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Νέα σύνθεση επιστηµονικών
προσεγγίσεων

Από τις απλές τεχνικές διαχείρισης υλικού
στη Βιβλιοθηκονοµία
Επιστήµη των βιβλιοθηκών / της
βιβλιοθηκονοµίας

Από τη Βιβλιοθηκονοµία στην ανάλυση
περιεχοµένου και την Τεκµηρίωση
συγκέντρωση, επεξεργασία, αποθήκευση (και
σε επίπεδο τεµαχίου) / αναλυτική
επεξεργασία
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Νέα σύνθεση επιστηµονικών
προσεγγίσεων

Από την Τεκµηρίωση στη γενικευµένη
Επιστήµη της Πληροφορίας και της
Πληροφόρησης
Πληροφόρηση: «η ενέργεια ή το αποτέλεσµα
του πληροφορώ, η µετάδοση, παροχή και η
απόκτηση, κατοχή πληροφοριών» (Λεξικό
Τριανταφυλλίδη)

Ενηµέρωση: «πληροφόρηση, κατατοπισµός
κάποιου για πρόσφατα συµβάντα ή γεγονότα, 
µεταβολές, εξελίξεις» (Λεξικό Τριανταφυλλίδη)
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Νέα σύνθεση επιστηµονικών
προσεγγίσεων

Επιστήµη της Πληροφόρησης
(information transfer): «οργανωµένη διακίνηση
της πληροφορίας στο κοινωνικό περιβάλλον»

Επιστήµη της Πληροφορίας
(περιλαµβάνει και την Επιστήµη της
Πληροφόρησης *)

*τι άλλο;
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Νέα σύνθεση επιστηµονικών
προσεγγίσεων

Από την απλή τεχνική διαχείρισης
υλικών αντικειµένων στην Επιστήµη
της κατανόησης και διαχείρισης των
αφηρηµένων εννοιών της
Πληροφορίας και της Γνώσης
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Εξέλιξη και µορφή της
Πληροφορίας

Ποικίλες εννοιολογικές προσεγγίσεις

∆εδοµένα («κωδικοποιηµένα στοιχεία, τα οποία µπορεί να τα
δεχτεί, να τα αποθηκεύσει, να τα επεξεργαστεί ή να τα
παρουσιάσει ο υπολογιστής» Λεξικό Τριανταφυλλίδη -
ανεπεξέργαστα στοιχεία γνώσης - χωρίς νόηµα - πειραµατικά ή
ερευνητικά δεδοµένα - «απλουστάτη πρόταση»)

Πληροφορία («στοιχείο, µήνυµα (είδηση, ανακοίνωση, δήλωση, 
αναφορά κτλ. ) που περιέχει και µεταδίδει µια γνώση για κάποιον
ή για κάτι» Λεξικό Τριανταφυλλίδη - επεξεργασµένα δεδοµένα, 
περικλείουν νόηµα / άποψη / κρίση – µεταδίδονται)

Γνώση («το αποτέλεσµα κάθε πνευµατικής διαδικασίας για την
κατανόηση της αντικειµενικής πραγµατικότητας, είτε άµεσα µε τις
αισθήσεις είτε έµµεσα µε την παρέµβαση του λογικού» Λεξικό
Τριανταφυλλίδη)
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Εξέλιξη και µορφή της
Πληροφορίας

νόηµα
δεδοµένα πληροφορίες

γνώση

δεδοµένα πληροφορίες
νόηµα
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Εξέλιξη και µορφή της
Πληροφορίας

∆ιακίνηση & ταχύτητα διακίνησης της πληροφορίας
Εκθετική ανάπτυξη
Τεχνολογία
????

Το πρόβληµα της «πληροφοριακής» αξίας της
πληροφορίας

Η ψηφιακή υπόσταση της πληροφορίας και οι
συνέπειές της
Αποδόµηση του τεκµηρίου και «αποµόνωση» της
πληροφορίας
∆υναµική ανασύνθεση των πληροφοριών
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Εξέλιξη και µορφή του τεκµηρίου
Πηγές πληροφόρησης
τεκµήριο (βιβλίο, περιοδικό, τεµάχιο – άρθρο)
µορφές

Από την «αποτύπωση» στη «διακίνηση» της
πληροφορίας

µετάδοση (επενεργώ σε κάτι έτσι ώστε αυτό να επεκταθεί σε άλλα
σηµεία ή να εξαπλωθεί σε ένα ευρύτερο σύνολο, να επεκταθεί σε µεγάλο

αριθµό προσώπων)

αντιγραφή
επικοινωνία

Τυπογραφία - Τηλεπικοινωνία
Πολλαπλασιασµός του πρωτοτύπου και υπέρβαση της
ανθρώπινης ταχύτητας στην επικοινωνία
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Εξέλιξη και µορφή του τεκµηρίου

Από την «παθητική» στην «ενεργητική»
πληροφόρηση
Η ανάπτυξη φορέων και διαύλων υποστήριξης
της πρόσβασης στην πληροφορία

Η ποικιλία, αλλά και η σταθερότητα των µορφών
του τεκµηρίου: Ο «πολιτισµός» του εντύπου
Από το στατικό στο «δυναµικό» τεκµήριο: Μορφές
και χαρακτηριστικά



12

Η µορφή των υπηρεσιών
πληροφόρησης

Εξαιρετική ποικιλία τυπικών & άτυπων
µορφών
Συνύπαρξη παλαιών (συµβατικών) και
νέων µορφών
∆υναµικά και δυναµικώς µεταβαλλόµενα
σχήµατα, µέσα από πολλαπλές
ανασυνθέσεις λειτουργιών και πόρων
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Η µορφή των υπηρεσιών
πληροφόρησης

Εικονικές, ψηφιακές και υβριδικές µορφές

φυσική (παραδοσιακή) βιβλιοθήκη
(βιβλιοθήκη µε τοίχους)

εικονική βιβλιοθήκη
(βιβλιοθήκη χωρίς τοίχους)
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Η µορφή των υπηρεσιών
πληροφόρησης

Ως εικονική βιβλιοθήκη µπορεί να οριστεί το πληροφοριακό σύστηµα που
προκύπτει από την επικοινωνία µέσω δικτύου δεδοµένων δύο ή
περισσότερων φυσικών βιβλιοθηκών και άλλων κέντρων
πληροφόρησης και το οποίο παρέχει διαφανή πρόσβαση στους χρήστες
ανεξάρτητα της γεωγραφικής τους θέσης σε σχέση µε τις φυσικές
συλλογές.

Επίσης, εικονική βιβλιοθήκη είναι το πληροφοριακό σύστηµα που
προκύπτει από την αξιοποίηση των πληροφοριών σε διάφορες
βιβλιοθήκες και υπηρεσίες πληροφόρησης (φυσικές ή ηλεκτρονικές) 
και το οποίο παρέχει (εξασφαλίζει) την κοινή πρόσβαση (κύρια µέσω
∆ιαδικτύου) και χρήση των πληροφοριών αυτών στους χρήστες .
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Η µορφή των υπηρεσιών
πληροφόρησης

Το υβριδικό µέλλον της υπηρεσίας
πληροφόρησης
Σε επίπεδο ατοµικής υπηρεσίας
Σε επίπεδο του συνολικού χώρου
πληροφόρησης
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Η µορφή των υπηρεσιών
πληροφόρησης
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Η µορφή των υπηρεσιών
πληροφόρησης
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