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Oι Υπηρεσίες Πληροφόρησης
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Μορφές

Βιβλιοθήκη
Κέντρα Πληροφόρησης
Κέντρα Τεκµηρίωσης
Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Γνώσης
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Το έργο

∆ιαχείριση Πληροφορίας
∆ιαχείριση τεκµηρίων
Παραγωγή, αναπαραγωγή& δυναµική
αναδιαµόρφωση τεκµηρίων και πληροφορίας
∆ιαχείριση των ζητήσεων του χρήστη εκτός
συµβατικών πλαισίων
Υπέρβαση τυπικών ορίων χρόνου, χώρου &
συλλογής
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Η Βιβλιοθήκη

Οι µορφές
Οι αλλαγές
Το έργο
Οι προοπτικές
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Οι µορφές

Συµβατικές
Υβριδικές
Ψηφιακές
Εικονικές
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Οι αλλαγές

Το υλικό
Ο χώρος
Οι µορφές χρήσης
Το εύρος των υπηρεσιών
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Οι αλλαγές

∆ικτυωµένη κοινωνία
grid computing
e-Science
(invisible colleges)

Χρήστες
Εργασία από µακριά
Συνεργασία
Ερευνητές - παραγωγοί
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Νέες υπηρεσίες πληροφόρησης;

Υπηρεσίες πληροφόρησης: βασίζονται στις
υπάρχουσες δοµές και λειτουργίες;
Ποιος είναι ο ρόλος τους;
Αποθήκευση – διατήρηση πληροφοριών & 
πόρων
Πρόσβαση - αναζήτηση – ανάκτηση –
διάχυση
Επαναχρησιµοποίηση – δηµοσίευση
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Νέες υπηρεσίες πληροφόρησης;

(Παραδοσιακές) Υπηρεσίες:
Τεχνικές υπηρεσίες
Πρόσκτηση, καταλογογράφηση, θεµατική
επεξεργασία, ταξινόµηση, τεκµηρίωση

Υπηρεσίες στους χρήστες
Κατάλογοι, βάσεις δεδοµένων, 
διάθεση/δανεισµός τεκµηρίων

Εσωτερικές – Εξωτερικές υπηρεσίες
Συνεργασία

Κοινοπραξίες
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Το υλικό

Υβριδικό
Ποικίλο & Πολυεπίπεδο
Ασαφές & ασταθές
∆υναµικά µεταβαλλόµενο



12

Ο χώρος

Συνδυασµός φυσικής ύπαρξης και ασαφών
ορίων
Μειωµένη σηµασία του χώρου
∆υνητική απουσία του χώρου
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Ο χώρος
«Εδώ είν’ οι κήποι, οι ναοί και η αιτία που υπάρχουν οι ναοί
η µουσική που πρέπει, τα λόγια τα σωστά,
τα εξηντατέσσερα εξάγραµµα,
τελετουργίες – η µοναδική σοφία
που το Στερέωµα παραχωρεί στους ανθρώπους,
η εξουσία εκείνου του αυτοκράτορα
που αντανακλούσε τη γαλήνη του στον κόσµο – τον καθρέπτη του,
έτσι που να καρπίσουν τα χωράφια
και να µην ξεχειλίσουν τα ποτάµια από τις όχθες τους,
ο πληγωµένος µονόκερος, που ξαναγύρισε για να σηµάνει το τέλος,
οι µυστικοί αιώνιοι νόµοι,
η αρµονία του κόσµου.
Όλα αυτά ή η ανάµνησή τους, βρίσκονται εδώ
Μες στα βιβλία που φυλάω σ’ αυτόν τον πύργο.
…………………………………………………
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……………………………………………………
Με λένε Χσιάγκ. Φυλάω τα βιβλία,
Που ίσως είναι και τα τελευταία,
Γιατί ούτε για την Αυτοκρατορία ξέρουµε πια τίποτα
Ούτε και για τον Γιό του Ουρανού.
Εδώ είναι, στα ράφια ψηλά,
την ίδια ώρα µακρινά και κοντινά,
κρυφά και φανερά, όπως τα άστρα.
Εδώ είναι οι κήποι, οι ναοί.»

Borges, Jorge Luis (µετφ. ∆ηµ. Καλοκύρης) (1993). Ο φύλακας των
βιβλίων. Στο Περί Βιβλιοθηκών. Αθήνα: Εκδ. Αγρα.
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«Ολες οι βιβλιοθήκες που γνωρίζω αντανακλούν εκείνη την
αρχαία Βιβλιοθήκη. Η σκοτεινή Βιβλιοθήκη του ∆ασκάλου
στο Μπουένος Αϊρες, όπου µπορούσα να κοιτάξω έξω από
το παράθυρο και να δω τα δέντρα τζακαράντα να καλύπτουν
το δρόµο µε τα γαλάζια άνθη τους. Η έξοχη Βιβλιοθήκη
Χάντινγκτον στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια, που
περιστοιχίζεται από άψογα διαρρυθµισµένους κήπους σαν
ιταλική βίλα. Η σεβάσµια Βρετανική Βιβλιοθήκη, όπου κάθισα
(όπως µου είπαν) στην καρέκλα όπου είχε καθίσει ο Κάρλ
Μάρξ όταν έγραψε το Κεφάλαιο. Η Βιβλιοθήκη µε τα τρία
µόνο ράφια στην πόλη Τζανέτ της Αλγερινής Σαχάρας, όπου
ανάµεσα στα αραβικά βιβλία είδα ένα µυστηριώδες αντίτυπο
του Αγαθούλη του Βολταίρου στα γαλλικά. Η Εθνική
Βιβλιοθήκη στο Παρίσι, όπου το τµήµα ερωτικής λογοτεχνίας
αποκαλείται Κόλαση. Η καλαίσθητη Πληροφοριακή
Βιβλιοθήκη Μέτρο του Τορόντο, όπου κανείς µπορεί να
παρατηρήσει το χιόνι να πέφτει στα επικλινή παράθυρα
καθώς διαβάζει – όλες οι παραπάνω αντιγράφουν, µε τις
παραλλαγές τους, το συστηµατικό όραµα του Καλλίµαχου». 

Manguel, A. (1997). Η ιστορία της ανάγνωσης. Νέα Σύνορα: Αθήνα (µετφρ. του : A History of
Reading, 1996)
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Ο χώρος

«Ο χώρος λειτουργεί ως συστατικό στοιχείο της
δραστηριότητας των ατόµων και των κοινωνικών
οµάδων στις µεταξύ τους σχέσεις. Συγχρόνως όµως, 
οι δραστηριότητες επηρεάζουν τη διαµόρφωση του
χώρου, σε σύνδεση µε γενικότερους κατευθυντήριους
στόχους που καθορίζονται, µε τις αξίες και τις
τεχνικές που υπάρχουν σε ένα δοσµένο κοινωνικο-
οικονοµικό σχηµατισµό.»

(Λουκάκης, Π. (1985). Σηµειώσεις Χωροταξίας. Τεύχος 1ο: Βασικές
έννοιες. Ξάνθη: ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Πολυτεχνική
Σχολή.)
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Ο χώρος
Φυσικός χώρος (δοµηµένος χώρος) 
Ηλεκτρονικός χώρος (κυβερνοχώρος)

Μεταφορά (metaphor)
Φυσική βιβλιοθήκη σε
Εικονική/ψηφιακή/υβριδική βιβλιοθήκη;
Βιβλιοθήκη εικονικής πραγµατικότητας

Κανόνας:
Οι βιβλιοθήκες εξυπηρετούν σε πολλούς χώρους (across 
space), δηλαδή λειτουργούν για χρήστες που βρίσκονται
και πέρα από το φυσικό χώρο στον οποίο εδράζονται.
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Ο χώρος

Ο φυσικός χώρος λειτουργεί ως χώρος:
συνάντησης
συνεύρεσης
συνοµιλίας
συνεργασίας
ερωτικής συνάντησης
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Ο χώρος

Ο φυσικός χώρος λειτουργεί ως χώρος:
προστασίας των περιεχοµένων της γνώσης

από φυσικά φαινόµενα, όπως βροχή, αέρα, 
θερµοκρασία, υγρασία
από υλικά που υπάρχουν και µολύνουν το
περιβάλλον, όπως σκόνη, καυσαέρια κτλ.
από αναίτιες ανθρώπινες δραστηριότητες όπως
κλοπή, καταστροφή, βλάβη κτλ. 
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Ο χώρος

Ο φυσικός χώρος χρησιµοποιήθηκε
για να αποθηκεύσει και διαφυλάξει το
περιεχόµενό τους
για να στεγάσει τους ανθρώπους που το
επεξεργάζονται και το διαχειρίζονται
για να φιλοξενήσει τους ανθρώπους που το
χρησιµοποιούν για τις πληροφοριακές, 
ερευνητικές, ψυχαγωγικές και άλλες ανάγκες
τους.



27

Ο χώρος

Ενα δικτυωµένο σύστηµα βιβλιοθηκών
Έχει τους στόχους:

να δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες να βρουν
πληροφόρηση που υπάρχει στις διάφορες
συνιστώσες του συστήµατος και όχι µόνο

• να δώσει τη δυνατότητα στις επί µέρους συνιστώσες
να οργανώσουν τις συλλογές και τις υπηρεσίες τους
συντονισµένα

• να δώσει τη δυνατότητα στους κατόχους των
βιβλιοθηκών να εξοικονοµήσουν χρήµατα και χώρο
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Ο χώρος

Για το προσωπικό των βιβλιοθηκών
αναπτύσσεται πνεύµα συνεργασίας και αποδοχής
κοινών κανόνων εργασίας
γίνεται αποδεκτή η πολιτική πρόσκτησης και ανάπτυξης
των συλλογών στο πνεύµα ότι δεν µπορούν όλα να
βρίσκονται παντού
προκαλείται πρόσθετη εργασία για την επικοινωνία
ανάµεσα στις συνιστώσες βιβλιοθήκες, το συντονισµό, 
την παρακολούθηση της εξέλιξης των σχετικών
εργασιών
γίνεται ορατή η εργασία σε κάθε συνιστώσα και
υπόκειται σε έλεγχο, κριτική, επιδοκιµασία ή απόρριψη
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Ο χώρος

Για τους τελικούς χρήστες
δίνεται η δυνατότητα να ενηµερωθούν τι υπάρχει σε
όλες τις συνιστώσες του συστήµατος και να το
αποκτήσουν
γίνεται αποδεκτό ότι δεν µπορούν να δουν ή/και να
αποκτήσουν άµεσα όλο το περιεχόµενο του
συστήµατος (;)
εξοικειώνονται µε ένα περιβάλλον αποµακρυσµένης
εξυπηρέτησης



30

Ο χώρος

«αποµακρυσµένες υπηρεσίες βιβλιοθηκών»

«αποµακρυσµένοι χρήστες»
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