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Σεμινάρια 
Σχεδιασμός: Μάιος 1997-Αύγουστος 1998 

Υλοποίηση: Σεπτέμβριος 1997 - Δεκέμβριος 1999 

Σκοποί και στόχοι 
Ο γενικός στόχος της εκπαίδευσης του προσωπικού των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ είναι (α) η 

αναβάθμιση των γνώσεων έτσι ώστε να μπορέσουν όλες οι βιβλιοθήκες του ΑΠΘ να 

αναπτύξουν μιά κοινή βάση βιβλιογραφικών δεδομένων, και (β) η ενημέρωση του 

προσωπικού γύρω από τις σύγχρονες βιβλιοθηκονομικές πρακτικές, έτσι ώστε σταδιακά να 

δημιουργηθεί μιά κοινή αντίληψη για την οργάνωση και προσφορά υπηρεσιών 

πληροφόρησης από τις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ. Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός της 

εκπαίδευσης προσωπικού περιλαμβάνει: 

 εκπαίδευση στη χρήση του συστήματος αυτοματισμού Πτολεμαίος και στα διεθνή 

πρότυπα που αφορούν τις βιβλιοθήκες και την πληροφόρηση 

 εκπαίδευση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εξάσκηση στην ανεύρεση 

πληροφοριών στο Ιnternet 

 παρακολούθηση σεμιναρίων και διαλέξεων απο προσκεκλημμένους επαγγελματίες 

βιβλιοθηκονόμους του εξωτερικού 

 αποστολή βιβλιοθηκονόμων του ΑΠΘ σε συνέδρια και άλλες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες 

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού των βιβλιοθηκών του Αριστοτελείου προέκυψαν 

από τις απαντήσεις που έδωσαν οι εργαζόμενοι σε ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στις 

βιβλιοθήκες του ΑΠΘ τον Ιούνιο 1997. Επιστράφηκαν 93 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 

Με βάση τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια γίνεται και η ομαδοποίηση των 

εκπαιδευομένων σε διάφορα τμήματα. 

Λίστα σεμιναρίων 

Ι. Φθινόπωρο-Χειμώνας 1997 

 

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ. 

Αντικείμενο Γνώσεις πληκτρολογίου και περιγραφή της οθόνης των Windows95. 

Πρόσβαση στον Πτολεμαίο από telnet και Netscape. 

Λειτουργίες καταλόγου Πτολεμαίου για τους χρήστες. 

Αναζήτηση με θέμα, τίτλο, συγγραφέα, λέξεις-κλειδιά. 

Εξήγηση βιβλιογραφικών στοιχείων του καταλόγου. 

Ανεύρεση και ανάκτηση βιβλιογραφικών πληροφοριών και υλικού. 

Περίοδος 8 - 10 Οκτωβρίου 1997. 

Διάρκεια 2 ώρες. 
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Επανάληψη 3 φορές. 

Εκπαιδευόμενοι 33 άτομα σε τρεις ομάδες των 11 ατόμων. 

( από τα οποία 27 είναι εργαζόμενοι στις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ και 5 

απασχολούνται στο Πρόγραμμα του Εκσυγχρονισμού του Συστήματος 

των Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.). 

Εισηγητής Μιντζαρίδης Στέργιος, Βιβλιοθηκονόμος Τμήματος Γεωλογίας. 

Τηλ. 998588. 

  

2.“Καταλογογράφηση - Ταξινόμηση - MARC” 

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην καινούρια έκδοση του Πτολεμαίου. 

Αντικείμενα 

  

Διαφορές ανάμεσα στην παλιά και νέα έκδοση του Πτολεμαίου. 

Εισαγωγή στο ISBD και τους AACR2 (για μονογραφίες) (διάρκεια 8 

ώρες,) 

Εισηγήτριες 

Ελένη Δότα, Βιβλιοθηκονόμος, Τμήμα Φιλολογίας, τηλ.997419. 

Φωτεινή Σταύρου, Βιβλιοθηκονόμος, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & 

Φιλολογίας, τηλ.997459. 

 MARC format έντυπου υλικού 

‘ Φόρτωμα’ εγγραφών από Αρχεία καθιερωμένων ονομάτων, θεμάτων 

και σειρών (διάρκεια 14 ώρες). 

Εισηγητές 

Ανέστης Σίτας 

Κική Εμμανουήλ, Τμήμα Φυσικής, τηλ.998208. 

Ντίνα Πελτέκη, Βιβλιοθηκονόμος, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, τηλ.995449. 

  MARC format για μη έντυπο υλικό (διάρκεια 4 ώρες ) 

Εισηγητές 

Αλεξάνδρα Αρσένη, Κεντρική Βιβλιοθήκη, τηλ.995337. 

Μιντζαρίδης Στέργιος, Βιβλιοθηκονόμος Τμήματος Γεωλογίας, 

τηλ. 998588. 

Φωτεινή Σταύρου, Βιβλιοθηκονόμος Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας & 

Φιλολογίας, τηλ.997459. 

  Θεματικές επικεφαλίδες Βιβλιοθήκης Κογκρέσου – Γενικά. 

Χρήση LC Subjects, Cataloguer’s Desktop και Classification Plus. 

Εισηγήτριες 

Αλεξάνδρα Αρσένη, Κεντρική Βιβλιοθήκη, τηλ.995337. 

Φωτεινή Σταύρου, Βιβλιοθηκονόμος Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας & 

Φιλολογίας, τηλ.997459. (διάρκεια 4 ώρες) 

  ISO transliteration 

Τοπικές πληροφορίες 

Εκτυπώσεις (διάρκεια 4 ώρες) 

Εισηγήτριες 

Ελένη Δότα, Βιβλιοθηκονόμος, Τμήμα Φιλολογίας, τηλ.997419. 
Κική Εμμανουήλ, Τμήμα Φυσικής, τηλ.998208. 

https://web.archive.org/web/20030429025537/http:/www.lib.auth.gr/gr/team1.htm
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Περίοδος 13 Οκτωβρίου 1997 – 27 Φεβρουαρίου 1998. 

Διάρκεια 40 ώρες. 

Επανάληψη 9 φορές 

Εκπαιδευόμενοι. 101 άτομα σε 9 ομάδες. 

Κάθε ομάδα παρακολούθησε μαθήματα επί 2 εβδομάδες (40 ώρες) με 

εξαίρεση την τελευταία ομάδα που αποτελούνταν από άτομα που 

προσλήφθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος “Εκσυγχρονισμός του 

Συστήματος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ” για τη στελέχωση Περιφερειακών 

Βιβλιοθηκών. Τα άτομα αυτά παρακολούθησαν μαθήματα 1 εβδομάδας 

(20 ώρες). 

 

Στους συμμετέχοντες στο Σεμινάριο 'Καταλογογράφηση- Ταξινόμηση- Marc' 

διανεμήθηκε φάκελος με σημειώσεις που καλύπτουν όλα τα θέματα του σεμιναρίου. 

Αναλυτικά : 

1. “Κατάλογος ανοιχτής πρόσβασης - Καταλογογράφηση - Ταξινόμηση - MARC”: 

σημειώσεις, ΕΠΕΑΕΚ ΑΠΘ, 1997-98 (συντάχθηκε από τους εκπαιδευτές), 385 

σελίδες. 

2. “Αγγλο-Αμερικανικοί Κανόνες Καταλογογράφησης”, τ. Α, μετ. Μ. Μορελέλη-

Κακούρη, ΤΕΙ, 1994, 391 σελίδες. 

3. Πτολεμαίος ΙΙ: εγχειρίδιο χρήσης, Ομάδα Μηχανογράφησης ΙΤΕ, 1997, 350 σελίδες. 

“Για να κατανοήσουμε το MARC”, (σημειώσεις), μετ. Α. Σαλαμπά, Θεσσαλονίκη, 

1992, 44 σελίδες. 

4. “MARC coding and tagging: quick reference guide”, 3rd ed., (σε φωτοτυπίες), 

Winnebago Software Co., 1996, 65 σελίδες. 

Επίσης, διανεμήθηκαν “Δελτία Αξιολόγησης” στο τέλος των μαθημάτων κάθε ομάδας, τα 

οποία επεξεργάζεται η οργανωτική επιτροπή. 

 

II. ΑΝΟΙΞΗ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1998 

Την  άνοιξη του 1998 θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια από καθηγητές - προσκεκλημένους 

του πολιτειακού Πανεπιστημίου του Kent (ΗΠΑ) . 

Όλα τα Σεμινάρια από τον Μάρτιο του 1998 και εξής θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα 

Σεμιναρίων στο Β΄ Υπόγειο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. 

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα και θα τα παρακολουθήσουν 

όσοι από τους εργαζόμενους στις Βιβλιοθήκες δήλωσαν στα ερωτηματολόγια του Ιουνίου 

1997 ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

Το κάθε σεμινάριο είναι εβδομαδιαίο, διάρκειας 15 ωρών. 

1. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ (ARCHIVES) 
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Εισηγήτρια: Nancy Birk, Associate Professor of Libraries & Media Services, University 

Archivist/ Associate Curator of Special Collections & Archives, Kent State University. 

Διάστημα: 3/3 - 6/3/98 & 16/3 - 20/3/98 (επαναληπτικό). 

Αντικείμενο σεμιναρίου: 

Στο σεμινάριο έγινε μια εισαγωγή στους σκοπούς, τις βασικές αρχές και τις δραστηριότητες 

των Αρχείων ως διαχειριστών και προμηθευτών υπηρεσιών πληροφόρησης. Τα θέματα του 

σεμιναρίου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη συλλογής, τη διαχείριση του αρχειακού υλικού, 

τις προκλήσεις των ηλεκτρονικών μέσων, τη συντήρηση και τη διοίκηση (ή διεύθυνση) των 

αρχείων. Θα συζητηθούν θεμελιώδη ζητήματα, για παράδειγμα πώς καθορίζεται η ιστορική 

σημασία ενός τεκμηρίου και γιατί τα Αρχεία πρέπει να διατηρούν την πολιτιστική 

κληρονομιά. Μέσα από τη χρήση του World Wide Web οι συμμετέχοντες θα μάθουν να 

εντοπίζουν αρχειακές πληροφορίες σε βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειακού υλικού 

(repositories) και να δημιουργούν έγγραφα HTML για την οργάνωση του αρχειακού υλικού 

στις βιβλιοθήκες τους. 

2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Bibliographic Instruction) 

Εισηγήτρια: Susan Weaver, Associate Professor of Libraries & Media Services, Library 

Director, East Liverpool Campus, Kent State University. 

Διάστημα:6/4 - 10/4/98 & 27/4 - 30/4/98 (επαναληπτικό) 

Αντικείμενο σεμιναρίου: 

Το σεμινάριο θα ξεκινήσει δίνοντας τον ορισμό της βιβλιογραφικής εκπαίδευσης 

(Bibliographic Instruction - BI) και συζητώντας το ρόλο της στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. 

Ανάμεσα στα θέματα που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου είναι τα 

ακόλουθα: τρόποι διδασκαλίας και μάθησης, σχεδιασμός και αξιολόγηση βιβλιογραφικής 

εκπαίδευσης, εκπαίδευση στη χρήση της τεχνολογίας, ανάπτυξη προγραμμάτων 

βιβλιογραφικής εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν από 

κοινού και να σχεδιάσουν εκπαιδευτικά μαθήματα που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

στις βιβλιοθήκες τους. 

3. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (Authority control) 

Εισηγήτριες : Jeanne Sommers, Associate Professor of Libraries & Media Services, Curator of 

Special Collections & Archives, Kent State University & Athena Salaba, Librarian, Library & 

Information Science Library, University of Wisconsin. 

Διάστημα: 25/5 - 29/5/98 & 1/6 - 5/6/98 (επαναληπτικό). 

Αντικείμενο σεμιναρίου: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσφέρει ένα θεωρητικό πλαίσιο 

για τον έλεγχο των καθιερωμένων όρων (authority control) στις βιβλιογραφικές βάσεις 

δεδομένων και να δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο ο έλεγχος 

των καθιερωμένων όρων μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση στους online καταλόγους. Στα 
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πλαίσια του σεμιναρίου θα γίνει εισαγωγή στο Αρχείο Καθιερωμένων Όρων της 

Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και θα δοθούν λεπτομερείς οδηγίες για τη δημιουργία 

καθιερωμένων εγγραφών MARC για ονόματα, θέματα, σειρές και ομοιόμορφους τίτλους. 

Στο σεμινάριο θα συζητηθούν και οι τρόποι με τους οποίους η καθιέρωση ονομάτων κλπ. 

μπορεί να ενσωματωθεί στις υπόλοιπες λειτουργίες της βιβλιοθήκης. Οι συμμετέχοντες θα 

πάρουν ένα εγχειρίδιο που θα αντιπροσωπεύει το περιεχόμενο του σεμιναρίου. Επίσης οι 

εκπαιδευτές θα δώσουν πληροφορίες για επιπλέον έντυπες πηγές, πηγές στο World Wide 

Web και ηλεκτρονικές λίστες (listservers) που θα δώσουν τη δυνατότητα στους 

συμμετέχοντες να συνεχίσουν την ενασχόλησή τους με θέματα που σχετίζονται με τις 

καθιερώσεις. Τέλος, κάποιες ώρες θα αφιερωθούν στην επισήμανση και επίλυση 

προβλημάτων που προκύπτουν από την αναδρομική καταλογογράφηση (διπλοεγγραφές, 

καθάρισμα της βάσης κλπ.) 

4. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, E-MAIL, WWW, NEWS, FTP 

Εισηγητές: Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΑΠΘ. 

Διάστημα: 27/4 - 22/5/98 (διάρκεια 4 εβδομάδες). 

Αντικείμενο του σεμιναρίου 

 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) 

 Ηλεκτρονικές θυρίδες, διευθύνσεις και εξυπηρετητές ταχυδρομείου. 

 Μεταφορά Μηνυμάτων, Αρχείων και το πρωτόκολλο MIME. 

 Απομακρυσμένη σύνδεση τερματικού (telnet). 

 Εξυπηρετητές ταχυδρομείου POP: δυνατότητες. 

 Ρύθμιση και χρήση EUDORA (POP client). 

 Ρύθμιση και χρήση Netscape Navigator (POP client). 

 Ρύθμιση και χρήση Microsoft Mail (POP client). 

 Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού (www) 

 Πλοήγηση για νέους χρήστες του Ιστού. 

 Υπηρεσίες Ιστού του ΑΠΘ. 

 Παγκόσμιες υπηρεσίες και μηχανές αναζήτησης (search engines). 

 Χρήση και ρυθμίσεις των πιο κοινών browsers (Netscape Navigator, Internet 

Explorer). 

 Ταχύτητα μεταφοράς και οι proxy εξυπηρετητές. 

 Κατασκευή ιστοσελίδων και η γλώσσα HTML. 

 Υπηρεσίες Ειδήσεων (news) 

 Η χρήση των USENET news σε σύγκριση με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 Ομάδες κοινού ενδιαφέροντος (newsgroups) και εγγραφή (subscription). 

 Οι κύριες κατηγορίες των newsgroups. 

 Δημοσίευση (posting), επίβλεψη δημοσιευμάτων (monitor). 

 Lists και listservers. 

 Χρήση των news browsers: Netscape Navigator, rn, tin. 

 Υπηρεσίες Μεταφοράς Αρχείων (ftp) 

 Η ανάγκη της μεταφοράς αρχείων. 



7 
 

 Αξιοποίηση του λογισμικού freeware/shareware. 

 Οι εξυπηρετητές που μοιράζουν λογισμικό. 

 Χρήση Standard FTP client: command line. 

 Χρήση εναλλακτικών μεθόδων. 

 Συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων. 

 Ταχύτητα μεταφοράς, οι proxy και mirror εξυπηρετητές. 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου (27-4-98 έως 22-5-98) θα εκπαιδευτούν 4 ομάδες, από 1 

εβδομάδα (20 ώρες) η καθεμία. Ειδικότερα: 

1η ομάδα: 27/4/98 - 30/4/98 

2η ομάδα:  4/5/98 - 8/5/98 

3η ομάδα: 11/5/98 - 15/5/98 

4η ομάδα: 18/5/98 - 22/5/98 

 

ΙII. ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1998. 

 

1. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ II: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ AACR2 για περιοδικές εκδόσεις: θεωρητική 
ανασκόπηση,USMARC: θεωρητική ανασκόπηση για τα πεδία των 
περιοδικών εκδόσεων και γραπτή πρακτική εξάσκηση, επίδειξη 
εισαγωγής USMARC εγγραφών περιοδικών εκδόσεων στο πρόγραμμα, 
Πτολεμαίος ΙΙ και πρακτική εξάσκηση σε Η/Υ, Holdings του USMARC και 
του Πτολεμαίου ΙΙ : εισαγωγή, ενημέρωση τωνHoldings (πεδία 8ΧΧ-9ΧΧ) 
στον Πτολεμαίο ΙΙ, εισαγωγή τρεχόντων τευχών (ενημέρωση-
παραγγελίες) στον Πτολεμαίο ΙΙ, εκτυπώσεις περιοδικών, χρήση πεδίου 
856 για περιοδικές εκδόσεις(απευθείας σύνδεση με συναφείς πόρους), 
δανεισμός βιβλίων, διαχείριση του υποσυστήματος δανεισμού στον 
Πτολεμαίο ΙΙ, διαχείριση του υποσυστήματος εκτυπώσεων δανεισμού 
στον Πτολεμαίο ΙΙ, τρόποι διαδανεισμού μεταξύ βιβλιοθηκών. 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Φωτεινή Σταύρου, Βιβλιοθήκη Αγγλικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας 
Μαρία Σακελλαρίου, Βιβλιοθήκη Μεσαιωνικών & Νεοελληνικών 
Σπουδών 
Κυριακή Εμμανουήλ, Βιβλιοθήκη Φυσικής & Πληροφορικής 
Στέργιος Μηντζαρίδης, Βιβλιοθήκη Γεωλογίας 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 5-9/10/98, 12-16/10/98, 19-23/10/98 & 16-20/11/98 
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2. WORKSHOP ON PRESERVATION 
(Συντήρηση υλικού βιβλιοθηκών) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Εχθροί των βιβλίων, σχεδιασμός προγραμμάτων συντήρησης, συντήρηση 
υλικού γενικών συλλογών, σπάνιες και ειδικές συλλογές, αποκατάσταση 
/ συντήρηση, φροντίδα υλικού βιβλιοθηκών, εκπαίδευση προσωπικού 
και χρηστών, βασικές τεχνικές συντήρησης, πρακτική εξάσκηση, 
ετοιμότητα σε περίπτωση καταστροφής, μη βιβλιακό υλικό, ηλεκτρονικά 
μέσα, τεχνολογίες και format του μέλλοντος, αξιολόγηση συλλογής, 
απομακρυσμένοι χώροι αποθήκευσης υλικού και ο ρόλος τους στη 
συντήρηση. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Nancy Birk, Associate Professor of Libraries & Media Services, University 
Archivist/ Associate Curator of Special Collections & Archives, Kent State 
University, USA 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 9-13 Νοεμβρίου 1998 & 23-27 Νοεμβρίου 1998 

  

3. INFORMATION SEEKING: PRINCIPLES & PRACTICE  
(Συστήματα ανάπτυξης πληροφοριών- στρατηγικές & μέθοδοι έρευνας) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ The number of sources of electronic information has exploded in recent 
years. Contrary to popular opinion locating acceptable amounts of 
relevant information is a complex task. This course will examine the 
principles and practice of information seeking in the online age. It will not 
set out to train you in the use of any single product, rather it sets out to 
teach the principles of searching across a range of information products 
and services. Lectures on the principles will be supplemented by practical 
sessions in which those principles can be tried using a range of sources. 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Dick Hartley, Ηead of Dept. of Information & Communication, Manchester 
Metropolitan University, UK 
& Manolis Garoufallou, Researcher, Dept. of Information & 
Communication, Manchester Metropolitan University, UK 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 11-13 Ιανουαρίου 1999, διάρκεια 15 ωρών 

  

4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αναλυτική παρουσίαση του συστήματος διαδανεισμού που εφαρμόζεται 
στο αντίστοιχο τμήμα της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Κατά την παρουσίαση θα καλυφθούν όλες οι 
πτυχές του συστήματος : 
- Οι μέθοδοι on line αναζήτησης και παραγγελίας 
- Οι πηγές πληροφόρησης και ο τρόπος χρήσης τους 
- Η συνολική οργάνωση των διαδικασιών 
- Προτάσεις οικονομικής διαχείρισης 
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- Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή & ανθρώπινο δυναμικό 
- Πρακτική επίδειξη και εξάσκηση 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Μαρίνα Κορφιάτη και Παναγιώτης Γεωργίου, Πανεπιστήμιο 
Πατρών 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 25-26 Φεβρουαρίου 1999, 9:30-13:30 

  

ΙV. ΑΝΟΙΞΗ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1999. 

 

1. CO-OPERATION AND COMMUNICATION: A DIFFERENT WAY TO WORK? 
(Συνεργασία και Επικοινωνία στο χώρο εργασίας) 

DAY1 The Library and Information Environment 
A series of seminars will address the following questions: Why do we need to 
co-operate with each other? What is the context of the work that we 
do? What do we mean by service? Who uses our 
library? When andwhere should we be delivering services? How should we 
provide a service and what methods of delivery are appropriate? Why are we 
doing what we do? 

DAY2 Introducing the Notion of Quality 
Why the work of individuals matters? The library as a system – whose 
priorities are we working to, and what can go wrong? Why should we look 
after users? (The concept of "Customer Care"). How can we find out what the 
users need, and is it the same as what they want? 

DAY3 Marketing our Library Services 
Introducing the concepts of marketing a product. Marketing as a management 
process. How does this apply to libraries? Following on from Day 2, what do 
we mean by supply and demand? Evaluating our performance and planning 
our marketing strategy. Targeting our marketing efforts. How to win friends 
and influence the library committee. 

DAY4 Team working 
What is team working, and how is it different? How do individuals react to 
working in a team? What can be done differently, and what improvements can 
be expected through team working? Problem solving and decision making in 
teams. 

DAY5 Communicating and Co-operating 
Speaking and listening to each other. Communication systems in 
organisations, memos, bulletins, e-mail etc. The power of the written 
communication. Organisational culture and how it shapes peoples behavior. 
Individual skill development: assertiveness, interviewing skills. The importance 
of the reference interview. 

INTRODUCERS Lawraine Wood, Lawraine Wood Associates, UK 
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DATE 22-26 March 1999 (27,5 hours) 
29 March � 2 April 1999 (2nd series) 

 

2. REFERENCE SERVICES 
(Υπηρεσίες Πληροφόρησης) 

DAY 1 Introduction 
Development of reference services in academic libraries. Assumptions 
and defining elements. 

DAY 2 Reference collections. Materials selection. Use of reference sources, 
including web sites. 

DAY 3 Staffing. Training. Attributes of successful reference service providers. 
Behavioral objectives & performance standards. Reference interview. 
Search strategies. 

DAY 4 User community. Information needs assessment. Targeted services. 
Promotion of services. 

DAY 5 Evaluation of reference service. Reference readiness: assessment. Next 
steps. 

INTRODUCER Carolyn Radcliff, Reference Department, Kent State University, USA 

DATE MAY 1999 ( 15 hours) 

 

3. ORGANISATION OF TECHNICAL SERVICES 

DAY 1 Introduction & overview. Selection of library materials. Acquisitions 
procedures. Serials management. 

DAY 2 Cataloging / Authority database maintenance. Physical processing of library 
materials. Centralized vs. decentralized operations. Cost modeling for 
technical services. 

DAY 3 A learning organization. Outsourcing technical service functions. Vendor 
selection criteria. 

DAY 4 Performance standards & measurements. Staff training activities. Quality 
control of the database. 

DAY 5 Assessment of technical service operations. The World Wide Web as a 
resource. 

INTRODUCER Jeff Gatten, Collection Management, Kent State University, USA 

DATE June 1999, (15 hours) 
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Διαλέξεις 
 

1. Yπηρεσίες FIRSTSEARCH & ELECTRONIC COLLECTIONS ONLINE 

της OCLC και η εμπειρία από τις κοινοπραξίες (consortia) βιβλιοθηκών, 16 

Νοεμβρίου 1998. 

 

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης του προσωπικού του Συστήματος Βιβλιοθηκών του 

ΑΠΘ, την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 1998 θα πραγματοποιηθεί η ομιλία / παρουσίαση: 

"Yπηρεσίες FIRSTSEARCH & ELECTRONIC COLLECTIONS ONLINE της OCLC και η 

εμπειρία από τις κοινοπραξίες (consortia) βιβλιοθηκών" 

Την παρουσίαση θα κάνει ο κ. Nicholas Rawson, Sales Manager της OCLC Europe ( 

Online Computer Library Center, Inc.) στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

στις 11.00 π.μ. 

 

2. Βιβλιοθήκες, εκδόσεις και εξέλιξη : χρησιμοποιώντας την 

παράδοση με νέους τρόπους. Τρίτη 3 Νοεμβρίου1998, Αμφιθέατρο 

Κεντρικής Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

σε διάλεξη με θέμα: 

Βιβλιοθήκες, Εκδόσεις και Εξέλιξη: Χρησιμοποιώντας την παράδοση με νέους 

τρόπους 

Libraries, Publishing and Evolution: Putting tradition to new users 

David F. Kohl, University of Cincinnati 

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 1998 

Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ. 

Ώρα 12:30 – 13:30 

Παραδοσιακά, οι πανεπιστημιακοί εκδοτικοί οίκοι τοποθετούν τον κύριο ρόλο τους 

στο τέλος της ακαδημαϊκής διαδικασίας μέσω της έκδοσης των αποτελεσμάτων της 

ακαδημαϊκής έρευνας. Χρησιμοποιώντας τους πανεπιστημιακούς εκδοτικούς 

οίκους σε αυτόν τον ρόλο, ως συμπλήρωμα δηλαδή των εμπορικών εκδοτικών 

οίκων, είναι ένας σημαντικός τρόπος να γίνει η ακαδημαϊκή δουλειά ευρέως 

διαθέσιμη. Στο Cincinnati, όμως, σκεφτήκαμε ότι αυτή η χρήση των 

πανεπιστημιακών εκδοτικών οίκων ίσως είναι πολύ περιοριστική. Αντί να 

εστιάζονται κυρίως στην έκδοση της ακαδημαϊκής δουλειάς, θα μπορούσαν να 

είναι αφιερωμένοι στην έκδοση source documents υψηλής ποιότητας ώστε να 

βοηθούν στην μεγαλύτερη διάδοσή τους. Με άλλα λόγια, είδαμε τον ρόλο του 

πανεπιστημιακού εκδοτικού οίκου στην αρχή της ακαδημαϊκής αλυσίδας κι όχι στο 

τέλος της και μάλιστα με τέτοιον τρόπο ώστε να υποστηρίζει την βασική αποστολή 
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της βιβλιοθήκης στο να συλλέγει, να διατηρεί και να δίνει πρόσβαση σ’ όλο το υλικό 

της πνευματικής δραστηριότητας. Ξεκινήσαμε, έτσι, τον Ψηφιακό Εκδοτικό Οίκο του 

Πανεπιστημίου του Cincinnati (University of Cincinnati Digital Press) πριν τρία 

χρόνια και βγήκε ήδη η πρώτη μας έκδοση σε δύο CD–ROMs με τίτλο ‘‘George 

Catlin: The Printed Works’’. Αυτή τη στιγμή, σχεδιάζονται άλλοι 18 τίτλοι (εκδόσεις) 

από source documents. 

Πιστεύουμε ότι ένας πανεπιστημιακός εκδοτικός οίκος βασισμένος στη βιβλιοθήκη 

όχι μόνο βοηθά στη λύση αρκετών μονίμων προβλημάτων της βιβλιοθήκης αλλά 

είναι και ένας μηχανισμός προώθησης του επαγγέλματος του βιβλιοθηκάριου. 

Σύντομο βιογραφικό ομιλητή 

Ο David F. Kohl είναι κοσμήτορας και διευθυντής των βιβλιοθηκών του 

Πανεπιστημίου του Cincinnati εδώ και επτά χρόνια. Επίσης είναι διευθυντής του 

Ψηφιακού Εκδοτικού Οίκου του Πανεπιστημίου του Cincinnati. Μεταξύ των 

προηγουμένων σημαντικών θέσεων που κατείχε είναι: πέντε χρόνια ως 

αναπληρωτής διευθυντής της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Colorado, 

Boulder, πέντε χρόνια ως undergraduate librarian στο Πανεπιστήμιο του Illinois at 

Urbana/Champaign και οκτώ χρόνια ως Social Science Reference Librarian στο 

Πανεπιστήμιο της Washington στο Pullman, Washington. Ο κ. Kohl πήρε πτυχίο 

Master και διδακτορικό από το Divinity School του Πανεπιστημίου του Chicago, 

καθώς επίσης και ένα δεύτερο Master από το Graduate Library School του 

Πανεπιστημίου του Chicago. Ο κ. Kohl έχει πρόσφατα ολοκληρώσει μία περίοδο 

θητείας ως πρόεδρος του τμήματος Reference and Adult Services της American 

Library Association και έχει επίσης ολοκληρώσει μία περίοδο θητείας δύο ετών ως 

πρόεδρος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου (Library Advisory Council) του OhioLINK. 

Είναι αρχισυντάκτης των κριτικών σχολίων στο περιοδικό: Reference and User 

Services Quarterly, και είναι αντιπρόσωπος της Association of Research Libraries στο 

IFLA’ s Document Interlending Section – ενώ ταυτόχρονα ασκεί και τα κύρια 

επαγγελματικά του καθήκοντα. Ο κ. Kohl έχει εκδόσει και μιλήσει ευρέως για 

βιβλιοθηκονομικά θέματα και ιδιαίτερα στους τομείς της διοίκησης βιβλιοθηκών, 

τεχνολογικών αλλαγών και ανάπτυξης consortium μεταξύ βιβλιοθηκών. 

3. Οργανώνοντας το χάος: οι προκλήσεις ενός κατανεμημένου 

συστήματος πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης, Παρασκευή 25 

Σεπτεμβρίου1998, Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

σε διάλεξη με θέμα: 

 

Οργανώνοντας το χάος: οι προκλήσεις ενός κατανεμημένου συστήματος 

πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης 

(Managing chaos: the challenges of a distributed university library system) 

 

Ομιλητής: Ian Mowat, University of Edinburg, Διευθυντής Βιβλιοθηκών του 

Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου 
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Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 1998 

Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ. 

Ώρα 12:30 - 13:30 

 

Περίληψη διάλεξης 

Το σύστημα βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου αποτελείται από 21 

βιβλιοθήκες που διοικούνται κεντρικά από το Διευθυντή Βιβλιοθηκών και άλλες 37 

βιβλιοθήκες που ανήκουν στα Τμήματα και λειτουργούν ανεξάρτητα, με κάποια 

βοήθεια από το Διευθυντή. Το σύστημα αυτό είναι χαοτικό, πολυέξοδο και μη 

αποτελεσματικό, αν και επιτρέπει αμεσότητα στην πρόσβαση των χρηστών και 

δίνει λύση σε ένα διασκορπισμένο πανεπιστήμιο. 

 

Ο ομιλητής θα προσπαθήσει να συγκεκριμενοποιήσει τα δυνατά και αδύνατα 

σημεία του παρόντος συστήματος και να περιγράψει την οργάνωσή του. Επίσης θα 

προτείνει τρόπους αλλαγής του συστήματος και θα εξηγήσει τους λόγους γι' αυτές 

τις αλλαγές. 

 

Σύντομο βιογραφικό ομιλητή 

Ο Ian Mowat είναι Διευθυντής Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. 

Υπήρξε Διευθυντής του Πανεπιστημίου του Newcastle (1992-97) και του 

Πανεπιστημίου του Hull (1986-1991). Έχει γράψει πάνω από 80 βιβλία και άρθρα 

βιβλιοθηκονομίας, ιστορίας και ιστορίας της αρχιτεκτονικής. Συμμετέχει σε πολλές 

εθνικές και διεθνείς επιτροπές : εκπρόσωπος για την Ευρώπη του Συμβουλίου της 

OCLC, Πρόεδρος του consortium των πανεπιστημιακών και ερευνητικών 

βιβλιοθηκών της Σκωτίας, Πρόεδρος της επιτροπής διαχείρισης του προγράμματος 

(ύψους 50 εκ. λιρών) αυτοματισμού των ειδικών συλλογών στις ανθρωπιστικές 

επιστήμες κ.ά. 

 

4. Εκπαίδευση χρηστών μέσω του Web, Tρίτη 15 Σεπτεμβρίου1998, 

Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ. 

 

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης του προσωπικού και των χρηστών του Συστήματος 

Βιβλιοθηκών ΑΠΘ διοργανώνεται 

 

ΔΙΑΛΕΞΗ 

με θέμα 

 

Bibliographic Instruction on the Web 

(Εκπαίδευση χρηστών μέσω του Web) 

 

ομιλητής Michael Kreyche 

Digital Resource Development Specialist 

Assistant Professor 

Kent State University, USA 
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Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 1998 

12:00 - 13:00 

Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

 

Το World Wide Web έχει γίνει ένα παγκόσμιο εργαλείο που χρησιμοποιείται για 

διάφορες δραστηριότητες: στη δημοσίευση, έρευνα και ανάκτηση πληροφοριών, 

στο εμπόριο και την ψυχαγωγία και τέλος στην εκπαίδευση. Οι βιβλιοθήκες και τα 

κέντρα πληροφόρησης υιοθετούν με γρήγορους ρυθμούς το www ως περιβάλλον 

χρήσης των online καταλόγων και των βάσεων δεδομένων τους. Συγχρόνως το www 

χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς, συχνά ως συμπλήρωμα της 

διδασκαλίας ή για σύντομης διάρκειας "interactive" μαθήματα ή σεμινάρια. Όταν 

τα μαθήματα που προσφέρονται μέσω του www αφορούν εφαρμογές που 

βασίζονται στο www τότε το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, προσφέροντας ένα 

ολοκληρωμένο εργαλείο με υψηλή αλληλεπίδραση μεταξύ Η/Υ και χρήστη. 

 

5. The Internet as a Research Tool (Tο Internet ως Εργαλείο Έρευνας ). 

Τετάρτη 29 Απριλίου 1998, Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

σε διάλεξη με θέμα: 

The Internet as a Research Tool (Tο Internet ως Εργαλείο Έρευνας ). 

Εισηγήτρια : Susan Weaver 

 

Η Susan Weaver είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Σχολή Βιβλιοθηκονομίας και 

Επιστήμης της Πληροφόρησης στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Kent και 

Διευθύντρια, τα τελευταία εννέα χρόνια, της βιβλιοθήκης του East Leverpool 

Campus του ίδιου Πανεπιστημίου. 

 

Τετάρτη 29 Απριλίου 1998 

Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ. 

Ώρα 12:00- 13:00. 

 

Οργάνωση : Επιτροπή Υλοποίησης Έργου ΕΠΕΑΕΚ ΄΄Εκσυγχρονισμός του 

Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.΄΄ 

 

Περίληψη διάλεξης : 

Το περιοδικό “Chronicle of Higher Education” δημοσίευσε πρόσφατα ένα άρθρο με 

τίτλο ¨Πώς ο παγκόσμιος ιστός καταστρέφει την ποιότητα των ερευνητικών 

εργασιών των φοιτητών¨. Οι καθηγητές, όπως και οι βιβλιοθηκονόμοι, έχουν συχνά 

παραπονεθεί για τον αδικαιολόγητο ενθουσιασμό που δείχνουν πολλοί νέοι 

ερευνητές για το WWW .Έχει γίνει το Internet απλώς ένα εμπορικό μέσο και μια 

πηγή για γρήγορη πληροφόρηση ή μπορεί αυτή η τεράστια βάση δεδομένων να 

αποτελέσει εργαλείο ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών; Η απάντηση και 

στα δύο ερωτήματα είναι θετική. Παρά την υπερπληθώρα των άχρηστων 

ιστοσελίδων, το Internet μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άντληση ποιοτικών 
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πληροφοριών. Πρωτοβουλίες όπως ¨Το Internet της Επόμενης Γενιάς¨ (Next 

Generation Internet) και ¨Το Internet 2¨ θα παίξουν κάποιο ρόλο στον καθορισμό 

της θέσης των επιστημονικών πληροφοριών στο Δίκτυο.Οι βιβλιοθηκονόμοι και οι 

παιδαγωγοί θα αντιμετωπίσουν και στο μέλλον την πρόκληση να μάθουν στους 

χρήστες την αποτελεσματική χρήση αυτής της σπουδαίας και συνεχώς 

μεταβαλλόμενης πηγής. 

 

6. Έλεγχος καθιερωμένων όρων : βασικές έννοιες και νέες 

εξελίξεις (Authority Control: the basics and beyond), Αμφιθέατρο 

Κεντρικής Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ., 10 Απριλίου 1998. 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

σε διάλεξη με θέμα : Έλεγχος καθιερωμένων όρων:βασικές έννοιες και νέες 

εξελίξεις (Authority Control: the basics and beyond). 

Εισηγήτρια : Chris Mottayaw 

Η Chris Mottayaw είναι υπεύθυνη marketing στις υπηρεσίες Conversion and 

Authority Control της OCLC ( Dublin, Ohio, USA). 

 

Παρασκευή 10 Απριλίου 1998 

Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ. 

Ώρα 12.30-13.30 

Οργάνωση : Επιτροπή Υλοποίησης Έργου ΕΠΕΑΕΚ ΄΄Εκσυγχρονισμός του 

Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.΄΄ 

 

Περίληψη διάλεξης. 

Ο έλεγχος των καθιερωμένων όρων είναι μια πολύ απλή έννοια πίσω από μια 

ιδιαίτερη πολύπλοκη διαδικασία . Στην ομιλία αυτή θα γίνει λόγος για τα οφέλη του 

ελέγχου των καθιερωμένων όρων στο προσωπικό και τους χρήστες της βιβλιοθήκης 

και πώς αυτά τα οφέλη αυξάνονται με τον αυτοματισμό της όλης 

διαδικασίας.Επίσης θα καλυφθούν θέματα όπως η προετοιμασία βάσεων 

δεδομένων , ο έλεγχος από το προσωπικό της OCLC των όρων για τους οποίους 

προκύπτουν ερωτηματικά κατά τη διάρκεια της αυτόματης διαδικασίας και η 

σημασία της συνεχούς συνεργασίας με την OCLC για την ενημέρωση του αρχείου 

των καθιερωμένων όρων και τη συντήρηση του καταλόγου. 

 

7. Changing Patterns of User Behavior with the Internet, 27 Μαρτίου 

1998. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Παρασκευή  
27 Μαρτίου 1998, 
Αμφιθέατρο 
Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης 

"Changing Patterns 
of User Behavior 
with the Internet'' 

Nancy Birk Associate Professor 
Of Libraries & Media 
Services, University 
Archivist/ Associate 
Curator of Special 
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Α.Π.Θ. 
12:30 - 13:30 

Collections & Archives  
Kent State University. 
(KSU) 

 

Περίληψη Διάλεξης : Tο 1995 δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Kent μια 

ιστοσελίδα που περιείχε πολλές πρωτογενείς πηγές σε πλήρες κείμενο καθώς και 

εικόνες που κατέγραφαν τους πυροβολισμούς φοιτητών σε μια διαδήλωση 

διαμαρτυρίας κατά του πολέμου του Βιετνάμ στο Kent με σκοπό να βοηθήσει το 

προσωπικό της βιβλιοθήκης στην απάντηση πολλών πληροφοριακών ερωτήσεων 

που προέρχονταν από φοιτητές και ερευνητές απ' όλον τον κόσμο. Στην 

πραγματικότητα τα αποτελέσματα ήταν αντίθετα - όσο περισσότερες πληροφορίες 

σε πλήρες κείμενο παρουσιάζονται στο Internet τόσο μεγαλύτερη είναι η ζήτηση. 

Και οι χρήστες έχουν πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες στην κάλυψη των 

πληροφοριακών τους αναγκών απ' ότι συνήθως. Υπάρχει απαίτηση για άμεση 

πληροφόρηση και η απρόσωπη επικοινωνία που είναι δυνατή με το Web επιτρέπει 

στους χρήστες να έχουν τέτοιες απαιτήσεις. 

 

Η Nancy Birk συζήτησε τις επιπτώσεις αυτής της κατάστασης στο προσωπικό της 

βιβλιοθήκης και στην περαιτέρω ανάπτυξη της ιστοσελίδας. Μίλησε ακόμα για τον 

τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις για τη δημιουργία αυτού του “εικονικού” 

αρχείου πρωτογενών πηγών. Τέλος, αναφέρθηκε γενικά στις πληροφοριακές 

υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του Internet. 

 

 

8. Διαλέξεις από ξένους και Έλληνες για θέματα Βιβλιοθήκης  

Εκδήλωση με θέμα το copyright και το ρόλο των κοινοπραξιών (consortia) 
βιβλιοθηκών στην πρόσβαση ηλεκτρονικών περιοδικών. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

21 Oκτωβρίου 
1997, 12:00-
2:00 μ.μ. 

Towards a library 

consortium in 

Greece: copyright 

law and cost 

implications for 

electronic 

journals. 

Emanuella 
Giavarra 

Lawyer, ECUP 
(European Copyright 
User Platform), 
Legal Advisory 
Board, EC. 

 

Συστήματα 
διαχείρισης 
πνευματικών 
δικαιωμάτων στις 
ηλεκτρονικές 
εκδόσεις. 
Επιπτώσεις στην 

Φ. Τσιμπόγλου Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης. 
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πολιτική αγορών 
των βιβλιοθηκών. 

  
Εκδήλωση με θέμα “Distance Distributed Learning”. 
(Η εκδήλωση αυτή συνδιοργανώθηκε με το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

12 Νοεμβρίου 
1997  
12.00 – 2.00 μμ. 

Τhe impact of 

emerging learning 

technologies on 

higher education. 

Don Tolliver Dean of Libraries 
and Media 
Services, 
Kent State 
University, USA. 

  Η πρόταση του 
Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης για την 
εξ' αποστάσεως 
εκπαίδευση. 

Χαράλαμπος 
Βάρβογλης 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής, 
Τμήμα Φυσικής 
Α.Π.Θ. 

  Η ανοιχτή και εξ' 
αποστάσεως 
εκπαίδευση και το  
Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Θεσσαλονίκης 

Σταμάτης 
Δημοσθένης 

Προιστάμενος 
Τμήμα 
Πληροφορικής, 
ΤΕΙ Θεσ/νίκης. 

  
 
Διάλεξη με θέμα “Library services heading toward the New Millenium” 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

 
19 Νοεμβρίου 
1997 
12.30-1.30 μμ. 

Library Services 
heading toward the 
New Millenium. 

Rob Kairis System Librarian,  
Kent State 
University, USA. 

  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Επειδή θεωρήθηκε ότι τα θέματα και των τριών εκδηλώσεων ήταν ευρύτερου 
ενδιαφέροντος, δόθηκε δημοσιότητα, με προσκλήσεις και αφίσες, με αποτέλεσμα 
να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις εκτός των εργαζομένων στις βιβλιοθήκες του 
Α.Π.Θ., μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου καθώς και εργαζόμενοι σε δημοτικές και 
ειδικές βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης. 
Οι ομιλίες βιντεοσκοπήθηκαν και μαγνητοφωνήθηκαν με σκοπό να παρουσιαστούν 
στο Internet. 
 

 


