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Θέμα της εργασίας είναι τα «Ολοκληρωμένα Συστήματα Βιβλιοθηκών». Ως 
εργασία αναφοράς θα χρησιμοποιηθεί το άρθρο: 
Bahr, Elen. Dreaming of a better ILS, Computers in Libraries,  October 2007, Vol. 27, 
No 9, pp 10-14 , στο οποίο παρουσιάζεται ο προβληματισμός ειδικών σε θέματα 
τεχνολογίας των πληροφοριών στις βιβλιοθήκες. Τα ζητήματα που θίγονται ή 
προκύπτουν από την ανάγνωση είναι τα παρακάτω: 
 

1. Αναζήτηση/ανάκτηση πληροφοριών από διάφορες πηγές  
2. Διαλειτουργικότητα 
3. Διεπαφές (API – Application Program Interface) 
4. Διοικητικές λειτουργίες βιβλιοθηκών (business processes) 
5. Ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά 
6. Κατάλογοι βιβλιοθηκών (OPAC) 
7. Όροι και συνθήκες πρόσβασης και χρήσης – λογαριασμοί χρηστών 
8. Προγράμματα ανοιχτού κώδικα  (open source programs) 
9. Προγράμματα βιβλιοθηκών - υφιστάμενη κατάσταση, προοπτικές 
10. Προσόντα – Εκπαίδευση προσωπικού 
11. Πρότυπα 
12. Υλικό – λογισμικό  

 
Η εργασία είναι υποχρεωτική και αναλαμβάνεται από 2 φοιτητές. Κάθε ομάδα 
αναλαμβάνει να ασχοληθεί με μία συγκεκριμένη κατηγορία, την οποία θα δηλώσει 
στο συνημμένο πίνακα. Η εργασία θα περιλαμβάνει τη - θεωρητική - παρουσίαση του 
θέματος, καθώς και την ανάδειξη/ανάλυση των ζητημάτων που προκύπτουν τόσο 
στο διεθνή χώρο γενικά όσο και στο ελληνικό περιβάλλον (υφιαστάμενη κατάσταση, 
προβλήματα, προοπτικές). Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο μέρος της παρουσίασης 
της ελληνικής κατάστασης, με οποιοδήποτε τρόπο επιλέξει κάθε ομάδα (π.χ. έρευνα 
αξιολόγησης, μελέτη περίπτωσης, συγκριτική μελέτη, βιβλιογραφική παρουσίαση 
κτλ). Η εργασία θα έχει επίσης τουλάχιστον 5 βιβλιογραφικές αναφορές από διεθνείς 
πηγές και τουλάχιστον μία αναφορά από ελληνική πηγή. Οι αναφορές αυτές θα 
χρησιμοποιηθούν στην παρουσίαση του θέματος και για την υποστήριξη των 
διατυπώσεων που θα κάνετε. 
 
Η εργασία θα παραδοθεί ηλεκτρονικά μέχρι το τέλος Μαίου και μετά την παράδοση 
όλων των εργασιών, θα γίνει παρουσίαση στην τάξη, στην οποία θα τηρηθεί η 
παραποάνω σειρά των θεμάτων.  
 
Δεδομένου ότι το μάθημα δεν θα έχει γραπτή εξέταση, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στην εργασία και στη συζήτηση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και της 
παρουσίασης. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ανάπτυξη προβληματισμών και η σύνδεση των 
ζητημάτων αυτών με πραγματικές καταστάσεις. Η κατανομή βαθμολογίας θα είναι η 
εξής: Παρουσία: 20%, Γραπτή εργασία: 30%, Παρουσίαση της εργασίας: 50% 
 
Για οτιδήποτε, παρακαλώ να επικοινωνείτε μαζί μου toraki@ionio.gr ή toraki@tee.gr 
(τηλ. 2103291326, 6977128044). 
 

http://www.ionio.gr/%7Etoraki
http://www.ionio.gr/%7Etoraki/infotech_met/bahr_ellen.pdf
http://www.ionio.gr/%7Etoraki/infotech_met/bahr_ellen.pdf
mailto:toraki@ionio.gr
mailto:toraki@tee.gr
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