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Ο Οδηγός Σπουδών 

 

Ο οδηγός αυτός απευθύνεται στους φοιτητές του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας 

και Συστηµάτων Πληροφόρησης της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας (Σ∆Ο) 

του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) 

(www.teithe.gr) µε σκοπό την ενηµέρωσή τους για το Τµήµα και τη φοίτησή 

τους σε αυτό. ∆ίνονται, µεταξύ άλλων, χρήσιµες πληροφορίες για τη δοµή του 

Τµήµατος, το περιεχόµενο των σπουδών, το πρόγραµµα σπουδών, το 

περιεχόµενο των µαθηµάτων, τις εξετάσεις, την πρακτική άσκηση και τα 

επαγγελµατικά δικαιώµατα. 

 

Ο ρόλος του Τµήµατος 

 

Το Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης έχει ως στόχο την 

επιστηµονική κατάρτιση στελεχών που θα απασχοληθούν ως βιβλιοθηκονόµοι 
και επιστήµονες της πληροφόρησης σε κάθε είδους Βιβλιοθήκη και σε κέντρα 

πληροφόρησης του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα. 

 

Το επάγγελµα του βιβλιοθηκονόµου παίζει πολύ σηµαντικό και θεµελιώδη ρόλο 

στην κοινωνία, ιδιαίτερα στην εποχή µας της οποίας χαρακτηριστικό γνώρισµα 

είναι η µεγάλη διάχυση πληροφοριών. Η συνεχώς αυξανόµενη παραγωγή 

πληροφοριών έχει ως αποτέλεσµα την αντίστοιχη αύξηση των δηµοσιευµάτων. 

 

Η Βιβλιοθήκη και το κέντρο πληροφόρησης πρέπει µέσα από την πληθώρα του 

προσφερόµενου υλικού να επιλέξουν αυτό ακριβώς που χρειάζεται το κοινό 

τους και να το οργανώσουν για χρήση. Μόνο µε τη γρήγορη και εύκολη 

πρόσβαση στις πληροφορίες µπορεί κάθε µέλος της κοινωνίας να ελέγξει και 
να χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά αυτόν τον πλούτο. 

 

Η Βιβλιοθήκη έχει επίσης ως στόχο της την ισότιµη παροχή ευκαιριών στους 

πολίτες για συνεχή ενηµέρωση, αυτοµόρφωση και δια βίου µάθηση, καθώς και 
για την αισθητική καλλιέργεια, ιδιαίτερα ατόµων που εξαιτίας του οικονοµικού, 

κοινωνικού και µορφωτικού τους επιπέδου βρίσκονται σε µειονεκτική θέση. 

 

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτώνται, κατά τη διάρκεια της φοίτησης 

στο Τµήµα, σχετίζονται µε την οργάνωση των Βιβλιοθηκών και των 

συστηµάτων πληροφόρησης και τη διαχείριση των πληροφοριών. Ιδιαίτερη 

έµφαση δίνεται στη µελέτη και την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών για την 

ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων σε ψηφιακό περιβάλλον. 

 

Το Τµήµα ανανεώνει το πρόγραµµα σπουδών, αξιοποιεί το ανθρώπινο 

δυναµικό που διαθέτει µε τον καλύτερο τρόπο, παρέχει στους φοιτητές υψηλής 

ποιότητας εκπαίδευση και συµβάλλει στην ανάπτυξη καινοτοµιών. 
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Σήµερα, το Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης αξιοποιεί 
τις νέες τεχνολογίες, αναπτύσσει έρευνα, επενδύει στη διδασκαλία και 
παρακολουθεί τις διεθνείς και εθνικές εξελίξεις που συντελούνται στην επιστήµη 

της Βιβλιοθηκονοµίας και της Πληροφόρησης, καθώς και στην αγορά 

εργασίας. Για να ανταποκριθεί το Τµήµα στις εξελίξεις αυτές, ενέταξε στο 

πρόγραµµα σπουδών του µαθήµατα που έχουν σχέση µε τις νέες τεχνολογίες 

και την ηλεκτρονική πληροφόρηση, όπως για παράδειγµα «Ψηφιακές 

Βιβλιοθήκες και Μεταδεδοµένα», «Σχεδιασµός ∆ικτυακών Τόπων» και «Βάσεις 

∆εδοµένων». 

 

Συµπερασµατικά, τα µαθήµατα που διδάσκονται στο Τµήµα, η εξάµηνη 

πρακτική άσκηση και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας καθιστούν τους 

πτυχιούχους ικανούς να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του επαγγέλµατός 

τους. Οι απόφοιτοι του Τµήµατος έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις 

σπουδές τους σε µεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

Το Τµήµα παρέχει επίσης συµβουλευτικές υπηρεσίες για θέµατα οργάνωσης και 
λειτουργίας Βιβλιοθηκών, σε ενδιαφερόµενους φορείς. 
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∆οµή, Οργάνωση και Λειτουργία του Τµήµατος 

 

 

Θεσµοθετηµένα όργανα του Τµήµατος  

 

Πρόεδρος του Τµήµατος 

 

Ο πρόεδρος του Τµήµατος εκλέγεται κάθε δύο (2) χρόνια 

 

Αναπληρωτής πρόεδρος του Τµήµατος 

 

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Τµήµατος εκλέγεται κάθε δύο (2) χρόνια 

 

Συνέλευση του Τµήµατος  

Αποτελεί το ανώτατο όργανο του Τµήµατος και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο 

της Συνέλευσης που είναι ο πρόεδρος του Τµήµατος, το µόνιµο Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό (ΕΠ) του Τµήµατος, το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό και 
εκπροσώπους των φοιτητών. 

 

Τοµείς Μαθηµάτων 

 

Το Τµήµα, µε την παρούσα σύνθεσή του, έχει δύο τοµείς µαθηµάτων: 

 

Α’ Τοµέας µαθηµάτων:  

Πληροφορία και Υπηρεσίες Πληροφόρησης 

 

Β’ Τοµέας µαθηµάτων:  

Επεξεργασία και ∆ιαχείριση Υλικού και Πληροφοριών 

 

Κάθε τοµέας αποτελείται από τον υπεύθυνό του και τα µέλη του ΕΠ που έχουν 

ενταχθεί σε αυτόν. 

 
Προσωπικό 

 

Το προσωπικό του τµήµατος διακρίνεται σε: 
• Εκπαιδευτικό Προσωπικό: αποτελείται από τα µόνιµα µέλη ΕΠ και τους 

έκτακτους εκπαιδευτικούς στις βαθµίδες του Επιστηµονικού και 
Εργαστηριακού Συνεργάτη. 

• Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό. 

• ∆ιοικητικό προσωπικό: η γραµµατεία του τµήµατος. 
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Το Τµήµα, µε την παρούσα σύνθεσή του, έχει την εξής δοµή: 

 

 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
Πρόεδρος του Τµήµατος 

Αικατερίνη Σιπητάνου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Π. 

 

ΜΕΛΗ: 

 

Α’ Τοµέας µαθηµάτων «Πληροφορία και Υπηρεσίες Πληροφόρησης» 

 

Βαλεντίνη Καµπατζά, Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Π. 

Ευαγγελία Μπόµπολα, Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Π. 

Αικατερίνη Σιπητάνου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Π. 

Ευαγγελία Χρυσογιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Π. 

 

Β’ Τοµέας µαθηµάτων «Επεξεργασία και ∆ιαχείριση Υλικού και Πληροφοριών» 

 

Εµµανουήλ Γαρουφάλλου, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Π. 

Θεόδωρος Γκιούρης, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Π. 

Μιχάλης Κεφαλάς, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Π. 

Ηλίας Νίτσος, Καθηγητής Εφαρµογών Ε.Π. 

Παναγιώτα Πολυδωράτου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Π. 

Αντωνία Σαχπάζη, Καθηγήτρια Εφαρµογών Ε.Π. 

Ασπασία Τόγια, Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Π. 

Γεώργιος Χριστοδούλου, Καθηγητής Εφαρµογών Ε.Π. 

 

Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό 

 

Γιάννης Ιωαννίδης, Ε.∆Ι.Π. 
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Εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας 
 

Το Τµήµα διαθέτει επτά (7) πλήρως εξοπλισµένα εργαστήρια µε εξειδικευµένο 

εξοπλισµό, βιβλιοθηκονοµικά εγχειρίδια, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 
λογισµικά, πρόσβαση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολείς και άλλο 

οπτικοακουστικό υλικό, για την αρτιότερη διεξαγωγή των εργαστηριακών 

µαθηµάτων και ασκήσεων. 

 

Τα εργαστήρια είναι: 
 

• Βιβλιογραφίας (αίθ. 8)  

• Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (αίθ. 5) 

• Καταλογογράφησης (αίθ. 3) 

• Οπτικοακουστικών Μέσων Βιβλιοθηκών και Πολυµέσων (αίθ. 6) 

• Online Ανάκτησης Πληροφοριών (αίθ. 16) 

• Παραγωγής Εντύπου (αίθ. 15) 

• Ταξινόµησης – Θεµατικής Ευρετηρίασης (αίθ. 7) 
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∆οµή των σπουδών 

 

 

Γενικές Πληροφορίες 

 

Η διάρκεια των σπουδών στο Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων 

Πληροφόρησης είναι τέσσερα έτη, δηλαδή οκτώ (8) εξάµηνα. Τα πρώτα επτά 

(7) εξάµηνα περιλαµβάνουν παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών 

µαθηµάτων. Κατά τη διάρκεια του όγδοου εξαµήνου οι φοιτητές εκπονούν την 

πτυχιακή τους εργασίας και πραγµατοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε 
Βιβλιοθήκες και Κέντρα Πληροφόρησης. 

 

Τα µαθήµατα που προσφέρονται από το τµήµα είναι υποχρεωτικά, επιλογής 

υποχρεωτικά και προαιρετικά. Υπάρχουν επίσης, µαθήµατα Γενικής Υποδοµής 

(Γ.Υ.), µαθήµατα Ειδικής Υποδοµής/Ειδικότητας (ΕΙ∆.), Ειδικότητας Υποχρεωτικά 

(ΕΙ∆.Υ.) και ∆ΟΝΑ. Τα µαθήµατα χωρίζονται σε θεωρητικά, εργαστηριακά και 
µικτά. Ένας άλλος διαχωρισµός των µαθηµάτων είναι σε προαπαιτούµενα και 
εξαρτώµενα. Το σύνολο των διδακτικών µονάδων για κάθε εξάµηνο σπουδών 

είναι τριάντα (30). 

 

Όροι και κανονισµοί 
 

• Στην αρχή κάθε εξαµήνου και έως τη λήξη των σπουδών τους οι φοιτητές 

είναι υποχρεωµένοι να κάνουν ανανέωση της εγγραφής τους. Σε 
περίπτωση δύο συνεχόµενων µη ανανεώσεων ο/η φοιτητής/τρια 

διαγράφεται από τα µητρώα του τµήµατος. Με την ανανέωση εγγραφής 

οι φοιτητές κάνουν και τη δήλωση των µαθηµάτων που επιθυµούν να 

παρακολουθήσουν. Σε κάθε εξάµηνο µπορούν να δηλωθούν έως 36 

διδακτικές µονάδες (∆.Μ.), εκτός από τους φοιτητές του πτυχίου που 

µπορούν να δηλώσουν έως 42 ∆.Μ. ∆ίνεται η δυνατότητα 

τροποποίησης της αρχικής δήλωσης σε ηµεροµηνίες που καθορίζει η 

γραµµατεία του τµήµατος. 

• Για την παρακολούθηση εργαστηριακού µαθήµατος ή το εργαστήριο 

µικτού µαθήµατος, οι φοιτητές πρέπει να εγγραφούν σε µια από τις 

οµάδες του εργαστηρίου που θέλουν να παρακολουθήσουν. Οι 
εγγραφές γίνονται την εβδοµάδα των ανανεώσεων των εγγραφών σε 
ηµεροµηνίες που καθορίζει το τµήµα, στις εγκαταστάσεις του. 

• ∆εν µπορεί να δηλώσει ένας φοιτητής εξαρτώµενο µάθηµα εάν δεν έχει 
περάσει το προαπαιτούµενό του. 

• Οι φοιτητές είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθούν όλα τα µαθήµατα 

που έχουν δηλώσει σε κάθε εξάµηνο. Όλοι οι φοιτητές είναι 
υποχρεωµένοι να παρακολουθήσουν ένα από τα δύο µαθήµατα 

επιλογής, όπου αυτά προσφέρονται. 
• Στα εργαστηριακά ή τα µικτά µαθήµατα οι φοιτητές πρέπει να 

παρακολουθήσουν υποχρεωτικά το 80% των µαθηµάτων για να έχουν 
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το δικαίωµα συµµετοχής τους στις εξετάσεις. Σε περίπτωση αποτυχίας σε 
ένα µάθηµα, ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να το δηλώσει και να το 

παρακολουθήσει εκ νέου. Σε περίπτωση που υπάρχει αποτυχία σε 
µάθηµα µε βαθµό πάνω από 4, τότε αυτό θεωρείται κατοχυρωµένο και 
ο/ φοιτητής/τρια προσέρχεται µονό στην τελική εξέταση στην επόµενη 

εξεταστική περίοδο. 

• Η αξιολόγηση των µαθηµάτων διαφέρει από µάθηµα σε µάθηµα. Για 

παράδειγµα µπορεί να υπάρχουν ενδιάµεσες αξιολογήσεις κατά τη 

διάρκεια του εξαµήνου (τεστ προόδου, εργασίες, κ.λπ.), εργασίες, 

προφορική εξέταση και τελική εξέταση, ή συνδυασµός των παραπάνω. 

Ο τρόπος αξιολόγησης κάθε µαθήµατος δηλώνεται στη Συνέλευση του 

Τµήµατος και στους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαµήνου από τον 

διδάσκοντα καθηγητή. Το άριστα στην τελική αξιολόγηση είναι το δέκα. 

• Η τελική εξέταση των εργαστηριακών µαθηµάτων γίνεται στο τέλος κάθε 
εξαµήνου, πριν την εξεταστική περίοδο και σε ηµεροµηνίες που 

ανακοινώνονται από τον εκπαιδευτικό στους πίνακες ανακοινώσεων, 

στην ιστοσελίδα του τµήµατος και στο Ηλεκτρονικό Μαθησιακό 

Περιβάλλον Moodle. 

• Η εξεταστική περίοδος διεξάγεται στο τέλος κάθε εξαµήνου και διαρκεί 
τρεις εβδοµάδες. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι κατά τους µήνες 

Ιανουάριο-Φεβρουάριο, Ιούνιο και Σεπτέµβριο. 

 
 

Πρακτική άσκηση 

 

Η Πρακτική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των σπουδών στο τµήµα 

για τους φοιτητές που έχουν περατώσει το 7ο εξάµηνο σπουδών και δηλώνεται 
κανονικά στη γραµµατεία. Σκοπό έχει την απόκτηση πραγµατικής εµπειρίας σε 
χώρους εργασίας, κυρίως σε ακαδηµαϊκές, ειδικές δηµοτικές, δηµόσιες-λαϊκές, 

παιδικές και σχολικές βιβλιοθήκες, κέντρα πληροφόρησης και τεκµηρίωσης. Η 

πρακτική άσκηση µπορεί επίσης να πραγµατοποιηθεί σε οργανισµούς Ν.Π.∆.∆ 

και Ν.Π.Ι.∆, σε µονάδες του βιοµηχανικού τοµέα, σε παραγωγικές µονάδες που 

διαθέτουν βιβλιοθήκες ή συλλογές τεκµηρίων. Στις θέσεις της πρακτικής 

άσκησης οι φοιτητές τοποθετούνται µε ευθύνη της αρµόδιας επιτροπής και 
µετά από την υπογραφή σχετικής σύµβασης. 

 

Για να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση οι φοιτητές θα πρέπει να 

έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα 2/3 του συνολικού αριθµού των µαθηµάτων των 

του Τµήµατος και να µην οφείλουν µάθηµα ειδικότητας. Κατά το διάστηµα της 

πρακτικής τους άσκησης οι φοιτητές παρακολουθούνται από επόπτες- 

καθηγητές του Τµήµατος οι οποίοι βεβαιώνουν την επιτυχή διεξαγωγή της. Η 

εργασία κατά την πρακτική άσκηση αµείβεται. Επιπλέον το Τµήµα συµµετέχει σε 
ευρωπαϊκά προγράµµατα µε στόχο την ενίσχυση του θεσµού της πρακτικής 

άσκησης και την οικονοµική στήριξη των φοιτητών. 
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Πτυχιακή εργασία 

 

Η πτυχιακή εργασία έχει σκοπό την εξειδίκευση και εµβάθυνση σε ένα 

θέµα/τοµέα της βιβλιοθηκονοµίας, την εφαρµογή σε επίπεδο έρευνας των 

(διδακτικών) γνώσεων που έχουν αποκτηθεί, την εξοικείωση των φοιτητών µε 
πρακτικές έρευνας και την καλύτερη προετοιµασία τους ως επιστήµονες και 
επαγγελµατίες της πληροφόρησης. Τα θέµατα των πτυχιακών εργασιών 

δίδονται από το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τµήµατος, εγκρίνονται από τη 

Συνέλευση του Τµήµατος και ανατίθενται στους φοιτητές που επιθυµούν να τα 

αναλάβουν. Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί, συµβουλεύει και εποπτεύει το 

φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια συγγραφής της πτυχιακής εργασίας, ώστε ο 

φοιτητής να µεγιστοποιήσει τις γνώσεις που µπορεί να αποκοµίσει µέσα από 

αυτή τη διαδικασία, να εξειδικευτεί και να εµβαθύνει στο συγκεκριµένο τοµέα, να 

εφαρµόσει σε υψηλό επίπεδο τις γνώσεις που πήρε κατά τη διάρκεια των 

σπουδών του, αλλά να κερδίσει και νέες. Όταν ολοκληρωθεί η πτυχιακή 

εργασία εξετάζεται, σε ανοιχτή συνεδρία, από τριµελή επιτροπή αποτελούµενη 

από τον εποπτεύοντα καθηγητή και δύο άλλα µέλη του ΕΠ. 

 

 

Σκοπός του προγράµµατος σπουδών - Επαγγελµατικά δικαιώµατα  

 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τµήµατος 

Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης αποκτούν τις απαραίτητες 

επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να µπορούν 

να ασχοληθούν µε όλους τους τοµείς του γνωστικού αντικειµένου του 

τµήµατος, είτε ως βιβλιοθηκονόµοι/επιστήµονες της πληροφόρησης ή στελέχη 

σε κάθε είδους βιβλιοθήκη, κέντρα τεκµηρίωσης και πληροφόρησης, είτε ως 

στελέχη σχετικών επιχειρήσεων· π.χ. σε εκδοτικούς οίκους, βιβλιοπωλεία, 

οργανισµούς και υπηρεσίες όπως π.χ. το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, είτε αυτοαπασχολούµενοι ως 

ερευνητές, σύµβουλοι βιβλιοθηκών και σχετικών υπηρεσιών ή ως 

απασχολούµενοι σε ευρωπαϊκά προγράµµατα. Το Π.∆. 385/1989 (Φ.Ε.Κ. 

169/16-6-89/τ.Α’.) καθόρισε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων των 

Τµηµάτων Βιβλιοθηκονοµίας της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας των Τ.Ε.Ι. 
Ειδικότερα ο Βιβλιοθηκονόµος Τ.Ε.: 

 

• Εφαρµόζει σύγχρονες µεθόδους οργάνωσης και διοίκησης βιβλιοθηκών, 

κέντρων τεκµηρίωσης και πληροφόρησης. 

• Οργανώνει βιβλιοθήκες, κέντρα τεκµηρίωσης, πληροφόρησης και 
οργανισµούς διαχείρισης γνώσης µε βάση τα διεθνή πρότυπα (DDC, LC, 

AACR2, MARC21, UDC, DC, LOM, κ.λπ.). 

• Αναπτύσσει στην πράξη σύγχρονες µεθόδους οργάνωσης και 
διαχείρισης τεκµηρίων σε βιβλιοθήκες και κέντρα πληροφόρησης. 

• Αναζητά, συλλέγει, επεξεργάζεται, οργανώνει, διαχειρίζεται και διαχέει τις 

πληροφορίες στους χρήστες των βιβλιοθηκών. 

• Παρέχει πληροφοριακές υπηρεσίες µε σκοπό την κάλυψη των 

πληροφοριακών αναγκών των χρηστών. 
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• Χρησιµοποιεί πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών και 
υπηρεσιών σε βιβλιοθήκες και κέντρα πληροφόρησης. 

• Χρησιµοποιεί τις νέες τεχνολογίες για να αναπτύξει και να προαγάγει τις 

υπηρεσίες των βιβλιοθηκών, και των κέντρων τεκµηρίωσης και 
πληροφόρησης. 

• ∆ραστηριοποιείται σε ένα σύγχρονο και σύνθετο περιβάλλον εργασίας, 

στο οποίο όλο και περισσότερο οι νέες τεχνολογίες διαδραµατίζουν 

κυρίαρχο ρόλο. 

• Αναπτύσσει, οργανώνει, διαχειρίζεται και αξιολογεί ψηφιακές βιβλιοθήκες, 

ψηφιακές συλλογές, πύλες, ιδρυµατικά αποθετήρια, δικτυακούς τόπους, 

βάσεις δεδοµένων, κ.λπ.  

• Εφαρµόζει σύγχρονες µεθόδους µάρκετινγκ στα πλαίσια των εργασιών 

του σε βιβλιοθήκες και κέντρα τεκµηρίωσης και πληροφόρησης. 

• Σχεδιάζει, οργανώνει, επιβλέπει, εφαρµόζει και αξιολογεί ερευνητικά 

προγράµµατα, καινοτόµες εφαρµογές και νέες τεχνολογίες της 

πληροφόρησης σε όλους τους τοµείς της ειδικότητας. 

• Ασχολείται µε την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτοµία σε όλους 

τους τοµείς της ειδικότητάς του. 

• Συντάσσει, επιβλέπει και εφαρµόζει µελέτες έργων και εργασιών που 

αφορούν σε πληροφοριακά συστήµατα. 

 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες 

 

 

Η Γραµµατεία του Τµήµατος 

 

H Γραµµατεία του Τµήµατος λειτουργεί καθηµερινά 10:00-12:00 και βρίσκεται 
στο ισόγειο του κτιρίου ∆ιοίκησης. Προϊσταµένη της Γραµµατείας είναι η 

Χριστίνα Τζιώτζιου. Υπεύθυνος για το φοιτητικό τµήµα της Γραµµατείας είναι ο 

Παναγιώτης Παπανίκος 

Κατά το χρονικό διάστηµα λειτουργίας της γραµµατείας κάθε φοιτητής µπορεί 
να προσέλθει και να ενηµερωθεί για οτιδήποτε τον απασχολεί ή για να πάρει 
διάφορα έγγραφα, όπως: 

• Βεβαίωση σπουδών (χορηγείται για ασφαλιστικά ταµεία, Ο.Α.Ε.∆., 

εφορία) 

• Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης (χορηγείται για τη 

στρατολογία ή όπου αλλού απαιτείται) 
• Αναλυτική βαθµολογία (χορηγείται δυο φορές το χρόνο µετά το τέλος 

εξεταστικής περιόδου για προσωπική χρήση ή όπου αλλού απαιτείται) 
• Πιστοποιητικό αποφοίτησης (χορηγείται µετά την κατάθεση αίτησης 

ορκωµοσίας) 
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Ο φοιτητής αποκτά το έντυπο της απλής αίτησης από την γραµµατεία ή την 

ιστοσελίδα του Τµήµατος. Επίσης, από την ιστοσελίδα του Τµήµατος ο φοιτητής 

µπορεί να βρει µια σειρά από έγγραφα. 

 

Από τη Γραµµατεία χορηγείται κωδικός για το πρόγραµµα Πυθία (Pithia) 

(http://pithia.teithe.gr/unistudent/) το οποίο παρέχει πληροφορίες για το 

πρόγραµµα σπουδών, διδασκαλίας, δυνατότητες να βλέπουν οι φοιτητές τις 

προσωπικές τους βαθµολογίες, αποστολής αιτήσεων προς τη Γραµµατεία, 

ανανέωσης εγγραφής κ.α. Επίσης, λειτουργεί το πρόγραµµα Εύδοξος 

(http://eudoxus.gr/), µια ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωµένης διαχείρισης 

συγγραµµάτων και άλλων βοηθηµάτων για όλα τα ΑΕΙ, µέσω της οποίας οι 
φοιτητές µπορούν να επιλέξουν και να παραλάβουν συγγράµµατα για τα 

µαθήµατα που έχουν δηλώσει. Για να πραγµατοποιηθούν οι παραπάνω 

εργασίες, κάθε φοιτητής/τρια οφείλει να προσκοµίσει στη γραµµατεία το 

ατοµικό βιβλιάριο σπουδών. 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  

Γραµµατεία 2310 013.186  

Προϊσταµένη Γραµµατείας 2310 013.185  

Email γραµµατείας infolibd@libd.teithe.gr  

 

 
∆ικτυακός τόπος του Τµήµατος 

 

Το Τµήµα διαθέτει ενηµερωµένο δικτυακό τόπο (www.libd.teithe.gr) µέσω του 

οποίου παρέχονται µία σειρά από χρήσιµες πληροφορίες όπως: ο ρόλος του 

τµήµατος, το προσωπικό του, το πρόγραµµα σπουδών, ηλεκτρονικές πηγές 

πληροφόρησης καθώς και ανακοινώσεις του τµήµατος π.χ. κατατακτήριες 

εξετάσεις, πρόγραµµα εξετάσεων, κ.λπ. Επίσης, ο δικτυακός τόπος προσφέρει 
άµεση ενηµέρωση για τις τρέχουσες βιβλιοθηκονοµικές εξελίξεις, για συνέδρια 

και σεµινάρια, για προκήρυξη θέσεων εργασίας, κ.α. Βασικό εργαλείο στην 

εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί το ηλεκτρονικό µαθησιακό περιβάλλον 

Moodle του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης (http://moodle.teithe.gr).  

 

 

Πρόγραµµα κινητικότητας φοιτητών 

 

Το Τµήµα συµµετέχει ενεργά στα προγράµµατα κινητικότητας φοιτητών 

«Socrates/Erasmus» (www.socrates.teithe.gr). Σήµερα ισχύουν διµερείς 

συµβάσεις ανταλλαγής προσωπικού και φοιτητών µε τα ιδρύµατα Hanze 

Hogeschool του Groningen της Ολλανδίας και το Πανεπιστήµιο της 

Βαρκελώνης (Universitat de Barcelona) στην Ισπανία. Οι φοιτητές έχουν το 

δικαίωµα, κατόπιν αιτήσεώς τους και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις να 

πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στα αντίστοιχα τµήµατα των 

παραπάνω πανεπιστηµίων.  
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Σπουδαστήριο Σ∆Ο 

 

Το Σπουδαστήριο της Σ∆Ο είναι µία ειδική επιστηµονική βιβλιοθήκη που 

συστεγάζεται µε το Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης 

και παρέχει εξειδικευµένη πληροφόρηση. Το Τµήµα έχει την ευθύνη για την 

οργάνωση και τη λειτουργία του Σπουδαστηρίου. Το Σπουδαστήριο Σ.∆.Ο., µε 
πάνω από 8.000 τεκµήρια, λειτουργεί ως εργαστηριακός χώρος του τµήµατος 

και έχει την πιο πλούσια συλλογή βιβλίων στην αγγλική στην επιστήµη της 

Βιβλιοθηκονοµίας και Πληροφόρησης στην Ελλάδα. Το Σπουδαστήριο 

υποστηρίζεται από τη Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΘ (http://www.lib.teithe.gr). 

 

 
Άλλες δραστηριότητες του Τµήµατος 

 

Το Τµήµα έχει δανειστική πινακοθήκη, η οποία περιλαµβάνει περισσότερα από 

500 αντίγραφα έργων Ελλήνων ζωγράφων. Ένα µεγάλο µέρος της συλλογής 

έχει δανειστεί στο προσωπικό και σε υπηρεσίες του ΑΤΕΙΘ µε σκοπό να 

κοσµήσουν τα γραφεία και τους χώρους του ιδρύµατος. Επίσης διοργανώνει 
τη σειρά εκδηλώσεων «Σκυτάλη». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών 

παρουσιάζονται εκθέσεις ζωγραφικής, γίνονται εκδηλώσεις τέχνης και 
πραγµατοποιούνται οµιλίες, επιστηµονικές ηµερίδες και συνέδρια. Έως σήµερα 

έχουν πραγµατοποιηθεί περισσότερες από 40 εκδηλώσεις. 

 

 
Επικοινωνία µε το Τµήµα 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε το Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας 

και Συστηµάτων Πληροφόρησης του ΑΤΕΙΘ στη διεύθυνση: 

 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης 

Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας 

Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης 

Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400, ΣΙΝ∆ΟΣ 
 

Τηλ.: 2310-013185, 013186 

Fax: 2310-013185, 013180 

E-mail: infolibd@libd.teithe.gr 

∆ικτυακός τόπος του Τµήµατος: www.libd.teithe.gr 
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Το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος  

Α΄ Εξάµηνο 

α/α Μάθηµα Ώρες/

εβδ. 

Θ     Ε ∆Μ Χαρ. 

 

Φόρτος 

Εργ. 

1. Βιβλιοθήκες και Κοινωνία 4 4     0 5 ΕΥ 8,3 

2. Εισαγωγή στην Πληροφορική 5 2     3 6 ΓΥ 10,0 

3. Έρευνα και Συγγραφή Εργασίας 3 3     0 4 ΓΥ 6,7 

4. Σύγχρονες Τάσεις στη Λογοτεχνία 4 4     0 5 ΓΥ 8,3 

5. Εισαγωγή στην Οργάνωση Υλικού 

και Πληροφοριών 

4 4     0 5 Ε 8,3 

6. Αγγλικά Ι  4 2     2 5 ΓΥ 8,3 

   24 19    5 30  50 

 

Β΄ Εξάµηνο 

α/α Μάθηµα Ώρες/ 

εβδ. 

Θ     Ε ∆Μ Χαρ. Φόρτος 

Εργ. 

1.  Ιστορία Βιβλίου και Συντήρηση 2 2     0 2 ΕΥ 3,3 

2.  Ταξινοµικά Συστήµατα Ι  6 3     3 7 Ε 11,7 

3.  Περιγραφική Καταλογογράφηση Ι 5 3     2 7   Ε 11,7 

4.  Πηγές &Υπηρεσίες Πληροφόρησης 5 3     2 6 Ε 10,0 

5.  Πολυµεσικές Εφαρµογές 4 1     3 4 ΓΥ 6,7 

6.  Αγγλικά ΙΙ 4 2     2 4 ΓΥ 6,7 

  26 14   12 30  50 

 

Γ΄ Εξάµηνο 

α/α Μάθηµα Ώρες/ 

εβδ. 

Θ     Ε ∆Μ Χαρ. Φόρτος 

Εργ. 

1.  Ταξινοµικά Συστήµατα ΙΙ 6 3     3 7 Ε 11,7 

2.  Περιγραφική Καταλογογράφηση ΙΙ 6 3     3 7 Ε 11,7 

3.  Θεµατική Ευρετηρίαση  6 3     3 7 Ε 11,7 

4.  Ιστορία και Φιλοσοφία Επιστηµών 4 4     0 5 ΓΥ 8,3 

5.  Ηλεκτρονική Εκδοτική 4 1     3 4 ∆ΟΝ 6,7 

  26  14  12 30  50 
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∆΄ Εξάµηνο 

α/α Μάθηµα Ώρες/ 

εβδ. 

Θ     Ε ∆Μ Χαρ. Φόρτος 

Εργ. 

1.  Θησαυροί  4 2      2 5 Ε 8,3 

2.  Αρχεία και Οργάνωσή τους 6 4      2 7 Ε 11,7 

3.  Ανάπτυξη και ∆ιαχείριση Συλλογής 

και ∆ιαχείριση Πληροφοριών 

5 3       2 6 Ε 10,0 

4.  Online Ανάκτηση Πληροφοριών 6 2       4 7 Ε 11,7 

5.  Βάσεις ∆εδοµένων 4 2       2 5 ΓΥ 8,3 

  25 13    12 30  50 

 

Ε΄ Εξάµηνο 

α/α Μάθηµα Ώρες/ 

εβδ. 

Θ     Ε ∆Μ Χαρ. Φόρτος 

Εργ. 

1. Πηγές Πληροφόρησης: 

Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές 

Επιστήµες 

5 3      2 6 Ε 10,0 

2. Επικοινωνίες – ∆ίκτυα 4 2       2 5 ΓΥ 8,3 

 3. Μέθοδοι Έρευνας 6 4       2 6 ΕΥ 10,0 

 4. Απαιτήσεις Χρηστών κατά την 

Αναζήτηση Πληροφοριών 

3 3       0 4 ΕΥ 6,7 

 5. ∆ιοίκηση Βιβλιοθηκών / Κέντρων 

Πληροφόρησης 

6 4       2 7 ΕΥ 11,7 

6. ∆ιαχείριση Σύγχρονων Αρχείων ή 

∆ιαχείριση Γνώσης (ΕΠΙΛΟΓΗ) 

2 2      0 2 ΓΥ 3,3 

  26 18     8 30  50 

 

ΣΤ΄ Εξάµηνο 

α/α Μάθηµα Ώρες/

εβδ. 

Θ     Ε ∆Μ Χαρ. Φόρτος 

Εργ. 

1.  Πηγές Πληροφόρησης: Θετικές και 
Εφαρµοσµένες Επιστήµες 

5 3       2 6 Ε 10,0 

2.  Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και 
Μεταδεδοµένα 

6 4       2 8 Ε 13,3 

3.  Μάρκετινγκ και ∆ηµόσιες Σχέσεις 4 4       0 5 ΕΥ 8,3 

4.  ∆ιαχείριση Αυτοµατοποιηµένων 

Συστηµάτων Βιβλιοθηκών 

4 2       2 5 ΕΥ 8,3 

5.  Θεωρίες της Μάθησης 5 5      0 6 ∆ΟΝ 10,0 

  24 18     6 30  50 
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Ζ΄ Εξάµηνο 

 

α/α 

Μάθηµα Ώρες/

εβδ.  

Θ     Ε ∆Μ Χαρ. Φόρτος 

Εργ. 

1. Σεµινάριο Τελειοφοίτων 3 1       2 4 Ε 6,7 

2. Πληροφορία και Κοινωνία 4 4       0 5 ΕΥ 8,3 

3. Σχεδιασµός ∆ικτυακών Τόπων 6 2       4 7 ΓΥ 11,7 

4. Πληροφοριακή Παιδεία 5 3       2 6 Ε 10,0 

5. Οργάνωση και Λειτουργία 

Σχολικών Βιβλιοθηκών ή 

Οργάνωση και Λειτουργία 

Μονάδων Πληροφόρησης                        

(ΕΠΙΛΟΓΗΣ) 

4 2       2 

 

5 Ε 8,3 

6. Λογοτεχνία και Υλικό για Παιδιά και 
Εφήβους  

3 3       0 3 ΓΥ 5,0 

   25 15   10 30  50 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

 

1. Βιβλιοθήκες και Κοινωνία 

 

 

Ιστορία Βιβλιοθηκών. Ο ρόλος των βιβλιοθηκών στη σύγχρονη κοινωνία. Το 

επάγγελµα του βιβλιοθηκονόµου. Βιβλιοθηκονοµική εκπαίδευση, ∆εοντολογία, 

Χαρακτηριστικά του επαγγέλµατος. Επαγγελµατικοί σύνδεσµοι, οργανώσεις και 

διεθνείς οργανισµοί. Εθνικές Βιβλιοθήκες, ∆ηµόσιες, Λαϊκές, ∆ηµοτικές 

βιβλιοθήκες. Ακαδηµαϊκές, Σχολικές και Ειδικές Βιβλιοθήκες. Οι Βιβλιοθήκες και ο 

ρόλος του Βιβλιοθηκονόµου στην Ελλάδα σήµερα. Εισαγωγή και παρουσίαση 

των νέων τεχνολογιών, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τα συστήµατα 

πληροφόρησης, και τις καινοτόµες εφαρµογές των νέων τεχνολογιών τόσο 

στο περιβάλλον µιας σύγχρονης βιβλιοθήκης, κέντρο πληροφόρησης όσο και 

στην επιστήµη της βιβλιοθηκονοµίας. Εισαγωγή και παρουσίαση των νέων 

τεχνολογιών, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τα συστήµατα πληροφόρησης, και τις 

καινοτόµες εφαρµογές των νέων τεχνολογιών τόσο στο περιβάλλον µιας 

σύγχρονης βιβλιοθήκης, κέντρο πληροφόρησης όσο και στην επιστήµη της 

βιβλιοθηκονοµίας. Εισαγωγή και παρουσίαση των νέων τεχνολογιών, τις 

τεχνολογικές εξελίξεις, τα συστήµατα πληροφόρησης, και τις καινοτόµες 

εφαρµογές των νέων τεχνολογιών τόσο στο περιβάλλον µιας σύγχρονης 

βιβλιοθήκης, κέντρο πληροφόρησης όσο και στην επιστήµη της 

βιβλιοθηκονοµίας.  
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2. Εισαγωγή στην Πληροφορική 

 

 

Θεωρία: 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και των υπολογιστών, αρχιτεκτονική και κατηγορίες 

υπολογιστών, περιγραφή και λειτουργία του υπολογιστή, το υλικό µέρος 

(Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, µνήµη, υποσύστηµα εικόνας, υποσύστηµα 

αποθήκευσης, µονάδες εισόδου/εξόδου), οι περιφερειακές συσκευές 

(εκτυπωτές, σαρωτές, πολυµηχανήµατα, κάρτες ελέγχου, UPS, modem, router, 

οδηγοί αποθηκευτικών µέσων (µαγνητικών δίσκων και οπτικών δίσκων, το 

λογικό µέρος (Λογισµικό Συστήµατος, Λογισµικό Εφαρµογών και Βοηθητικά 

προγράµµατα), οι βασικές έννοιες στη διαχείριση δεδοµένων, τα βασικά των 

επικοινωνιών, δίκτυα υπολογιστών και διαδίκτυο, εφαρµογές (ηλεκτρονική 

ζωή), σύγχρονα ερευνητικά πεδία της Πληροφορικής. 

 

Εργαστήριο: 

• Εγκατάσταση και λειτουργία του υπολογιστή 

• Εγκατάσταση και χρήση περιφερειακών µονάδων (εκτυπωτή, σαρωτή, 

αποθηκευτικών µέσων & οπτικοακουστικών µέσων) 

• Οι βασικές εργασίες του λειτουργικού συστήµατος 

• ∆ιαχείριση αρχείων 

• Χρήση τοπικού δικτύου 

• Επεξεργασία κειµένου (σύνταξη, ορθογραφικός έλεγχος, µορφοποίηση) 

• Πίνακες και εργασίες πινάκων 

• Παρεµβολή εικόνων σε κείµενο 

• Υπολογιστικά Φύλλα Εργασίας, βασικές εργασίες στο φύλλο εργασίας 

• Τύποι και Συναρτήσεις 

• Γραφήµατα εργασίας 

• Εργασίες εκτύπωσης Φύλλων Εργασίας 

• Το Internet και οι βασικές υπηρεσίες του 

• Ο Παγκόσµιος Ιστός  
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3. Έρευνα και Συγγραφή Εργασίας 

 

Εισαγωγή στην έρευνα. Οριοθέτηση του θέµατος, µορφοποίηση και τεχνικές. 

Είδη επιστηµονικών εργασιών. Σχεδιασµός και εκτέλεση βιβλιογραφικής 

έρευνας, σκοποί και στόχοι της, εκτέλεση βιβλιογραφικής έρευνας. Αξιολόγηση 

και µελέτη υλικού, επιλογή κατάλληλου υλικού, πρακτικές τακτικές, 

βιβλιογραφικές αναφορές. Κριτήρια αξιολόγησης βιβλιογραφικού υλικού. 

Εξοικείωση µε τα υπάρχοντα συστήµατα βιβλιογραφικών παραποµπών στις 

κοινωνικές επιστήµες MLA, APA, HARVARD. Παραποµπές και σύνταξη 

βιβλιογραφίας. Συγγραφή επιστηµονικής εργασίας (ύφος κειµένου, χρήση 

γλώσσας, λεξιλόγιο, τεχνικά στοιχεία, θεµατική παρουσίαση, τµήµατα 

επιστηµονικής εργασίας, παρουσίαση συγγραφέων). Μορφή επιστηµονικής 

εργασίας (τεχνικές προδιαγραφές, µέγεθος κειµένου, κείµενο σελιδοποίηση). 

∆οµή της επιστηµονικής εργασίας (εξώφυλλο, πρόλογος, περίληψη, 

περιεχόµενα, πίνακας συντοµογραφιών, κατάλογος σχηµάτων και εικόνων, 

κατάλογος πινάκων, κυρίως κείµενο, βιβλιογραφία, παράρτηµα). Τελική 

παρουσίαση επιστηµονικής εργασίας (πρωτοτυπία, προετοιµασία µιας 

παρουσίασης, τεχνικά στοιχεία).  

 

4. Σύγχρονες τάσεις στη λογοτεχνία 

 

Θα µελετηθεί η πορεία της παγκόσµιας λογοτεχνίας από τις πρώτες δεκαετίες 

του 20ου αιώνα έως σήµερα. Θα µελετηθούν τα σύγχρονα σηµαντικά του 

Μοντερνισµού, του Φουτουρισµού, του Σουρεαλισµού και του Υπαρξισµού. 

Θα µελετηθεί επίσης το Σύγχρονο θέατρο και οι µεγάλοι Αµερικανοί και 

Ευρωπαίοι δραµατουργοί. Ακόµη θα µελετηθεί η πορεία της Ελληνικής 

λογοτεχνίας από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα έως σήµερα. 

Συγκεκριµένα, θα µελετηθεί το Ηθογραφικό διήγηµα και το Αστικό 

µυθιστόρηµα, οι µεγάλοι ποιητές και οι πεζογράφοι των πρώτων δεκαετιών του 

20ου αιώνα. Ακόµη, θα µελετηθεί η γενιά του 1930 στην ποίηση και το 

µυθιστόρηµα, καθώς και οι τάσεις της µεταπολεµικής λογοτεχνίας από το 
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1950-1985. Στόχος του µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις 

απαιτούµενες δεξιότητες ώστε να επιλέγουν υλικό για τις λαϊκές βιβλιοθήκες. 

 

5. Εισαγωγή στην Οργάνωση Υλικού και Πληροφοριών 

 

Έννοιες και µεθοδολογία της επεξεργασίας υλικού. Εισαγωγή σε συστήµατα 

επεξεργασίας υλικού. Έννοιες που αφορούν την καταλογογράφηση, την 

ταξινόµηση και τη θεµατική προσέγγιση του υλικού. Παρουσίαση των ΑΑΚΚ2, 

των ταξινοµικών συστηµάτων (LC, UDC, κλπ.), και των συστηµάτων θεµατικής 

ευρετηρίασης (LCSH, MeSH, Sears, κλπ.). Παρουσίαση συνδυαστικών µεθόδων 

επεξεργασίας υλικού και παρουσίαση νέων τεχνολογιών που συνδέονται µε την 

επεξεργασία υλικού. Η χρήση και η εφαρµογή των νέων τεχνολογικών 

εργαλείων στην επεξεργασία υλικού για συµβατικές και ψηφιακές βιβλιοθήκες, 

κέντρα τεκµηρίωσης, πύλες, κλπ. 

6. Αγγλικά Ι 

 

Στο µάθηµα θα αναπτυχθούν θέµατα όπως βιβλιοθηκονοµική βιβλιογραφία και 

χειρισµός της ορολογίας. Εκµάθηση κειµένων στην υπό µελέτη γλώσσα. Πηγές 

πληροφόρησης, εξοπλισµός βιβλιοθηκών, συλλογές, είδη βιβλιοθηκών, 

υπηρεσίες βιβλιοθηκών, βιβλιοθηκονοµική επεξεργασία υλικού, νέες 

τεχνολογίες και βιβλιοθήκες και θέµατα διοίκησης και µάρκετινγκ βιβλιοθηκών. 
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. Ιστορία Βιβλίου και Συντήρηση  

 

Στάδια στην εξέλιξη της γραφής : λεξικογραφία, συλλαβική γραφή, αλφάβητο 

στους σηµαντικότερους λαούς από την αρχαιότητα έως σήµερα : Σουµέριους, 

Αιγύπτιους, Έλληνες, Φοίνικες, Εβραίους, Κινέζους, Ιάπωνες, Λατίνους, Ινδούς, 

Κόπτες, Άραβες, Αρµένιους, Τούρκους, Σλάβους. Έµφαση στην εξέλιξη του 

ελληνικού αλφαβήτου, στην ιστορία και στα είδη της ελληνικής γραφής. Η 

ελληνική γραφή κατά τους νεότερους χρόνους. Υλικά και όργανα γραφής. 

Στάδια εξέλιξης της τυπογραφίας από το «Καλλιγραφείο» µέχρι την Ηλεκτρονική 

Τυπογραφία. Ιστορία και στάδια εξέλιξης της Ελληνικής Τυπογραφίας. Κριτήρια 

παλαιότητας και πολυτιµότητας των εντύπων. 

 

Μέθοδοι προληπτικής συντήρησης (προστασία και διατήρηση). Κανόνες και 

διαδικασίες διατήρησης. Συντήρησης και αποκατάστασης κάθε µορφής 

τεκµηρίων βιβλιοθηκών, τεκµήρια από χαρτί, φωτογραφικό υλικό, µαγνητικά 

µέσα, δίσκοι βινυλίου, τεκµήρια µε ψηφιοποιηµένο περιεχόµενο. Πρόγραµµα 

πολιτικής διατήρησης, σχέδια πρόληψης και αποκατάστασης καταστροφών. 

Τρόπος αποφυγής εξωτερικών κινδύνων. 

 

2. Ταξινοµικά Συστήµατα Ι 

 

Θεωρία: 

Εισήγηση στις γενικές αρχές ταξινόµησης υλικού. Οι φοιτητές µαθαίνουν τα 

βήµατα που πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε να αποδοθεί ο κωδικός αριθµός 

που αντιπροσωπεύει το τεκµήριο. Οι αρχές αυτές εξειδικεύονται στην 

Ταξινόµηση του Κογκρέσου. Γίνεται εισαγωγή στο LCC και γνωριµία µε το 

σύνολο των πινάκων του. Παρουσιάζονται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα 

για την εφαρµογή του LCC (ιστορία, µεταγραµµατισµός, αριθµοί cutter, 

ταξιθέτηση). 
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Εργαστήριο: 

• Εργαστηριακές ασκήσεις όλων των υπαρχόντων τύπων ταξινοµικών 

πινάκων που εφαρµόζονται στο πλαίσιο του LCC. 

• Εκπαίδευση στην δηµιουργία ταξινοµικών αριθµών χωρίς την χρήση 

βοηθητικών πινάκων α) αριθµών µε 1 cutter, και β) αριθµών µε 2 cutter. 

• Ασκήσεις στη δηµιουργία ταξινοµικών αριθµών µε τη χρήση βοηθητικών 

πινάκων α) γενικής εφαρµογής, β) περιορισµένης εφαρµογής (πίνακες 

συγγραφέων), γ) εσωτερικής διάταξης, δ) µε πρόσθεση αριθµών, και ε) 

µικτών πινάκων.  

 

 

3. Περιγραφική Καταλογογράφηση Ι 

 

Θεωρία: 

Κατάλογοι και βιβλιογραφικός έλεγχος. Κώδικες και διεθνή πρότυπα 

καταλογογράφησης: βασικές αρχές και ιστορική αναδροµή. Αγγλο-

αµερικάνικοι κανόνες καταλογογράφησης. Η βιβλιογραφική εγγραφή: δοµή, 

περιοχές, επίπεδα. Σηµεία πρόσβασης, έλεγχος καθιερωµένων όρων. 

 

Εργαστήριο: 

• Εφαρµογή γενικών κανόνων περιγραφής υλικού και ειδικών κανόνων 

περιγραφής έντυπων µονογραφιών. 

• Ασκήσεις που αφορούν την επιλογή σηµείων πρόσβασης, τις 

επικεφαλίδες φυσικών προσώπων, τα γεωγραφικά ονόµατα, τις 

επικεφαλίδες συλλογικών οργάνων, τους οµοιόµορφους τίτλους και τις 

παραποµπές. 

• Εφαρµογή του MARC21 για έντυπες µονογραφίες.  
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4. Πηγές και Υπηρεσίες Πληροφόρησης 

 

Θεωρία: 

Εισαγωγή στις έννοιες πληροφοριακό τµήµα, πληροφοριακές υπηρεσίες, 

πληροφοριακό υλικό, έντυπο και ηλεκτρονικό. Οργάνωση και λειτουργία 

πληροφοριακών τµηµάτων και πολιτική προσφοράς υπηρεσιών τους. 

Πληροφοριακή συνέντευξη και τεχνικές διαχείρισης ερωτήσεων. Επαγγελµατική 

ηθική και δεοντολογία. Το ∆ιαδίκτυο και οι υπηρεσίες πληροφόρησης: εξέλιξη 

και εργαλεία του. ∆ιαδανεισµός. Θεωρητική προσέγγιση. Κριτήρια 

αξιολόγησης και επιλογής πληροφοριακών έργων, έντυπων και ηλεκτρονικών. 

Περιγραφή γενικών πληροφοριακών έργων έντυπων και ηλεκτρονικών, όπως 

βιβλιογραφίες, ευρετήρια περιοδικών, εγκυκλοπαίδειες και λεξικά, περιοδικά και 

εφηµερίδες, αλµανάκ, βιογραφικές και γεωγραφικές πηγές, κατάλογοι-οδηγοί, 

κυβερνητικές εκδόσεις. Κατευθυντήριες γραµµές, τεχνικές και πρότυπα για τη 

συγκρότηση έργων όπως βιβλιογραφίες, ευρετήρια περιοδικών και 

εφηµερίδων, συλλογικοί κατάλογοι κλπ. 

 

Εργαστήριο: 

• Παραδείγµατα συγκρότησης και στελέχωσης πληροφοριακού τµήµατος. 

• Σύνταξη πολιτικής παροχής πληροφοριακών υπηρεσιών. 

• Επιλογή πληροφοριακών ερωτήσεων, ζεύγη βιβλιοθηκονόµου/χρήστη 

και επεξεργασία των ερωτήσεων. ∆ιεξαγωγή πληροφοριακής 

συνέντευξης. Χρήση της υπηρεσίας «Ask a librarian». 

• ∆ιαδίκτυο: ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, µεταφορά αρχείων, µηχανές 

αναζήτησης, ηλεκτρονικές στρατηγικές αναζήτησης σε βάσεις 

δεδοµένων [παραδείγµατα]. 

• ∆ιαδανεισµός. Πρακτική προσέγγιση: κατάρτιση πολιτικής διαδανεισµού, 

λογισµικό για τη διεξαγωγή του διαδανεισµού. 

• Χρήση και αξιολόγηση επιλεγµένων πληροφοριακών έργων σε έντυπη 

και ηλεκτρονική µορφή. 
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• Σύνταξη βιβλιογραφίας και ευρετηρίου περιοδικών µε τη χρήση 

ενδεδειγµένων προτύπων. 

• Παρουσίαση βιβλιοκριτικής σε πληροφοριακό έργο επιλογής. 

 

5. Πολυµεσικές Εφαρµογές  

 

Θεωρία: 

Οι βασικές έννοιες (υπερκείµενο, υπερµέσα, πολυµέσα), δοµικά στοιχεία 

(κείµενο, γραφικά, εικόνα, ήχος, animation, video), αλληλεπιδραστικότητα και 

διεπαφές, συµπίεση ήχου, εικόνας και βίντεο, διασυνδέσεις και πλοήγηση, 

αυτόνοµα και δικτυακά πολυµέσα, οι εφαρµογές των πολυµέσων, υλικό και 

λογισµικό πολυµέσων, ψηφιακές περιφερειακές συσκευές, διεπαφές 

εφαρµογών πολυµέσων, πολυµεσικές παρουσιάσεις πλατφόρµες ανάπτυξης 

πολυµεσικών εφαρµογών(Windows, Apple, Unix), εργαλεία δηµιουργίας και 

διαχείρισης δοµικών στοιχείων, εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών, διαδικασία 

ανάπτυξης εφαρµογής, κοινωνικές επιδράσεις και προοπτικές των πολυµέσων 

 

Εργαστήριο: 

• Εξοπλισµός και συσκευές αποτύπωσης ήχου, εικόνας και video 

(σαρωτές, φωτογραφικές µηχανές, µηχανές video) 

• Επεξεργασία της εικόνας, του animation, ήχου, video (Photoshop, True 

Space, Cool, Premiere) 

• Εισαγωγή στο Tool book 

• Εφε, σχήµατα 2-∆, 3-∆ 

• Προγράµµατα οπτικής ανάγνωσης (OCR) 

• Περιβάλλον ανάπτυξης Author Level 

• Γλώσσα Openscript 
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6. Αγγλικά ΙΙ 

 

Στο µάθηµα θα αναπτυχθούν θέµατα όπως βιβλιοθηκονοµική βιβλιογραφία και 

χειρισµός της ορολογίας. Εκµάθηση κειµένων στην υπό µελέτη γλώσσα. Πηγές 

πληροφόρησης, εξοπλισµός βιβλιοθηκών, συλλογές, είδη βιβλιοθηκών, 

υπηρεσίες βιβλιοθηκών, βιβλιοθηκονοµική επεξεργασία υλικού, νέες 

τεχνολογίες και βιβλιοθήκες και θέµατα διοίκησης και µάρκετινγκ βιβλιοθηκών. 
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

1. Ταξινοµικά Συστήµατα ΙΙ 

 

Θεωρία: 

Θεωρία της ταξινόµησης. Εισαγωγή στο ταξινοµικό σύστηµα Dewey (δοµή 

µιας σελίδας, αγκύλες και παρενθέσεις, ερµηνεία σηµειώσεων, κανόνας 

εφαρµογής, κανόνας του µηδενός, κλπ.). Σταθερές υποδιαιρέσεις, 

Γεωγραφικές υποδιαιρέσεις, Ανάλυση του 800 και του Π3, Εισαγωγή στο 

ταξινοµικό σύστηµα UDC. 

 

Εργαστήριο:  

• Άσκηση στην πρόσθεση κάθε Πίνακα ξεχωριστά µε οδηγίες ή χωρίς 

οδηγίες στους ταξινοµικούς αριθµούς του συστήµατος, µε σκοπό τη 

δηµιουργία νέων ταξινοµικών αριθµών 

• Άσκηση στην πρόσθεση των Πινάκων µεταξύ τους και στη συνέχεια 

στους ταξινοµικούς αριθµούς του συστήµατος 

• Άσκηση στο 800 και στη χρήση του διαγράµµατος ροής των Πινάκων 3A 

και 3Β 

• Χρήση του αστερίσκου και των οδηγιών που υπάρχουν για πρόσθεση 

µέρους ή όλου ενός αριθµού σε άλλον ταξινοµικό αριθµό 

• ∆ηµιουργία αριθµών του ταξινοµικού συστήµατος UDC 

 

2. Περιγραφική Καταλογογράφηση ΙΙ 

 

Θεωρία: 

Χρήση και εισαγωγή MARC εγγραφών σε έναν αυτοµατοποιηµένο κατάλογο 

π.χ. VIRTUA. Συλλογικοί κατάλογοι και καταλογογράφηση. Προβλήµατα 

τροποποίησης των κανόνων καταλογογράφησης. Αναδροµική 

καταλογογράφηση. Εισαγωγή στο MARC21 για µη έντυπο υλικό. 
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Εργαστήριο: 

• Εφαρµογή κανόνων περιγραφής και επιλογής σηµείων πρόσβασης µη 

έντυπου υλικού µε τη χρήση των ΑΑΚΚ2/AACR2. 

• Ασκήσεις που αφορούν επικεφαλίδες και παραποµπές 

• ∆οµή και περιγραφή µιας MARC εγγραφής 

• Αντιστοιχία ISBD - MARC21 

• Αντιγραφή και µεταφόρτωση εγγραφών σε συλλογικό κατάλογο 

 

3. Θεµατική Ευρετηρίαση 

 

Θεωρία: 

Η προσυνδυασµένη ευρετηρίαση. Κανόνες κατασκευής δοµηµένων 

συστηµάτων θεµατικών όρων (Αρχές του Coates κ.λπ.). Η αλυσιδωτή 

ευρετηρίαση, συστήµατα πολλαπλής αναγραφής. Χρήση των δοµηµένων 

συστηµάτων λεκτικής απόδοσης θεµατικών όρων στη δηµιουργία θεµατικών 

καταλόγων. Μελετώνται και χρησιµοποιούνται οι κατάλογοι θεµατικών 

επικεφαλίδων της M. E. Sears, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της 

Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Έντυπα και ηλεκτρονικά αρχεία καθιερωµένων 

θεµάτων. 

 

Εργαστήριο: 

• ∆ηµιουργία νέων θεµάτων µε τη χρήση των οδηγιών Βλέπε επίσης (SA) 

• ∆ηµιουργία νέων θεµάτων µε τη χρήση των γεωγραφικών, χρονικών, 

γενικών υποδιαιρέσεων και υποδιαιρέσεων µορφής 

• Μετατροπή των θεµάτων σε MARC21 και UNIMARC 

• ∆ηµιουργία των Βλέπε (See) και Βλέπε επίσης (BT, NT, RT) των θεµατικών 

καταλόγων.  
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4. Ιστορία και Φιλοσοφία Επιστηµών 

 

Αυτό το µάθηµα εξετάζει τους βασικούς σταθµούς της ιστορίας της 

ανθρώπινης σκέψης και της ανθρώπινης εφευρετικότητας. Θα µελετηθούν η 

ιστορία της επιστήµης, οι στόχοι της, οι πηγές της επιστήµης, οι µέθοδοι της 

ιστορίας της επιστήµης. Θα εξεταστούν ο ρόλος της παρατήρησης και του 

πειράµατος στην εξαγωγή της επιστηµονικής γνώσης, η Επιστηµονική 

απόδειξη και ο Επιστηµονικός νόµος. Επίσης θα µελετηθούν τα βασικά 

φιλοσοφικά ζητήµατα που αφορούν στη φύση των εµπειρικών δεδοµένων, 

στις έννοιες της επιστηµονικής ανακάλυψης και της επιστηµονικής µεθόδου, 

στην αντίληψη, στη γνώση, στο νόηµα και στην αλήθεια. Θα µελετηθούν τα 

σηµαντικότερα επιστηµολογικά ρεύµατα. Οι θετικές επιστήµες στην αρχαιότητα 

Η επιστήµη από τον Αυγουστίνο ως τον Γαλιλαίο. Η Επιστηµονική επανάσταση 

(Κοπέρνικος, Kepler, Γαλιλαίος, Νεύτων). Από την Αλχηµεία στη Χηµεία 

(Παράκελσος, Van Helmont, Boyle, Νεύτων, Priestley, Lavoisier). 

5. Ηλεκτρονική Εκδοτική 

  

Θεωρία: 

Ανάπτυξη θεµάτων σχετικών µε τις εκδόσεις, την ηλεκτρονική εκδοτική και τις 

µεθόδους παραγωγής εντύπου 

 

Εργαστήριο:  

• ∆ιαδικασία παραγωγής των µέσων αποτύπωσης και µετάδοσης του 

γραπτού λόγου µε τις τρέχουσες τεχνολογίες 

• Κρατούσα ορολογία και πορεία του εντύπου, από την παραγωγή έως τη 

διάθεσή του 

• Το διαδίκτυο και οι επιστηµονικές ηλεκτρονικές εκδόσεις (e-books, e-

journals) 

• Αρχές σχεδιασµού του εντύπου 

• Χρήση και εφαρµογές συγκεκριµένου επιτραπέζιου εκδοτικού 

προγράµµατος. 
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∆’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 1. Θησαυροί  

 

Θεωρία: 

Ανάπτυξη και διαχείριση συστηµάτων υστεροσυνδυασµένης θεµατικής 

ευρετηρίασης. Τρόποι συγκρότησης µονόγλωσσων και πολύγλωσσων 

θησαυρών επιστηµονικών θεµατικών όρων. Σκοπός του ελεγχόµενου 

λεξιλογίου. Κύρια συστατικά µέρη ενός ελεγχόµενου λεξιλογίου. Οργάνωση και 

συγκρότηση µονόγλωσσων και πολύγλωσσων θησαυρών. Σχέση ιεραρχίας, 

σχέση συσχέτισης, και σχέση ισοδυναµίας. Πρότυπα δηµιουργίας και 

ανάπτυξης µονόγλωσσων και πολύγλωσσων θησαυρών. Μορφή και 

απεικόνιση θησαυρού, ανάπτυξη, συντήρηση και ενηµέρωσή του. Είδη 

επιτοµών. ∆ιαδικασία δηµιουργίας επιτοµών. 

 

Εργαστήριο: 

• Αναζήτηση και αξιολόγηση online µονόγλωσσων και πολύγλωσσων 

θησαυρών. 

• Αξιολόγηση online µονόγλωσσων και πολύγλωσσων θησαυρών 

• Θεµατική ευρετηρίαση µε χρήση θησαυρών. 

• ∆ηµιουργία µικρής έκτασης θησαυρών σε συγκεκριµένο θεµατικό πεδίο. 

• ∆ηµιουργία ευρετηρίων βιβλίων 

• ∆ηµιουργία επιτοµών 

 

2. Αρχεία και Οργάνωσή τους 

 

Θεωρία: 

Αρχειονοµία, ορισµοί. Αρχεία διοικητικά και ιστορικά. Αρχειακές συλλογές. Είδη 

ελληνικών ιστορικών αρχείων. Είδη περιεχοµένου κατά κατηγορία ιστορικού 

αρχείου. Ιστορία των σηµαντικότερων ελληνικών ιστορικών αρχείων. 

Σπουδαιότητα και σκοπιµότητα ύπαρξης των ιστορικών αρχείων. Γενικά Αρχεία 

του Κράτους. Οργάνωση του τρέχοντος αρχείου-σχηµατισµός του αρχείου: 

σύστηµα οργάνωσης µε βάση το πρωτόκολλο και πίνακα αρχειοθέτησης, 
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σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής των τεκµηρίων (records 

management). Ηλικίες των εγγράφων και του αρχείου (τρέχον-ενδιάµεσο-

ιστορικό). Πρόχειρη ταξινόµηση. Οριστική ταξινόµηση. Κατάλογοι και 

ευρετήρια. Στοιχεία ειδικών γνώσεων: παλαιογραφία και διπλωµατική. ∆ιεθνές 

πρότυπο αρχειακής περιγραφής (ISAD-EAD, 2000). Ελληνική αρχειακή 

οργάνωση και νοµοθεσία. ∆ιεθνής Αρχειακή Οργάνωση (Ιnternational 

Council of Archives, ICA). Η εφαρµογή της πληροφορικής στα παραδοσιακά 

και στα ηλεκτρονικά αρχεία: αυτοµατοποίηση εργαλείων έρευνας και 

δηµιουργία βάσεων δεδοµένων. Η ψηφιακή απεικόνιση των τεκµηρίων. 

Αναφορά σε θησαυρούς όρων, οντολογίες και µεταδεδοµένα. Θεµατικοί 

χάρτες (thematic maps) και θεµατικές συλλογές (thematic collections). 

Παρουσίαση αρχειακού υλικού σε ψηφιακή µορφή. ∆ιαχείριση αρχειακής 

πληροφορίας (information management) και διαχείριση αρχειακής γνώσης 

(knowledge management). 

 

Εργαστήριο: 

• Οργάνωση αρχειακής συλλογής σε ενότητες και µονάδες περιγραφής 

(αρχειακές σειρές, φακέλους, κλπ.), σύµφωνα µε την ορολογία του ISAD 

(G)- ΕΑD, International Council on Archives, 2000). 

• ∆ιάκριση σε µορφές ανάλογα µε τις διάφορες υποστάσεις του υλικού, 

σε φυσική και σε εννοιολογική, µε όλους τους µεταξύ τους γνωστούς 

συσχετισµούς. ∆ιαχείριση στο ψηφιακό περιβάλλον. 

• Ανάπτυξη και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνικών συστηµατοποίησης, 

απεικόνισης και διάθεσης γνώσης. 

• Οντολογίες, θησαυροί όρων (thesaurus), έννοιες, κατηγορίες 

(concepts), σχέσεις µεταξύ των εννοιών (relations), αξιώµατα για τη 

διασφάλιση της πληρότητας εννοιών και σχέσεων (axioms). 

 

3. Ανάπτυξη και ∆ιαχείριση Συλλογής και ∆ιαχείριση Πληροφοριών 

 

Θεωρία: 
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Έννοιες και ορισµοί στη διαχείριση συλλογής. Λειτουργίες και χαρακτηριστικά 

της διαχείρισης συλλογής. Πολιτική ανάπτυξης συλλογής, Πηγές - κριτήρια 

επιλογής - παραγγελίες - ανταλλαγές και δωρεές, ∆ιαχείριση ηλεκτρονικών 

πηγών πληροφόρησης - το ∆ιαδίκτυο, Πνευµατικά δικαιώµατα και διαχείριση 

συλλογών. 

 

Πολιτικές ανάπτυξης συλλογής, διαχείριση συλλογών και ελληνικές βιβλιοθήκες. 

Κατανοµή πηγών, Συνεργασίες βιβλιοθηκών και συνεργατική ανάπτυξη 

συλλογής. Σύγχρονες τάσεις, πρακτικές και προβληµατισµοί στη διαχείριση 

συλλογής. Παρουσίαση νέων τεχνολογιών που συνδέονται µε την ανάπτυξη 

και διαχείριση συλλογής. Παρουσίαση νέων τεχνολογιών που συνδέονται µε 

την ανάπτυξη και διαχείριση συλλογής. Παρουσίαση της χρήσης και της 

εφαρµογής νέων τεχνολογιών στο περιβάλλον µιας σύγχρονης βιβλιοθήκης, 

Ψηφιακής βιβλιοθήκης, κλπ. µε σκοπό να βοηθήσουν στην σωστότερη και πιο 

ολοκληρωµένη προσέγγιση ανάπτυξης και διαχείρισης συλλογής. 

Παρουσίαση της χρήσης και της εφαρµογής νέων τεχνολογιών στο 

περιβάλλον µιας σύγχρονης βιβλιοθήκης, Ψηφιακής βιβλιοθήκης, κλπ. µε 

σκοπό να βοηθήσουν στην σωστότερη και πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση 

ανάπτυξης και διαχείρισης συλλογής. 

 

Εργαστήριο: 

Ανάπτυξη πολιτικής επιλογής υλικού και πληροφοριών 

Πρόσβασης σε πληροφορίες σε ηλεκτρονική µορφή και διαχείρισή τους 

 

4. Online Ανάκτηση Πληροφοριών 

 

Θεωρία: 

Εισαγωγή στις βάσεις δεδοµένων (δοµή, οργάνωση, τύποι βάσεων), τις 

γλώσσες ευρετηρίασης (φυσική γλώσσα & ελεγχόµενο λεξιλόγιο), τις τεχνικές 

ανάκτησης (λογικοί τελεστές, τελεστές εγγύτητας, αποκοπή), διαδικασίες της 

αναζήτησης (στρατηγικές, συνάφεια, ανάκληση, ακρίβεια), τακτικές και 
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τροποποιήσεις της αρχικής έρευνας και αξιολόγηση βάσεων δεδοµένων και 

υπηρεσιών αναζήτησης. 

 

Εργαλεία και διαδικασίες αναζήτησης πληροφοριών στον Παγκόσµιο Ιστό. 

Αναφορά στον Αόρατο Ιστό. Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας στην επιλογή 

κατάλληλων εργαλείων αναζήτησης. Αξιολόγηση των πηγών που εντοπίζονται 

µέσω του διαδικτύου. 

 

Εργαστήριο: 

• Χρήση του περιβάλλοντος αναζήτησης του διαθέτη Dialog: χρήση 

εντολών, επιλογή βάσεων, σύνταξη ερωτηµάτων. 

• Χρήση των βάσεων ευρετηριασµένων παραποµπών της ISI (Web of 

Science). 

• Χρήση των διαθετών ηλεκτρονικών περιοδικών Elsevier, Emerald. 

• Χρήση του περιβάλλοντος του διαθέτη βάσεων δεδοµένων WilsonWeb 

• Χρήση των εργαλείων έρευνας στον παγκόσµιο ιστό: µηχανές 

αναζήτησης, µηχανές πολλαπλής αναζήτησης, συλλογές µηχανών 

αναζήτησης, οδηγοί-κατάλογοι, ακαδηµαϊκοί οδηγοί-κατάλογοι και 

εξειδικευµένα εργαλεία έρευνας 

 

5. Βάσεις ∆εδοµένων 

 

Σκοπός: 

Να παρέχει βασικές γνώσεις που αναφέρονται στην οργάνωση των 

επιχειρησιακών δεδοµένων στον υπολογιστή και την διαχείριση τους µέσω των 

Βάσεων ∆εδοµένων. Ακόµη δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να 

κατανοήσουν τις βασικές αρχές και τη µεθοδολογία µε την οποία ένα 

επιχειρησιακό πρόβληµα µπορεί να αναλυθεί, να σχεδιασθεί και να υλοποιηθεί 

µέσα από ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (DBMS). 
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Στόχοι: 

• Να διατυπώσουν, εξηγήσουν και συγκρίνουν τις βασικές έννοιες των Β∆ 

• Να σχεδιάσουν µια σχεσιακή Β∆ (εννοιολογική και λογική σχεδίαση 

χρησιµοποιώντας το µοντέλο οντοτήτων/συσχετίσεων, κανονικοποίηση 

δεδοµένων κ.λπ.) 

• Να αναλύσουν ένα πίνακα σχεσιακής Β∆ για να εξακριβώσουν ότι είναι 

σε κανονική µορφή 

• Να εκφράσουν ερωτήσεις σε σχεσιακή άλγεβρα και γλώσσα SQL 

• Να υλοποιήσουν µια σχεσιακή Β∆ µε χρήση SQL 

• Να εφαρµόζουν τις βασικές αρχές σχεδιασµού µιας Β∆ 

• Να χρησιµοποιούν την Access ή τις εντολές της γλώσσας SQL για την 

υλοποίηση της Β∆, την επεξεργασία της µέσω ερωτηµάτων και την 

δηµιουργία ηλεκτρονικών εντύπων και εκθέσεων.
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Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. Πηγές πληροφόρησης: Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήµες  

 

Θεωρία: 

Σύντοµη περιγραφή του αντικειµένου των ανθρωπιστικών και κοινωνικών 

επιστηµών. ∆οµή και χαρακτηριστικά της βιβλιογραφίας των ανθρωπιστικών 

και κοινωνικών επιστηµών. Ερευνητικές δραστηριότητες των επιστηµόνων των 

ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστηµών και ανάλυση των πληροφοριακών 

αναγκών τους. Αναφορά στις ιδιαιτερότητες της έρευνας που εµφανίζονται 

στα θέµατα που άπτονται αυτών των επιστηµών. Αξιολόγηση της 

πληροφόρησης και των εργαλείων ανάκτησής της βάσει συγκεκριµένων 

κριτηρίων αξιολόγησης (π.χ. "Internet Detective"). 

 

Εργαστήριο: 

• Εντοπισµός των πηγών πληροφόρησης στο ∆ιαδίκτυο που αφορούν τις 

αντίστοιχες επιστήµες. (WWW, Virtual Library: Sociology) 

• Έρευνα στον παγκόσµιο ιστό για συγκεκριµένα θέµατα των παραπάνω 

επιστηµών (Online εγκυκλοπαίδεια φιλοσοφίας 

(http://www.iep.utm.edu/) 

• Εντοπισµός τεκµηρίων γκρίζας βιβλιογραφίας 

• Χρήση βιβλιογραφικών βάσεων (Βιβλιογραφική βάση δεδοµένων του ΕΚΤ 

«Γλαύκα», η βάση δεδοµένων του ΕΚΤ Αργώ, Εθνικό Αρχείο ∆ιδακτορικών 

∆ιατριβών - βιβλιογραφική βάση δεδοµένων του ΕΚΤ, Social Science 

Citation Index, The American heritage dictionary of the English 

language (http://www.bartleby.com/61/) 

• Χρήση συλλογικού καταλόγου περιοδικών 

• Χρήση διαθετών ηλεκτρονικών περιοδικών ή εκδοτών (Elsevier, Emerald, 

Wilson Web) 
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• Χρήση ευρετηρίων επιτοµών (Sociological Abstracts Database, 

Socioweb) 

 

2. Επικοινωνίες - ∆ίκτυα 

 

Θεωρία: 

Οι επικοινωνίες δεδοµένων και η εξέλιξη τους, τα µέσα και τρόποι επικοινωνίας 

(σύγχρονη, ασύγχρονη, αναλογική και ψηφιακή), τα πρωτόκολλα 

επικοινωνιών, το µοντέλο OSI, τα δικτυακά µοντέλα επεξεργασίας (timesharing, 

DDP, Client/Server), τοπολογίες δικτύων, κατηγορίες δικτύων, πρωτόκολλα και 

αρχιτεκτονικές δικτύων, εξοπλισµός δικτύων, διαχείριση δικτύων, το τοπικό 

δίκτυο (LAN), επιλογή διακοµιστή (server), κατηγορίες διακοµιστών, 

χαρακτηριστικά διακοµιστή, λειτουργικό σύστηµα δικτύου (NOS), έλεγχος και 

ασφάλεια του τοπικού δικτύου, δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN) και οι 

εφαρµογές τους (VAN, IS, EDI, EFT, τηλεργασία, τηλεδιάσκεψη, συνεργατικές 

οµάδες), το Internet (εξέλιξη, δοµικά στοιχεία και χαρακτηριστικά), το 

πρωτόκολλο TCP/IP, η διαδικασία σύνδεσης στο Internet, φορείς πρόσβασης 

και τεχνολογίες σύνδεσης (PSTN, PPP, ISDN, DSL), οι υπηρεσίες του διαδικτύου, 

το ενδοδίκτυο (intranet), ο ρόλος και τα πλεονεκτήµατα σ? ένα οργανισµό, 

σχεδιασµός ενδοδικτύου, σύνδεση ενδοδικτύου, εφαρµογές στο web, 

προστασία και ασφάλεια των δικτύων, οι επιθέσεις και η αντιµετώπιση τους, 

κρυπτογράφηση και ηλεκτρονικές υπογραφές, ηλεκτρονικό έγκληµα, εθνική και 

ευρωπαϊκή νοµοθεσία, η κοινωνικοποίηση του διαδικτύου (social networking), 

η βελτιωµένη πλατφόρµα εφαρµογών web 2.0, η εκµετάλλευση της συλλογικής 

νοηµοσύνης, σύγχρονη ανοικτή και διαδραστική αρχιτεκτονική, η τεχνολογία 

RSS, ηλεκτρονικά ηµερολόγια (blogs), ηλεκτρονικές δυναµικές εγκυκλοπαίδειες 

(wikis), η εξέλιξη στο web 3.0 

 

 

Εργαστήριο: 

• Η χρήση του τοπικού δικτύου 

• ∆οµικά στοιχεία δικτύου 
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• ∆ιαµοιρασµός πόρων 

• ∆ικτυακές λειτουργίες και εφαρµογές 

• Σύνδεση LAN στο Internet 

• Οι άλλες υπηρεσίες του Internet (FTP, forums, telnet, mailing lists, 

ηλεκτρονική διάσκεψη) 

• Ο Παγκόσµιος Ιστός και οι αρχές του(γλώσσα, πρωτόκολλα, URL, Java 

και JavaScript, στοιχεία ελέγχου Vbscript και Active X, HTML, DHTML, XML 

CSS, εικόνες-ήχος και video) 

• Θέµατα ποιότητας, ασφάλειας και πνευµατικών δικαιωµάτων 

• ∆ικτυακές πύλες (portals) 

• Σύγχρονες εφαρµογές διαδικτύου (RSS, blogs, wikis) 

• Ο ρόλος του διακοµιστή (server) 

• Αντιµετώπιση προβληµάτων ασφαλείας στο τοπικό δίκτυο από έξωθεν 

επιθέσεις 

• Έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο για προγράµµατα ασφαλείας (firewall), 

αντι-ιικά (antivirus), καταπολέµησης κακόβουλου λογισµικού (adware, 

spyware) και ανεπιθύµητης αλληλογραφίας (spamming) 

 

3. Μέθοδοι Έρευνας  

 

Θεωρία: 

Βασικές έννοιες επιστηµονικής έρευνας, φιλοσοφικές αρχές, επαγωγικός και 

απαγωγικός συλλογισµός. Χαρακτηριστικά µιας καλής έρευνας και 

µορφοποίηση ερευνητικού θέµατος, υπόθεση εργασίας. Είδη έρευνας 

(Πρωτογενής, ∆ευτερογενής - Θεωρητική, Εφαρµοσµένη - Περιγραφική, 

Επεξηγηµατική - Ποιοτική, Ποσοτική). 

 

Μέθοδοι συλλογής δεδοµένων (Πείραµα, Επισκόπηση, Σπουδή Περίπτωσης, 

Εµπειρικά Θεµελιωµένη Θεωρία, ερωτηµατολόγιο, συνέντευξη κλπ.). 

Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά τους. Πληθυσµός και δείγµα έρευνας, 

αντιπροσωπευτικό δείγµα, µέγεθος δείγµατος, είδη δειγµατοληψίας, 

δειγµατοληψία στη ποσοτική έρευνα, δειγµατοληψία στη ποιοτική έρευνα. 
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Ανάλυση δεδοµένων, βασικές έννοιες Στατιστικής, Περιγραφική στατιστική, 

στατιστικά µέτρα, Μέτρα Κεντρικής τάσης (µέση τιµή, διάµεσος, επικρατούσα 

τιµή), Μέτρα µεταβλητότητας (εύρος, διακύµανση, τυπική απόκλιση). Λογισµικό 

για ποσοτική ανάλυση. Αρχές ποιοτικής ανάλυσης, κατηγοριοποιήσεις, 

κωδικοποίηση, λογισµικό για την ανάλυση ποιοτικών δεδοµένων 

 

Εργαστήριο: 

• Τεχνικές µορφοποίησης ερευνητικού θέµατος 

• Αξιολόγηση ερευνητικών εργασιών 

• Σύνταξη και σχεδιασµό ερωτηµατολογίου 

• ∆ιεξαγωγή συνέντευξης 

• Εξοικείωση µε το στατιστικό πακέτο SPSS και το προγράµµατα 

επεξεργασίας ποιοτικών δεδοµένων Atlas/ti 

• Εισαγωγή στην ανάλυση ποιοτικών δεδοµένων 

 

4. Απαιτήσεις χρηστών κατά την αναζήτηση πληροφοριών 

 

Αυτό το µάθηµα εξετάζει τις έννοιες, θεωρίες και µοντέλα που αφορούν τη 

µελέτη των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών και την πληροφοριακή 

συµπεριφορά τους. ∆ιάφορες πληροφοριακές συµπεριφορές, η 

πληροφοριακή ανάγκη, η χρήση, η αναζήτηση και η αξιολόγηση 

πληροφορίας αποτελούν τις βασικές έννοιες. Εξετάζεται η ανθρώπινη 

συµπεριφορά σε σχέση µε τα κανάλια πληροφόρησης, τις πληροφοριακές 

ανάγκες και τα εµπόδια στην πληροφόρηση, η αναζήτηση πληροφοριών, 

χρήση και διάδοση. Οι θεωρίες αναζήτησης πληροφοριών, οι µέθοδοι και οι 

συµπεριφορές των χρηστών θα µελετηθούν για να γίνει κατανοητό πως 

διάφορες οµάδες ανθρώπων αναζητούν, συλλέγουν και ανακτούν 

πληροφορία σε διάφορα πληροφοριακά περιβάλλοντα. Η πληροφοριακή 

συµπεριφορά αξιοποιεί θεωρίες της επιστήµης της πληροφόρησης, της 

ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας. 
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5. ∆ιοίκηση Βιβλιοθηκών / Κέντρων Πληροφόρησης 

 

Θεωρία: 

Μελετώνται οι βασικές λειτουργίες της διοίκησης, δηλαδή λήψη αποφάσεων 

σχεδιασµός, εκπόνηση πολιτικής, οργάνωση, καθοδήγηση, έλεγχος και 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων µε κύριο στόχο τις αλλαγές και τον 

εκσυγχρονισµό 

∆ίνονται, επίσης, οι βασικές αρχές της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, 

µελετώνται οι πρακτικές και οι δεξιότητες που απαιτούνται για την πρόσληψη, 

ανάπτυξη προσωπικού και την υποκίνηση του ανθρώπινου δυναµικού. 

Εργαστήριο: 

Κατάρτιση σχεδιαστικών πλάνων και µελέτες περιπτώσεων 

Ανάθεση για παρουσίαση στην τάξη συγκεκριµένων περιπτώσεων σε οµάδα 

φοιτητών µε στόχο τη συζήτηση πάνω σε µεθόδους ανάλυσης των 

προβληµάτων και στη λήψη συγκεκριµένων αποφάσεων 

6. Επιλογής 

α) ∆ιαχείριση Σύγχρονων Αρχείων 

Αυτό το µάθηµα σκοπό έχει να αναπτύξει ένα γενικό πλαίσιο δεοντολογίας και 

µεθοδολογίας για την οργάνωση και τη διαχείριση των σύγχρονων αρχείων, 

καθώς και να αξιοποιήσει µεθοδολογίες της έρευνάς τους. Γίνεται αναφορά 

στο περιεχόµενο των εννοιών φύση των αρχείων, ενεργά αρχεία (“records”), 

αρχεία (“archives”), στο πλαίσιο παραγωγής τεκµηρίων κοινωνικής και 

οργανωτικής δραστηριότητας. Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η κατανόηση 

των βασικών αρχειακών εργασιών στην οργάνωση των σύγχρονων αρχείων 

από τη στιγµή της δηµιουργίας τους µε τρόπο ώστε να διατηρείται η σηµασία 

και η αξία τους και να εξασφαλίζεται η φυσική επιβίωσή τους (αυθεντικότητα, 

ασφάλεια, επισήµανση, απογραφή, εποπτεία, παρακολούθηση 
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εκκαθαρίσεων). Στο µάθηµα θα εξεταστούν µε συστηµική προσέγγιση το 

ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ο ρόλος των ΓΑΚ στη δηµόσια διοίκηση, η 

διαχείριση των σύγχρονων αρχείων και οι νέες τεχνολογίες, η χρήση του 

ψηφιακού περιβάλλοντος και η απεικόνιση των τεκµηρίων, και η διαχείριση 

τεκµηρίων σε ειδικά υποστρώµατα. Ακόµη θα αναπτυχθούν ζητήµατα 

οικονοµίας και κοινωνίας της γνώσης, σηµαίνοντα ζητήµατα στρατηγικού 

σχεδιασµού, η σύνδεση των σύγχρονων αρχείων µε τους χρήστες στα πλαίσια 

της συστηµατικής διάχυσης («sharing») γνώσης, του διανοητικού/πνευµατικού 

κεφαλαίου («intellectual capital»), των κοινοτήτων δράσης («communities in 

action»)και της προστιθέµενης αξίας («added value»). 

β) ∆ιαχείριση γνώσης 

Αναφορά σε θέµατα παραγωγής, διάδοσης και κατανάλωσης της γνώσης 

στην κοινωνία, σε σχέση µε τους επιστήµονες της πληροφόρησης και τις 

λειτουργίες των βιβλιοθηκών και άλλων πληροφοριακών συστηµάτων και σε 

γενικές αρχές γνωστικής επιστήµης. Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η 

διαδικασία συλλογής της συσσωρεµένης εµπειρίας µιας επιχείρησης ή ενός 

οργανισµού, είτε αυτή βρίσκεται σε βάσεις δεδοµένων, ή σε έγγραφα, ή ακόµα 

και µέσα στο µυαλό των στελεχών της επιχείρησης ή του οργανισµού, και στη 

συνέχεια η διάχυση και χρησιµοποίησή της στα σηµεία εκείνα της επιχείρησης ή 

του οργανισµού όπου θα προσφέρει το µέγιστο ανταποδοτικό όφελος. Στο 

µάθηµα αυτό θα εξεταστούν η κατανόηση και ο ρόλος της Γνώσης και των 

Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Γνώσης στα πλαίσια ενός οργανισµού, ο κύκλος 

ζωής των συστηµάτων διαχείρισης γνώσης, η αρχιτεκτονική των συστηµάτων 

διαχείρισης γνώσης, η δηµιουργία γνώσης, οι τεχνικές σύλληψης-εκµαίευσης 

γνώσης, η αναπαράσταση γνώσης και η συλλογιστικές, η ανάπτυξη 

συστηµάτων διαχείρισης γνώσης, ο έλεγχος και η πιστοποίηση των 

συστηµάτων διαχείρισης γνώσης, η διάχυση της γνώσης, διάχυση γνώσης και 

διαδίκτυο, εργαλεία ανάπτυξης συστηµάτων διαχείρισης γνώσης, και οι πύλες 

γνώσης. 
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ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

1. Πηγές Πληροφόρησης: Θετικές και Εφαρµοσµένες Επιστήµες 

 

Θεωρία: 

Σύντοµη περιγραφή του αντικειµένου των θετικών και εφαρµοσµένων 

επιστηµών. ∆οµή και χαρακτηριστικά της βιβλιογραφίας των θετικών και 

εφαρµοσµένων επιστηµών. Ερευνητικές δραστηριότητες των επιστηµόνων των 

θετικών και εφαρµοσµένων επιστηµών και ανάλυση των πληροφοριακών 

αναγκών τους. Αναφορά στις ιδιαιτερότητες της έρευνας που εµφανίζονται 

στα θέµατα που άπτονται αυτών των επιστηµών. Αξιολόγηση της 

πληροφόρησης και των εργαλείων ανάκτησής της βάσει συγκεκριµένων 

κριτηρίων αξιολόγησης (π.χ. "Internet Detective"). 

 

Εργαστήριο: 

• Εντοπισµός των πηγών πληροφόρησης στο ∆ιαδίκτυο που αφορούν τις 

αντίστοιχες επιστήµες. 

• Έρευνα στον παγκόσµιο ιστό για συγκεκριµένα θέµατα των παραπάνω 

επιστηµών 

• Εντοπισµός τεκµηρίων γκρίζας βιβλιογραφίας 

• Χρήση ελληνικών βιβλιογραφικών βάσεων (Ιπποκράτης, ΙΡΙΣ, ΕΘΙΑΓΕ, 

ΠΕΧΩΤΕΕ, ∆ΗΜΗΤΡΑ, ΓΛΑΥΚΑ) 

• Χρήση συλλογικού καταλόγου περιοδικών 

• Χρήση διαθετών ηλεκτρονικών περιοδικών ή εκδοτών (όπως ACS-

American Chemical Society, AIP-American Institute of Physics, IOP-

Institute of Physics, Elsevier κ.α.) 

• Χρήση ευρετηρίων επιτοµών (Chemical abstracts, Biological abstracts 

κ.α.) 
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2. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Μεταδεδοµένα 

 

Περιγραφή των Ηλεκτρονικών ∆ηµοσιευµάτων στο Ίντερνετ, σε βάσεις 

δεδοµένων, ψηφιακές βιβλιοθήκες, ψηφιακά µουσεία και πύλες, θεµατικές πύλες 

και ιδρυµατικά αποθετήρια, κ.α. Ανάπτυξη µεταδεδοµένων και οντολογιών που 

θα αποτελέσουν το σηµασιολογικό υπόβαθρο των µηχανών αναζήτησης 

επόµενης γενιάς. Πρότυπα µεταδεδοµένων όπως το Dublin Core, το TEI, το EAD, 

το LOM, το GILS, το RDF, κ.α. ∆ιαλειτουργικότητα των προτύπων περιγραφής 

ηλεκτρονικών δηµοσιευµάτων.  

Ιστορική αναδροµή της ανάπτυξης και εξέλιξης των ψηφιακών βιβλιοθηκών, µε 

έµφαση σε εφαρµογές ψηφιακών και ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών. Θα δοθεί 

βαρύτητα σε εθνικές πολιτικές και προγράµµατα ανάπτυξης βιβλιοθηκών του 

µέλλοντος. Ανάπτυξη και θεωρητική και πρακτική έρευνα για έννοιες και 

εφαρµογές της Ψηφιακής, Ηλεκτρονικής, Υβριδικής, ∆ικτυακής, Πολυµεσικής, 

κ.λπ. βιβλιοθήκης. Θέµατα ψηφιοποίησης υλικού, αξιολόγησης ψηφιακών 

βιβλιοθηκών, πολιτικές ανάπτυξης των βιβλιοθηκών αυτών, οικονοµική και τεχνική 

υποστήριξη των ψηφιακών βιβλιοθηκών, τεχνικά χαρακτηριστικά τους, διοίκηση 

τους, εφαρµογές ηλεκτρονικών βιβλίων και αρχείων στις ψηφιακές βιβλιοθήκες 

και θέµατα ασφάλειάς τους και εξασφάλισης των πνευµατικών δικαιωµάτων των 

πηγών. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Θεµατικές και Κυβερνητικές Πύλες, Ιδρυµατικά 

Αποθετήρια, Ψηφιακά Μουσεία, κ.α. και ο ρόλος τους στη δια βίου µάθηση (life-

long learning), στην ηλεκτρονική µάθηση (e-learning) και στην ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση (e-government). 
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3. Μάρκετινγκ και ∆ηµόσιες Σχέσεις 

 

Στα πλαίσια του µαθήµατος εξετάζονται βασικά στοιχεία της επικοινωνίας 

(ποµπός, µέσο, µήνυµα, δέκτης), αντίληψη, µορφές επικοινωνίας, κοινό, 

στάση, µέτρηση των στάσεων, κοινή γνώµη καθώς και ο ρόλος της 

επικοινωνίας στις βιβλιοθήκες και στα κέντρα πληροφόρησης. Επίσης 

παρουσιάζονται θέµατα δηµοσίων σχέσεων, ΜΜΕ, τρόποι επικοινωνίας, 

δηµοσιογράφων και υπευθύνων δηµοσίων σχέσεων καθώς και οι πρακτικές 

πλευρές των ∆ηµοσίων Σχέσεων στις βιβλιοθήκες και στα κέντρα 

πληροφόρησης. 

 

Εισαγωγή στην έννοια του µάρκετινγκ, εργαλεία και µεθοδολογία του 

µάρκετινγκ, σχεδιασµός προγραµµάτων µάρκετινγκ και χρήση τους στις 

βιβλιοθήκες και στα κέντρα πληροφόρησης. 

 

4. ∆ιαχείριση Αυτοµατοποιηµένων Συστηµάτων Βιβλιοθηκών  

 

Θεωρία: 

Παρουσίαση της ιστορίας του αυτοµατισµού των βιβλιοθηκών. Εξελίξεις σε 

θέµατα που αφορούν τα ολοκληρωµένα προγράµµατα βιβλιοθηκών, 

συνεργασίες βιβλιοθηκών, συλλογικοί κατάλογοι, ψηφιακές βιβλιοθήκες, 

πρόσβαση σε αποµακρυσµένες πηγές, υπηρεσίες µέσω διαδικτύου, 

σηµασιολογικός ιστός, οντολογίες, Library 2.0, web 2.0, ανοιχτό λογισµικό. 

Επίσης γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση των εξελίξεων της διεθνούς αγοράς 

και της κατάστασης του αυτοµατισµού των ελληνικών βιβλιοθηκών. Επίσης 

εξετάζονται θέµατα που αφορούν την εφαρµογή, τη χρήση και διαχείριση 

αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων. Σαν βασικό πλαίσιο καταγραφής και 

ανάλυσης της κατάστασης χρησιµοποιείται η συστηµική θεωρία και 

παρουσιάζονται βασικά σηµεία της ανάλυσης συστήµατος. Ιδιαίτερη έµφαση 

δίνεται στην κατανόηση των απαιτήσεων που σχετίζονται µε την ανάπτυξη 

νέων υπηρεσιών ή την αλλαγή λογισµικού (προσωπικό, εξοπλισµός, 
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υποστήριξη, προϋπολογισµός) και παρουσιάζονται βασικά στοιχεία 

σχεδιασµού νέων υπηρεσιών. Παρουσιάζεται η µεθοδολογία αξιολόγησης 

διαφορετικών προγραµµάτων (µε έµφαση κυρίως σε θέµατα ευχρηστίας, 

προτύπων, λειτουργικών χαρακτηριστικών), έχοντας υπόψη τις διαδικασίες της 

ελληνικής δηµόσιας διοίκησης για την επιλογή και αγορά συστηµάτων. 

 

Εργαστήριο: 

• Χρήση συστηµάτων αυτοµατισµού 

• Αξιολόγηση αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων 

• Αξιολόγηση ευχρηστίας 

• Αξιολόγηση λειτουργικών χαρακτηριστικών 

 

5. Θεωρίες της Μάθησης  

 

Εισαγωγή στον τρόπο που µαθαίνουν οι άνθρωποι και βασικά χαρακτηριστικά 

των θεωριών µάθησης. Ερµηνεία βασικών εννοιών που αφορούν τη µάθηση 

Θα εξεταστούν διάφορες θεωρίες µάθησης και µοντέλα ανάπτυξης 

µαθήµατος. Μεταβίβαση της µάθησης. Σχηµατισµός των εννοιών και λύση των 

προβληµάτων. Θεωρίες της επικοινωνίας. Προβλήµατα κατά την επικοινωνία. 

Μάθηση και ατοµικές διαφορές, παιδιά µε ειδικές δεξιότητες, χαρισµατικά 

παιδιά. Ο ρόλος του βιβλιοθηκονόµου/επιστήµονα της πληροφόρησης στην 

εκπαίδευση των κοινωνικά µη προνοµιούχων ατόµων. 

 



Ο
δ
η
γό
ς 
Σ
π
ο
υ
δ
ώ
ν
 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

1. Σεµινάριο Τελειόφοιτων  

 

Θεωρία: 

∆ιαλέξεις µικρής διάρκειας για την επισήµανση όσο το δυνατόν περισσοτέρων 

θεµάτων που απασχολούν τις βιβλιοθήκες και τις υπηρεσίες πληροφόρησης τη 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή : Θέµατα που αφορούν είτε στη λειτουργία είτε 

στην προσφορά υπηρεσιών. 

 

Εργαστήριο: 

Παρουσίαση από τους φοιτητές, είτε οµαδικά είτε µεµονωµένα, µε 

ολοκληρωµένο τρόπο, ενός θέµατος που τους έχει ανατεθεί Η ανάθεση των 

θεµάτων γίνεται µετά από επιλογή του φοιτητή µέσα από λίστα µε θέµατα που 

προτείνει ο καθηγητής. 

Συζήτηση στην τάξη µεταξύ των φοιτητών και του καθηγητή για το 

συγκεκριµένο θέµα, και ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια της 

παρουσίασης των θεµάτων σε ηµεροµηνίες που έχουν ορισθεί στην αρχή του 

εξαµήνου κατά την ανάθεση. 

 

2. Πληροφορία και Κοινωνία  

 

Εξετάζεται η φύση και ο ρόλος της πληροφορίας, της πληροφόρησης και της 

τεχνολογίας της πληροφόρησης στην κοινωνία. Τι είναι η πληροφορία; 

Ιδιότητες της πληροφορίας. Εννοιολογική και σηµασιολογική προσέγγιση της 

πληροφορίας. Η σχέση της πληροφορίας και της γνώσης. Η διαδικασία της 

πληροφόρησης από την αντίληψη ως τη γνώση. Η έννοια της συνάφειας και οι 

αξίες της πληροφορίας: αξία χρήσης και εµπορευµατική αξία. Πως η 

πληροφορία και η τεχνολογία της επικοινωνίας επιδρούν στις αλλαγές της 

κοινωνίας. Αλλαγές που έχουν προέλθει από την εµπορευµατοποίηση της 

πληροφορίας και την τεχνολογία της πληροφορίας στις επιστήµες, στην 

κοινωνική και οικονοµική δοµή, στις πολιτιστικές αξίες: προβλήµατα 
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πρόσβασης στην πληροφορία. Εξετάζεται επίσης ένα γενικό πλαίσιο θεµάτων 

που αφορούν την κοινωνία των πληροφοριών από κοινωνιολογική, 

οικονοµική και επικοινωνιακή άποψη. Θα εξεταστούν διαφορετικά θεωρητικά 

πλαίσια (Bells, Castells). Η ηθική της πληροφορίας και της πληροφόρησης. 

Παράγοντες που πρέπει να πάρει υπόψη του ο επιστήµονας της 

πληροφόρησης στη διαδικασία επεξεργασίας της πληροφορίας: εθνικά, 

κοινωνικά, επαγγελµατικά. Ο τελικός στόχος του µαθήµατος είναι να συµβάλει 

στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου της βιβλιοθήκης και του κέντρου 

πληροφόρησης στην επερχόµενη κοινωνία των πληροφοριών και του ρόλου 

του επιστήµονα της πληροφόρησης. 

 

3. Σχεδιασµός ∆ικτυακών Τόπων  

• Η συµβολή ενός δικτυακού τόπου στην ανάπτυξη και διάδοση των 

υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. 

• Ο ρόλος των βιβλιοθηκονόµων στο σχεδιασµό του δικτυακού τόπου 

µιας βιβλιοθήκης. 

• Αρχές δηµιουργίας τοποθεσιών στο web (σχεδίαση, δηµιουργία και 

δηµοσίευση τοποθεσίας) 

• ∆ηµιουργία ιστοσελίδων (δηµιουργία ιστοσελίδας µε εντολές γλώσσας 

χαρακτηρισµού (HTML), λίστες και πίνακες, εµφάνιση ιστοσελίδας, 

µορφοποίηση κειµένου, προσθήκη εικόνων, δηµιουργία δεσµών, 

φορµών καιν πλαισίων) 

• Εκµάθηση προγραµµάτων συγγραφής και επεξεργασίας ιστοσελίδων 

(FrontPage, Dream weaver, Expression web, κ.α.) 

• Γραφικά στις ιστοσελίδες (αρχεία γραφικών (.gif, .tif, .jpg), εφέ και 

διαφάνειες, βελτίωση ποιότητας γραφικών, animation, προγράµµατα 

γραφικών και πολυµέσων στο web) 

• Προσθήκη ήχου και video στις ιστοσελίδες (τύποι αρχείων ήχου, 

δηµιουργία αρχείων ήχου στο web, ενσωµάτωση ήχου και video στις 

ιστοσελίδες, πολυµέσα στην ιστοσελίδα) 
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• Πρόσθετες λειτουργίες ιστοσελίδων (µορφοποίηση µε CSS, προσθήκη 

αντικειµένων, ηµερολογίου, µετρητού επισκεπτών, forum, ειδήσεων κ.α.) 

• ∆ηµοσίευση ιστοσελίδων στο web ( διαδικασία σύνδεσης web server και 

site, προετοιµασία αρχείων, έλεγχος παρουσίασης ιστοσελίδων µέσα 

από διάφορους browsers, εντοπισµός και διόρθωση σφαλµάτων) 

• Ενίσχυση της δηµοτικότητας της τοποθεσίας (συνδέσεις µε άλλες 

τοποθεσίες, σύνδεση µε θεµατικούς καταλόγους και µηχανές 

αναζήτησης 

• Αξιολόγηση δικτυακών τόπων σε θέµατα περιεχοµένου και 

προσβασιµότητας 

• Μελέτη και αξιολόγηση δικτυακών τόπων µε τη χρήση λογισµικών όπως 

το Camtasia, κ.α. 

 

 

4. Πληροφοριακή παιδεία 

 

Θεωρία: 

Η αναγκαιότητα της πληροφοριακής παιδείας, τι είναι πληροφοριακή παιδεία 

και τι κριτική σκέψη. Ο ρόλος των βιβλιοθηκονόµων στην ανάπτυξη 

πληροφοριακής παιδείας και η αναγκαιότητα εκπαίδευσης τους. Τι είναι 

θεωρίες µάθησης και τι σχέδιο µαθήµατος. Συµπεριφορισµός και 

αντικειµενισµός, καθώς και χαρακτηριστικά των µοντέλων σχεδιασµού 

µαθήµατος. Κονστρουκτιβιστική και διερευνητική προσέγγιση. Σχεδιασµός 

µαθήµατος µε κονστρουκτιβιστική προσέγγιση καθώς και χαρακτηριστικά των 

µοντέλων σχεδιασµού µαθήµατος. Οµοιότητες και διαφορές του 

µπιχεβιορισµού και κονστρουκτιβισµού. Μοντέλα Πληροφοριακής Εκπαίδευσης 

/ Στρατηγικές, τεχνικές και πρακτικές για διδασκαλία πληροφοριακής 

εκπαίδευσης και ανασκόπηση προγραµµάτων πληροφοριακής εκπαίδευσης. 

 

Εργαστήριο: 

Ένα κονστρουκτιβιστικό µοντέλο σχεδιασµού µαθήµατος. Ανάπτυξη 

προγράµµατος βασισµένου σε κονστρουκτιβιστικό µοντέλο. 
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5. Επιλογή 

α) Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών 

 

Θεωρία: 

Ανάλυση θεµάτων οργάνωσης, διοίκησης και στελέχωσης της σχολικής 

βιβλιοθήκης. Έµφαση θα δοθεί στον τρόπο ανάπτυξης πολιτικής επιλογής 

υλικού για να εξυπηρετεί τους στόχους της βιβλιοθήκης και στον τρόπο 

ανάπτυξης των υπηρεσιών ώστε να συµβάλλει στη βελτίωση επίδοσης των 

µαθητών και στη µείωση κοινωνικών ανισοτήτων. Το µάθηµα θα επικεντρωθεί 

επίσης στον στην τρόπο προώθησης της ανάγνωσης και στις στρατηγικές 

που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους βιβλιοθηκονόµους των σχολικών 

βιβλιοθηκών για να προωθήσουν δεξιότητες πληροφοριακής παιδείας. 

Εργαστήριο: 

• ∆ηµιουργία πολιτικής επιλογής υλικού για σχολικές βιβλιοθήκες 

• Ανάπτυξη στρατηγικών που αναπτύσσουν την ανάγνωση από τους 

µαθητές 

• Ανάπτυξη προγράµµατος κατάλληλου για τους µαθητές ώστε να 

µάθουν τη χρήση πηγών της βιβλιοθήκης 

 

β) Οργάνωση και Λειτουργία Μονάδων Πληροφόρησης 

 

Θεωρία: 

Ανάλυση και τύποι οργανισµών που απαιτούν τη λειτουργία Μονάδας 

Πληροφόρησης. Πολιτικοοικονοµική ανάλυση του περιβάλλοντος. Θεωρίες, 

αρχές και λειτουργίες της ∆ιεύθυνσης των Μονάδων Πληροφόρησης. 

Εντοπισµός των επιχειρησιακών στόχων και ανάλυση πληροφοριακών 

αναγκών. Στρατηγικός σχεδιασµός πληροφόρησης. Έµφαση θα δοθεί στο 

ρόλο του χρήστη. 
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Εργαστήριο: 

• Εντοπισµός συγκεκριµένων προβληµάτων διεύθυνσης που 

αντιµετωπίζουν οι µονάδες πληροφόρησης 

• Εντοπισµός των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών πληροφόρησης 

• Ανάλυση και παρουσίαση συγκεκριµένων χρηστών µίας µονάδας 

 

 

6. Λογοτεχνία και Υλικό για Παιδιά και Εφήβους 

 

Παρουσιάζονται βιβλία για παιδιά 2-10 ετών και καλύπτονται οι παρακάτω 

θεµατικές ενότητες: παραµύθια, παραµυθικές ιστορίες, ιστοριούλες, οι κλασικοί 

παραµυθάδες, η εικονογράφηση στο παραµύθι, το χιούµορ στη σύγχρονη 

παραµυθική ιστορία/οικολογία και η παραµυθική ιστορία. Επίσης αναλύεται η 

περίπτωση Τριβιζά και γίνονται αναφορές στα βιβλία γνώσεων και στα 

εγκυκλοπαιδικά, στην ευρηµατικότητα των εκδόσεων, καθώς και σε σύγχρονα 

θέµατα που αφορούν στο παιδικό βιβλίο. Επίσης, παρουσιάζονται 

µυθιστορήµατα και νουβέλες για νέους 11-16 ετών που καλύπτουν τις 

παρακάτω θεµατικές ενότητες: ιστορικό µυθιστόρηµα, ιστορική αναδροµή και 

σύγχρονα µυθιστορήµατα, περιπετειώδες µυθιστόρηµα, αστυνοµικό, 

µυστηρίου, δράσης και κοινωνικό µυθιστόρηµα. Τέλος, γίνεται αναφορά στον 

Ντίκενς και στον Μαλό, καθώς και στο σύγχρονο κοινωνικό µυθιστόρηµα µε 

θέµατα όπως ναρκωτικά, Aids, ρατσισµός, διαζύγιο των γονιών, προβλήµατα 

εφηβείας, σχέσεις παιδιών-δασκάλων, χουλιγκανισµός και οι πρώτοι εφηβικοί 

έρωτες. 
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Ως προαπαιτούµενα µαθήµατα καθορίζονται τα παρακάτω: 

 

1. 1. Πηγές &Υπηρεσίες Πληροφόρησης 

2. Ανάπτυξη και ∆ιαχείριση Συλλογής & 

∆ιαχείριση Πληροφοριών 

3. Απαιτήσεις Χρηστών κατά την 

Αναζήτηση Πληροφοριών 

4. ∆ιοίκηση Βιβλιοθηκών / Κέντρων 

Πληροφόρησης 

Βιβλιοθήκες και Κοινωνία 

2. 1. Ταξινοµικά Συστήµατα Ι,  
2. Περιγραφική Καταλογογράφηση Ι,  
3. Ταξινοµικά Συστήµατα ΙΙ,  
4. Θεµατική Ευρετηρίαση 

5. Αρχεία και οργάνωσή τους 

Εισαγωγή στην Οργάνωση Υλικού 

και Πληροφοριών 

3. 1. Πολυµεσικές Εφαρµογές 

2. Online Ανάκτηση Πληροφοριών 

3. Βάσεις ∆εδοµένων 

4. Επικοινωνίες – ∆ίκτυα 

Εισαγωγή στην Πληροφορική  

4. Αγγλικά ΙΙ Αγγλικά Ι 

5. Ηλεκτρονική Εκδοτική Πολυµεσικές Εφαρµογές 

6. Περιγραφική Καταλογογράφηση ΙΙ Περιγραφική Καταλογογράφηση Ι 

7. 1. Θησαυροί  
2. Online Ανάκτηση Πληροφοριών 

Θεµατική Ευρετηρίαση 

8. 1.Πηγές Πληροφόρησης: Ανθρωπιστικές 

& Κοινωνικές Επιστήµες 

2. Πηγές Πληροφόρησης: Θετικές και 
Εφαρµοσµένες Επιστήµες 

1. Πηγές & Υπηρεσίες 

Πληροφόρησης 

2. Online Ανάκτηση Πληροφοριών 

9. Μέθοδοι Έρευνας Έρευνα και Συγγραφή Εργασίας 

10. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Μεταδεδοµένα 1.Περιγραφική Καταλογογράφηση ΙΙ 
2. Online Ανάκτηση Πληροφοριών 

11. 1. Μάρκετινγκ και ∆ηµόσιες Σχέσεις 

2. Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών 

Βιβλιοθηκών ή Οργάνωση και 
Λειτουργία Μονάδων Πληροφόρησης 

(ΕΠΙΛΟΓΗΣ) 

∆ιοίκηση Βιβλιοθηκών / Κέντρων 

Πληροφόρησης 

12. ∆ιαχείριση Αυτοµατοποιηµένων 

Συστηµάτων Βιβλιοθηκών 

Βάσεις ∆εδοµένων 

13. Σεµινάριο Τελειοφοίτων Μέθοδοι Έρευνας 

14. Πληροφορία και Κοινωνία Απαιτήσεις Χρηστών κατά την 

Αναζήτηση Πληροφοριών 

15. Σχεδιασµός ∆ικτυακών Τόπων Επικοινωνίες – ∆ίκτυα 

16. Πληροφοριακή Παιδεία Θεωρίες της Μάθησης 
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Ως µαθήµατα Ειδικότητας καθορίζονται τα παρακάτω: 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ∆. Μ. 

1. Εισαγωγή στην Οργάνωση Υλικού και Πληροφοριών 5 

2. Ταξινοµικά Συστήµατα Ι 7 

3. Περιγραφική Καταλογογράφηση Ι 7 

4. Πηγές &Υπηρεσίες Πληροφόρησης 6 

5. Ταξινοµικά Συστήµατα ΙΙ 7 

6. Περιγραφική Καταλογογράφηση ΙΙ 7 

7. Θεµατική Ευρετηρίαση 7 

8. Θησαυροί 5 

9. Αρχεία και Οργάνωσή τους 7 

10. Ανάπτυξη και ∆ιαχείριση Συλλογής και ∆ιαχείριση 

Πληροφοριών. 

6 

11. Online Ανάκτηση Πληροφοριών. 7 

12. Πηγές Πληροφόρησης: Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήµες 6 

13. Πηγές Πληροφόρησης: Θετικές και Εφαρµοσµένες Επιστήµες 6 

14. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Μεταδεδοµένα 8 

15. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. 4 

16. Πληροφοριακή Παιδεία. 6 
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Μαθήµατα κατά Τοµέα Μαθηµάτων 

 

 

Α ΄ Τοµέας Μαθηµάτων: 

Πληροφορία και Υπηρεσίες Πληροφόρησης  

 

α/α Μάθηµα Ώρες/εβδ
. 

Θ Ε ∆Μ Χαρ. 

  

Φόρτος 

Εργ. 

1 Βιβλιοθήκες και Κοινωνία 4 4 0 5 ΕΥ 8,3 

2 Πηγές &Υπηρεσίες 

Πληροφόρησης 

5 3 2 6 Ε 10,0 

3 Πηγές Πληροφόρησης: 

Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές 

Επιστήµες 

5 3 2 6 Ε 10,0 

4 Πηγές Πληροφόρησης: Θετικές 

και Εφαρµοσµένες Επιστήµες 

5 3 2 6 Ε 10,0 

5 Online Ανάκτηση Πληροφοριών 6 2 4 7 Ε 11,7 

6 Επικοινωνίες – ∆ίκτυα 4 2 2 5 ΓΥ 8,3 

7 Απαιτήσεις Χρηστών κατά την 

Αναζήτηση Πληροφοριών 

3 3 0 4 ΕΥ 6,7 

8 Μάρκετινγκ και ∆ηµόσιες Σχέσεις 4 4 0 5 ΕΥ 8,3 

9 Σεµινάριο Τελειοφοίτων 3 1 2 4 Ε 6,7 

10 Πληροφορία και Κοινωνία 4 4 0 5 ΕΥ 8,3 

11 Πληροφοριακή Παιδεία 5 3 2 6 Ε 10,0 

12 Μέθοδοι Έρευνας 6 4 2 6 ΕΥ 10,0 

13 ∆ιοίκηση Βιβλιοθηκών / Κέντρων 

Πληροφόρησης 

6 4 2 7 ΕΥ 11,7 

14 Οργάνωση και Λειτουργία 

Σχολικών Βιβλιοθηκών ή 

Οργάνωση και Λειτουργία 

Μονάδων Πληροφόρησης 

(ΕΠΙΛΟΓΗΣ) 

4 2 2 

  

5 Ε 8,3 

15 Έρευνα και Συγγραφή Εργασίας 3 3 0 4 ΓΥ 6,7 



Ο
δ
η
γό
ς 
Σ
π
ο
υ
δ
ώ
ν
 

16 Σύγχρονες Τάσεις στη Λογοτεχνία 4 4 0 5 ΓΥ 8,3 

17 Ιστορία και Φιλοσοφία των 

Επιστηµών 

4 4 0 5 ΓΥ 8,3 

18 Λογοτεχνία και Υλικό για Παιδιά 

και Εφήβους 

3 3 0 3 ΓΥ 5,0 

19 Θεωρίες της Μάθησης 5 5 0 6 ∆Ο 10,0 

  

  

 

Β ΄ Τοµέας Μαθηµάτων: 

Επεξεργασία και ∆ιαχείριση Υλικού και Πληροφοριών 

 

α/α Μάθηµα Ώρες/εβ
δ. 

Θ Ε ∆Μ Χαρ. 

  

Φόρτος 

Εργ. 

1 Εισαγωγή στην Οργάνωση 

Υλικού και Πληροφοριών 

4 4 0 5 Ε 8,3 

2 Ταξινοµικά Συστήµατα Ι 6 3 3 7 Ε 11,7 

3 Περιγραφική 

Καταλογογράφηση Ι 
5 3 2 7 Ε 11,7 

4 Ταξινοµικά Συστήµατα Ι Ι 6 3 3 7 Ε 11,7 

5 Περιγραφική 

Καταλογογράφηση ΙΙ 
6 3 3 7 Ε 11,7 

6 Θεµατική Ευρετηρίαση 6 3 3 7 Ε 11,7 

7 Θησαυροί 4 2 2 5 Ε 8,3 

8 Αρχεία και Οργάνωσή τους 6 4 2 7 Ε 11,7 

9 Ανάπτυξη και ∆ιαχείριση 

Συλλογής και ∆ιαχείριση 

Πληροφοριών 

5 3 2 6 Ε 10,0 

10 Εισαγωγή στην Πληροφορική 5 2 3 6 ΓΥ 10,0 

11 Πολυµεσικές Εφαρµογές 4 1 3 4 ΓΥ 6,7 



Ο
δ
η
γό
ς 
Σ
π
ο
υ
δ
ώ
ν
 

12 Βάσεις ∆εδοµένων 4 2 2 5 ΓΥ 8,3 

13 Σχεδιασµός ∆ικτυακών Τόπων 6 2 4 7 ΓΥ 11,7 

14 Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και 
Μεταδεδοµένα 

6 4 2 8 Ε 13,3 

15 ∆ιαχείριση 

Αυτοµατοποιηµένων 

Συστηµάτων Βιβλιοθηκών 

4 2 2 5 ΕΥ 8,3 

16 Αγγλικά Ι 4 2 2 5 ΓΥ 8,3 

17 Αγγλικά ΙΙ 4 2 2 4 ΓΥ 6,7 

18 ∆ιαχείριση Σύγχρονων Αρχείων 

ή ∆ιαχείριση Γνώσης 

(ΕΠΙΛΟΓΗ) 

2 2 0 2 ΓΥ 3,3 

19 Ιστορία Βιβλίου και Συντήρηση 2 2 0 2 ΕΥ 3,3 

20 Ηλεκτρονική Εκδοτική 4 1 3 4 ∆Ο 6,7 

 

 

 

 

 

 


