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Έξεπλα

 200 αγγειίεο Γεκνζηεπκέλεο ζην Γηαδίθηπν
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 Ιζηόηνπνη όπσο Jobsite, LisJobNet, ALIA, 
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Πξνθίι Βηβιηνζεθνλόκνπ

 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

 ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ



Α. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

 Δπεμεξγαζία – Γηαρείξηζε πκβαηηθνύ 

Τιηθνύ

 Δπεμεξγαζία – Γηαρείξηζε Φεθηαθνύ 

Τιηθνύ

 Πξνζόληα ICT

 Πξνζόληα Γηνίθεζεο – Οξγάλσζεο

 Δθπαίδεπζε



Β. ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

 Πξνζσπηθέο Ιθαλόηεηεο

 Γηαπξνζσπηθά Πξνζόληα

 Δκπεηξία

 Γηα βίνπ Μάζεζε - Δθπαίδεπζε



Α1. Δπεξεπγαζία – Γιασείπιζη 

ςμβαηικού Τλικού

 Απηνκαηνπνηεκέλα Βηβιηνζεθνλνκηθά 

πζηήκαηα

 Δπεμεξγαζία Τιηθνύ – Γηαρείξηζε 

πιινγώλ 

 Δκπεηξία ζηελ επηινγή, πξόζθηεζε θαη 

επεμεξγαζία ζπκβαηηθνύ πιηθνύ

 Γηαρείξηζε ζπιινγώλ πεξηνδηθώλ 

εθδόζεσλ 



Α2. Δπεξεπγαζία – Γιασείπιζη 

Ψηθιακού Τλικού

 Δξγαιεία Μεηαδεδνκέλσλ

 Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ

 Αμηνιόγεζε πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ, πεγώλ θαη 

ππεξεζηώλ ζην Γηαδίθηπν – Γεκηνπξγία 

πιινγώλ

 Γλώζε ρεηξηζκνύ πιεξνθνξηαθώλ πεγώλ ζε 

δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο αξρείσλ – Πνιπκέζα

 Γλώζε ηερληθώλ ςεθηνπνίεζεο

 Γεκνζίεπζε ζε ειεθηξνληθό πεξηβάιινλ



Α3. Πποζόνηα ICT

 Γιώζζεο επηζήκαλζεο

 ρεδηαζκόο, θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε 
ηζηνζειίδσλ

 Σερληθέο γλώζεηο ζε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο 
θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ

 Γλώζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ

 πζηήκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

 Γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ

 Γίθηπα

 Γηνξαηηθόηεηα ζηε κεηαθνξά παξαδνζηαθώλ 
ιεηηνπξγηώλ ζε online πεξηβάιινλ

 Ιθαλόηεηα ζηε ζύγθξηζε ινγηζκηθνύ, πιηθνύ θαη 
ηερλνινγηώλ



Α4. Πποζόνηα Γιοίκηζηρ –

Οπγάνωζηρ

 Γηαρείξηζε πιηθώλ πόξσλ

 Γηαρείξηζε θαη αλεύξεζε νηθνλνκηθώλ πόξσλ

 Γηαρείξηζε θαη αμηνιόγεζε αλζξώπηλνπ 
δπλακηθνύ 

 Αμηνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο βηβιηνζήθεο

 Αμηνιόγεζε βηνγξαθηθώλ ζεκεησκάησλ θαη 
δηελέξγεηα ζπλεληεύμεσλ

 Μάξθεηηλγθ

 Γηαρείξηζε Πξνγξακκάησλ

 Καηαλόεζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ 
νξγαληζκνύ 



Α5. Δκπαίδεςζη

 Πηπρίν ρνιήο Βηβιηνζεθνλνκίαο -

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο

 πκκεηνρή ζε πλέδξηα – Ηκεξίδεο

 πκκεηνρή ζε Οξγαληζκνύο θαη Δλώζεηο 

Βηβιηνζεθνλνκίαο

 Δθπαίδεπζε ρξεζηώλ - Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε

 Ιθαλόηεηα δαθηπινγξάθεζεο

 Γλώζε μέλσλ γισζζώλ



Β1. Πποζωπικέρ Ικανόηηηερ

 Αηνκηθά ραξίζκαηα

 Κξηηηθή ζθέςε - ηθαλόηεηα 

 Δπηκνλή ζηε ιεπηνκέξεηα

 Ιθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ

 Πξνζσπηθό κάξθεηηλγθ

 Γενληνινγία θαη θνηλσληθέο ππνρξεώζεηο

 Δπηρεηξεκαηηθή νμπδέξθεηα – Οηθνλνκηθά 

πξνζόληα



Β2. Γιαπποζωπικά Πποζόνηα

 πλεξγαζία ζε νκάδεο εξγαζίαο 

 Πξνζόληα επηθνηλσλίαο – γξαπηνύ θαη 

πξνθνξηθνύ ιόγνπ

 Ιθαλόηεηα λα εξγάδεηαη κόλνο

 Ιθαλόηεηα θαηαλόεζεο ησλ αηηεκάησλ θαη 

πξνζδηνξηζκνύ ηεο δεηνύκελεο πιεξνθνξίαο

 Ηγεηηθή πξνζσπηθόηεηα

 Πξνζαλαηνιηζκόο – Δπηκνλή ζηηο Τπεξεζίεο 

Δμππεξέηεζεο Κνηλνύ

 Γεκηνπξγία ζπκκαρηώλ θαη θνηλνπξαμηώλ



Β3. Δμπειπία

 Δκπεηξία ζηελ εμππεξέηεζε θνηλνύ

 Γλώζε ηνπ ζεκαηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο 

βηβιηνζήθεο

 Ιθαλόηεηα απνδνρήο ηεο αιιαγήο

 Δκπεηξία δηνίθεζεο

 Θέηεη πξνηεξαηόηεηεο – Δμηζνξξνπεί ηα 

θαζήθνληα 



Β4. Για Βίος Μάθηζη –

Δκπαίδεςζη

 ρεδηαζκόο πξνζσπηθήο θαξηέξαο

 Ιθαλόηεηα λα καζαίλεη γξήγνξα θαη 
δηαξθώο

 Γλώζε ηξερνπζώλ εμειίμεσλ ζηελ 
Δπηζηήκε

 Γλώζε ηξερνπζώλ εμειίμεσλ ζε ICT



πκπεξάζκαηα (1)

 Πξώην ζε εκθάληζε πξνζόλ ε θαηνρή 

πηπρίνπ/ κεηαπηπρηαθνύ Βηβιηνζεθνλνκίαο

 Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία

 Γηαρείξηζε πκβαηηθώλ πιινγώλ –

Γηαρείξηζε Φεθηαθώλ πιινγώλ (ε 

δηαθνξά ηνπο είλαη ζρεδόλ δηπιάζηα)

 Σα Γηαπξνζσπηθά πξνζόληα - Πξνζόληα 

Δπηθνηλσλίαο είλαη ζεκαληηθά γηα ηνλ 

ζύγρξνλν βηβιηνζεθνλόκν



πκπεξάζκαηα (2)

 Σα δηνηθεηηθά πξνζόληα θαίλεηαη λα έρνπλ 
ζεκαζία ζην πξνθίι ελόο βηβ/λόκνπ

 Η γλώζε ησλ εμειίμεσλ ζε LIS θαη ICT 
ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 
θαη εθπαίδεπζεο

 Σα πξνζόληα ICT δελ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ 
επαγγεικαηηθή πξαθηηθή ζην βαζκό πνπ 
αλακελόηαλ

 Οη ςεθηαθέο δεμηόηεηεο παξνπζηάδνπλ ρακειά 
πνζνζηά δήηεζεο

 Σα «ςεθηαθά» πξνζόληα θαη ν «ςεθηαθόο» 
βηβιηνζεθνλόκνο δε θαίλεηαη λα απνηεινύλ 
πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ 
ζήκεξα



πκπεξάζκαηα (3)

 Σν ζύγρξνλν πξνθίι ηνπ Βηβιηνζεθνλόκνπ 
δηακνξθώλεηαη από ηελ πξνέιεπζε ησλ 
πξνζόλησλ

 Γε ρξεηάδεηαη έλα λέν πξνθίι

 εκαληηθή ε πξνζαξκνγή ησλ πξνζόλησλ πνπ 
ήδε θαηέρεη έλαο Βηβιηνζεθνλόκνο

 Γελ πξόθεηηαη γηα έλα λέν ζύλνιν πξνζόλησλ 
αιιά γηα πξνζαξκνγή θαη εμέιημε ησλ 
ππαξρόλησλ, κε ελζσκάησζε όζσλ «λέσλ» 
πξνζόλησλ επηβάιινπλ νη αλάγθεο γηα 
πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία


