01. Τι είναι η επιζηήμη ηηρ Βιβλιοθηκονομίαρ – Πληποθόπηζηρ;
Η Δπηζηήκε ηεο Πιεξνθνξίαο κειεηά ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δνκήο θαη ηεο κεηάδνζεο
πιεξνθνξηώλ θαζώο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ.
Η Δπηζηήκε ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ
ιεηηνπξγηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε ηεο γλώζεο ζε όπνηα
κνξθή θαη αλ ζπγθεληξώλεηαη ζηηο βηβιηνζήθεο θαη ζηηο κνλάδεο πιεξνθόξεζεο.
Αζρνιείηαη επίζεο κε ηελ εμαζθάιηζε εύθνιεο πξόζβαζεο ζε πιηθό θαη πιεξνθνξίεο
κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ.
Η επηζηήκε ηεο Πιεξνθόξεζεο απνηειεί κεηεμέιημε θαη δηεύξπλζε ηεο
Βηβιηνζεθνλνκίαο θαζώο έρεη σο έρεη σο αληηθείκελν ηνλ εληνπηζκό, επεμεξγαζία,
δηαρείξηζε θαη κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ηεθκεξίσλ θαη πιεξνθνξηώλ κε ζηόρν ηελ
θάιπςε ησλ πιεξνθνξηαθώλ αλαγθώλ ηνπ εμππεξεηνύκελνπ θνηλνύ.
Με βάζε ηηο ζπλερείο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο, δηακνξθώλεηαη ζήκεξα ζε κηα εληαία
επηζηήκε ηεο πιεξνθνξίαο ε νπνία πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο ζρεηηθνύο θιάδνπο
(Βηβιηνζεθνλνκία, Αξρεηνλνκία, Μνπζεηνινγία θαη Τεθκεξίσζε) θαη αληηθείκελν
ηεο νπνίαο είλαη ν εληνπηζκόο, ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία, νξγάλσζε, δηαθίλεζε, θαη
δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηώλ αλεμαξηήησο κνξθήο ή πιηθνύ πάλσ ζην νπνίν είλαη
θαηαγεγξακκέλεο.

02. Πώρ διαμοπθώνεηαι ο κλάδορ ηηρ Βιβλιοθηκονομίαρ και Πληποθόπηζηρ με
ηην ειζαγωγή ηων νέων ηεσνολογιών;
Γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξώπνπ ε ζπγθεληξσκέλε πιεξνθνξία
ήηαλ ζπλαξηεκέλε κε ηελ θαηαγξαθή ηεο ζε ρεηξόγξαθα ή ηππσκέλα βηβιία, νπόηε ν
«επηζηήκνλαο» ηεο «πιεξνθόξεζεο» ήηαλ ν δηαρεηξηζηήο ησλ βηβιίσλ απηώλ. Η
ηαμηλόκεζε ινηπόλ ησλ βηβιίσλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο (αιθαβεηηθό, ζεκαηηθό θιπ)
ήηαλ ην κέζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο θαηαγξακκέλεο θαη θπιαγκέλεο
ζε εηδηθνύο ρώξνπο πιεξνθνξίαο.
Σηηο κέξεο καο ε πιεξνθνξία ππάξρεη αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν απνηύπσζήο ηεο ή
κεηάδνζήο ηεο. Δίλαη πιένλ ηδεαηή κε ηελ έλλνηα όηη κπνξεί λα παξαζηαζεί κε
ηξόπνπο, νη νπνίνη αιιάδνπλ δπλακηθά (είδνο, κέγεζνο παξνπζίαζεο, ηξόπν
κεηάδνζεο, θιπ) ζε ραξηί ή ζε νζόλε, κέζσ αθνπζηηθώλ κεζόδσλ ή δηαδηθηπαθά,
θιπ. Δπίζεο ε πξόζβαζε θαη ε αλάθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη κέζα από
πνηθίινπο ηξόπνπο κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ πεδίσλ, ή θαη κέζσ θάζε ιέμεο ηνπ θεηκέλνπ
θαη ή θαη ζεκαζηνινγηθά..
Δπίζεο, ε απόθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο δελ ζεκαίλεη πιένλ ηελ αγνξά ή ηνλ δαλεηζκό
θάπνηνπ βηβιίνπ αιιά απιά θαη κόλν ηελ πξόζβαζε ζηε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία
σο ζύλνιν ή σο ηκήκα. Πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη απηέο ηηο αλάγθεο ην Τκήκα παξέρεη
καζήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ησλ επηθνηλσληώλ
αιιά θαη ηηο δνκέο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξηώλ.

03. Ποιο είναι ηο έπγο ηος Βιβλιοθηκονόμος/ Επιζηήμονα ηηρ Πληποθόπηζηρ;
Ο/Η επηζηήκνλαο ηεο πιεξνθόξεζεο κέρξη ζρεηηθά πξόζθαηα, πεξηνξίδνληαλ ζηε
ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία, νξγάλσζε θαη κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ
δηαζεζίκσλ από ηε βηβιηνζήθε ή άιιεο κνλάδεο πιεξνθόξεζεο ηεθκεξίσλ θαη
πιεξνθνξηώλ. Σήκεξα θαιείηαη λα αλαιάβεη λένπο ξόινπο θαη λα ζπκβάιεη ζηηο
εμειίμεηο ζην επαγγεικαηηθό πεδίν. Σην πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθώλεηαη είλαη ν
δεκηνπξγόο απνζεηεξίσλ γλώζεο, ν δηαρεηξηζηήο δηθηπαθώλ ππιώλ θαη ςεθηαθνύ
πεξηερνκέλνπ, ν δηαρεηξηζηήο βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ζύκβνπινο πιεξνθόξεζεο πνπ
δηεπθνιύλεη ηελ πξόζβαζε ησλ ρξεζηώλ, ζηηο ζρεηηθέο κε ηηο αλάγθεο ηνπο πνηνηηθέο
πιεξνθνξίεο.
Σπκκεηέρεη ζε όια ηα ζηάδηα ηνπ θύθινπ δηαρείξηζεο πιεξνθνξηώλ από ηνλ
εληνπηζκό θαη νξγάλσζή ηνπο κέρξη ηελ απόδνζε θαη ηε ρξήζε ηνπο.
04. Ποιερ είναι οι επαγγελμαηικέρ πποοπηικέρ ηος Βιβλιοθηκονόμος /
Επιζηήμονα ηηρ Πληποθόπηζηρ;
Ο /Η βηβιηνζεθνλόκνο/ Δπηζηήκνλαο ηεο Πιεξνθόξεζεο έρεη ηε δπλαηόηεηα
απαζρόιεζεο ζε θάζε είδνπο κνλάδα πιεξνθόξεζεο, δειαδή Βηβιηνζήθεο ( Δζληθή
Βηβιηνζήθε, Βηβιηνζήθε Βνπιήο, Λατθέο, Σρνιηθέο, Αθαδεκατθέο, Δηδηθέο
Βηβιηνζήθεο), ζε αξρεία, θέληξα πιεξνθόξεζεο, θέληξα ηεθκεξίσζεο, θάζε είδνπο
ππεξεζίεο πιεξνθόξεζεο, θαη ζε άιιεο ζπλαθείο ζέζεηο. Δπηπιένλ, ην πεδίν
απαζρόιεζεο επεθηείλεηαη ζηνπο ηνκείο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθόξεζεο, ρξήζεο
Γηαδηθηύνπ, δηακόξθσζεο πιεξνθνξηαθνύ αιθαβεηηζκνύ, ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη
δηαρείξηζεο απνζεηεξίσλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ, ηζηνζειίδσλ θαη εθδνηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ. Οη δεμηόηεηεο πνπ απνθηά κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ ζε δηαθνξεηηθά
πεξηβάιινληα εξγαζίαο.
05. Υπάπσοςν εςκαιπίερ απαζσόληζηρ ζηον ιδιωηικό ηομέα;
Η δπλαηόηεηα απαζρόιεζεο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα είλαη κεγάιε θαη θάζε ρξόλν δείρλεη
λα ηζρπξνπνηείηαη. Δλδεηθηηθά, ηα ηειεπηαία ρξόληα, πέξα από παξαδνζηαθνύο
ηνκείο, όπσο νη πνιηηηζηηθνί νξγαληζκνί θαη ζύιινγνη, έρνπλ δεηεζεί απόθνηηνη ηνπ
ηκήκαηνο γηα ηε δηαρείξηζε αξρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ ζε κεγάιεο εηαηξείεο θαη
νξγαληζκνύο, γηα ηελ ηεθκεξίσζε ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ, ηε δεκηνπξγία ςεθηαθώλ
απνζεηεξίσλ θαη γηα απαζρόιεζε ζε εηαηξείεο δηαρείξηζεο γλώζεο, ειεθηξνληθώλ
ππεξεζηώλ θαη πξντόλησλ, ζε βηβιηνπσιεία, δηθεγνξηθά, αξρηηεθηνληθά θαη άιια
γξαθεία.
06. Υπάπσει δςναηόηηηα ππαγμαηοποίηζηρ μέποςρ ηων ζποςδών ζε άλλερ σώπερ
ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ;
Σην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmusνη θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο κέξνπο ησλ ζπνπδώλ ηνπο ζε παλεπηζηήκηα άιισλ
ρσξώλ ηεο Δ.Δ κε ηα νπνία ην Τκήκα έρεη δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο. Γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο δείηε ζην Erasmus
07. Υπάπσει δςναηόηηηα ππακηικήρ άζκηζηρ ζε άλλερ σώπερ ηηρ Εςπωπαϊκήρ
Ένωζηρ;

Σην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmusνη θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζε όπνηα ρώξα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο επηιέμνπλ.
08. Υπάπσει δςναηόηηηα ζςνέσιζηρ ηων ζποςδών ζε μεηαπηςσιακό επίπεδο ζηην
Ελλάδα;
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα δείηε ζην
Μεηαπηπρηαθέο Σπνπδέο
09. Υπάπσει δςναηόηηηα σοπήγηζηρ ςποηποθιών για ζςνέσιζη ηων ζποςδών ζηο
εξωηεπικό;
Οη απόθνηηνη ηνπ Τκήκαηνο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ
Ιδξύκαηνο Κξαηηθώλ Υπνηξνθηώλ (Ι.Κ.Υ.) γηα ππνηξνθία πξνθεηκέλνπ λα
ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν ζε ρώξα ηνπ εμσηεξηθνύ ζηελ
εηδηθόηεηα ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο θαη ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθόξεζεο. Παξάιιεια,
ππάξρνπλ ππνηξνθίεο γηα ζπλέρηζε ησλ ζπνπδώλ ζην εμσηεξηθό θαη από άιια
ηδξύκαηα όπσο ην Ίδξπκα Ωλάζε, ε Βηβιηνζήθε ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο θιπ.
10. Σε ποιοςρ ηομείρ θα μποπούζε έναρ απόθοιηορ ηος Τμήμαηορ να ειδικεςθεί;
Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζα κπνξνύζαλ λα εηδηθεπζνύλ νη
πηπρηνύρνη ηνπ ηκήκαηνο: Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ, Παξνρή
πιεξνθνξηώλ ζηηο Δπηρεηξήζεηο ( BusinessInformation ), Γηαρείξηζε Πξνγξακκάησλ (
Project management ), Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, Μνπζηθέο
Βηβιηνζήθεο, Γηαρείξηζε Αξρείσλ, Γηαρείξηζε γλώζεο, θιπ.
11. Από πού μποπώ να έσω πληποθόπηζηρ για ηιρ θέζειρ απαζσόληζηρ πος
πποκηπύζζονηαι;
Από ην Γξαθείν Γηαζύλδεζεο ΤΔΙ Αζήλαο ,
ηελ Έλσζε Διιήλσλ Βηβιηνζεθνλόκσλ θαη Δπηζηεκόλσλ ηεο Πιεξνθόξεζεο ,
ην ΑΣΔΠ θαη ηνλ εκεξήζην ηύπν
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο
12. Υπάπσοςν επαγγελμαηικά ζωμαηεία;
Υπάξρεη ε Έλσζε Διιήλσλ Βηβιηνζεθνλόκσλ θαη Δπηζηεκόλσλ ηεο Πιεξνθόξεζεο
(ΔΔΒΔΠ) πνπ ζπγθεληξώλεη όινπο ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ.
Δπίζεο, ε Αξρεηαθή Δηαηξία πνπ απνηειεί ην επαγγεικαηηθό θαη επηζηεκνληθό
ζσκαηείν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα θάζε είδνπο αξρεία ηεο ρώξαο.
Σε δηεζλέο επίπεδν ε κεγαιύηεξε έλσζε βηβιηνζεθώλ είλαη ε IFLA

