
Οι Θεματικοί Βιβλιοθηκονόμοι 
στην εκπαιδευτική διαδικασία

Άννα Χαραλάμπους

Θεματικός Βιβλιοθηκονόμος Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας



Καθιέρωση Θεματικού Βιβλιοθηκονόμου
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Το 2009 η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
καθιέρωσε το θεσμό του Θεματικού βιβλιοθηκονόμου

Σκοπός:
▪ κύριο άτομο επικοινωνίας

▪ άμεση ανταπόκριση 

▪ κάλυψη εξειδικευμένων των Τμημάτων 

▪ εξατομικευμένων αναγκών των χρηστών



Αναγνώριση αναγκών

• διεθνή βιβλιογραφία

• αξιολόγηση δευτεροβάθμιας & τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
• έρευνες (ποσοτικές-ποιοτικές)

• εισηγήσεις σε συνέδρια & δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 



Έρευνες στο ΤΕΠΑΚ

*Chalalambous, F., & Nicolaidou, I. (2013). The Design of  an Interactive Learning Environment on Information Literacy. 
EDULEARN13 Proceedings, 4871-4880.

προπτυχιακοί φοιτητές (190)

πρωτοετείς φοιτητές (184)

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (525)

ακαδημαϊκοί ΤΕΠΑΚ- ποσοτική & ποιοτική (82)
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Αποτελέσματα

Κριτική σκέψη

• παπαγαλία

• επιφανειακή 
έρευνα

• αναγνώριση 
προβλήματος

• επίλυση 
προβλήματος

Χαμηλό επίπεδο

• εργασίες

• πτυχιακή

• μικρή βελτίωση

Βασική παιδεία

• αγγλικά

• ελληνικά

• φυσική

• μαθηματικά 

Πληροφορίες

• αναζήτηση

• αξιολόγηση

• μη έγκυρες πηγές

• διαδίκτυο

• λογοκλοπή

Αντίληψη για πληροφοριακές δεξιότητες φοιτητών
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Καθόλου 

ικανοποιητικές

Λίγο 

ικανοποιητικές

Μέτρια 

ικανοποιητικές

Πολύ 

ικανοποιητικές

Πάρα Πολύ 

ικανοποιητικές
Σύνολο

1ο & 2ο έτος
66.7%

50

28.00%

21

5.33%

4

0.00%

0

0.00%

0

75

3ο & 4ο έτος

12.00%

9

28.00%

21

49.33%

37

9.33%

7

1.33%

1

75

Μεταπτυχιακοί 

φοιτητές

0.00%

0

18.46%

12

58.46%

38

18.46%

12

4.62%

3

65

Διδακτορικοί 

φοιτητές

0.00%

0

6.45%

4

28.81%

16

48.39%

30

19.35%

12

62

Αξιολόγηση ικανοτήτων φοιτητών σε θέματα ΠΠ



Ανάπτυξη δεξιοτήτων για συμμετοχή στην 
εκπαιδευτική διαδικασία

• εκπαίδευση από Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσαρμοσμένη στις ανάγκες του θεματικού 

βιβλιοθηκονόμου/εκπαιδευτή

• παρακολούθηση σεμιναρίων για τεχνικές παρουσιάσεων

• παρακολούθηση εξειδικευμένων webinars για προγράμματα ΠΠ

• συμμετοχή βιβλιοθηκονόμου/ακαδημαϊκού σε βιωματικό εργαστήριο για τη μεταξύ τους συνεργασία και 

εισαγωγή ΠΠ στο πλαίσιο μαθήματος 

• συμμετοχή σε συνέδρια εξωτερικού (ECIL, LILAC, Liber, IFLA, IATUL)

• μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας για την εφαρμογή προγράμματος ΠΠ

• υιοθέτηση καλών πρακτικών (παραδείγματα ακαδημαϊκών ιδρυμάτων εξωτερικού)

• ανταλλαγή γνώσεων & απόψεων με ακαδημαϊκούς

• παρακολούθηση εισαγωγικών μαθημάτων των Τμημάτων 



Διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης ΠΠ «Ιχνηλάτης» 

Βασισμένο σε διεθνή πρότυπα (ACRL Information Literacy Standards, Australian and New 
Zealand Information Literacy Framework)

• 6 ενότητες- 6 δεξιότητες: 
• Πληροφοριακή ανάγκη 

• Αναζήτηση πληροφοριών 

• Αξιολόγηση πληροφοριών 

• Οργάνωση πληροφοριών 

• Σύνθεση πληροφοριών 

• Λογοκλοπή 

• Δραστηριότητες μέσα στις ενότητες
• Αυτοαξιολόγηση (pre+post test)

https://ihnilatis.cut.ac.cy/


Θεματικές Πύλες

• αναζήτηση & μελέτη σχετικής 
βιβλιογραφίας

• πιλοτική εφαρμογή εργαλείων 
δημιουργίας ΘΠ (εμπορικά, ελεύθερα 
διαθέσιμα λογισμικά)

• συνδρομή στην εταιρεία Springshare
και δημιουργία Libguides (συνεργασία 
με ακαδημαϊκούς)

• Διαχωρισμός ανά θέμα & κατηγορία



Θεματικές Πύλες -
Ο οδηγός με τη μεγαλύτερη χρήση



Υπηρεσία «Ρώτα τον βιβλιοθηκονόμο σου»

• μελέτη βιβλιογραφίας- μοντέλα βιβλιοθηκονόμου “rooving librarian”,

“subject librarian”, “liaison librarian”, “academic librarian” 

• παρουσία βιβλιοθηκονόμου στο χώρο της Βιβλιοθήκης

• προσωπικές συναντήσεις, emails, τηλέφωνα

• επισκέψεις στα τμήματα & συναντήσεις με ακαδημαϊκούς για 

ανάπτυξη συνεργασιών



Έντυποι και ηλεκτρονικοί οδηγοί

• Ενημερωτικά έντυπα για προώθηση υπηρεσίας «Ρώτα τον βιβλιοθηκονόμο σου»

• Συνεργασία με φοιτητές ΠΓΤ για σχεδιασμό και δημιουργία οδηγών στο youtube

https://www.youtube.com/channel/UC5op6W4OPrhROGg_oCxi7Mg


Υποστήριξη ακαδημαϊκών

• υποστήριξη ερευνητική διαδικασία (αναζήτηση υλικού, συστηματική 

ανασκόπηση)

• αξιολόγηση περιοδικών για δημοσίευση

• κριτήρια χρηματοδότησης ανοικτής πρόσβασης 

• εκπαίδευση σε θέματα βιβλιογραφίας και αναφορών

• συγκέντρωση ερευνητικού έργου ακαδημαϊκών 



Εργαλεία & εφαρμογές

• Refworks

• Mendeley

• Ephorus

• Turnitin

• Survey Monkey

• JotForm



Έγκριση/απόφαση Πανεπιστημίου 2017



Εφαρμογή προγράμματος ΠΠ

• συνεργασία με ακαδημαϊκό και συμμετοχή βιβλιοθηκονόμου στο πλαίσιο 

μαθήματος (8-10 διδακτικές ώρες & 1 ECTS)

• σχεδιασμός & ανάθεση εργασιών σε συνεργασία με τον βιβλιοθηκονόμο

• ανάθεση δραστηριοτήτων για εμπέδωση θεωρίας 

• εργαστήρια αναζήτησης υλικού & δημιουργίας βιβλιογραφίας 

• αξιολόγηση φοιτητών για μαθησιακά αποτελέσματα (pre & post test)

• προγραμματισμένα σεμινάρια σε συνεργασία με ακαδημαϊκό

• διεξαγωγή σειράς σεμιναρίων (ανοικτά προς φοιτητές)

• ένταξη ΠΠ στο πρόγραμμα σπουδών 



Παράδειγμα ενσωμάτωση ΠΠ στο ΕΣΔ109



Δράσεις εκτός Πανεπιστημίου

• ενημέρωση καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα ΠΠ 

(εισηγήσεις καλών πρακτικών για ανάπτυξη ΠΠ)

• συναντήσεις με διευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης για ανάπτυξη δεξιοτήτων ΠΠ στους μαθητές

• ενημέρωση μαθητών σε σχολεία πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (επισκέψεις σε σχολεία, ξεναγήσεις στη Βιβλιοθήκη)

• ετήσια εκπαίδευση επαγγελματιών νοσηλευτών για τεκμηριωμένη 

νοσηλευτική (διήμερες παρουσιάσεις & εργαστήρια)





Η ομάδα μας
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Σχολή Γεωτεχνικών 
Επιστημών & Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος

Σχολή Διοίκησης & 
Οικονομίας

Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών

& Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων 
Ενημέρωσης

Σχολή  Επιστημών Υγείας

Σχολή Μηχανικής & 
Τεχνολογίας
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Άννα Χαραλάμπους
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anna.charalambous@cut.ac.cy

mailto:anna.charalambous@cut.ac.cy

