Σ.Ε.Ι ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ
Σ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑ
Αντιςτοιχία Σμημάτων - Δυνατότητεσ Μετεγγραφήσ ςε άλλα Σμήματα:
Υπάρχει δυνατότθτα μετεγγραφισ ανάμεςα ςε άλλα 2 τμιματα τθσ ομάδασ :
o Βιβλιοθηκονομίασ και υςτημάτων Πληροφόρηςησ ΣΕΙ Αθήνασ
o Βιβλιοθηκονομίασ και υςτημάτων Πληροφόρηςησ ΣΕΙ Θεςςαλονίκησ

κοπόσ - Αντικείμενο πουδών: Οι ςτόχοι του Τμιματοσ είναι: να παρζχει ςτουσ φοιτθτζσ τισ
απαραίτθτεσ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να ςχεδιάηουν, να
υλοποιοφν και να εγκακιςτοφν, να οργανϊνουν, να διαχειρίηονται και να διοικοφν μονάδεσ
πλθροφόρθςθσ κάκε είδουσ, κακϊσ επίςθσ να διατθροφν και να βελτιϊνουν τισ παρεχόμενεσ από τισ

μονάδεσ αυτζσ υπθρεςίεσ. Επίςθσ, οι φοιτθτζσ να υποςτθρίηουν το ζργο οποιουδιποτε οργανιςμοφ
δραςτθριοποιείται ςτθν οργάνωςθ και διαχείριςθ πλθροφοριϊν.Να παρζχει ςτουσ φοιτθτζσ τθ
δυνατότθτα αποτελεςματικισ χριςθσ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων διαχείριςθσ πλθροφοριϊν, βάςεων
πλθροφοριϊν, ψθφιακϊν βιβλιοκθκϊν τόςο ςε ανεξάρτθτο όςο και ςε δικτυακό περιβάλλον.Να

δθμιουργεί και να ενιςχφει το επιςτθμονικό και ερευνθτικό ενδιαφζρον των φοιτθτϊν, ϊςτε να είναι ςε
κζςθ να ανταποκρίνονται ςτισ ςθμερινζσ προκλιςεισ του κλάδου, κακϊσ επίςθσ να παρακολουκοφν και
να ςυνειςφζρουν ςτθν εξζλιξθ του επιςτθμονικοφ πεδίου.

Οι ςπουδζσ ςτο Σμήμα Βιβλιοθηκονομίασ διαρκοφν 8 εξάμηνα, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνεται ζνα εξάμηνο
υποχρεωτικήσ πρακτικήσ άςκηςησ ςε βιβλιοθήκεσ και Τπηρεςίεσ Πληροφόρηςησ και εκπόνηςη πτυχιακήσ
εργαςίασ.

Ενδεικτικά Μαθήματα :
Ειςαγωγι ςτθ Βιβλιοκθκονομία, Ιςτορία Βιβλίου και Βιβλιοκθκϊν, Επεξεργαςία Κειμζνου, Τεχνολογία Πλθροφοριϊν, Παραγωγι
Εντφπου, Ελλθνικι Λογοτεχνία, Ιςτορία Γραφισ, Ανάπτυξθ και Διαχείριςθ Συλλογισ, Θεματικι Ευρετθρίαςθ, Επιςτιμθ τθσ
Πλθροφόρθςθσ, Αυτοματιςμόσ Βιβλιοκθκονομικϊν Λειτουργιϊν, Επικοινωνίεσ - Δίκτυα, Ανάλυςθ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων,
Ιςτορία Ελλθνικοφ Πολιτιςμοφ, Διοίκθςθ Βιβλιοκικθσ, Προςταςία και Συντιρθςθ Υλικοφ, Δθμόςιεσ Σχζςεισ, Καταλογογράφθςθ,
Ταξινομικά Συςτιματα, Βιβλιοκικεσ και Κοινωνία, Οργάνωςθ Υλικοφ & Πλθροφοριϊν, Αρχεία και Οργάνωςι τουσ, Πθγζσ &
Υπθρεςίεσ Πλθροφόρθςθσ, Ανάπτυξθ & Διαχείριςθ Συλλογισ, Διαχείριςθ Πλθροφοριϊν, Ψθφιακζσ Βιβλιοκικεσ και
Μεταδεδομζνα, Αρχειονομία, Εξελικτικι Ψυχολογία.

Σομείσ Μαθημάτων:
1) Επιςτήμησ τησ Πληροφόρηςησ,
2) Γενικήσ Παιδείασ και Τεχνολογιών Πληροφόρηςησ.
Εργαστήριο:
Πληροφορικήσ.

Μεταπτυχιακζσ πουδζσ

Βιβλιοθηκονομίασ και υςτημάτων Πληροφόρηςησ ΣΕΙ Αθηνών

• Επιςτιμθ τθσ Πλθροφορίασ με ειδικεφςεισ: 1. Επιςτιμθ τθσ Πλθροφορίασ Διοίκθςθ & Οργάνωςθ
Βιβλιοκθκϊν με ζμφαςθ ςτισ Νζεσ Τεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ, 2. Επιςτιμθ τθσ Πλθροφορίασ
Υπθρεςίεσ Πλθροφόρθςθσ ςε Ψθφιακό Περιβάλλον .
• Επιςτιμθ τθσ Πλθροφορίασ .

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
Οι πτυχιοφχοι του Τμιματοσ Βιβλιοκθκονομίασ και Συςτθμάτων Πλθροφόρθςθσ ζχουν αναγνωριςμζνα
επαγγελματικά δικαιϊματα και μποροφν να εργαςκοφν ςε οποιοδιποτε είδοσ βιβλιοκικθσ ι μονάδασ
πλθροφόρθςθσ ςτο δθμόςιο ι τον ιδιωτικό τομζα.

ΣΟΜΕΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ
Οι απόφοιτοι του τμιματοσ μποροφν να απαςχολθκοφν:
 Σε δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ όπωσ θ Εκνικι, θ βιβλιοκικθ τθσ Βουλισ, Ακαδθμαϊκζσ (Τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ, Σχολικζσ), Λαϊκζσ (Δθμοτικζσ κοινοτικζσ κτλ.), Ειδικισ ζρευνασ, Κζντρα τεκμθρίωςθσ κτλ.
 Σε ιδιωτικζσ βιβλιοκικεσ (κζντρα μελετϊν τραπεηϊν, εφθμερίδων και άλλων μεγάλων ιδιωτικϊν
εταιριϊν και κζντρων μελετϊν).
 Σε εκδοτικοφσ οίκουσ και βιβλιοπωλεία.
 Ωσ Κακθγθτζσ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ: http://www.teiath.gr/

