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Libraries within their role and mission use GIS in order to provide added value 

services for geographical collections they have developed. Although GIS initially was 

used by geographers the interdisciplinary aspect of geographic information extended 

their use in a number of disciplines (e.g. analysis of archaeological data, natural 

resources management, detect of medical phenomena) turning them into a tool 

capable of combining different data sources, thus attracting a wide number of users. 

In the above context, the present work aims primarily to clarify terms such as 

“geographic information”, “geographical collections”, “geospatial data” and 

“geographical information systems” as international literature indicates. 

Furthermore it will attempt the outline of geospatial collection development policy 

role and librarians’ as well in building services associated with this type of 

information. 

As the development of technology and open access offers to users multiple 

possibilities of utilizing the provided information, librarians by evaluating their 

current needs and requirements that arise, make respective broadening and 

strengthening of their skills in order to remain effective in dealing with the variety of 

their duties. 
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Πεπίλητη 

 

Οη βηβιηνζήθεο ζην πιαίζην ηνπ ξφινπ θαη ηεο απνζηνιήο ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

γεσγξαθηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (GIS) πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηηο νξγαλσκέλεο γεσγξαθηθέο ζπιινγέο ηνπο. Αλ θαη ηα GIS 

ρξεζηκνπνηνχληαλ αξρηθά απνθιεηζηηθά απφ γεσγξάθνπο, ν δηαζεκαηηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο επέθηεηλε ηε ρξήζε ηνπο ζε έλα κεγάιν 

αξηζκφ επηζηεκψλ (π.ρ. αλάιπζε αξραηνινγηθψλ δεδνκέλσλ, δηαρείξηζε θπζηθψλ 

πεγψλ, αλίρλεπζε ηαηξηθψλ θαηλνκέλσλ), κεηαηξέπνληαο ηα ζε έλα εξγαιείν κε 

δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ δεδνκέλσλ, πξνζειθχνληαο έηζη έλαλ 

κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ.  

Σην παξαπάλσ πιαίζην ε παξνχζα εξγαζία ζθνπφ έρεη πξψηηζηα λα απνζαθελίζεη 

φξνπο φπσο «γεσγξαθηθή πιεξνθνξία», «γεσγξαθηθέο ζπιινγέο», «γεσρσξηθά 

δεδνκέλα» θαη «γεσγξαθηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα» ζην πεξηβάιινλ ησλ 

αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ έηζη φπσο θαηαγξάθνληαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Παξάιιεια, ζα επηρεηξήζεη  ηελ ζθηαγξάθεζε ηνπ ξφινπ ησλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο 

γεσρσξηθψλ ζπιινγψλ φπσο θαη απηφλ ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ ζηελ αλάπηπμε 

ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο. Καζψο ε αλάπηπμε 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ε αλνηθηή πξφζβαζε πξνζθέξνπλ πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο, νη βηβιηνζεθνλφκνη 

αμηνινγψληαο ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη, πξνβαίλνπλ 

ζε αληίζηνηρε δηεχξπλζε θαη ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

παξακείλνπλ απνηειεζκαηηθνί ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ πνιππνίθηισλ θαζεθφλησλ 

ηνπο. 

 

 

1. Ειζαγυγή 

 

Σχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ 

Παγθφζκηα Γηαρείξηζε ηεο Γεσγξαθηθήο Πιεξνθνξίαο
1

 ε αλζξσπφηεηα ζήκεξα 

“πιήηηεηαη” απφ θαζεκεξηλή ππεξθφξησζε δεδνκέλσλ πνπ μεπεξλνχλ ηα 2,5 ηεηξάθηο 

εθαηνκκχξηα bytes, ζεκαληηθή πνζφηεηα ησλ νπνίσλ θέξνπλ θάπνηνπ είδνπο 

αλαθνξά ζέζεο. Έξεπλεο επίζεο αλαθέξνπλ φηη ην 80% πεξίπνπ ησλ παγθφζκησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ απνθάζεσλ πεξηιακβάλνπλ άκεζα ή έκκεζα γεσγξαθηθή 

πιεξνθνξία (Gore, 1998 ; Boxall, 2005). 

                                                 
1
 http://ggim.un.org/2nd%20Session/Future%20Trends%20Background%20Document.pdf 

http://ggim.un.org/2nd%20Session/Future%20Trends%20Background%20Document.pdf
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Ζ ειεχζεξε δηαθίλεζε ηεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα επηηξέπεη 

κνξθέο πιηθνχ φπσο αεξνθσηνγξαθίεο, γεσρσξηθά δεδνκέλα, νξζνθσηνγξαθίεο θιπ., 

λα δηαηίζεληαη πιένλ ειεχζεξα δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ ππνρξέσζε, αιιά θαη ηελ 

αλάγθε ζηηο βηβιηνζήθεο λα εκπιαθνχλ ζηελ νξγάλσζε, δηαρείξηζε, ζπληήξεζε θαη 

δηάζεζε ηνπ πιηθνχ απηνχ κέζα απφ νξγαλσκέλεο ζπιινγέο θαη δνκεκέλεο ππεξεζίεο. 

Ο παξαπάλσ ζπιινγηζκφο βαζίδεηαη ζην φηη αθελφο νη βηβιηνζήθεο απνηεινχλ ηνπο 

θαηεμνρήλ νξγαληζκνχο επεμεξγαζίαο, νξγάλσζεο θαη δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο 

αθεηέξνπ σο δπλακηθνί νξγαληζκνί νθείινπλ λα κεηεμειίζζνληαη κέζα απφ ηελ 

πηνζέηεζε λέσλ ππεξεζηψλ, (φπσο π.ρ. ηα GIS) πνπ ζα ηηο θαηαζηήζνπλ ηθαλέο λα 

παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο λέεο ππεξεζίεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλερψο 

απμαλφκελσλ αλαγθψλ ηνπο. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα ζπλεηζθέξεη ζην πεδίν αλάπηπμεο 

γεσρσξηθψλ ζπιινγψλ αλαδεηθλχνληαο δχν βαζηθέο ζπληζηψζεο πνπ ηελ θαζνξίδνπλ, 

απηή ησλ πνιηηηθψλ θαη απηή ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ. Μέζα απφ ηελ θαηαγξαθή 

ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γεσγξαθηθή πιεξνθνξία θαη ηελ παξάζεζε ζηνηρείσλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζην πεδίν ησλ πνιηηηθψλ 

αλάπηπμεο γεσρσξηθψλ ζπιινγψλ, αλαδεηθλχνπκε θαη αηηηνινγνχκε αθελφο ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ γεσγξαθηθψλ ζπιινγψλ αθεηέξνπ ην ξφιν ηνπ ζηε 

ρξήζε θαη δηάδνζε ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο. 

 

 

2.  Οπιζμοί 

 

Ζ ρσξηθή πιεξνθνξία πεξηγξάθεη ηε θπζηθή ηνπνζεζία ησλ αληηθεηκέλσλ ζην ρψξν. 

Αλ θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά, ν φξνο «γεσγξαθηθή πιεξνθνξία» 

αλαθέξεηαη ζηελ πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα ηνπνζεζία ζηελ επηθάλεηα ηεο 

γεο, ηεο αηκφζθαηξαο, ησλ σθεαλψλ θαη ηνπ ππεδάθνπο ηεο γεο θαη απνηειεί 

ππνζχλνιν ηνπ φξνπ «ρσξηθφο» (spatial). Ο φξνο ρσξηθφο ζρεηίδεηαη κε θάζε 

πνιπδηάζηαην πιαίζην θαη φρη κφλν απηφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο (π.ρ. 

ηαηξηθέο εηθφλεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, αξρηηεθηνληθά ζρέδηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηα θηίξηα). Οη ράξηεο ησλ δξφκσλ, νη λαπηηθνί ράξηεο, νη ηνπνγξαθηθνί απνηεινχλ 

θάπνηεο απφ ηηο πην θνηλέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ. Σε απηά 

ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη ράξηεο ρισξίδαο, ηδηνθηεζηψλ, ή ράξηεο ππνδνκψλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην δίθηπν χδξεπζεο ή απνρέηεπζεο ελφο δήκνπ, γεσγξαθηθέο 

ζπληεηαγκέλεο (γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη κήθνο), θνηλσληθν-νηθνλνκηθά δεδνκέλα, 

αλαιχζεηο γεο, πεξηβαιινληηθέο αλαιχζεηο
2
.  

Τα γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ (GIS) επηηξέπνπλ ηε ζχλδεζε θαη 

επηθνηλσλία αλάκεζα ζε πνηνηηθά –πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ αληίζηνηρε 

ζέζε ηνπο ζην ρψξν. Απηά ηα ζπζηήκαηα, δελ απνηεινχλ απιά ην κέζν παξαγσγήο 

ραξηψλ, δηαγξακκάησλ ή θαηαιφγνπο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, αιιά κηα λέα, 

νινθιεξσκέλε ηερλνινγία απαξαίηεηε γηα ηελ αλάιπζε θαη κειέηε ηνπ ρψξνπ θαζψο 

θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε γε, ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν 

(Μαληάηεο, 1996). 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 http://www.epa.gov/Networkg/glossary.html#G 
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3. Βιβλιογπαθική Επιζκόπηζη 

 

Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο έπαημαλ ζην παξειζφλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

νξγάλσζε θαη ηελ δεκηνπξγία πξφζβαζεο ζηε γεσγξαθηθή πιεξνθνξία κέζσ ησλ 

ζπιινγψλ ραξηψλ. Μέρξη ηα κέζα ηνπ ’60 νη έληππνη ράξηεο απνηεινχζαλ ηελ 

απνθιεηζηηθή κέζνδν απνζήθεπζεο ηεο ρσξηθήο πιεξνθνξίαο. Όπσο φκσο 

επηζεκαίλεη ε Larsgaard (1998) «ε ζπλερήο θαη νπζηαζηηθή δηαλνκή πιηθνύ ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο απνζεηεξίωλ ζπληέιεζε ζηελ αλάπηπμε ηωλ ζπιινγώλ 

ραξηώλ ζηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αη. ζηηο ΗΠΑ». Ζ αλάπηπμε απηή ησλ ζπιινγψλ ραξηψλ γηα 

ηνλ  McGlamery (2008) δελ ζπκβαδίδεη κε ηνλ ρξφλν εκπινθήο ησλ 

βηβιηνζεθνλφκσλ  ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηαρείξηζεο ζπλφισλ δεδνκέλσλ ζε 

βηβιηνζήθεο πνιχ ιηγφηεξν δε, κε ηηο κνλαδηθέο απαηηήζεηο ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ 

θαη νη βηβιηνζήθεο θαίλεηαη πσο ήηαλ απνηειεζκαηηθφηεξεο ζηε δεκηνπξγία 

ςεθηαθψλ ζπιινγψλ κέζσ ςεθηνπνηήζεσλ παξά ζηε ζπιινγή, ηελ πεξηγξαθή, θαη 

ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε κεγάια, ζχλζεηα ρσξηθά δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

ςεθηαθά (born digital spatial data). 

Παξφια απηά, κε ηελ έιεπζε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εθηεηακέλε δηαλνκή ηνπ "θηιηθνχ πξνο ην ρξήζηε" επηηξαπέδηνπ GIS θαη ηεο 

δηαδηθηπαθήο ππνδνκήο, ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα έρνπλ  δηθηπσζεί ζρεδφλ απφ ηε 

δεκηνπξγία ηνπο. Τν δηαδίθηπν θαη νη εμειίμεηο ζηα ινγηζκηθά επέθεξαλ ξηδηθέο 

αιιαγέο θαη έρνπλ δηεπξχλεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο έηζη ψζηε φιεο ζρεδφλ νη επηζηήκεο 

λα πεξηιακβάλνπλ ηε ρσξηθή αλάιπζε σο έλα βαζηθφ ηνπο εξγαιείν (Shuler & 

Obermeyer, 2001).   

Καζψο νη Πνιηηηθέο Αλάπηπμεο Σπιινγψλ (ΠΑΣ) ζ’ έλα αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ, 

πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα (Longstreth, 1995) κέζα απφ 

ηε βηβ/θία πξνηείλεηαη «λα αθνινπζεί έλαο νξγαληζκφο πνιηηηθή αλάπηπμεο 

γεσρσξηθήο ζπιινγήο» (Lamont, 1997 ; Larsgaard, 1998 ; Stone, 1999) κηαο θαη «ηα 

γεσρσξηθά δεδνκέλα πεξηέρνπλ ραξαθηεξηζηηθά (κεηαδεδνκέλα θαη πξφηππα, 

ζπλεξγαζίεο θαη αμηνπηζηία, νξγάλσζε δεδνκέλσλ θαη ηερληθή ππνζηήξημε) πνπ 

απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη θαηαλφεζε ησλ γεσγξαθηθψλ ελλνηψλ θαη απνηεινχλ 

εμεηδηθεπκέλε πεγή πιεξνθνξηψλ» (Herold e.a, 1999) θαη «ε πνιηηηθή αλάπηπμεο 

γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ δηαθέξεη απφ ηηο παξαδνζηαθέο πνιηηηθέο γηα ηηο έληππεο 

ζπιινγέο» (Erwin & Sweetkind-Singer, 2010).  

Ζ έξεπλα ηνπ Hallmark (1998) ζε βηβιηνζεθνλφκνπο ζπιινγψλ γεσινγηθνχ 

πεξηερνκέλνπ παξνπζηάδεη κηα ιίζηα απφ δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνπο 

επηζηήκνλεο πιεξνθφξεζεο ησλ γεσεπηζηεκψλ: γλψζε ηεο επηζηήκεο, ρεηξηζκφ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, εμνηθείσζε κε ηνπο ράξηεο θαη ηηο εθαξκνγέο GIS, 

ελεκέξσζε γχξσ απφ λνκηθά ζέκαηα, κάξθεηηλγθ, δηαθαλνληζκνχο, ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ, νηθνλνκηθέο γλψζεηο, θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ελψ νη Gabridge 

(2009) θαη Soehner θ.ά (2010) θαηαζέηνπλ ηνλ ζθεπηηθηζκφ ηνπο γηα ην θαηά πφζνλ 

νη βηβιηνζεθνλφκνη είλαη εθνδηαζκέλνη κε φιεο εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο κε ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα. 

 Δλψ ε βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εκπινθή ησλ βηβιηνζεθψλ ζηελ αλάπηπμε 

ησλ γεσγξαθηθψλ ζπιινγψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αχμεζε 

(Wolf, 2011), παξφια απηά ην πεξηερφκελν ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

γεσγξαθηθέο ζπιινγέο απαηηεί πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ξφινο ηνπ 

ζεκεξηλνχ επηζηήκνλα ηεο πιεξνθφξεζεο ζηε δηαρείξηζε ησλ γεσρσξηθψλ 

δεδνκέλσλ δελ έρεη δηεξεπλεζεί πιήξσο. 
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4. Γευσυπικέρ ζςλλογέρ ζηιρ ακαδημαφκέρ βιβλιοθήκερ ζήμεπα 

 

Γεσγξαθηθή είλαη ε ζπιινγή πνπ απνηειείηαη απφ βηβιία, πεξηνδηθά, ράξηεο, 

άηιαληεο, γεσρσξηθά δεδνκέλα, αεξνθσηνγξαθίεο θιπ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ ζηε γε. Ζ γεσγξαθηθή ζπιινγή ζρεδηάδεηαη λα ππνζηεξίδεη 

ηηο εξεπλεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ εμππεξεηεί ε 

Βηβιηνζήθε
3
.  

Καζψο ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα απνηεινχλ φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, κέξνο 

ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο θαη νη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά, ε έξεπλά 

καο ζε απηφ ην ζεκείν έξρεηαη λα πξνζζέζεη λέα ζηνηρεία ζην πεδίν ησλ γεσρσξηθψλ 

ζπιινγψλ ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο αιιά θαη λα δηεπξχλεη πξνεγνχκελεο 

έξεπλεο (Vardakosta & Kapidakis, 2011 ; Vardakosta & Kapidakis, 2012a-d ). 

Έηζη, ζε παγθφζκην επίπεδν, αξθεηφο αξηζκφο αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ απφ 

αλαπηπγκέλεο θπξίσο ρψξεο θαη ησλ νπνίσλ ζηα ηδξχκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπο βαζίδνληαη ζηε ρξήζε ηεο γεσρσξηθήο πιεξνθνξίαο θαη 

ησλ GIS (π.ρ. Γεσγξαθίαο, Γεσινγίαο, Πεξηβαιινληηθψλ Σπνπδψλ θιπ) ζπιιέγνπλ 

γεσρσξηθά δεδνκέλα ζε πνηθηιία κνξθψλ, εηδψλ θαη ζεκάησλ θαη αλαπηχζζνπλ GIS 

ππεξεζίεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ηνπο (Vardakosta and 

Kapidakis, 2012c). 

 

Πην αλαιπηηθά, απηέο νη βηβιηνζήθεο ζπιιέγνπλ ζε πνζνζηφ 41.08% (136/331) κηα 

πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ εηδψλ δεδνκέλσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζε αεξνθσηνγξαθίεο, 

άηιαληεο, ζεηξέο δεδνκέλσλ, ηνπνγξαθηθά πξνθίι θιπ, ελψ νη ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηε θπζηθή γεσγξαθία φζν θαη ηελ αλζξσπνγεσγξαθία 

(θνηλσληθν-νηθνλνκηθά δεδνκέλα φπσο απνγξαθέο πιεζπζκνχ, γεσξγηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ, ζηαηηζηηθέο θιπ) (βι.Σρ.1). Οη ζπλεζέζηεξεο κνξθέο ηεο 

ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίαο είλαη ζε cd θαη dvd  θαη πεξηιακβάλνπλ δηαλπζκαηηθά 

(vector) (ζεκεία, πνιχγσλα, γξακκέο) ή ςεθηδσηά (raster) δεδνκέλα (δνξπθνξηθέο 

εηθφλεο, αεξνθσηνγξαθίεο θιπ). (Vardakosta and Kapidakis, 2012b). Πξνθεηκέλνπ 

απηά ηα δεδνκέλα λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηξφπν απνδνηηθφ απφ ηνπο 

ρξήζηεο ηνπο δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε γηα ηε ρξήζε θαη δηαρείξηζή ηνπο 

ηερλνινγηθή ππνδνκή ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην εχξνο ησλ 

δηαηηζέκελσλ ππεξεζηψλ (π.ρ. απφ ζηαζκνχο εξγαζίαο κέρξη εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα 

κε εθηππσηέο, GPS, plotters θιπ.) 

Σηηο κέξεο καο πνπ ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή δπζπξαγία επεξεάδεη θαζεκεξηλά ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ βηβιηνζεθψλ νη ηειεπηαίεο, θαηά ηελ εηζαγσγή 

ελφο ζπζηήκαηνο GIS ην νπνίν θαη απνηειεί εξγαιείν πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ, 

νθείινπλ λα εμαζθαιίζνπλ πσο νη ρξήζηεο ηνπο, ζα έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηελ 

ππεξεζία θαη ζα γλσξίδνπλ πψο λα ηελ αμηνπνηήζνπλ (εθπαίδεπζε ρξεζηψλ) αιιά θαη 

ηαπηφρξνλα ζα ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηνλ ηφπν θαη ηνλ ηξφπν απφ 

ηνλ νπνίν ζα αλαθηήζνπλ ηηο απαηηνχκελεο γηα απηνχο γεσρσξηθέο πιεξνθνξίεο 

(επηηφπηα ή απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε). 

Ζ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ GIS αληαλαθιάηαη ζην 32.3% (44/136) ησλ βηβιηνζεθψλ πνπ 

δειψλνπλ φηη παξέρνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ή άιιε βνήζεηα (π.ρ. online 

tutorials) (Vardakosta and Kapidakis, 2012b). 

                                                 
3
 http://www.lib.iastate.edu/cfora/pdf/3000049.pdf 
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σ.1: Είδη δεδομένυν ζηιρ ακαδημαφκέρ βιβλιοθήκερ 

(Vardakosta & Kapidakis, 2012c) 

 

 

5. Πολιηικέρ Ανάπηςξηρ Γευσυπικών ςλλογών 

 

H ALA (1987) νξίδεη ηελ Πολιηική Ανάπηςξηρ ςλλογών (ΠΑΣ) σο έλα «έγγξαθν 

πνπ θαζνξίδεη ην ζθνπό θαη ηελ θύζε ηωλ ζπιινγώλ ηεο βηβιηνζήθεο θαζώο θαη ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηα ζρέδηα γηα ηελ ζπλερή αλάπηπμε ηωλ πεγώλ, κε αθξηβή ζρεδηαζκό ηωλ 

δπλαηνηήηωλ ηωλ ππαξρόληωλ ζπιινγώλ ζηα ζεκαηηθά πεδία πνπ έρνπλ επηιεγεί, αιιά 

θαη κηα δήιωζε ηεο θηινζνθίαο ηεο ζπιινγήο όπωο απηή ζπλδέεηαη κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ 

ηδξύκαηνο, ηα γεληθά θξηηήξηα επηινγήο θαη ηελ πλεπκαηηθή ειεπζεξία». 

Έξεπλεο παξειζφλησλ εηψλ κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ 

δηακνξθψζεη βηβιηνζήθεο, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ησλ ζπιινγψλ πνπ δηαζέηνπλ 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ ηάζε ησλ βηβιηνζεθψλ ζηελ ηήξεζή ηνπο. Έηζη, ζε έξεπλα ηεο 

ARL ην 1977 ην 29% ησλ 70 βηβιηνζεθψλ πνπ ζπκκεηείραλ είραλ γξαπηέο πνιηηηθέο 

αλάπηπμεο ζπιινγψλ, ελψ ζε έξεπλα ηνπ ίδηνπ νξγάλνπ ην 2007 ην 98%  ησλ 

βηβιηνζεθψλ πνπ ζπκκεηείραλ δηέζεηαλ βηβιηνζεθνλφκν κε αξκνδηφηεηεο γηα ΠΑΣ. 

Ζ βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα ησλ ΠΑΣ είλαη εθηελήο θαη ζε απηήλ 

εληνπίδνληαη πνηθίινη νξηζκνί νη νπνίνη απνδίδνληαη απφ ηνπο εξεπλεηέο φπσο 

«εξγαιείν» (Bostic, 1988 ; ARL, 1989 ; Wood & Hoffmann, 1996), «Εθπαηδεπηηθό 

εξγαιείν» (Jenkins & Morley, 1999, ζ.8), «Οδεγόο» (Olatunji Olaojo & Akewukereke, 

2006), «όρεκα» (Ikem, 1995), αιιά θαη «ζπκβφιαην» κεηαμχ ηεο Βηβιηνζήθεο θαη 

ησλ ρξεζηψλ ηεο (Gorman & Howes, 1989).  

Σηνλ θφζκν ησλ ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ κηα πνιηηηθή, ε νπνία δεκηνπξγείηαη 

ζπλήζσο απφ ην πξνζσπηθφ ησλ βηβιηνζεθψλ, ηνπο δηεπζπληέο ή θαη απφ άιινπο 

εκπιεθφκελνπο ζηελ δηαδηθαζία, ηππηθά κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κηα ζπλζήθε, φξνο 

ή θαλνληζκφο πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία φιεο ή κέξνπο ηεο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο. Σε 

επίπεδν ρξήζηε, νη πνιηηηθέο ζπλήζσο επηβάιινληαη θαη νη ηειεπηαίνη πξέπεη λα είλαη 

ελεκεξσκέλνη θαη εθπαηδεπκέλνη γηα ηελ ζσζηή ρξήζε ηεο ππεξεζίαο. Σε θάπνην 

απνζεηήξην ή ζε επίπεδν ζπιινγήο νη δηακνξθσκέλεο πνιηηηθέο κπνξνχλ λα 

αθνινπζεζνχλ κέζσ αλεπηπγκέλσλ ζπζηεκάησλ ή αζθαιψλ ζπλδπαζκψλ (π.ρ. 

ςεθηαθέο ππνγξαθέο, θξππηνγξάθεζε) (Innocenti e.a., 2010) 

Τα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα ΠΑΣ είλαη : 

 πεξηγξαθή ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ  
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 επηζθφπεζε ηνπ ηη ζπιιέγεηαη πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ 

 ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ ζεκάησλ πνπ πξνζηίζεληαη ζηε ζπιινγή (Vickery, 

2004) 

 επεμεξγαζία, ηνπνζέηεζε πιηθνχ, δηαηήξεζε, απφξξηςε ή απνκάθξπλζε ηνπ 

πιηθνχ (Jenkins & Morley, 1999, ζ.7) 

Αθφκα, ζηνηρεία γηα ην εζυηεπικό πεπιβάλλον φπσο : 

 νη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ, 

 νη ζπνπδέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ηα ζρεηηθά ζρέδηα γηα απηέο, 

 ην κέγεζνο θαη ν ραξαθηήξαο ηεο ππάξρνπζαο ζπιινγήο, 

 ε επέθηαζε ησλ πξνγξακκάησλ έξεπλαο, 

 νη δηαζέζηκεο πεγέο, 

 ηα άηνκα πνπ ζα είλαη ππεχζπλα ηφζν γηα ηελ ΠΑΣ φζν θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

πξφζθηεζεο, δηεχζπλζεο θιπ.  

αιιά θαη ζηνηρεία γηα ην εξυηεπικό πεπιβάλλον φπσο : 

 ε δπλακηθή ηεο πιεξνθνξίαο, 

 νη κνξθέο δηαλνκήο ηεο, 

 νη αιιαγέο ζηελ δεκνζίεπζε θαη ζηελ αγνξά ηεο πιεξνθνξίαο, 

 ε ηερλνινγηθή ππνδνκή πνπ επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, 

 ε ζπλεξγαζία πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ βηβιηνζεθψλ  

(Sanchez Vignau & Meneses, 2005) 

Σε έξεπλά καο κε αληηθείκελν ηηο πνιηηηθέο αλάπηπμεο  γεσρσξηθψλ ζπιινγψλ ζε 

αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο αλά ηνλ θφζκν δηαπηζηψλνπκε φηη νη πνιηηηθέο γηα ηηο 

ζπιινγέο γεσρσξηθψλ ζπιινγψλ, αθελφο δελ παξαηεξνχληαη ζε κεγάιν αξηζκφ 

αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ (24/136) αθεηέξνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αλνκνηνκνξθία 

ζηελ νξνινγία θαη ζηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηνπλ (βι.Σρ2). Κάπνηα θείκελα πνιηηηθψλ 

απνηεινχλ καθξνζθειή θείκελα ελψ θάπνηα άιια επηγξακκαηηθέο αλαθνξέο ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (π.ρ. πξφζθηεζε πιηθνχ). Τν ζεκείν πνπ αμίδεη 

λα ζεκεησζεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη φηη κεηαμχ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ θεηκέλσλ ησλ 

πνιηηηθψλ ηελ πιεηνςεθία θαηέρεη ην πξφζσπν πνπ ζρεηίδεηαη/είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

ζχληαμε/επηκέιεηα ησλ   πνιηηηθψλ (52.4%) (Vardakosta & Kapidakis, 2012a). 

 

 
 

σ.2: Χαπακηηπιζηικά Πολιηικών Ανάπηςξηρ Γευσυπικών ςλλογών 

(Vardakosta & Kapidakis. 2012d) 
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6. Ρόλορ ηος Βιβλιοθηκονόμος ζηη διασείπιζη ηηρ γευγπαθικήρ 

πληποθοπίαρ 

 

Ζ βηβιηνζεθνλνκία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε γεσρσξηθή πιεξνθνξία θαη θαη’ επέθηαζηλ 

κε ηα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηακνξθψζεθε σο έλα λέν πεδίν ζην 

ρψξν ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο (GIS Librarianship) θαη πνιιέο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο 

πνπ έρνπλ αλαπηχμεη GIS ζπιινγέο (π.ρ. University of Texas Arlington
4
, Princeton 

University
5

, University of North Carolina at Chapel Hill
6

 θαη πνιιέο άιιεο) 

ζηξάθεθαλ ζηελ πξφζιεςε GIS Βηβιηνζεθνλφκνπ πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα 

επηιέγνπλ, πξνκεζεχνληαη, θαη δηαρεηξίδνληαη ηηο γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηα 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα, βνεζψληαο ηνπο θνηηεηέο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηε 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ GIS ππνζηεξίδνληαο ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο 

αλάγθεο ηεο αθαδεκατθήο ηνπο θνηλφηεηαο. 

Οη Weimer & Reehling (2006) νξίδνπλ ηελ Βηβιηνζεθνλνκία Γεσγξαθηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ «ωο ην επάγγεικα πνπ παξέρεη πεγέο γεωγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη 

ππεξεζηώλ ζε έλα πεξηβάιινλ βηβιηνζήθεο» ελψ ν Βηβιηνζεθνλφκνο Γεσγξαθηθψλ 

Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (GIS Librarian) είλαη «ν βηβιηνζεθνλόκνο  πνπ γλωξίδεη 

ηελ θνηλόηεηά ηνπ θαη εμππεξεηεί ηνπο ρξήζηεο ηόζν κε ηνπο θαηάιιεινπο ράξηεο όζν 

θαη κε ηηο θαηάιιειεο ηερλνινγίεο». 

Τελ ηειεπηαία δεθαεηία, παξαηεξείηαη αχμεζε ζηελ πνζφηεηα θαη ζηνλ ηχπν ηνπ 

γεσγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ δεηείηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο βηβιηνζεθψλ. 

Απηή ε απμαλφκελε δήηεζε ζχκθσλα κε ηνπο Hallmark (1998) θαη Andrew e.a., 

(2008) απαηηεί επαγγεικαηίεο εθνδηαζκέλνπο κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο γηα: 

 Φαξηνγξαθηθέο πεγέο  (έληππεο θαη ςεθηαθέο) 

 GIS  

 Καηαινγνγξάθεζε ή ρξήζε κεηαδεδνκέλσλ γηα έληππεο ή ςεθηαθέο πεγέο 

 Δλεκέξσζε γηα ζέκαηα λνκηθήο θχζεο 

 Μάξθεηηλγθ 

 Γηαπξαγκαηεπηηθέο ηθαλφηεηεο 

 Οηθνλνκηθή αληίιεςε 

 Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

Σηα παξαπάλσ ν Turton (2007) πξνζζέηεη: 

 Τελ δηαδηθαζία πξφζθηεζεο ηνπ πιηθνχ 

 Τελ εμαγσγή ζεκαζηνινγηθήο θαη νληνινγηθήο πιεξνθνξίαο 

 Καη ηελ παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε κνξθή πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε 

εμεξεχλεζε απφ ηνπο ρξήζηεο. 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ ε ζπκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηε δεκηνπξγία 

πνιηηηθψλ αλάπηπμεο γεσρσξηθψλ ζπιινγψλ, εμαξηάηαη θαη θαζνξίδεηαη απφ ηε 

γλψζε θαη ηε ζχλζεζε δχν ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ νη νπνίνη ζα δηακνξθψζνπλ ηηο 

παξακέηξνπο ησλ πνιηηηθψλ. Απηνί νη παξάγνληεο δελ είλαη άιινη απφ α) ηελ γλψζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη ε ζπιινγή θαη β) νη αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ πνπ ζα εμππεξεηήζεη (Abresch e.a., 2008). 

 

                                                 
4
 http://libguides.uta.edu/gis 

5
 http://www.princeton.edu/~geolib/gis/ 

6
 http://www.lib.unc.edu/reference/gis/services.html 
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7. ςμπεπάζμαηα 

 
Λφγσ ηεο ζεκαζίαο ησλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ηφζν ν ηδησηηθφο φζν θαη ν 

δεκφζηνο ηνκέαο έρνπλ επελδχζεη κεγάιε πνζφηεηα ππνδνκψλ θαη ρξεκάησλ ζηε 

ζπιινγή, δηαρείξηζε, αξρεηνζέηεζε θαη δηαλνκή ηνπο
7
. Ζ γλψζε απνηηκάηαη σο 

πξντφλ θαη ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα θαη νη βηβιηνζήθεο έρνπλ θαηαζηεί ζεκαληηθέο 

ζπληζηψζεο ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο δηαδηθαζίαο, ησλ πνιηηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

θαη ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο ζην πιαίζην ηεο αλαδπφκελεο νηθνλνκίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο (Abresch e.a, 2008). Ζ ρξήζε ησλ GIS απφ ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο 

δεκηνπξγεί αξθεηέο επθαηξίεο ζπκβνιήο ηνπο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθίλεζεο ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο, δπλαηφηεηα πνπ δελ είραλ 

επσθειεζεί λσξίηεξα (Phadke, 2006, ζ.45).  
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην αλάπηπμεο λέσλ ζπιινγψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηηο 

βηβιηνζήθεο θαη κε δεδνκέλεο ηηο ζεκεξηλέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ 

έρνπλ ζρεκαηηζηεί, κε θπξηφηεξν απνηέιεζκα ηε δξακαηηθή κείσζε ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ απφ ηε κηα, αιιά θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεσρσξηθήο 

πιεξνθνξίαο έηζη φπσο δηακνξθψλνληαη ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ δεκνζίεπζεο, 

θξίλεηαη επηηαθηηθή ε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο γεσρσξηθψλ 

ζπιινγψλ. Ζ αλάπηπμε πνιηηηθψλ γηα ηελ νξζνινγηθφηεξε δφκεζε γεσρσξηθψλ 

ζπιινγψλ απνηειεί δηαδηθαζία ζηελ νπνία κεηέρεη ελεξγά ν βηβιηνζεθνλφκνο θαη ν 

νπνίνο νθείιεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην εμνηθεησκέλνο κε ηηο δνκέο θαη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ επξχηεξνπ νξγαληζκνχ ηνλ νπνίν εμππεξεηεί ε βηβιηνζήθε πνπ 

απαζρνιείηαη αιιά θαη λα έρεη θαη εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα 

πξνζδηνξίζεη θαη λα αλαδείμεη ηα ηδηαίηεξα δεηήκαηα ησλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ. 

Ζ απμεκέλε αλάγθε ησλ ρξεζηψλ γηα λέα δεδνκέλα επηθέξεη απηφκαηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα παξνρήο βνήζεηαο ζηνπο ρξήζηεο φρη κφλν σο πξνο ηε δηαρείξηζή ηνπο, 

αιιά θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζή ηνπο ζηηο θαηάιιειεο πεγέο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηνπο αλαγθψλ. 

 
 
 

                                                 
7
 http://www.epa.gov/Networkg/glossary.html#G 
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