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Περίληψη 
 
Το επάγγελµα του βιβλιοθηκονόµου-επιστήµονα πληροφόρησης αλλάζει, καθώς ακολουθεί τις εξελίξεις 
στον τεχνολογικό τοµέα και στην κοινωνική διάρθρωση. Οι δεξιότητες του βιβλιοθηκονόµου πρέπει να 
βαδίζουν παράλληλα µε τις εξελίξεις αυτές σε µια δυναµική συνεχούς βελτίωσης, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις των χρηστών για κάλυψη των πληροφοριακών 
αναγκών τους. ∆ιεθνείς βιβλιοθηκονοµικοί οργανισµοί, όπως η IFLA, η ALA και η SLA, ασχολούνται και 
ανανεώνουν τις δεξιότητες που έχουν θεσπίσει. Εκτός από τις επαγγελµατικές, οι προσωπικές δεξιότητες 
είναι εξ ίσου σπουδαίες για τον βιβλιοθηκονόµο. Η προσπάθεια για ατοµική και επαγγελµατική βελτίωση 
οδηγεί σε βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους χρήστες και κατά συνέπεια σε καλυτέρευση 
της εικόνας του βιβλιοθηκονόµου και της βιβλιοθήκης. 
 
Summary 
The profession of the librarian – information specialist constantly changes, following the 
developments in the technological sector and the social changes. The competencies of the 
librarian should be parallel with the aforementioned continuous developments in order to 
meet the increasing user demands to cover their informational needs. International library 
organizations, such as IFLA, ALA and SLA, work on updating the competencies of the 
librarian. The efforts for individual and professional development lead to the enhancement of 
the user services provided and consequently to the improvement of the image of both the 
librarian and the library. 
 
Keywords: Personnel Management (FE), Competencies, Librarians 
 
Εισαγωγή 
 
Σε άρθρο του στην εφηµερίδα το ΒΗΜΑ («Ποιά είναι τα επαγγέλµατα του µέλλοντος», 16 
∆εκεµβρίου 2007, Βήµα Science, σ.8) ο Τάσος Καφαντάρης αναφέρει ότι η Επιτροπή 
Πρόβλεψης Εξελίξεων του Υπουργείου Εργασίας της Φινλανδίας προσδοκά ότι µέχρι το 2020 
θα υπάρχει ζήτηση για 15 επαγγέλµατα. Στη 13η θέση βρίσκεται ο «ταξινοµητής πληροφοριών
(βιβλιοθηκονόµος του διαδικτύου»). 

  
  

 
Στην εφηµερίδα Financial Times (“’Folksonomy’ takes power from expert librarians”, 7 
November 2007, p.3) o David Bowen περιγράφει ότι ο όρος folksonomy (η δυνατότητα του 
δηµιουργού ή χρήστη ηλεκτρονικού περιεχοµένου να παρέχει ετικέτες (tags) δηλαδή λέξεις 
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κλειδιά µε ελεύθερη επιλογή, χωρίς να ακολουθούν δοµηµένο λεξιλόγιο) έρχεται σε αντίθεση 
µε τον όρο taxonomy (τρόπος οργάνωσης και εισαγωγής ετικετών µε ιεραρχική διάταξη). 
Στο αχανές διαδίκτυο και στους ιστοτόπους πληροφόρησης (information sites) λείπουν οι 
‘παλιοµοδίτικες’ δεξιότητες του ειδικού βιβλιοθηκονόµου. Αντίθετα η χρησιµοποίηση ετικετών 
οδηγεί σε σύγχυση, επειδή διαφορετικοί άνθρωποι χρησιµοποιούν διαφορετικά µια ετικέτα. Οι 
βιβλιοθηκονόµοι όµως µε την ταξινοµία χρησιµοποιούν έναν οδηγό µε προσεκτικά δοµηµένη 
ιεραρχία των όρων για την ταξινόµηση των τεκµηρίων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουν ότι 
οι όροι που έχουν καθιερώσει θα χρησιµοποιούνται µε την ίδια έννοια από το κοινό, είτε 
ακαδηµαϊκό είτε γενικό. Εποµένως, καταλήγει ο αρθρογράφος, αν αυτή η διαδικασία γίνεται 
από επαγγελµατίες του είδους, για τη σκληρή δουλειά δεν µπορεί εύκολα να βρεθεί 
υποκατάστατο του ειδικού, όπως είναι ο βιβλιοθηκονόµος. 
 
Ο βιβλιοθηκονόµος και η προσφορά του 
 
Συνδέοντας τις πιο πάνω αναφορές συνάγουµε ότι ο βιβλιοθηκονόµος είναι αυτός που βάζει 
τάξη στο χάος του διαδικτύου. Είναι ενθαρρυντικό ότι το επάγγελµα του επιστήµονα 
πληροφόρησης (information professional), ως διαχειριστή της πληροφορίας, θα είναι ζωντανό 
και θα έχει ζήτηση στη µελλοντική αγορά εργασίας, όσο θα αυξάνεται ο όγκος της 
πληροφόρησης και ιδιαίτερα αυτής που διατίθεται στο διαδίκτυο. 
 
Όπως είναι γνωστό, η κύρια και βασική αποστολή κάθε βιβλιοθήκης στον 20ο και στον 21ο 
αιώνα, ήταν και παραµένει η παροχή ποιοτικών απαντήσεων που καλύπτουν τις 
πληροφοριακές ανάγκες επιτόπιων και εικονικών χρηστών. Αυτό το εύρος των δυνατοτήτων 
που δίνει η έκρηξη της πληροφόρησης στον βιβλιοθηκονόµο, δηµιουργεί εντονότερες ανάγκες 
για απόκτηση ολοένα και περισσότερων δεξιοτήτων, µε δεδοµένο ότι το 80% των γνώσεων 
και δεξιοτήτων απαξιώνεται µετά από 10 χρόνια. Οι εξελίξεις όµως τρέχουν µε ραγδαίους 
ρυθµούς και ο βιβλιοθηκονόµος πρέπει να αναπληρώνει τις απαξιωµένες γνώσεις µε τη δια 
βίου µάθηση και τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση. 
 
Ορισµοί 
 
Βιβλιοθηκονόµος ορίζεται ο επιστήµονας που χρησιµοποιεί την πληροφορία στο επάγγελµά 
του για να υποστηρίξει την αποστολή του γονεϊκού οργανισµού (Special Libraries 
Association). Άλλοι σύγχρονοι όροι για τον βιβλιοθηκονόµο περιλαµβάνουν: επαγγελµατίας 
πληροφόρησης, διαχειριστής γνώσης, στέλεχος πληροφόρησης, σχεδιαστής ιστού, µεσίτης 
πληροφόρησης, σύµβουλος. 
 
∆εξιότητες είναι ένα σύνολο εργαλείων για επαγγελµατική ανάπτυξη, πρόσληψη και 
αποτίµηση του έργου του επαγγελµατία (Special Libraries Association). 
 
Ο βιβλιοθηκονόµος υπηρεσιών χρηστών και πληροφόρησης είναι ο επαγγελµατίας που 
βοηθά, συµβουλεύει και διδάσκει τους χρήστες στην αποτίµηση όλων των µορφών 
καταγεγραµµένης γνώσης (American Library Association).  
 
∆εξιότητες του βιβλιοθηκονόµου 
 
Οι δεξιότητες του βιβλιοθηκονόµου είναι επαγγελµατικές και προσωπικές. Στις επόµενες 
σελίδες παρουσιάζονται οι δεξιότητες αυτές από τη σκοπιά διαφορετικών βιβλιοθηκονοµικών 
οργανισµών: American Library Association (ALA), Special Library Association (SLA) και 
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). 
 
Επαγελµατικές δεξιότητες του βιβλιοθηκονόµου υπηρεσ ών πληροφόρησης 
(ALA) 

ι

 
Η Ένωση Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Χρηστών της Αµερικανικής Ένωσης Βιβλιοθηκών 
(American Library Association. Reference and User Services Association) έχει θεσπίσει 
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επαγγελµατικές δεξιότητες για βιβλιοθηκονόµους πληροφόρησης, που αποτελούν ταυτόχρονα 
τις βασικές δεξιότητες της ALA για τους βιβλιοθηκονόµους. 
 
Οι επαγγελµατικές δεξιότητες διακρίνονται σε πέντε (5) κατηγορίες: 
 

I. Πρόσβαση 
Οι δεξιότητες πρόσβασης έχουν στόχο να καλύψουν τις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών 
και τον τρόπο χειρισµού της υπερπληθώρας πληροφοριών που κατακλύζουν τον χρήστη. 

1. Ανταπόκριση. Ο βιβλιοθηκονόµος παρέχει πληροφορίες που ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες του χρήστη (καθορίζει το πλαίσιο έρευνας, αναλύει πηγές 
πληροφόρησης, προτείνει έργα για µελέτη, συζητά µε τον χρήστη την πορεία 
της έρευνας). 

2. Οργάνωση και σχεδιασµός υπηρεσιών. Ο βιβλιοθηκονόµος σχεδιάζει και 
οργανώνει τις υπηρεσίες χρηστών για να καλύπτουν τις ανάγκες τους 
(οργανώνει την παρουσίαση των πηγών πληροφόρησης, δηµουργεί 
βιβλιογραφίες, εκθέτει τις πληροφορίες, σχεδιάζει υπηρεσίες, συνθέτει και 
διατηρεί πληροφορίες για πηγές της κοινότητας). 

  

   

 
 

  

 

  

 

3. Κριτική σκέψη και ανάλυση. Ο βιβλιοθηκονόµος παρέχει υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες µε προσεκτική ανάλυση πληροφοριών και υπηρεσιών (χρησιµοποιεί 
έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα για να συνδέσει τους χρήστες µε τις πηγές, 
συνθέτει πηγές πληροφόρησης, αποτιµά τη χρήση της πληροφορίας και 
εφαρµόζει γνώσεις για τη διαδικασία αναζήτησής της). 

 
 

II. Γνωστική βάση 
Οι απαραίτητοι τοµείς γνώσεων για τον βιβλιοθηκονόµο πληροφόρησης είναι: α) δοµή των 
πηγών πληροφόρησης, β) γνώση των βασικών εργαλείων πληροφόρησης (κατάλογοι, βάσεις 
δεδοµένων, ιστοτόποι, περιοδικά, µονογραφίες), γ) πρότυπα αναζήτησης πληροφοριών, δ) 
αρχές επικοινωνίας µε διάδραση µε χρήστες, ε) επίδραση της τεχνολογίας στη δοµή της 
πληροφορίας, στ) νόµοι περί πνευµατικών δικαιωµάτων, και ζ) πρότυπα πληροφοριακών 
δεξιοτήτων. Βασικές δεξιότητες είναι η κατανόηση τεχνικών αποτίµησης, µέθοδοι 
συνεχιζόµενης µάθησης, τρόποι εφαρµογής της γνώσης σε πρακτικό επίπεδο, σχεδιασµός και 
εφαρµογή υπηρεσιών για χρήστες. 

1. Σάρωση του περιβάλλοντος. Ο βιβλιοθηκονόµος ελέγχει τις πιο πρόσφατες 
πηγές πληροφόρησης για να ανανεώνει τις γνώσεις του (ενηµερώνεται για 
πρόσφατες εξελίξεις σε θέµατα που αφορούν τους χρήστες και για νέες πηγές 
πληροφόρησης, παρακολουθεί εκθέσεις, αναζητά αναδυόµενες τεχνολογίες, 
διαβάζει κριτικές). 

2. Εφαρµογή της γνώσης. Ο βιβλιοθηκονόµος εκµεταλλεύεται αποτελεσµατικά 
τις νέες γνώσεις για να διευρύνει τις πρακτικές υπηρεσιών πληροφόρησης και 
χρηστών (εφαρµόζει τις γνώσεις που έχει αποκοµίσει από την ανάγνωση της 
βιβλιογραφίας για υπηρεσίες χρηστών, ενσωµατώνει τη χρήση της τελευταίας 
τεχνολογίας, εξερευνά διαθέσιµες τεχνολογίες, πειραµατίζεται µε 
καινοτοµίες). 

3. ∆ιάχυση της γνώσης. Ο βιβλιοθηκονόµος µοιράζεται την έµπειρη γνώση του 
µε συναδέλφους (διδάσκει µαθήµατα, προετοιµάζει παρουσιάσεις, δηµιουργεί 
ιστοσελίδες στους τοµείς όπου απέκτησε γνώσεις, συµµετέχει µε 
συναδέλφους σε επαγγελµατικές συζητήσεις). 

4. Ενεργή µάθηση. Ο βιβλιοθηκονόµος συµβάλλει ενεργά στη βελτίωση της 
επαγγελµατικής πρακτικής, εµπλεκόµενος σε προγράµµατα για βελτίωση 
ατοµικών δεξιοτήτων µέσω της µάθησης (συµµετέχει σε επαγγελµατικές 
ενώσεις, αποκτά δεξιότητες µέσω µοντέλων µάθησης µε βάση την 
τεχνολογία). 

 
III. Μάρκετινγκ, ενηµέρωση
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Ένα σχέδιο µάρκετινγκ είναι ο µηχανισµός προώθησης, µε τον οποίο µετρώνται µε ποσοτικό 
τρόπο οι στόχοι, οι σκοποί και οι στρατηγικές. 

1. Αποτίµηση. Ο βιβλιοθηκονόµος διεξάγει έρευνα για να καθορίσει τί είδος 
υπηρεσιών πληροφόρησης να παρέχει (διενεργεί έρευνες σε οµάδες στόχους, 
συµβουλεύεται άλλες βιβλιοθήκες, αξιολογεί τις πληροφορίες που 
συγκέντρωσε, καθορίζει τους χρήστες στόχους, εφαρµόζει προγράµµατα 
υπηρεσιών χρηστών). 

2. Επικοινωνία και επέκταση υπηρεσιών. Ο βιβλιοθηκονόµος ανακοινώνει 
αποτελεσµατικά τη φύση των υπηρεσιών πληροφόρησης που παρέχει στους 
χρήστες (αναπτύσσει γραπτό σχέδιο µάρκετινγκ και δηµοσίων σχέσεων, 
δηµιουργεί φυσικό περιβάλλον που ενθαρρύνει τους χρήστες, εκµεταλλεύεται 
τα ηλεκτρονικά µέσα, χρησιµοποιεί έντυπες πηγές, ορίζει τις σχέσεις µε την 
κοινότητα των χρηστών, χρησιµοποιεί διαλέξεις, προγράµµατα, ξεναγήσεις, 
επισκέψεις σχολείων, συνεντεύξεις τύπου για προώθηση των υπηρεσιών 
πληροφόρησης που προσφέρει). 

  

  

  

     

  ι 

 

 

 

 

3. Aξιολόγηση. Ο βιβλιοθηκονόµος συστηµατικά αξιολογεί την 
αποτελεσµατικότητα του µάρκετινγκ των υπηρεσιών πληροφόρησης 
(διενεργεί εσωτερικές συναντήσεις, εµπλέκει χρήστες σε έρευνες, αξιολογεί 
τρέχουσες τάσεις, εντοπίζει αδυναµίες, δυνατά σηµεία και νέες µεθόδους 
υπηρεσιών, αποφασίζει ποιές υπηρεσίες πληροφόρησης θα διατηρηθούν, 
συνεχίζει τη διαδικασία αξιολόγησης σε περιοδικά διαστήµατα). 

 
IV. Συνεργασία 

1. Σχέσεις µε τους χρήστες. Ο βιβλιοθηκονόµος εργάζεται µαζί µε συναδέλφους, 
επαγγελµατικούς οργανισµούς και φορείς για να επιβεβαιώνει ότι παρέχονται 
στους χρήστες οι κατάλληλες υπηρεσίες πληροφόρησης και µεταχειρίζεται 
τους χρήστες ως συνεργάτες στη διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών. 

2. Σχέσεις µε συναδέλφους. Ο βιβλιοθηκονόµος εργάζεται στενά µε 
συναδέλφους για να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες προς τους χρήστες 
(αναγνωρίζει τις µοναδικές γνώσεις και δεξιότητες των συναδέλφων, αναζητά 
βοήθεια και ευκαιρίες να µοιράζεται τη γνώση, αναπτύσσει µαζί τους κοινούς 
στόχους και αξίες για εξαίρετες υπηρεσίες χρηστών). 

3. Σχέσεις µέσα στο επάγγελµα. Ο βιβλιοθηκονόµος αναπτύσσει σχέσεις 
συνεργασίας µέσα στο επάγγελµα για να διευρύνει τις υπηρεσίες προς τους 
χρήστες (εκµεταλλεύεται ευκαιρίες δικτύωσης, αναζητά πιθανούς συνεργάτες 
για επέκταση υπηρεσιών, συµµετέχει σε εθνικές συνεργατικές προσπάθειες). 

4. Σχέσεις πέρα από τη βιβλιοθήκη και το επάγγελµα. Ο βιβλιοθηκονόµος 
αναπτύσσει και διατηρεί συνεργασίες πέρα από τη βιβλιοθήκη, για να 
ενδυναµώνει τις υπηρεσίες προς τους χρήστες. 

 
V. Αξιολόγηση και αποτίµηση πόρων κα υπηρεσιών 

Ο βιβλιοθηκονόµος χρησιµοποιεί µέτρα αξιολόγησης για την αποδοτικότητα του προσωπικού. 
1. Ανάγκες χρηστών. Ο βιβλιοθηκονόµος χρησιµοποιεί εργαλεία και τεχνικές για 

να διερευνά τις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών (ταυτοποιεί τον 
πληθυσµό των χρηστών, διενεργεί τακτικές αποτιµήσεις των πληροφοριακών 
αναγκών, µεταφράζει τις ανάγκες τους σε νέες υπηρεσίες). 

2. Υπηρεσίες πληροφόρησης. Ο βιβλιοθηκονόµος αποτιµά την 
αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών πληροφόρησης (αναπτύσσει µέτρα 
αξιολόγησης και πρότυπα υπηρεσιών, δηµιουργεί κλίµα στον οργανισµό όπου 
όλες οι υπηρεσίες µετρώνται µε πρότυπα, αναλύει τις διαθέσιµες πηγές). 

3. Πηγές πληροφόρησης. Ο βιβλιοθηκονόµος αποτιµά και αξιολογεί τις πηγές µε 
αντικειµενικά πρότυπα (αποτιµά το περιεχόµενο και την ορθότητα των 
πηγών, καθορίζει την αυθεντικότητά τους, εντοπίζει κάθε προκατάληψη σε 
αυτές, αξιολογεί νέες πηγές πληροφόρησης, διαβάζει, γράφει και δηµοσιεύει 
κριτικές). 

4. ∆ιανοµή υπηρεσιών. Ο βιβλιοθηκονόµος αξιολογεί νέες ή υπάρχουσες 
υπηρεσίες (προσδιορίζει τρόπους για να αντιµετωπίσει τις ανάγκες των 
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χρηστών, αποτιµά νέες τεχνολογίες, πειραµατίζεται µε αλλαγές, αποτιµά τη 
διανοµή ανθρωπίνων και οικονοµικών πόρων). 

5. ∆ιεπαφή πληροφόρησης. Ο βιβλιοθηκονόµος αξιολογεί τη µορφή, την 
πρόσβαση και τις απόψεις των πηγών (ταυτοποιεί παράγοντες που 
εµποδίζουν τη χρήση τους, καθορίζει αν υπάρχουν εναλλακτικές πηγές, 
επικοινωνεί µε τους σχεδιαστές πηγών πληροφόρησης για τη χρηστικότητά 
τους). 

 

  

 
 

  

6. Πάροχοι υπηρεσιών πληροφόρησης. Ο βιβλιοθηκονόµος ταυτοποιεί και 
χρησιµοποιεί τεχνικές αξιολόγησης που µετρούν την αποδοτικότητα του 
προσωπικού (συνεργάζεται µε το προσωπικό για να καταλήξει σε οµοφωνία 
προτύπων της υπηρεσίας, αναπτύσσει µέτρα χρήσιµα στην αποτίµηση, 
υποστηρίζει το πνεύµα εµπιστοσύνης που θα χρησιµεύσει στην αξιολόγηση). 

∆εξιότητες συµπεριφοράς του βιβλιοθηκονόµου (ALA) 
 
Η Αµερικανική Ένωση Βιβλιοθηκών έχει καθιερώσει κατευθυντήριες οδηγίες που αξιολογούν 
την αποδοτικότητα του βιβλιοθηκονόµου στη συµπεριφορά του προς τον χρήστη. Επειδή 
υπάρχουν αλλαγές στο επάγγελµα του βιβλιοθηκονόµου, στο παραδοσιακό γραφείο 
πληροφόρησης έχει προστεθεί το αντίστοιχο εικονικό. Γι’ αυτό έχουν συµπληρωθεί δεξιότητες 
που αφορούν στην εξ αποστάσεως επικοινωνία του βιβλιοθηκονόµου µε τον χρήστη. 
 
Οι δεξιότητες συµπεριφοράς (προσωπικές δεξιότητες). αφορούν πέντε (5) τοµείς: 
 

1. Προσεγγιστικότητα. Ο χρήστης πρέπει να νιώθει ότι ο βιβλιοθηκονόµος διατίθεται 
να τον βοηθήσει και να αισθάνεται άνετα να πλησιάσει το γραφείο πληροφόρησης. 
Για να επιτευχθεί αυτό, το γραφείο πληροφόρησης πρέπει να είναι ορατό και επαρκώς 
σηµατοδοτηµένο. Ο βιβλιοθηκονόµος, σταµατώντας τις δραστηριότητές του, δείχνει 
προσοχή στον χρήστη, διατηρεί οπτική επαφή µαζί του, τον χαιρετά ευγενικά, 
παραµένει ορατός ή µετακινείται στο αναγνωστήριο προσφέροντας τη βοήθειά του 
όπου χρειάζεται. Στην εικονική επικοινωνία µε απλή, καθηµερινή γλώσσα ενηµερώνει 
τον αποµακρυσµένο χρήστη ότι παρέλαβε το µήνυµά του. Η υπηρεσία πρέπει να 
βρίσκεται σε επιφανές σηµείο της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης. 

2. Ενδιαφέρον. Ο βιβλιοθηκονόµος πρέπει να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τη 
διαδικασία επικοινωνίας µε τον χρήστη, για τις ερωτήσεις που του θέτει και να 
δεσµεύεται να παρέχει την πιο αποτελεσµατική βοήθεια. Ο βιβλιοθηκονόµος δείχνει 
προσοχή όταν µιλά ο χρήστης, χρησιµοποιώντας τη γλώσσα του σώµατος ή 
ερωτήσεις που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον του. Στην εικονική επικοινωνία απαντά ότι 
δέχθηκε το ερώτηµα και στην ιστοσελίδα αναφέρονται οι πολιτικές και διαδικασίες 
ερωταπαντήσεων µε τον χρήστη. 

3. Ακρόαση. Η συνέντευξη µε τον χρήστη είναι το κρίσιµο σηµείο για την επιτυχία της 
διαδικασίας παροχής πληροφοριών. Ο βιβλιοθηκονόµος επικοινωνεί µε δεκτικό, 
εγκάρδιο και ενθαρρυντικό τρόπο, χρησιµοποιεί τον κατάλληλο τόνο της φωνής, 
επιτρέπει στον χρήστη να εκφράσει το ερώτηµά του πριν απαντήσει, προσδιορίζει 
τους στόχους της έρευνας του, αναδιατυπώνει το ερώτηµα για να βεβαιωθεί ότι έγινε 
κατανοητό, χρησιµοποιεί τεχνικές για υποβολή ανοικτών ή κλειστών ερωτήσεων για 
να δώσει ο χρήστης πρόσθετες πληροφορίες, διατηρεί την αντικειµενικότητα και δεν 
κρίνει το ερώτηµα. Στην αποµακρυσµένη επικοινωνία χρησιµοποιεί τον κατάλληλο 
γραπτό λόγο και φόρµες για να συλλέξει όσο το δυνατόν πιο πολλές πληροφορίες. 

4. Έρευνα. Ο βιβλιοθηκονόµος στη διαδικασία αποτελεσµατικής έρευνας δοµεί πλήρη 
στρατηγική έρευνας (όροι, πηγές, ορθογραφία), επεξηγεί τη στρατηγική και τις πηγές 
που θα χρησιµοποιηθούν, διενεργεί την έρευνα στα χρονικά πλαίσια που διαθέτει ο 
χρήστης, υποβάλλει διευκρινιστικές ερωτήσεις, αναγνωρίζει πότε θα παραπέµψει τον 
χρήση σε οδηγό, βάση δεδοµένων, άλλη βιβλιοθήκη, δίνοντας τις αρµόζουσες 
πληροφορίες και την καθοδήγηση. Στην αποµακρυσµένη αναζήτηση χρησιµοποιεί την 
κατάλληλη τεχνολογία (συν-φυλλοµέτρηση, σάρωση, fax). 

5. Συνέχιση της διαδικασίας (follow up). Ο βιβλιοθηκονόµος πρέπει να προσδιορίσει 
αν ο χρήστης έµεινε ικανοποιηµένος από το αποτέλεσµα της έρευνας. Γι’ αυτό τον 
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ρωτά αν απαντήθηκε το ερώτηµά του, τον ενθαρρύνει να επιστρέψει, συµβουλεύεται 
άλλους βιβλιοθηκονόµους ή ειδικούς για επιπλέον έµπειρη γνώµη, ενηµερώνει τον 
χρήστη για πρόσθετες υπηρεσίες πληροφόρησης (ηλ-ταχυδροµείο), τον παραπέµπει 
σε άλλες πηγές ή ιδρύµατα, αν η ερώτηση δεν µπορεί να απαντηθεί, δίνοντάς του 
οδηγίες για τη βιβλιοθήκη και τα πρόσωπα ή τις πηγές που θα αναζητήσει εκεί. Στην 
αποµακρυσµένη επικοινωνία προτείνει στον χρήστη να επισκεφτεί τη βιβλιοθήκη. 

 
Επαγγελµατικές και προσωπικές δεξιότητες του βιβλιοθηκονόµου (SLA)   

 

  

 

  

  

 

 
Η Ένωση Ειδικών Βιβλιοθηκών (Special Libraries Association) προβάλλει δύο βασικές 
δεξιότητες για τον επιστήµονα πληροφόρησης: τις επαγγελµατικές και τις προσωπικές. 
 
Επαγγελµατικές δεξιότητες 
Ο επαγγελµατίας πληροφόρησης συµβάλλει στη γνωστική βάση του επαγγέλµατός του µε το 
να µοιράζεται καλές πρακτικές και εµπειρίες και να συνεχίζει να µαθαίνει για προϊόντα, 
υπηρεσίες πληροφόρησης και πρακτικές διαχείρισης σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας 
του. Οι επαγγελµατικές δεξιότητες σχετίζονται µε τη γνώση των πηγών πληροφόρησης, την 
πρόσβαση, την τεχνολογία, τη διαχείριση και την ικανότητα να χρησιµοποιεί τη γνώση αυτή 
ως βάση για την παροχή υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών πληροφόρησης. Ειδικότερα οι 
επαγγελµατικές δεξιότητες αφορούν σε: 
 

1. ∆ιαχείριση οργανισµών πληροφόρησης. Ο επαγγελµατίας πληροφόρησης διαχειρίζεται 
µε επιτυχία τους οργανισµούς πληροφόρησης κάθε είδους (βιβλιοθήκες, κέντρα 
πληροφόρησης σε εταιρείες, εκπαίδευση, δηµόσιο τοµέα, διοίκηση κ.λπ.). 

2. ∆ιαχείριση πηγών πληροφόρησης. Ο επαγγελµατίας πληροφόρησης έχει έµπειρη 
γνώση στη διαχείριση πηγών πληροφόρησης (αυτοµατοποίηση, επιλογή, αξιολόγηση, 
εξασφάλιση παροχής πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης σε κάθε µέσο ή µορφή). 

3. ∆ιαχείριση υπηρεσιών πληροφόρησης. Ο επαγγελµατίας πληροφόρησης διαχειρίζεται 
όλο τον κύκλο των υπηρεσιών πληροφόρησης, από το στάδιο της σύλληψης της 
πληροφορίας µέχρι το σχεδιασµό, ανάπτυξη, δοκιµή, διαφήµιση, συσκευασία και 
διανοµή της. 

4. Εφαρµογή εργαλείων και τεχνολογιών πληροφόρησης. Ο επαγγελµατίας 
πληροφόρησης εκµεταλλεύεται τα πρόσφατα και κατάλληλα εργαλεία της τεχνολογίας 
για να διανέµει τις καλύτερες υπηρεσίες, να παρέχει τις πιο σχετικές και προσβάσιµες 
πηγές, να αναπτύσσει διδακτικά εργαλεία που επαυξάνουν τη χρήση της 
πληροφόρησης από τους πελάτες. 

 
Προσωπικές δεξιότητες
Ο επαγγελµατίας πληροφόρησης δεσµεύεται για επαγγελµατική αριστεία, ηθική και για τις 
αξίες και αρχές του επαγγέλµατος. Ο επαγγελµατίας πληροφόρησης: 

1. ψάχνει προκλήσεις και νέες ευκαιρίες, 
2. βλέπει τη µεγάλη εικόντα (το περιβάλλον του γονεϊκού οργανισµού), 
3. επικοινωνεί αποτελεσµατικά, 
4. παρουσιάζει µε σαφήνεια τις ιδέες του, διαπραγµατεύεται µε εµπιστευτικότητα και 

πειθώ, 
5. δηµιουργεί συνεργασίες και συµµαχίες, 
6. κτίζει περιβάλλον αµοιβαίας εµπιστοσύνης και σεβασµού, σέβεται και δίνει αξία στη 

διαφορετικότητα, 
7. αντιλαµβάνεται την αξία της οµαδικής εργασίας, αναγνωρίζει την ισορροπία 

συνεργασίας, ηγεσίας και των επακολούθων τους, 
8. παίρνει υπολογισµένα ρίσκα, δείχνει θάρρος και επιµονή όταν αντιµετωπίζει την 

αντίθεση, 
9. σχεδιάζει, θέτει προτεραιότητες και εστιάζει σε ό,τι είναι κρίσιµο, 
10. σχεδιάζει την προσωπική σταδιοδροµία και επαγγελµατική βελτίωσή του, 
11. σκέπτεται µε δηµιουργικό και καινοτόµο τρόπο, ψάχνει και εφευρίσκει νέες ευκαιρίες, 
12. αναγνωρίζει την αξία της επαγγελµατικής δικτύωσης και του σχεδιασµού της 

προσωπικής σταδιοδροµίας, 
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13. εξισορροπεί την εργασία, την οικογένεια και τις υποχρεώσεις της κοινότητας στην 
οποία ζει, 

14. παραµένει ευέλικτος και θετικός στις συνεχείς αλλαγές, 
15. εορτάζει τα επιτεύγµατα τα δικά του και των άλλων. 
 

∆ίνουµε έµφαση στις προσωπικές δεξιότητες, επειδή τις θεωρούµε εξ ίσου ή και περισσότερο 
χρήσιµες από τις επαγγελµατικές δεξιότητες. Επιβεβαίωση ότι οι πιο πάνω προσωπικές 
δεξιότητες ανταποκρίνονται πλήρως στις κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για κάθε 
επαγγελµατία, αποτελεί η συνέντευξη µε τη Βενετία Κουσία, διευθύνουσα σύµβουλο της 
εταιρείας Manpower, στο αφιέρωµα «Επιλογές για την Καριέρα» της εφηµερίδας City Press (4 
Μαρτίου 2008, σ.1). Εκεί αναφέρεται ότι «οι τεχνικές και πρακτικές γνώσεις (hard skills) δεν
αρκούν και ο υποψήφιος θα πρέπει να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες (soft skills)... Η
οµαδικότητα, η καλή επικοινωνία, η ευελιξία, η δυνατότητα εργασίας υπό πίεση, η επιµονή και
υποµονή είναι κάποιες από τις δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, 
προκειµένου να ενταχθούν επιτυχώς και να ανελιχθούν στην αγορά εργασίας».

     
       

          
           

        

     
 
Η IFLA έχει επίσης καθιερώσει Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Ψηφιακή Πληροφόρηση. 
Επειδή όµως πρόσφατα µεταφράστηκαν στα ελληνικά, µπορεί να ανατρέξει κάθε 
ενδιαφερόµενος στο σχετικό ιστοτόπο. Επίσης στις Κατευθυντήριες Οδηγίες που προήλθαν 
από το πρόγραµµα CALIMERA αφιερώνεται ολόκληρο κεφάλαιο για το προσωπικό και τις 
δεξιότητές του (βλ. βιβλιογραφία). 
 
Η εικόνα του Έλληνα βιβλιοθηκονόµου 
 
Στο πλαίσιο έρευνας που διενέργησε η υπογράφουσα για τη χρήση του διαδικτύου στις 
ελληνικές βιβλιοθήκες (σχετικό άρθρο θα δηµοσιευτεί το 2008 στο περιοδικό The Electronic 
Library), ορισµένες ερωτήσεις στο σχετικό ερωτηµατολόγιο αφορούσαν στην εικόνα και στην 
εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων στην Ελλάδα. Από το δείγµα, αν και µικρό, βγαίνουν 
χρήσιµα συµπεράσµατα. 
 
Οι Έλληνες βιβλιοθηκονόµοι είναι γένους θηλυκού (82,95%), απόφοιτοι των Σχολών 
Βιβλιοθηκονοµίας των ΤΕΙ (49,40%) και το χρονικό διάστηµα που εργάζονται σε βιβλιοθήκη 
είναι 0-10 χρόνια (54,02%). Το ποσοστό των κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου στη 
βιβλιοθηκονοµία είναι αρκετά υψηλό (27,59%), γεγονός που αποδεικνύει ότι οι σηµερινοί 
βιβλιοθηκονόµοι επιθυµούν να αποκτήσουν περισσότερες και ειδικευµένες γνώσεις. Αντίθετα 
το ποσοστό κατόχων διδακτορικού τίτλου βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα (2,29%), που έρχεται 
σε συνάφεια µε τη σταδιακή πρόοδο των σπουδών αυτών στην Ελλάδα. 
 
Οι βιβλιοθηκονόµων που εργάζονται 0-10 χρόνια ανέρχονται σε ποσοστό 54,02%. Από αυτό 
συνάγουµε ότι οι βιβλιοθηκονόµοι που αποφοιτούν από τις σχολές ή αποκτούν µεταπτυχιακό 
τίτλο µπορούν εύκολα να βρουν απασχόληση σε βιβλιοθήκη. Άλλος πιθανός λόγος είναι ότι οι 
βιβλιοθηκονόµοι µε λίγα χρόνια υπηρεσίας είτε είναι πιο νέοι, επιρρεπείς και επιδέξιοι στη 
χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων (όπως το ηλ-ταχυδροµείο µε το οποίο διανεµήθηκε το 
ερωτηµατολόγιο), είτε διαθέτουν περισσότερο χρόνο σε σχέση µε όσους έχουν µεν 
περισσότερα χρόνια υπηρεσίας, αλλά οι υψηλότερες διοικητικές θέσεις και αρµοδιότητες, τούς 
απορροφούν πολύ χρόνο. Σε κάθε περίπτωση όµως από το ποσοστό αυτό (54,02%) 
συνάγεται ότι οι βιβλιοθηκονόµοι έχουν έφεση συµµετοχής σε έρευνες, εποµένως 
ενδιαφέρονται για την εξέλιξη της βιβλιοθηκονοµικής επιστήµης. 
 
Κάποια άλλα ερωτήµατα αφορούσαν στην εκδήλωση επιθυµίας για απόκτηση περαιτέρω 
δεξιοτήτων στη χρήση του διαδικτύου. Η συντριπτική πλειοψηφία των βιβλιοθηκονόµων 
(73,56%) απάντησαν θετικά, γεγονός που ερµηνεύεται ότι δεν αισθάνονται ασφαλείς µε τις 
γνώσεις που διαθέτουν. 
 
Σε ερώτηση επίσης για τους τρόπους απόκτησης δεξιοτήτων στη χρήση του διαδικτύου, το 
µεγαλύτερο ποσοστό (49,40%) απάντησε ότι επιθυµεί να λάβει µέρος σε προγράµµατα 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης, ενώ ποσοστό 43,70%  επιθυµεί να αποκτήσει την κατάρτιση 
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αυτή µέσω σεµιναρίων από φορείς όπως η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόµων και 
Επιστηµόνων Πληροφόρησης. Είναι ενθαρρυντικό και πάλι να σηµειώσουµε το ενδιαφέρον 
που επιδεικνύουν οι βιβλιοθηκονόµοι για συνεχιζόµενη κατάρτιση στον τοµέα του διαδικτύου, 
όπου εστιαζόταν η έρευνα, αλλά τολµούµε να το διευρύνουµε συµπεραίνοντας ότι 
ενδιαφέρονται για βελτίωση των γνώσεών τους σε θέµατα βιβλιοθηκονοµικά. 
 
Συµπέρασµα 
 
Επιµένουµε στη λεπτοµερή αναφορά στις δεξιότητες, επειδή θεωρούµε ότι η σφαιρική γνώση 
τρόπων προσέγγισης για την επιτυχή ανταπόκριση στις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών 
αποτελεί τη σηµαντικότερη ίσως πτυχή της εργασίας του βιβλιοθηκονόµου. Η ικανοποίηση 
του αναγνώστη σηµαίνει σωστά καταρτισµένο βιβλιοθηκονόµο, σηµαίνει ποιοτική αναβάθµιση 
των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, αλλά και συµβολή στην ανάδειξη της σπουδαιότητας του 
βιβλιοθηκονοµικού επαγγέλµατος στο κοινωνικό σύνολο. Σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου 
βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόµοι δεν είναι επαρκώς αναγνωρίσιµοι, οι ατοµικές προσπάθειες 
επαγγελµατικής βελτίωσης οδηγούν στην καλυτέρευση της εικόνας της βιβλιοθήκης και στην 
ευρύτερη γνωριµία του κοινού µε το προσφερόµενο έργο της. 
 
Επειδή οι απαιτήσεις του επαγγέλµατος είναι αρκετές, χρειάζεται συνεχής επιµόρφωση, 
προσπάθεια για ατοµική επαγγελµατική εξέλιξη, µέσα από παρακολούθηση της βιβλιογραφίας, 
των επιστηµονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, µε σεµινάρια, συνέδρια, συµµετοχή σε 
επαγγελµατικούς φορείς και δίκτυα για να παραµένουν επίκαιρες οι επαγγελµατικές και 
προσωπικές δεξιότητες. Μόνον έτσι ο επαγγελµατίας πληροφόρησης θα έχει τα προσόντα να 
ανταποκρίνεται στις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών, που γίνονται ολοένα πιο 
απαιτητικές και να συµβάλλει θετικά στην εξέλιξη της επιστηµονικής γνώσης. 
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