
Ξεκινώντας από τα βασικά: 

οι βιβλιοθήκες και οι βιβλιοθηκονόμοι ξανά-συστήνονται 

στο κοινό τους 
 

 

 

 

 

 

Εκπαιδευτική ημερίδα 

Πώς οι βιβλιοθήκες προετοιμάζουν τους πολίτες του 21ου αιώνα: 

πληροφοριακός γραμματισμός και άλλα είδη γραμματισμού 
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Αντί για post – it notes 

https://www.polleverywhere.com 

 

Δωρεάν έως 25 άτομα 

https://www.polleverywhere.com/


‘CERN relinquishes all intellectual property rights to 

this code, both source and binary and permission is 

given to anyone to use, duplicate, modify and 

distribute it’ (Smith and Flückiger, 2019) 



● Η γη ήταν η πρώτη ύλη της 

αγροτικής εποχής 

 

● Ο σίδηρος ήταν η πρώτη ύλη της 

βιομηχανικής εποχής 

 

● Τα δεδομένα είναι η πρώτη ύλη της 

εποχής της πληροφορίας 

 

 

 

 

 



Κάθε δυο μέρες δημιουργούμε τόση 

πληροφορία όση είχαμε δημιουργήσει 

από την αυγή του πολιτισμού μας έως το 

2003. 

 
Techonomy 2010, David Kickpatrick 









Ένα μωρό που γεννιέται  

σήμερα  

το 2050  

θα είναι 30 χρονών 



Μαθητές της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στην τάξη με τον καθηγητή Δημήτρη Χατζή, 1947 

Ιστορικό Αρχείο Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 





● Κριτική σκέψη 

● Επικοινωνία 

● Συνεργασία 

● Δημιουργικότητα 
 

● Αντιμετώπιση αλλαγής 

● Να μαθαίνεις καινούργια 

πράγματα 

● Διατήρηση πνευματικής 

ισορροπίας σε ασυνήθιστες  

καταστάσεις 
 



Tomorrow's illiterate will not be the 

man who can't read; he will be the 

man who has not learned how to 

learn 

Future Shock 

Alvin Toffler 









● Πρέπει να συμβαδίσουμε με τις συνεχιζόμενες 

τεχνολογικές αλλαγές 

 

● Πρέπει να ανανεώσουμε  τους παραδοσιακούς 

ρόλους μας στην ψηφιακή εποχή  

 

● Πρέπει να δώσουμε στους νέους επαγγελματίες 

αποτελεσματικές ευκαιρίες για να μάθουν, να 

αναπτυχθούν και να γίνουν ηγέτες 
 



Βιβλιοθήκη «Βασίλης Μιχαηλίδης»  



Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού 





Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος 



Oode Elsinki 



Spotsylvania Towne Centre branch, Central Rappahannock Regional Library, Fredericksburg, Virginia 

 



Calgary Central Library, photo by Neil Zeller 

 



Οι βιβλιοθήκες σημεία αναφοράς και αρωγής 

 στις τοπικές κοινωνίες 

 

● Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΚΚυΒ) 

 

● Σχολικές βιβλιοθήκες Κύπρου, ενιαίος κατάλογος 

 



  

 

Να συμβολίζει, αλλά και να 

ενθαρρύνει τη μάθηση, τη γνώση, 

τη διάδραση, την κοινωνικοποίηση, 

καθώς και την αισθητική 

καλλιέργεια των νέων μας 

 

 

Οι βιβλιοθήκες, ως θεσμοί και ως κτίρια, 

εκπληρώνουν την αποστολή τους όταν 

προσελκύουν το κοινό στο οποίο 

απευθύνονται. Αυτή η επιτυχία τους τις 

καθιστά τοπόσημα και επισκέψιμα 

αξιοθέατα 

             Φίλλιπος Τσιμπόγλου 

         Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος 

Έλενα Διομήδη  

Βιβλιοθήκη 

Πανεπιστημίου Κύπρου 

 

 



 

 

 

Ποια είναι η πιο σημαντική 

δουλειά που θα κάνουμε; 
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