροφοριών,την αμερικάνικη DIALOG,βρίσκεται η γνωστή 
πολυεθνική LOCKHEED.

Η επιστημονικοτεχνική πληροφόρηση στη χώρα μας.
Στη χώρα μας η ανάπτυξη της επιστημονικοτεχνικής πληροφόρησης



βρίσκεται στα πρώτα βήματα,μια και μόνο τα τελευταία χρόνια ξεκίνη
σαν σχετικές προσπάθειες.

Αρμόδιος φορέας για θέματα πληροφόρησης και ειδικών βιβλιοθη
κών στη χώρα μας είναι το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας.(21). 
Στο πρόγραμμα Ανάπτυξης Έρευνας και Τεχνολογίας 1983-8?,αφιερώνε
ται ειδικό κεφάλαιο στην πληροφόρηση,όπου αναγνωρίζεται ο ειδικός 
ρόλος της στην επιστημονικοτεχνική και οικονομική ανάπτυξη ενός 
τόπου και καθορίζονται τα βασικά σημεία ανάπτυξης (22).Παρά τις θε
ωρητικές όμως εξαγγελίες,διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά την 
συζήτηση και συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς για την εφαρμο
γή αυτών των προγραμμάτων.

Στον τομέα της επιστημονικοτεχνικής πληροφόρησης έχουν ασχολη
θεί ιδιαίτερα φορείς όπως το ΤΕΕ,το ΕΛΚΕΠΑ,ο ΕΟΜΜΕΧ και το Κέντρο 
Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών,ενω υπάρχουν βιβλιοθήκες, 
όπως του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ με ιδιαέτερα πλούσιο επιστημονικό υλικό.

Θα μου επιτραπεί να ασχοληθώ κάπως περισσότερο με την Μονάδα 
Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του ΤΕΕ,γιατί πιστεύω ότι συμβάλλει ου
σιαστικά στην πληροφόρηση μεγάλης μερίδας επιστημόνων,φοιτητών και 
εργαζομένων γενικά,και βέβαια γιατί έχω άμεση αντίληψη της δουλειάς 
της.Με τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης;του Γραφείου Τεκμηρίωσης και 
του Γραφείου Προτυποποίησης υποβοηθεί κατ'αρχήν το επιστημονικό και 
κοινωνικό έργο του Τεχνικού Επιμελητηρίου που εκφράζεται προς τα 
έξω με ανακοινώσεις των οργάνων του,μελέτες των διαφόρων επιτροπών 
και ομάδων εργασίας και με διοργανώσεις σεμιναρίων και συνεδρίων.Η 
Μονάδα επίσης παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες σε οποιονδήποτε άλλο και 
απόδειξη είναι η μεγάλη ανταπόκριση τόσο απο την Αθήνα όσο και απο 
την επαρχία.Θεματικά,καλύπτει κύρια τα επιστημονικά ενδιαφέροντα των 
μηχανικών,αλλα και άλλα παρεμφερή θέματα που έχουν σχέση με οικονο
μικά,κοινωνικά ή πολιτιστικά προβλήματα.Έχει ξεκινήσει τη δημιουρ
γία βάσης πληροφοριών ενω συνδέεται επίσης με ξένες τράπεζες πληρο
φοριών μέσω του EURONET.

Η εξυπηρέτηση στους χρήστες θάλεγα πως είναι παραπάνω απο ικα
νοποιητική .Σ 'αυτό δεν συμβάλλει κανένα τμήμα απο μόνο του,αντίθετα 
,πιστεύω ότι το ένα συμπληρώνει την δραστηριότητα του άλλου στη παρο
χή κατάλληλης πληροφόρησης.

Η ύπαρξη τμήματος τεκμηρίωσης είναι σοβαρό βήμα στη συλλογή κι 
επεξεργασία της ελληνικής τεχνικής βιβλιογραφίας που βρίσκεται διε - 
σπαρμένη στα διάφορα γραφεία και οργανισμούς.Καταλαβαίνουμε όλοι ότι 
η διασπορά μελετών που αφορούν ζφτικά θέματα (όπως π.χ.η ρύπανση 
του περιβάλλοντος),και η δυσκολία εντοπισμού τους,στερούν απο τους



πολίτες τη γνώση στοιχείων για προβλήματα που αφορούν την ίδια τη 
ζωή πολλές φορές και επομένως τη δυνατότητα ουσιαστικής και άμεσης 
παρέμβασης για δημοκρατικές αποφάσεις(23).

Επίσης η βιβλιογραφική έρευνα σε ξένες τράπεζες πληροφοριών 
online,παίζει σημαντικό ρόλο στην ταχεία και αποδοτική εξυπηρέτηση 
του χρήστη.Δίνω εξαιρετικά μεγάλη σημασία στην καλή λειτουργία της 
βιβλιοθήκης γιατί δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ξεκινήσει απο 
κεί την έρευνα του πρίν αναζητήσει σε ξένες τράπεζες πληροφοριών αλ
λα και να επιστρέφει σ'αυτήν για να αναζητήσει τα ίδια τα ντοκουμέν
τα που αναφέρονται στην online βιβλιογραφική έρευνα.

Κι εδώ έχω να επισημάνω ορισμένα προβλήματα που συναντούμε και 
στην βιβλιοθήκη του ΤΕΕ καθώς και στις άλλες επιστημονικές βιβλιο
θήκες της χώρας.Λείπει η συγκεντρωμένη καταγραφή του υλικού αυτών 
των βιβλιοθηκών,ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ τους με απο
τέλεσμα και να υπάρχουν επικαλύψεις στην παραγγελία νέων βιβλίων και 
περιοδικών αλλα και να μην υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης πολλές φο
ρές μα ιδίως για τους χρήστες της επαρχίας.

Στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών έχει ξεκινήσει η αυτόματη σύνδεση 
(online) ορισμένων επιστημονικών βιβλιοθηκών για τη δημιουργία μη

χανογραφημένου συστήματος παρακολούθησης περιοδικών εκδόσεων (29).Θε
ωρώ πως είναι αξιόλογη προσπάθεια και πως όταν ολοκληρωθεί-περιλαμ
βάνοντας όλες τις επιστημονικοτεχνικές βιβλιοθήκες της χώρας-θα λύ
σει ένα σοβαρό πρόβλημα στη συνεργασία μεταξύ των βιβλιοθηκών για 
την οικονομικότερη λειτουργία τους και κύρια για την καλύτερη πληρο
φόρηση του έλληνα χρήστη.Καθυστερεί όμως η υλοποίηση αυτή και ωστό
σο οι βιβλιοθήκες δυσκολεύονται στο έργο τους

Προτείνω στην Ένωση Βιβλιοθηκάριων να εξετάσει τΌ θέμα της 
δημιουργίας νέου Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών σε συνεργασία με 
το ΥΠΕΤ.Δεν νομίζω ότι μια τέτοια έκδοση αποτελεί επανάληψη της δου
λειάς του ΕΙΕ,αφού δεν έχει προχωρήσει αρκετά,ενω αντίθετα θα 
υποβοηθήσει στην ταχύτερη ενημέρωση με τις περιοδικές εκδόσεις των 
βιβλιοθηκών.

Θεωρώ επίσης επιτακτική ανάγκη την συνεργασία του ΥΠΕΤ με άλ
λους φορείς για τη δημιουργία αυτοματοποιημένων τραπεζών πληροφο
ριών.Αυτό συνδέεται και με άλλες δραστηριότητες,όπως:

-Τυποποίηση της Τεκμηρίωσης,δουλειά που έχει ξεκινήσει απο το 
ΤΕΕ σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ και που χρειάζεται συνέχιση και δι
εύρυνση στον τομέα της αυτοματοποίησης.

-Ανάπτυξη ελληνικής επιστημονικτεχνικής ορολογίας,μετάφραση



ξένης ορολογίας στην ελληνική και αντίστροφα.
-Δημιουργία εθνικού δικτύου μετάδοσης πληροφοριών.
Πέρα απο τις ελληνικές τράπεζες πληροφοριών,είναι απαταίτητη 

και η χρησιμοποίηση των ξένων,για πλήρη ενημέρωση γύρω απο την διε
θνή επιστημονική βιβλιογραφία.Αυτό γίνεται με απ'ευθείας (online) 
σύνδεση μέσω των δικτύων EURONET,TRANSPACK,κλπ.Πρέπει να πώ ότι η 
πολιτική των αρμόδιων φορέων είναι μρναμερώς προσανατολισμένη στην 
επικοινωνία με τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ,ενω άφησε α
νεκμετάλλευτη την περίπτωση συνεργαόιας και με τις βαλκανικές χώρες 
(15) .

Εκτός απο την online σύνδεση,υπάρχει η δυνατότητα επίσης αγο
ράς μαγνητικών ταινιών απο το εξωτερικό που θα δουλευουν σε κατάλλη
λο software.Νομίζω πως πρέπει να εξεταστεί και αυτός ο τομέας σε σχέ
ση με μια αντίστοιχη ελληνική τράπεζα πληροφοριών,που θα έχει ήδη 
αναπτύξει Soft ware.Έχει ήβη ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια στο Πο
λυτεχνείο σε θέματα Βραχομηχανικής.

*  *  *

Δεν αναφέρθηκα μέχρι τώρα καθόλου στο ανθρώπινο δυναμικό που 
ασχολείται σε τομείς πληροφόρησης.Παρά την ολοένα και αυξανόμενη εφαρ
μογή των ηλεκτοονικών υπολογιστών σ'όλα τα στάδια συλλογής,επεξεργασί
ας και διάδοσης των πληροφοριών,θεωρώ πως δεν είναι οι υπερφυσι
κές δυνάμεις που θα λύσουν τα προβλήματα απο μόνες τους.Χρειάζεται 
να δοθεί μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση κατάλληλων στελεχών και στην 
αλληλεξάρτηση ανθρώπου'και μηχανής.Στη χώρα μας παρέχονται σπουδές 
βιβλιοθηκονομίας μόνο στα ΤΕΙ και απο την άλλη στις υπηρεσίες τεκμη
ρίωσης εργάζονται επιστήμονες χωρίς να έχουν πάντα ειδικότητα στην 
τεκμηρίωση και πληροφόρηση.Δεν υπάρχει ειδικότητα τεκμηριωτή στην Ελ
λάδα.Αυτό βέβαια δημιουργεί κενά στην καλύτερη ανάπτυξη των υπηρεσιών 
πληροφόρησης.Η πολιτεία θα πρέπει να αντιμετωπίσει σοβαρά αυτό το 
πρόβλημα αναβαθμίζοντας απο τη μία τις σχολές βιβλιοθηκονομίας των 
ΤΕΙ και δημιουργώντα ς απο την άλλη στα Ελληνικά Πανεπιστήμια ευκαι
ρίες μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

Συμπεράσυατα.
Τελειώνοντας θα επαναλάβω ότι το σύστημα της επιστημονικής επι- 

κoιvωvlαςJ ηεπιστημονική τεχνική πληροφόρηση,χωρίς να υπερτιμώ τη ση
μασία της,είναι ένας σύνθετος μηχανισμός που συμβάλλει στην ταχύτερη 
ανάπτυξη της επιστήμης και στην ταχύτερη εφαρμογή των επιτευγμάτων 
της στην παραγωγή και είναι αδύνατη η ανάπτυξη τους,υποτιμώντας ή α
γνοώντας τον παράγοντα πληροφόρηση (25).



Η χώρα μας,οργανωμένα και συστηματικά πρέπει να αναπτύξει αυτό 
τον τομέα,ώστε να πάφ£ι να είναι μόνο παθητικός χρήστης των ξένων 
συστημάτων.Είναι σίγουρο ότι η ανάπτυξη της επιστημονικοτεχνικής πλη
ροφόρησης, σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα βέβαια,μπορεί να συμβάλλει 
στη γενικότερη ανάπτυξη του λαού και του τόπου μας.
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