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Oι Υπηρεσίες Πληροφόρησης
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Οι µορφές χρήσης

Στον ίδιο φυσικό χώρο / Από οπουδήποτε
Από το χώρο της συλλογής στη δίοδο προς την
παγκόσµια δεξαµενή πληροφοριών
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Το εύρος των υπηρεσιών

Συµβατική διαχείριση αντικειµένων
Παραγωγή τεκµηρίων
Ανασυνδυασµός πληροφοριών για τη
δηµιουργία δυναµικών δηµοσιευµάτων
∆ροµολόγηση των αιτηµάτων & ζητήσεων του
χρήστη σε όλο το εύρος της πληροφοριακής
δεξαµενής
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Κριτήρια – µεταβλητές ενός συστήµατος
(εικονικής;) βιβλιοθήκης

Σκοπός
Υπηρεσίες
Όρια
Άνθρωποι
Επικοινωνία
Τεχνολογία
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Υπηρεσίες: χαρακτηριστικά

Η διαφανής επικοινωνία του χρήστη µε τη
βιβλιοθήκη και τους πληροφοριακούς πόρους
(tranparency)

Η διαλειτουργικότητα (interoperability)
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Υπηρεσίες: ζητήµατα

χρήστες (εκπαίδευση, φιλικό περιβάλλον κλπ)

προµηθευτές (µπορεί να γίνουν ανταγωνιστές)

υποκατάστατες υπηρεσίες (π.χ. ∆ιαδίκτυο)

νεοεισερχόµενοι στο χώρο (που θα εκτελούν
εξωτερικές υπηρεσίες για τις βιβλιοθήκες ή θα
παρέχουν υπηρεσίες πληροφόρησης εκτός των
βιβλιοθηκών)



8

Όρια

Θεµατική κάλυψη
Χρήστες
Κατηγορίες και µορφές δεδοµένων
Συνθήκες παροχής υπηρεσιών
Εµπόδια (δηµοκρατική διάσταση αλλά και γλωσσικά,
διοικητικά, κοινωνικά, πολιτικά, εθνικά, οικονοµικά
εµπόδια)
Χρόνος
Ανταγωνισµός
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Χρόνος

Just-in-time

Just-in-case

24/7
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Επικοινωνία

Ίδιος χρόνος ∆ιαφορετικός χρόνος

Ίδιος χώρος Συνάντηση
Τηλέφωνο

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

∆ιαφορετικός
χώρος

Τηλεδιάσκεψη
Ηλεκτρονική συνοµιλία
Τηλέφωνο

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
Τηλεοµοιότυπο
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Επικοινωνία - ζητήµατα

ο φόβος της κοινοχρησίας (ή άλλως της έλλειψης της
ιδιοκτησίας µε την κλασσική έννοια)
αδυναµία παρακολούθησης των εξελίξεων στον ίδιο
βαθµό και εποµένως ο φόβος δηµιουργίας ανισότιµων
σχέσεων
αδυναµία αλλαγής συµπεριφοράς και κουλτούρας
στον τρόπο εργασίας και επικοινωνίας µε τους άλλους
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Μοντέλο (εικονικής;) βιβλιοθήκης
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Τεχνικές υπηρεσίες



14

Υπηρεσίες στους χρήστες
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Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
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Ενηµέρωση / Εκπαίδευση χρηστών
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Συνεργασία χρηστών
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Το έργο

∆ιευρυµένο
Από την άποψη της ποικιλίας του υλικού
Από την άποψη των προσφεροµένων υπηρεσιών
Από τη διεύρυνση των ορίων συλλογής και χρηστών

Πολυσύνθετο
∆ηµιουργικό & όχι µόνο διαχειριστικό
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Οι προοπτικές

Υβριδική µορφή υλικού, συλλογών &  υπηρεσιών
∆ιάχυση του ρόλου σε & µε παρεµφερείς
υπηρεσίες
∆ιεύρυνση και επέκταση ενδιαφερόντων &  
υποχρεώσεων
Αλλαγές υλικού, µέσων & περιβάλλοντος
προκαλούν αλλαγές διαχειριστικής λογικής και
νοοτροπίας
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Εύρος ευθύνης & ∆ράσης

∆ιατήρηση του τυπικού θεσµού των ειδικευµένων
βιβλιοθηκών
Ανάπτυξη νέων µορφών υπηρεσιών
πληροφόρησης για τη διαχείριση, σε πολλά
επίπεδα, διαφορετικών πληροφοριακών συνόλων & 
αναγκών
Πολυτυπική συνεργασία διαφορετικών µορφών
υπηρεσιών διαχείρισης πληροφορίας &  τεκµηρίων
Ανάπτυξη πολλαπλών τύπων υβριδικών
υπηρεσιών
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IFLA Division of Special Libraries

Sections:
Government Libraries
Social Science Libraries
Geography and Maps Libraries
Science and Technology Libraries
Health and Biosciences Libraries
Art Libraries
Genealogy and Local History
Law Libraries

Discussion Group:
Agricultural Libraries
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Special Libraries Association

What are Information Organizations?

Information organizations are defined as those entities
that deliver information-based solutions to a given
market. Some commonly used names for these
organizations include libraries, information centers, 
competitive intelligence units, intranet departments, 
knowledge resource centers, content management
organizations, and others.
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