
 
 

Πληροφοριακή παιδεία και εκπαίδευση χρηστών στην 
Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ  

 
∆ιονύσης Κόκκινος, Βιβλιοθηκονόµος, M.Sc. 
Ελένη Παπαδάτου, Βιβλιοθηκονόµος-Αρχειονόµος M.A. 
Νίνα Σισαµάκη, Market analyst M.Sc. 
Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ – Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη 
Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 73 
 
 

Περίληψη  
 

Η πληροφοριακή παιδεία θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική στην αρωγή και στην 
ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην υποστήριξη των εκπαιδευόµενων σε 
όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, καθώς επίσης και στην προώθηση της δια βίου 
µάθησης γενικότερα. Η ανάπτυξη της πληροφοριακής παιδείας έχει καταστεί 
αναγκαία λόγω της πληθώρας των πληροφοριών που µας κατακλύζει και δηµιουργεί 
την ανάγκη επιλογής, αξιολόγησης και αποτελεσµατικής χρήσης τους. 

Ειδικότερα στο χώρο των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων όπου η ανάγκη για 
πληροφόρηση γίνεται εντονότερη, απαιτείται από τις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες η 
σωστή διαχείριση πηγών από εξειδικευµένο προσωπικό µε γνώσεις πληροφοριακής 
παιδείας. Το προσωπικό των βιβλιοθηκών οφείλει να καθοδηγεί τους χρήστες προς 
τις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης προκειµένου να µπορούν να τις αξιοποιήσουν 
όσο το δυνατόν πιο εύκολα και σε λιγότερο χρόνο.  

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ στο πλαίσιο της ένταξης της πληροφοριακής 
παιδείας στις υπηρεσίες που προσφέρει, οργανώνει σεµινάρια στους πρωτοετείς 
φοιτητές µε στόχο την βελτίωση δεξιοτήτων στην έρευνα, στην µελέτη και στην 
αξιοποίηση ποικίλων και ετερογενών πηγών πληροφόρησης. ∆ηµιουργεί 
βοηθητικούς οδηγούς (tutorials) για διάφορες βάσεις δεδοµένων, προκειµένου να 
γίνουν πιο προσιτές στους χρήστες. Παράλληλα, αναπτύσσει ένα “Help-Desk”, 
δηλαδή µια Ηλεκτρονική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Χρηστών, όπου οι 
ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την ερώτησή τους σχετικά µε 
τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και να λάβουν απάντηση σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα. 

Για την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται,  η Κεντρική Βιβλιοθήκη ήδη 
προχωρεί στην εγκατάσταση των εφαρµογών Metalib/SFX/Verde της εταιρίας 
ExLibris. Πρόκειται για ένα ενιαίο σύστηµα µετά-αναζήτησης στις ετερογενείς πηγές 
που διαθέτει η βιβλιοθήκη, ώστε να διευκολύνεται η επιστηµονική έρευνα. Σκοπός 
είναι η ενδελεχής ενηµέρωση και εκπαίδευση των χρηστών ώστε να µπορούν να 
χρησιµοποιούν το Metalib/SFX αυτόνοµα, εντός, ή εκτός βιβλιοθήκης. 

Συµπερασµατικά, πρέπει να θεωρείται δεδοµένο ότι η συνεχής αύξηση της ανάγκης 
για πληροφόρηση θα ωθήσει τις βιβλιοθήκες να συστηµατοποιήσουν τις 
προσπάθειες τους για παροχή προγραµµάτων πληροφοριακής παιδείας προς 
όφελος των χρηστών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εν γένει.. 
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Abstract 
 

Information Literacy is considered to be especially significant for the educational 
process, for student support in all levels of education, and also for the promotion 
of life long learning. The development of information literacy has been 
established as necessary, because of the plenitude of information surrounding 
us, creating the need for choice, evaluation, and effective use of that information. 

Especially in academic institutions, where the need for information is becoming 
increasingly important, Academic Libraries have to appropriately manage their 
resources using specialized staff with information literacy skills. Library staff 
should instruct users how to utilize the appropriate information resources in the 
most efficient way. 

The Central Library of the National Technical University of Athens, in an attempt 
to include information literacy in its already provided services, organizes 
seminars for the 1st year students in order to make them able to identify, 
evaluate and use the information that they need. Therefore, it creates tutorials 
for several databases, so as to make them more approachable to the users. At 
the same time, Central Library develops a “Help-Desk”, which is an Electronic 
Service where the users can submit their queries and receive an answer within a 
reasonable time frame.  

Aiming towards the improvement of the provided services, Central Library has 
already initiated the installation of Metalib/SFX/Verde from the ExLibris 
Company. It is a consolidated meta-search environment for various information 
resources, owned by the library, helping scientific research. The purpose of this 
project is the continuous training of users so that they will be able to use 
Metalib/SFX independently in or out of the Library. 

Conclusively, it should be taken for granted that the constant increase of 
information need will lead libraries to organize their efforts to provide information 
literacy programs for the benefit of their users and for the educational process in 
general. 
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