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ΠληροφόρησηΠληροφόρηση καικαι επικοινωνίαεπικοινωνία στοστο χώροχώρο τωντων
ανθρωπιστικώνανθρωπιστικών επιστημώνεπιστημών

έρευναέρευνα χρηστώνχρηστών στηστη ΦιλοσοφικήΦιλοσοφική ΣχολήΣχολή τουτου ΕΚΠΑΕΚΠΑ

ΗρώΗρώ ΦραντζήΦραντζή
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ΑνθρωπιστικέςΑνθρωπιστικές επιστήμεςεπιστήμες
Litterae humanioresLitterae humaniores

HumanitiesHumanities
GeisteswissenschaftenGeisteswissenschaften--KulturwissenschatenKulturwissenschaten

ΆνθρωποςΆνθρωπος -- ΑνθρωπισμόςΑνθρωπισμός
•• Homo Homo •• HumanitasHumanitas (= (= παιδείαπαιδεία)) •• HumanismHumanism

Oxford English Dictionary:Oxford English Dictionary: ΈναςΈνας όροςόρος πουπου περιλαμβάνειπεριλαμβάνει τουςτους
ποικίλουςποικίλους κλάδουςκλάδους τηςτης ευγενούςευγενούς μάθησηςμάθησης, , όπωςόπως ηη γραμματικήγραμματική, , ηη
ρητορικήρητορική, , ηη ποίησηποίηση καικαι ειδικάειδικά ηη μελέτημελέτη τωντων αρχαίωναρχαίων ΕλλήνωνΕλλήνων καικαι
ΛατίνωνΛατίνων κλασικώνκλασικών. . ΦαίνεταιΦαίνεται νανα έχειέχει σχέσησχέση μεμε τητη λέξηλέξη humanitashumanitas, , 
μεμε τηντην έννοιαέννοια τηςτης πνευματικήςπνευματικής καλλιέργειαςκαλλιέργειας πουπου αρμόζειαρμόζει σεσε ένανέναν
άνθρωποάνθρωπο, , τητη φιλελεύθερηφιλελεύθερη εκπαίδευσηεκπαίδευση, , τητη ««λογοτεχνικήλογοτεχνική
καλλιέργειακαλλιέργεια»», , τηντην ευγενήευγενή λογοτεχνίαλογοτεχνία..
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ανθρωπιστικέςανθρωπιστικές επιστήμεςεπιστήμες

►► ΦιλολογίαΦιλολογία
►► ΙστορίαΙστορία
►► ΑρχαιολογίαΑρχαιολογία
►► ΓλωσσολογίαΓλωσσολογία
►► ΦιλοσοφίαΦιλοσοφία
►► ΚαλέςΚαλές τέχνεςτέχνες
►► ΘεολογίαΘεολογία
►► [[ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση]]
►► [[ΔίκαιοΔίκαιο ]]



18/1/2007

ανώτατηανώτατη εκπαίδευσηεκπαίδευση καικαι ανθρωπιστικέςανθρωπιστικές επιστήμεςεπιστήμες
στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα

►► 22% 22% τωντων εισακτέωνεισακτέων σταστα ΑΕΙΑΕΙ (7500 (7500 υποψήφιοιυποψήφιοι τοτο 2006)2006)
►► ΤμήματαΤμήματα μεμε μεγάλομεγάλο αριθμόαριθμό φοιτητώνφοιτητών ((ΤμΤμ. . ΦιλολογίαςΦιλολογίας
ΕΚΠΑΕΚΠΑ περπερ. 350. 350--400)400)

►► ΟιΟι βάσειςβάσεις εισαγωγήςεισαγωγής σταδιακάσταδιακά πέφτουνπέφτουν ((ΕξαίρεσηΕξαίρεση τατα
φιλολογικάφιλολογικά τμήματατμήματα τοτο 2006)2006)

►► 70% 70% αποφοίτωναποφοίτων είναιείναι γυναίκεςγυναίκες
►► ΜεταπτυχιακέςΜεταπτυχιακές σπουδέςσπουδές αναπτύσσονταιαναπτύσσονται
►► ΧαμηλόΧαμηλό τοτο επίπεδοεπίπεδο έρευναςέρευνας καικαι χρηματοδότησήςχρηματοδότησής τηςτης σεσε
σχέσησχέση μεμε ΕΕΕΕ . . ΑντιφάσειςΑντιφάσεις μεμε στρατηγικήστρατηγική τηςτης ΕΕΕΕ

►► ΠροσαρμογήΠροσαρμογή στηστη νέανέα πραγματικότηταπραγματικότητα (;)(;)
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ταυτότηταταυτότητα –– στόχοιστόχοι έρευναςέρευνας

►► ΜελέτηΜελέτη μεμε επίκεντροεπίκεντρο τοτο χρήστηχρήστη

►► ΑνάλυσηΑνάλυση τηςτης πληροφοριακήςπληροφοριακής συμπεριφοράςσυμπεριφοράς κατάκατά τηντην
έρευναέρευνα καικαι επικοινωνίαεπικοινωνία εντόςεντός καικαι εκτόςεκτός τηςτης βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης

ΑνάγνωσηΑνάγνωση ΑναζήτησηΑναζήτηση
ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία//ΔημοσίευσηΔημοσίευση ΣυγγραφήΣυγγραφή

►► ΣεΣε σχέσησχέση μεμε τηντην ανώτατηανώτατη εκπαίδευσηεκπαίδευση καικαι τοτο σύστημασύστημα
επιστημονικήςεπιστημονικής επικοινωνίαςεπικοινωνίας

►► ΜεΜε στόχοστόχο τηντην αποτίμησηαποτίμηση τηςτης βαρύτηταςβαρύτητας τωντων
ανθρωπιστικώνανθρωπιστικών επιστημώνεπιστημών ωςως αντικειμένουαντικειμένου καικαι
μεθοδολογίαςμεθοδολογίας
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μεθοδολογίαμεθοδολογία έρευναςέρευνας

►► ΔείγμαΔείγμα:: 21 21 μέλημέλη ΔΕΠΔΕΠ ΤμΤμ. . ΦιλολογίαςΦιλολογίας καικαι ΤμΤμ..
ΙστορίαςΙστορίας καικαι ΑρχαιολογίαςΑρχαιολογίας ΕΚΠΑΕΚΠΑ

►► ΚριτήριοΚριτήριο: : ηη έντονηέντονη χρήσηχρήση βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης
ηη καλήκαλή εξοικείωσηεξοικείωση μεμε τηντην τεχνολογίατεχνολογία

►► ΔεκΔεκ. 2004. 2004, , ΙούνιοςΙούνιος 20052005

►► ΠοιοτικήΠοιοτική μεθοδολογίαμεθοδολογία έρευναςέρευνας

►► ΣυνέντευξηΣυνέντευξη ωςως μέθοδοςμέθοδος συλλογήςσυλλογής υλικούυλικού
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συνέντευξησυνέντευξη



18/1/2007

ερωτήματαερωτήματα

►► ΠοιεςΠοιες πηγέςπηγές πληροφόρησηςπληροφόρησης χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται, , σεσε
ποιαποια μορφήμορφή, , ποιοποιο βαθμόβαθμό καικαι γιαγια ποιοποιο σκοπόσκοπό; ; 

►► ΠώςΠώς εντοπίζονταιεντοπίζονται, , αποκτώνταιαποκτώνται καικαι αξιολογούνταιαξιολογούνται οιοι
πηγέςπηγές πληροφόρησηςπληροφόρησης; ; 

►► ΠοιεςΠοιες υπηρεσίεςυπηρεσίες πληροφόρησηςπληροφόρησης χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται, , 
σεσε ποιαποια μορφήμορφή, , σεσε ποιοποιο βαθμόβαθμό καικαι γιαγια ποιοποιο σκοπόσκοπό;;
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ερωτήματαερωτήματα

►► ΓιαΓια ποιοποιο λόγολόγο δενδεν χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται κάποιεςκάποιες πηγέςπηγές
καικαι υπηρεσίεςυπηρεσίες; ; 

►► ΠώςΠώς χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται ηη νέανέα τεχνολογίατεχνολογία σεσε όλαόλα τατα
στάδιαστάδια τηςτης ερευνητικήςερευνητικής καικαι επικοινωνιακήςεπικοινωνιακής
διαδικασίαςδιαδικασίας;;

►► ΠοιεςΠοιες είναιείναι οιοι δυσκολίεςδυσκολίες, , οιοι ανάγκεςανάγκες καικαι οιοι
προσδοκίεςπροσδοκίες τωντων χρηστώνχρηστών απόαπό τοτο σύστημασύστημα
πληροφόρησηςπληροφόρησης;;



18/1/2007

προφίλπροφίλ τουτου επιστήμοναεπιστήμονα ««ανθρωπιστήανθρωπιστή»»

►► ΜεταπτυχιακέςΜεταπτυχιακές σπουδέςσπουδές στηστη ΓερμανίαΓερμανία ήή τηντην ΑγγλίαΑγγλία

►► ΑυτοδίδακτοςΑυτοδίδακτος στηστη χρήσηχρήση βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης καικαι

υπολογιστώνυπολογιστών

►► ΔιαθέτειΔιαθέτει ΗΗ//ΥΥ στοστο γραφείογραφείο καικαι τοτο σπίτισπίτι ((Mac Mac 

πιθανόνπιθανόν αναν είναιείναι φιλόλογοςφιλόλογος))

►► ΓνωρίζειΓνωρίζει καλάκαλά μόνομόνο επεξεργασίαεπεξεργασία κειμένουκειμένου καικαι

χρησιμοποιείχρησιμοποιεί τοτο ηλεκτρονικόηλεκτρονικό ταχυδρομείοταχυδρομείο
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αυτοδίδακτοςαυτοδίδακτος στηστη χρήσηχρήση υπολογιστήυπολογιστή !!
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προφίλπροφίλ τουτου επιστήμοναεπιστήμονα ««ανθρωπιστήανθρωπιστή»»

►► ΕργάζεταιΕργάζεται επιστημονικάεπιστημονικά στοστο σπίτισπίτι καικαι μεμε τηντην προσωπικήπροσωπική
τουτου βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη

►► ««ΣυμπαθείΣυμπαθεί»» πολύπολύ τητη βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη τουτου ΤμήματοςΤμήματος//ΤομέαΤομέα, , 
αλλάαλλά τηντην επισκέπτεταιεπισκέπτεται σύντομασύντομα κυρίωςκυρίως γιαγια τιςτις ανάγκεςανάγκες
τηςτης διδασκαλίαςδιδασκαλίας

►► ΘαΘα επιθυμούσεεπιθυμούσε νανα είναιείναι καλύτερακαλύτερα οργανωμένηοργανωμένη ηη έντυπηέντυπη
συλλογήσυλλογή, , νανα είναιείναι ανοικτήανοικτή ηη βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη μέχριμέχρι αργάαργά (?) (?) 
καικαι νανα διαθέτειδιαθέτει φωτοτυπικάφωτοτυπικά

►► ΠροτιμάΠροτιμά άλλεςάλλες βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες τηςτης ΑθήναςΑθήνας γιαγια τηντην έρευνάέρευνά
τουτου

►► ΚαλόςΚαλός βιβλιοθηκονόμοςβιβλιοθηκονόμος αυτόςαυτός πουπου βρίσκειβρίσκει πουπου είναιείναι τατα
βιβλίαβιβλία
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ηη καλήκαλή βιβλιοθηκονόμοςβιβλιοθηκονόμος !!
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προφίλπροφίλ τουτου επιστήμοναεπιστήμονα ««ανθρωπιστήανθρωπιστή»»

►► ΑσχολείταιΑσχολείται περισσότεροπερισσότερο μεμε τοτο διάβασμαδιάβασμα καικαι τοτο γράψιμογράψιμο

►► ΧρησιμοποιείΧρησιμοποιεί έντυποέντυπο//ψηφιακόψηφιακό υλικόυλικό σεσε αναλογίααναλογία 60/4060/40, , 
((εκτόςεκτός αναν είναιείναι γλωσσολόγοςγλωσσολόγος))

►► ««ΔενΔεν υπάρχειυπάρχει αρκετόαρκετό διαθέσιμοδιαθέσιμο ψηφιακόψηφιακό υλικόυλικό γιαγια τοτο
αντικείμενόαντικείμενό τουτου»» καικαι δενδεν είναιείναι τόσοτόσο καλόςκαλός στηνστην αναζήτησηαναζήτηση

►► ΤηνΤην ιστοσελίδαιστοσελίδα τηςτης βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης τηντην έχειέχει δειδει αλλάαλλά δενδεν
θυμάταιθυμάται τιτι προσφέρειπροσφέρει ((εκτόςεκτός απόαπό τοντον κατάλογοκατάλογο))
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προφίλπροφίλ τουτου ανθρωπιστήανθρωπιστή (?)(?)
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προφίλπροφίλ τουτου επιστήμοναεπιστήμονα ««ανθρωπιστήανθρωπιστή»»

►► ΤοΤο μεγαλύτερόμεγαλύτερό τουτου πρόβλημαπρόβλημα

δεδε βρίσκειβρίσκει τατα βιβλίαβιβλία πουπου χρειάζεταιχρειάζεται, , ότανόταν τατα
χρειάζεταιχρειάζεται
έχειέχει πολυάριθμοπολυάριθμο ακροατήριοακροατήριο κατάκατά τητη διδασκαλίαδιδασκαλία
δενδεν χρηματοδοτείταιχρηματοδοτείται ηη έρευνάέρευνά τουτου

ΕλλείψειςΕλλείψεις ηλεκτρονικούηλεκτρονικού εξοπλισμούεξοπλισμού, , τεχνικούτεχνικού προσωπικούπροσωπικού
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ανάγνωσηανάγνωση
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ανάγνωσηανάγνωση

►► ΔιάβασμαΔιάβασμα –– βιβλιογραφικέςβιβλιογραφικές αναφορέςαναφορές –– περιδιάβασηπεριδιάβαση σταστα

ράφιαράφια –– διάβασμαδιάβασμα [[ατομικήατομική υπόθεσηυπόθεση]]

►► ΠροέχειΠροέχει ηη μελέτημελέτη καικαι ηη ερμηνείαερμηνεία τωντων πηγώνπηγών

►► ΗΗ διεθνήςδιεθνής δευτερεύουσαδευτερεύουσα βιβλιογραφίαβιβλιογραφία αναπτύσσεταιαναπτύσσεται πολύπολύ, , 

χρήσιμηχρήσιμη ηη εκδοτικήεκδοτική παραγωγήπαραγωγή τωντων τελευταίωντελευταίων 2020--50 50 ετώνετών

►► ΒιβλίαΒιβλία –– βιβλίαβιβλία –– βιβλίαβιβλία !!



18/1/2007

βιβλίαβιβλία, , βιβλίαβιβλία, , βιβλίαβιβλία !!!!!!
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ανάγνωσηανάγνωση

►► ΠεριοδικάΠεριοδικά γιαγια τηντην εξειδικευμένηεξειδικευμένη έρευναέρευνα καικαι τητη

βιβλιογραφικήβιβλιογραφική ενημέρωσηενημέρωση

►► ΨηφιοποιημένοΨηφιοποιημένο υλικόυλικό εικόνωνεικόνων στηνστην αρχαιολογίααρχαιολογία

►► ΕνημέρωσηΕνημέρωση πάνωπάνω σεσε άλλεςάλλες συναφείςσυναφείς επιστήμεςεπιστήμες

((διακλαδικότηταδιακλαδικότητα))

►► ΗλεκτρονικάΗλεκτρονικά περιοδικάπεριοδικά τατα χρησιμοποιούνχρησιμοποιούν λίγοιλίγοι, , κυρίωςκυρίως

γλωσσολόγοιγλωσσολόγοι
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επικοινωνίαεπικοινωνία
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επικοινωνίαεπικοινωνία -- δημοσίευσηδημοσίευση

►► ΔημοσίευσηΔημοσίευση στηνστην ελληνικήελληνική καικαι αγγλικήαγγλική γλώσσαγλώσσα

►► ΑπαραίτητηΑπαραίτητη ηη συμμετοχήσυμμετοχή σεσε συνέδριασυνέδρια, , αλλάαλλά καθυστέρησηκαθυστέρηση
έκδοσηςέκδοσης έντυπωνέντυπων πρακτικώνπρακτικών

►► ΧρήσηΧρήση πίνακαπίνακα στηστη διδασκαλίαδιδασκαλία. . ΔιανομήΔιανομή φωτοτυπιώνφωτοτυπιών
συνοδεύεισυνοδεύει τηντην εισήγησηεισήγηση καικαι τητη διδασκαλίαδιδασκαλία. . ΠαρουσίασηΠαρουσίαση
διαφανειώνδιαφανειών απόαπό ιστορικούςιστορικούς--αρχαιολόγουςαρχαιολόγους. . ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική
παρουσίασηπαρουσίαση απόαπό γλωσσολόγουςγλωσσολόγους

►► ΗΗ ύληύλη καικαι ηη βιβλιογραφίαβιβλιογραφία τωντων μαθημάτωνμαθημάτων ανακοινώνεταιανακοινώνεται
σεσε έντυπηέντυπη ήή χειρόγραφηχειρόγραφη μορφήμορφή
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χρήσηχρήση πίνακαπίνακα καικαι διανομήδιανομή φωτοτυπιώνφωτοτυπιών



επικοινωνίαεπικοινωνία--δημοσίευσηδημοσίευση

►► ΤομέαςΤομέας ΑρχαιολογίαςΑρχαιολογίας: : ιστοσελίδαιστοσελίδα περιέχειπεριέχει ύληύλη--βιβλιογραφίαβιβλιογραφία
στοστο πλαίσιοπλαίσιο προγράμματοςπρογράμματος ηλεκτρονικήςηλεκτρονικής εκπαίδευσηςεκπαίδευσης

►► ΣυνεργασίαΣυνεργασία μεμε τοτο προσωπικόπροσωπικό βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης μόνομόνο στοστο χώροχώρο
τηςτης βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης

►► ΗλεκτρονικόΗλεκτρονικό ταχυδρομείοταχυδρομείο 22--3 3 φορέςφορές τηντην εβδομάδαεβδομάδα, , 
επικοινωνίαεπικοινωνία κυρίωςκυρίως μεμε συναδέλφουςσυναδέλφους καικαι εκδότεςεκδότες//περιοδικάπεριοδικά
καικαι κυρίωςκυρίως γιαγια τητη μεταφοράμεταφορά αρχείωναρχείων

►► ΌχιΌχι προσωπικέςπροσωπικές ιστοσελίδεςιστοσελίδες
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ηλεκτρονικόηλεκτρονικό ταχυδρομείοταχυδρομείο



18/1/2007

επικοινωνίαεπικοινωνία--δημοσίευσηδημοσίευση

►► ΔιεθνέςΔιεθνές σύστημασύστημα επιστημονικήςεπιστημονικής επικοινωνίαςεπικοινωνίας

►► ΔημοσίευσηΔημοσίευση άρθρουάρθρου :: ατομικήατομική υπόθεσηυπόθεση

ΚριτήριοΚριτήριο: : ΕγκυρότηταΕγκυρότητα καικαι εξειδίκευσηεξειδίκευση περιοδικούπεριοδικού

►► ΈκδοσηΈκδοση βιβλίουβιβλίου :: ατομικήατομική υπόθεσηυπόθεση

ΚριτήριοΚριτήριο: : ΚύροςΚύρος εκδότηεκδότη καικαι κάλυψηκάλυψη εξόδωνεξόδων

►► ΈντυπηΈντυπη επιστημονικήεπιστημονική μονογραφίαμονογραφία

κόστοςκόστος -- ακαδημαϊκήακαδημαϊκή εξέλιξηεξέλιξη τουτου προσωπικούπροσωπικού



18/1/2007

μονογραφίαμονογραφία καικαι ακαδημαϊκήακαδημαϊκή εξέλιξηεξέλιξη
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επικοινωνίαεπικοινωνία--δημοσίευσηδημοσίευση

►► ΑπουσίαΑπουσία πανεπιστημιακώνπανεπιστημιακών εκδοτικώνεκδοτικών οίκωνοίκων

►► ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ !!
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συγγραφήσυγγραφή



18/1/2007

συγγραφήσυγγραφή

►► ΑτομικήΑτομική υπόθεσηυπόθεση

►► ΠρωτογενήςΠρωτογενής μελέτημελέτη, , έκδοσηέκδοση--δημοσίευσηδημοσίευση πηγώνπηγών

►► ΣυγγραφήΣυγγραφή γιαγια έρευναέρευνα: : 

επεξεργαστήςεπεξεργαστής κειμένουκειμένου (+(+χειρόγραφεςχειρόγραφες σημειώσειςσημειώσεις))

►► ΣυγγραφήΣυγγραφή γιαγια διδασκαλίαδιδασκαλία::

κολάζκολάζ, , χειρόγραφοχειρόγραφο, , επεξεργαστήςεπεξεργαστής κειμένουκειμένου
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ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

►► ΑπόψειςΑπόψεις ΕλλήνωνΕλλήνων επιστημόνωνεπιστημόνων καικαι ξένωνξένων συναδέλφωνσυναδέλφων

τουςτους συγκλίνουνσυγκλίνουν

►► ΑνθρωπιστικέςΑνθρωπιστικές επιστήμεςεπιστήμες συνδέονταισυνδέονται μεμε τηντην ερμηνείαερμηνεία καικαι

τηντην κριτικήκριτική

►► ΣημασίαΣημασία τωντων βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών γιαγια τηντην ανθρωπιστικήανθρωπιστική έρευναέρευνα

►► ΕξάρτησηΕξάρτηση απόαπό τοτο έντυποέντυπο υλικόυλικό ((πηγέςπηγές)) καικαι τιςτις ήδηήδη

αποκτημένεςαποκτημένες πρακτικέςπρακτικές γιαγια τηντην έρευναέρευνα καικαι τητη διδασκαλίαδιδασκαλία
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ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

►► ΑνάγκηΑνάγκη γιαγια γρήγορηγρήγορη ανεύρεσηανεύρεση τεκμηρίωντεκμηρίων καικαι
βιβλιογραφικώνβιβλιογραφικών πληροφοριώνπληροφοριών. . ΠαράγωνΠαράγων ΧρόνοςΧρόνος

►► ΑνάγκηΑνάγκη γιαγια στοχευμένηστοχευμένη, , θεματικάθεματικά εξειδικευμένηεξειδικευμένη καικαι
ποιοτικήποιοτική ανάπτυξηανάπτυξη τωντων συλλογώνσυλλογών τωντων βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών

►► ΟιΟι σύγχρονεςσύγχρονες ελληνικέςελληνικές σπουδέςσπουδές μεμε μικρήμικρή εμβέλειαεμβέλεια στοστο
ψηφιακόψηφιακό περιβάλλονπεριβάλλον

βλβλ. . ΨηφιακέςΨηφιακές βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες, , ηλεκτρονικάηλεκτρονικά περιοδικάπεριοδικά

καικαι βάσειςβάσεις δεδομένωνδεδομένων
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ελληνικόελληνικό ψηφιακόψηφιακό περιεχόμενοπεριεχόμενο
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ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

►► ΑργήΑργή ηη υιοθέτησηυιοθέτηση τηςτης νέαςνέας τεχνολογίαςτεχνολογίας

►► ΔενΔεν υπάρχειυπάρχει προκατάληψηπροκατάληψη απέναντιαπέναντι στηνστην τεχνολογίατεχνολογία, , 
υπάρχειυπάρχει δυσπιστίαδυσπιστία γιαγια τοτο διαθέσιμοδιαθέσιμο ψηφιακόψηφιακό περιεχόμενοπεριεχόμενο
καικαι γιαγια συγκεκριμένεςσυγκεκριμένες εφαρμογέςεφαρμογές
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ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

►► ΗΗ χρήσηχρήση τουτου ee--mailmail, , τουτου ηλεκτρονικούηλεκτρονικού καταλόγουκαταλόγου καικαι τουτου

ΔιαδικτύουΔιαδικτύου δείχνειδείχνει τητη θετικήθετική στάσηστάση τωντων επιστημόνωνεπιστημόνων

►► ΑπαίτησηΑπαίτηση γιαγια πρόσβασηπρόσβαση σεσε ψηφιοποιημένοψηφιοποιημένο / / ψηφιακόψηφιακό

υλικόυλικό κειμένωνκειμένων, , εικόνωνεικόνων καικαι σπάνιουσπάνιου υλικούυλικού ((πηγέςπηγές))

►► ΔυνατότηταΔυνατότητα on line on line εξυπηρέτησηςεξυπηρέτησης τωντων μελώνμελών ΔΕΠΔΕΠ
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ΝέοςΝέος ρόλοςρόλος, , προτεραιότητεςπροτεραιότητες καικαι πρωτοβουλίεςπρωτοβουλίες τουτου
επιστήμοναεπιστήμονα τηςτης πληροφόρησηςπληροφόρησης γιαγια τιςτις ΑΕΑΕ
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ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

►►ΠληροφορικήΠληροφορική τωντων ΑνθρωπιστικώνΑνθρωπιστικών ΕπιστημώνΕπιστημών

ΣήμανσηΣήμανση

ΚωδικοποίησηΚωδικοποίηση κειμένωνκειμένων

ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική δημοσίευσηδημοσίευση

ΨηφιακέςΨηφιακές εκδόσειςεκδόσεις πηγώνπηγών

ΠολυμεσικέςΠολυμεσικές εφαρμογέςεφαρμογές

μεμε στόχοστόχο τητη

δημιουργίαδημιουργία ελληνικούελληνικού περιεχομένουπεριεχομένου
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ΠληροφορικήΠληροφορική τωντων ΑνθρωπιστικώνΑνθρωπιστικών ΕπιστημώνΕπιστημών



18/1/2007

ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

►► ΑπαραίτητηΑπαραίτητη ηη απόαπό κοινούκοινού αξιολόγησηαξιολόγηση τωντων αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων

τωντων ευρωπαϊκώνευρωπαϊκών προγραμμάτωνπρογραμμάτων γιαγια τιςτις προπτυχιακέςπροπτυχιακές καικαι

μεταπτυχιακέςμεταπτυχιακές σπουδέςσπουδές, , γιαγια τηντην ηλεκτρονικήηλεκτρονική εκπαίδευσηεκπαίδευση, , 

γιαγια τιςτις βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες κτλκτλ. . 

►► ΑνάγκηΑνάγκη γιαγια συνεργασίασυνεργασία τωντων πανεπιστημιακώνπανεπιστημιακών, , τωντων

εκδοτώνεκδοτών, , τωντων βιβλιοθηκονόμωνβιβλιοθηκονόμων καικαι τωντων πληροφορικώνπληροφορικών

πουπου εμπλέκονταιεμπλέκονται σεσε δράσειςδράσεις τωντων ανθρωπιστικώνανθρωπιστικών επιστημώνεπιστημών

στηστη χώραχώρα μαςμας
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ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

►► ΧρειάζεταιΧρειάζεται ηη συγκέντρωσησυγκέντρωση καικαι ανάλυσηανάλυση στατιστικώνστατιστικών

στοιχείωνστοιχείων γιαγια τηντην εκπαίδευσηεκπαίδευση, , τηντην έρευναέρευνα, , τηντην εκδοτικήεκδοτική

καικαι τηντην αγοράαγορά εργασίαςεργασίας γιαγια τιςτις ανθρωπιστικέςανθρωπιστικές επιστήμεςεπιστήμες



18/1/2007

Sven Birkerts Sven Birkerts ΟιΟι ελεγείεςελεγείες τουτου ΓουτεμβέργιουΓουτεμβέργιου

««ΚανείςΚανείς δενδεν μπορείμπορεί νανα προβλέψειπροβλέψει πραγματικάπραγματικά πώςπώς θαθα

προσαρμοστούμεπροσαρμοστούμε στουςστους μετασχηματισμούςμετασχηματισμούς πουπου

συμβαίνουνσυμβαίνουν γύρωγύρω μαςμας. . ΕνδέχεταιΕνδέχεται μάλισταμάλιστα νανα

ανακαλύψουμεανακαλύψουμε ότιότι ηη γλώσσαγλώσσα είναιείναι πιοπιο σκληρόσκληρό καρύδικαρύδι απόαπό

όό,,τιτι τηντην παρουσίασαπαρουσίασα. . ΊσωςΊσως νανα ελιχθείελιχθεί ανάμεσαανάμεσα σταστα μπιπμπιπ καικαι

σταστα κλικκλικ καικαι τιςτις οθόνεςοθόνες τοτο ίδιοίδιο εύκολαεύκολα καικαι όπωςόπως στηνστην

τυπωμένητυπωμένη σελίδασελίδα. . ΚαιΚαι φυσικάφυσικά τοτο εύχομαιεύχομαι, , επειδήεπειδή ηη γλώσσαγλώσσα

είναιείναι τοτο στρώμαστρώμα τουτου όζοντοςόζοντος τηςτης ψυχήςψυχής μαςμας, , καικαι αναν τοτο

αραιώσουμεαραιώσουμε, , θαθα κινδυνέψουμεκινδυνέψουμε σοβαράσοβαρά»»..
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