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Εξέλιξη και µορφή του τεκµηρίου

Φορέας & περιεχόµενο της σταθερά αποτυπωµένης
πληροφορίας (δηµιουργοί, αλφάβητο, βιβλία …)
Από την «αποτύπωση» στη «διακίνηση» της πληροφορίας
(πρόσβαση στην πληροφορία – εκδότες, βιβλιοθήκες, 
βιβλιοπωλεία …) 
Από τη «διακίνηση» της πληροφορίας στη «µαζική»
επικοινωνία (άµεση πρόσβαση…)
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Εξέλιξη και µορφή του τεκµηρίου

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

Από το στατικό στο «δυναµικό» τεκµήριο: Μορφές και
χαρακτηριστικά δυναµικού (ψηφιακού) τεκµηρίου

Χρόνος από δηµιουργία σε δηµοσίευση σε χρήση
Απουσία περιορισµών χρήσης
Απουσία περιορισµών ποσότητας
Απουσία γραµµικής µορφής ανάπτυξης/χρήσης
∆υνατότητα συνδυασµού διαφόρων µορφών/τύπων
∆υνατότητα χειρισµού πολλών µορφών/εκδοχών
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Εξέλιξη και µορφή του τεκµηρίου

Crawford, Walt. 1998. Paper persists: why physical library 
collections still matter. Online 22, (1):42-48.
(http://members.aol.com/gleposky/crawford1.html)  

The future means both print and electronic
communication. 
The future means both linear text and hypertext. 
The future means both mediation by librarians and
direct access. 
The future means both collections and access. 
The future means a library that is both edifice and
interface. 
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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
Εικονικές, ψηφιακές και υβριδικές µορφές
Το υβριδικό µέλλον της υπηρεσίας πληροφόρησης

Σε επίπεδο ατοµικής υπηρεσίας
Σε επίπεδο του συνολικού χώρου πληροφόρησης
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Η µορφή της διακίνησης
πληροφοριών και τεκµηρίων

Η πληροφορία (και η διακίνησή της) αποδεσµεύεται
από το φορέα (τεκµήριο)
Η «δηµοσίευση» της πληροφορίας αποκτά εκτεταµένη
ποικιλοµορφία, διευκολύνεται, επιταχύνεται, και
υλοποιείται µέσα από πληθώρα νέων και, γενικά, 
άτυπων διαύλων (εκτός των συµβατικών) και άτυπων
µορφών τεκµηρίων. (Το «άτυπο» µετατρέπεται
βαθµιαία σε «τυπικό»).
∆οµή της διαδικασίας δηµοσίευσης
Εργαλεία
Ρόλοι
Προϊόντα
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Η µορφή της διακίνησης
πληροφοριών και τεκµηρίων

Η πληροφορία προσεγγίζεται µέσα από ποικιλία
διαύλων συµβατικών και νέων (τυπικών & άτυπων)

Οι νέες µορφές δηµοσίευσης και διακίνησης θέτουν
πλήθος νέων προβληµάτων ελέγχου ποιότητας, 
αξιοπιστίας, αυθεντικότητας και διαχείρισης
πνευµατικών δικαιωµάτων (της πληροφορίας και του
δηµοσιεύµατος)

Απόκτηση ή Πρόσβαση;
Access vs Ownership?
Access vs Holdings?
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Η µορφή της διακίνησης
πληροφοριών και τεκµηρίων

Αλλα ζητήµατα:
επικοινωνία του χρήστη µε την υπηρεσία
πληροφόρησης - βιβλιοθήκη και σχέση µε
πληροφοριακούς πόρους (απόκτηση/πρόσβαση)
χρήστες (ορισµός, εκπαίδευση, φιλικό περιβάλλον
κτλ)
Συµµετέχοντες στη διακίνηση - προµηθευτές (µπορεί να
γίνουν ανταγωνιστές;)
υποκατάστατες υπηρεσίες (π.χ. ∆ιαδίκτυο)
νεοεισερχόµενοι στο χώρο των βιβλιοθηκών (που θα
εκτελούν εξωτερικές υπηρεσίες για τις βιβλιοθήκες ή θα παρέχουν
υπηρεσίες πληροφόρησης εκτός των βιβλιοθηκών ή …)
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Η µορφή της διακίνησης
πληροφοριών και τεκµηρίων

Έτσι:
Η «δηµοσίευση» του τεκµηρίου & της πληροφορίας
αποδεσµεύεται και αποσυνδέεται από «τυπικούς» φορείς
υλοποίησης του έργου αυτού
Η πρόσβαση στην πληροφορία, για πρώτη φορά, µετά τη
συγκρότηση οργανωµένων συστηµάτων πληροφόρησης, 
υπερβαίνει την ανάγκη χρήσης «ενδιαµέσου» (υπηρεσίας
πληροφόρησης)
Η ευκολία της παραγωγής & δηµοσίευσης, η χρήση άτυπων
µορφών δηµοσίευσης & διακίνησης, & η δυνατότητα
παράκαµψης τυπικών φορέων, διαύλων & διαδικασιών
πολλαπλασιάζει µε εκθετικούς ρυθµούς την παραγωγή
πρώτης ύλης για το πληροφοριακό έργο
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Η µορφή της διακίνησης
πληροφοριών και τεκµηρίων

Η πληροφοριακή επεξεργασία του υλικού (παραγωγή
Μεταδεδοµένων & εργαλείων) προσοµοιάζει (σε έκταση
& ποιότητα) τις πρώτες σχετικές προσπάθειες της
οργανωµένης πρόσβασης στην πληροφορία (πριν από
αιώνες), αλλά µε πολύ µεγαλύτερη δυσχέρεια και πιο
δυσεπίλυτα προβλήµατα
Χάος στο ∆ιαδίκτυο / Ασυµφωνία στην πληροφοριακή
επεξεργασία του υλικού / ρόλος βιβλιοθηκονοµίας –
επιστήµης της πληροφόρησης / προσπάθεια να
αντιµετωπιστούν µε τη νέα µορφή επεξεργασίας και
περιγραφής (µεταδεδοµένα κτλ) όλα τα προβλήµατα
διαχείρισης και διακίησης στο νέο περιβάλλον
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Ενσωµάτωση της «Πληροφόρησης» στις
Κοινωνικές δραστηριότητες

Πληροφόρηση: Κοινωνική υπηρεσία, 
υλοποιούµενη µέσα από κοινωνικά
εξελισσόµενους και, ήδη από αιώνες, 
«τυπικούς» κοινωνικούς θεσµούς, διαδικασίες
και ιδρύµατα
Η ολική και ραγδαία αλλαγή περιβάλλοντος
οδηγεί σε «αλλαγή παραδείγµατος» σε ό,τι
αφορά, κυρίως, τη «λογική ενσωµάτωσης» του
έργου της πληροφόρησης στις κοινωνικές
δραστηριότητες
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Η νέα λογική ενσωµάτωσης

Η παραγωγή, δηµοσίευση, διακίνηση & 
διαχείριση της πληροφορίας τείνουν, ως τυπικές
δραστηριότητες, να «διαχέονται» και να
ενσωµατώνονται στις κοινωνικές δραστηριότητες
που υποστηρίζουν
Η «διάχυση» και η «ενσωµάτωση» διαφοροποιεί
τυπικούς κοινωνικούς θεσµούς, διαδικασίες και
δραστηριότητες, αλλά δεν καταργεί συµβατικούς
θεσµούς του έργου της πληροφόρησης
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Η νέα λογική ενσωµάτωσης

Το συµβατικό έργο της Πληροφόρησης, ως
αναγκαιότητα και µορφές υλοποίησης, µάλλον
διευρύνεται
Το έργο της Πληροφόρησης γίνεται πολύ
εκτενέστερο, εξειδικευµένο και απαιτητικό, αλλά, 
ταυτόχρονα, µέρος του έργου αυτού επωµίζεται
ολόκληρη η αλυσίδα παραγωγής, δηµοσίευσης
και διακίνησης τεκµηρίων & πληροφορίας
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Λογική χρήσης της πληροφορίας:
Η αλλαγή

Η λογική χρήσης αφορά το «χρήστη»
Χρήστης: Ο πνευµατικός δηµιουργός, ο καλλιτέχνης ή
ο πρακτικός χρήστης του πληροφοριακού πόρου

Η λογική προσδιορίζεται: 
Από τους νέους τρόπους δυναµικά καθοριζόµενης και
µεταβαλλόµενης διασύνδεσης πληροφοριών και
τεκµηρίων για τη δηµιουργία νέων «έργων»
Από τις νέες µορφές και δυνατότητες πρόσβασης, 
απόκτησης, χρήσης και παραποµπής στην
πληροφορία
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Η νέα λογική χαρακτηρίζεται από:
Νέα αντίληψη του χρήστη για τη µορφή του τεκµηρίου
(ποικιλοµορφία, υβριδικά χαρακτηριστικά, δυναµικά
µεταβαλλόµενος χαρακτήρας κλπ.)
«∆ιεύρυνση», αλλά και «∆ιάχυση» του πληροφοριακού
έργου
∆ηµιουργία «Μετα-γλωσσών» και «Μετα-σχηµάτων»
περιγραφής (π.χ. XML, RDF) που καταργούν τα κλειστά
συστήµατα επεξεργασίας και χρήσης της πληροφορίας και
υποστηρίζουν την ακώλυτη διακίνηση των δεδοµένων
περιγραφής (Μεταδεδοµένων) και, κατά συνέπεια, την
ακώλυτη εκµετάλλευση τεκµηρίων και πληροφοριών
προερχοµένων από οποιοδήποτε περιβάλλον και πηγή
προέλευσης.  

Λογική χρήσης της πληροφορίας:
Η αλλαγή
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Η λογική προσδιορίζει: 
Τον τρόπο εργασίας του χρήστη µε τις
πληροφορίες
Τη σχέση και συµβολή του δηµιουργού, αλλά
και της δηµιουργικής αλυσίδας στην όλη
διαδικασία διαχείρισης της πληροφορίας
Τις απαιτήσεις των ενδιαφεροµένων χρηστών
από τις υπηρεσίες πληροφόρησης

Λογική χρήσης της πληροφορίας:
Η αλλαγή
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Η Πληροφόρηση Σήµερα
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Η Πληροφόρηση Σήµερα (2)
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Η Συµβατική Πληροφόρηση
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