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Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας  

Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών   
& Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης 

 

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών 
(GIS Librarian) :  

υπερβολή ή αναγκαιότητα; 

 Ιφιγένεια Βαρδακώστα 
Υποψ.Διδ.Ιονίου Παν/μίου 

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης  
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

Σαράντος Καπιδάκης 

Καθηγητής Ιονίου Παν/μίου 
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Η γεωγραφική πληροφορία 

 

 2,5 τετράκις εκατ.bytes φέρουν κάποιου είδους αναφορά θέσης 
                                                                                                                                 (United Nations, 2012) 

 Το 80% των παγκόσμιων οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων 
περιλαμβάνουν άμεσα ή έμμεσα γεωγραφική πληροφορία  

                                                                                          (Gore, 1998 ; Boxall, 2005) 

 Οι περισσότερες αποφάσεις της καθημερινής μας ζωής έχουν 
γεωγραφικές συνέπειες. 

 Η επεξεργασία της ΓΠ περιλαμβάνει σύνθετες και περίπλοκες αποφάσεις 
που σε ένα μεγάλο εύρος είναι μοναδικές  

                                                                                                                                        (Longley e.a., 2010) 
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Σκοπός της παρουσίασης 

Να συνεισφέρει στο πεδίο ανάπτυξης γεωχωρικών συλλογών 

 

αναδεικνύοντας 

 

      τις πολιτικές που τις καθορίζουν 

      το ρόλο του βιβλιοθηκονόμου 

       

 

http://gis.uchicago.edu/framenum3.htm
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Περιεχόμενα 

 Ορισμοί 

 Πολιτικές Ανάπτυξης Γεωχωρικών Συλλογών 

 Στοιχεία από έρευνες 

 GIS Βιβλιοθηκονόμος (ορισμός) 

 Διαμορφούμενες συνθήκες 

 Δεξιότητες 

 Ρόλος του GIS Βιβλιοθηκονόμου 
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Γεωγραφική Πληροφορία (ΓΠ) 

     Η πληροφορία για αντικείμενα ή φαινόμενα που σχετίζονται με μια 
τοποθεσία στην επιφάνεια της γης 

(Association of Geography Information) 

 Γεωγραφική Συλλογή (ΓΣ) 
     Η ΓΣ αποτελείται από τεκμήρια όπως βιβλία, χάρτες, άτλαντες, 

αεροφωτογραφίες κλπ που σχετίζονται με την επίδραση του ανθρώπου 
στη γη. Σχεδιάζεται έτσι ώστε να υποστηρίζει την εκπαιδευτική και 
ερευνητική δραστηριότητα του οργανισμού που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. 

 Γεωχωρικά Δεδομένα (ΓΔ) 
     Γεωχωρικά δεδομένα είναι ένα σύνολο από καταγραφές-μετρήσεις που 

σχετίζονται με αντικείμενα και φαινόμενα του χώρου. Πρόκειται για το 
σύνολο των στοιχείων για την περιοχή ενδιαφέροντος. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ένταξή τους σε ένα GIS, είναι να αναφέρονται σε 
οντότητες οι οποίες είναι χωρικά προσανατολισμένες. 
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Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα 

   «Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, 
αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απεικόνισης 
πληροφοριών σχετικών με ζητήματα γεωγραφικής φύσης»                                                                                       

                                                                                      (Goodchild, 1985) 

 

    «Αποτελούν μια ολοκληρωμένη συλλογή λογισμικού και 
δεδομένων που χρησιμοποιείται για την οπτικοποίηση και 
την οργάνωση στοιχείων που βασίζονται σε τόπο για 
σκοπούς γεωγραφικής ανάλυσης και τη δημιουργία 
χαρτών» 

(Wade and Sommer, 2006, σ.90) 

 

 

 

 

‘\ 
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Οι έρευνές μας επιβεβαιώνουν ότι… 

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες παγκοσμίως 

 

 συλλέγουν γεωχωρικά δεδομένα σε ποικιλία ειδών, 
μορφών και θεμάτων, και  

 συντηρούν γεωγραφικές συλλογές (136/331) 

 αναπτύσσουν GIS υπηρεσίες προκειμένου να καλύψουν 
τις ανάγκες των χρηστών τους (π.χ.32.3% εκπαίδευση 
χρηστών, 39.7% τεχνολογική υποδομή) 

  (Vardakosta and Kapidakis, 2011, 2012a-d) 
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Πολιτικές Ανάπτυξης Γεωχωρικών Συλλογών 

     Πολιτικές Ανάπτυξης Συλλογής (ΠΑΣ): «έγγραφο που καθορίζει το σκοπό και την 
φύση των συλλογών της βιβλιοθήκης καθώς και τις πολιτικές και τα σχέδια για την 
συνεχή ανάπτυξη των πηγών, με ακριβή σχεδιασμό των δυνατοτήτων των 
υπαρχόντων συλλογών στα θεματικά πεδία που έχουν επιλεγεί, αλλά και μια δήλωση 
της φιλοσοφίας της συλλογής όπως αυτή συνδέεται με τους στόχους του ιδρύματος, 
τα γενικά κριτήρια επιλογής και την πνευματική ελευθερία»                          (ALA, 1987) 

Οι Πολιτικές Ανάπτυξης Γεωχωρικών Συλλογών (από έρευνές μας) παρατηρούνται σε: 

 μικρό αριθμό ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών ανά τον κόσμο  (24/136), 

 ανομοιομορφία στην ορολογία και τα στοιχεία που παραθέτουν, 

 κάποια κείμενα είναι μακροσκελή ενώ άλλα επιγραμματικά, 

 στην πλειοψηφία των κειμένων των πολιτικών η πλειονότητα της πληροφορίας 
που παρέχεται είναι αυτή που αναφέρεται το πρόσωπο που σχετίζεται/είναι 
υπεύθυνο για την σύνταξη/επιμέλεια των πολιτικών (52.4%)   

(Vardakosta and Kapidakis, 2012d) 
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Βιβλιοθηκονομία Γεωγραφικών Πληροφοριών 
Geographic Information Librarianship-GIL 

«Η Βιβλιοθηκονομία Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIL) 

μπορεί να οριστεί ως το επάγγελμα παροχής γεωγραφικών 

πληροφοριών και υπηρεσιών σ’ ένα περιβάλλον βιβλιοθήκης» 

                                                                                   (Weimer and Reehling, 2006) 

Ο GIS – Βιβλιοθηκονόμος  

Είναι ο επαγγελματίας της πληροφόρησης που διαθέτει: 

γνώσεις για μοντέλα δεδομένων GIS, για έννοιες, τεχνικές και τεχνολογίες, 
αλλά και  

 γνώσεις για την πληροφορία και τη βιβλιοθηκονομική επιστήμη  

και ο οποίος μπορεί να εφαρμόσει αυτή τη γνώση στην  

 συλλογή, οργάνωση, διανομή και συντήρηση γεωαναφερόμενων 
δεδομένων παρέχοντας έτσι μια 

 βοήθεια στην πληροφόρηση για τα GIS και στην οπτικοποίηση των 
γεωχωρικών δεδομένων. 
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Univ.of North Carolina at Chapel Hill 
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Οι προκλήσεις του ψηφιακού περιβάλλοντος 

 η τεχνολογική ανάπτυξη 

 η επαναχρησιμοποίηση των βιβλιογραφικών εγγραφών από 
διαφορετικούς και ετερογενείς φορείς στον ιστό 

 εξάπλωση της εθελοντικής συλλογής της γεωγραφικής πληροφορίας 

 η σημασιολογική ανάκτηση και αναζήτηση 

 ο χρόνος και τα κόστη για την συγκέντρωση και μεταφορά των 
δεδομένων παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο για τους παρόχους 
δεδομένων  

 οι αλλαγές στις πολιτικές δεδομένων και αναθεωρήσεις των προτύπων 

 τα ζητήματα που σχετίζονται με την κυριότητα και την ασφάλεια των 
δεδομένων 

 Η συνεχής παραγωγή δεδομένων  
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Η αύξηση της ποσότητας και του τύπου του γεωγραφικού υλικού 
που ζητείται απαιτεί επαγγελματίες με εξειδικευμένες γνώσεις για: 

 χαρτογραφικές πηγές  (έντυπες και ψηφιακές), 

 GIS, 

 καταλογογράφηση ή χρήση μεταδεδομένων για έντυπες ή 
ψηφιακές πηγές, 

 ενημέρωση για θέματα νομικής φύσης, 

 μάρκετινγκ, 

 διαπραγματευτικές ικανότητες, 

 οικονομική αντίληψη, 

 διαδικασία πρόσκτησης του υλικού, 

 αποτελεσματική επικοινωνία, 

 εξαγωγή σημασιολογικής και οντολογικής πληροφορίας, 

 παρουσίαση της πληροφορίας σε μορφή που επιτρέπει την 
εύκολη εξερεύνηση από τους χρήστες. 

                                        (Turton, 2007 ; Andrew e.a., 2008)  
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Η συμβολή των βιβλιοθηκονόμων στη δημιουργία πολιτικών 

ανάπτυξης γεωχωρικών συλλογών, εξαρτάται και καθορίζεται 
από: 

α) την γνώση του περιβάλλοντος στο οποίο θα 
λειτουργήσει η συλλογή και  

β) τις ανάγκες των χρηστών που θα εξυπηρετήσει 

 

 (Abresch e.a., 2008) 
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Συμπεράσματα 

 Έχει επενδυθεί ποσότητα υποδομών και χρημάτων στη συλλογή, 
διαχείριση, διατήρηση και διανομή των γεωχωρικών δεδομένων 

 η χρήση των GIS από τις βιβ/κες δημιουργεί ευκαιρίες συμβολής τους στο 
σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων στον τομέα διακίνησης της 
γεωγραφικής πληροφορίας, 

 η δημιουργία γεωχωρικών δεδομένων σε ιδρύματα/οργανισμούς απαιτεί 
την συμβολή του βιβλιοθηκονόμου στη συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση 
και προώθησή τους στα μέλη της κοινότητας που εξυπηρετεί, 

 η ορθολογικότερη δόμηση των γεωχωρικών συλλογών βάσει πολιτικών 
αποτελεί διαδικασία ενεργής συμμετοχής του βιβλιοθηκονόμου, 

 η ζήτηση για νέα δεδομένα επιφέρει αυτόματα την αναγκαιότητα παροχής 
βοήθειας στους χρήστες ως προς τη διαχείρισή τους, αλλά και την 
κατεύθυνσή τους στις κατάλληλες πηγές για την κάλυψη των 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών τους αναγκών. 
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   Ο μεσάζων της γεωγραφικής πληροφορίας και του χρήστη 
σε ένα οργανωμένο περιβάλλον πληροφόρησης είναι ο  

        GIS - Βιβλιοθηκονόμος 
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