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H Rafaela Müller διηύθυνε για έξι χρόνια το Πρόγραμμα 
Νεολαίας της Βιβλιοθήκης της πόλης του Μονάχου και μαζί με 
την Astrid Meckl ίδρυσε την Επιτροπή Παιδείας Μέσων 
Ενημέρωσης. Αυτή τη στιγμή εργάζεται στο Ινστιτούτο 
Εκπαίδευσης Μέσων Ενημέρωσης (JFF) στο Βερολίνο, όπου 
ασχολείται με θέματα ψηφιακής και πολιτιστικής 
εκπαίδευσης, καθώς και με την προώθηση της δημοκρατίας. 
Έμφαση δίνεται στην επικοινωνία του γραμματισμού των 
μέσων ενημέρωσης, καθώς και στη δημιουργία κινήτρων για 
πολιτιστική, κοινωνική και πολιτική συμμετοχή. 
 
 
Η Astrid Meckl είναι ειδικός στην εκπαίδευση των μέσων 
ενημέρωσης και βιβλιοθηκονόμος. Επιμελήθηκε τα 
προγράμματα για παιδιά και νέους της βιβλιοθήκης της πόλης 
του Μονάχου. Μαζί με την Raphaela Müller ίδρυσε και 
διεύθυνε την Επιτροπή Εκπαίδευσης Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης για αρκετά χρόνια. Σήμερα εργάζεται ως 
ελεύθερος εκπαιδευτής στον τομέα των μέσων ενημέρωσης 
και της πληροφοριακής παιδείας. 

 
 
 
 

 
 

Περίληψη 

Σε μια εποχή κατά την οποία η παραπληροφόρηση 
υπονομεύει τα κανάλια κοινωνικών μέσων ενημέρωσης 
αυξάνονται οι ανησυχίες των ανθρώπων για τη βιομηχανία 
ειδήσεων. Καθώς η εμπιστοσύνη στη δημοσιογραφία 
εξασθενεί προκαλεί αντίστοιχα η απόφαση δυσκολία στο 
ερώτημα ποια μηνύματα είναι αξιόπιστα στο διαδίκτυο. Όλο 
και περισσότερο, το επίκεντρο της αξιοπιστίας αφορά όσους 
μοιράζονται το περιεχόμενο και όχι το ίδιο το περιεχόμενο. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι θεσμικές δομές είναι σημαντικές για τη 
διατήρηση της εμπιστοσύνης. Οι βιβλιοθήκες δεσμεύονται για 
το κοινό καλό μέσω της διαφάνειας, των ίσων ευκαιριών, των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ιδιωτικής ζωής. Οι 
βιβλιοθήκες ενδιαφέρονται για τα συλλογικά συμφέροντα 
όλων και ενθαρρύνουν την κριτική διερεύνηση πηγών. Αλλά 
πόσο ασφαλείς μπορούν να είναι οι βιβλιοθήκες ως ένα 
αξιόπιστο ίδρυμα; Αυτό το εργαστήρι αντιμετωπίζει αυτό το 
ζήτημα και διεγείρει ιδέες για προγράμματα βιβλιοθηκών που 
δημιουργούν και διατηρούν εμπιστοσύνη. 


