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Περίληψη
Η Πληροφοριακή Παιδεία ως βασικός πυρήνας της ∆ια Βίου Μάθησης και ως
βασικό ανθρώπινο δικαίωµα στον ψηφιακό κόσµο συµβάλει καθοριστικά στην
κοινωνική ένταξη όλων των ατόµων και κοινοτήτων.
Αποτελεί το κλειδί για την πραγµάτωση και επέκταση της κοινωνίας της γνώσης ώστε
όλοι, ανεξαιρέτως, οι πολίτες να αναπτύσσουν µε ικανοποιητικό τρόπο την
µαθησιακή ικανότητα στην διάρκεια του βίου της. Η ικανότητα να αναγνωρίζει
κανείς την ανάγκη πληροφόρησής του, να εντοπίζει, να αποτιµά και να
χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά την απαραίτητη πληροφορία είναι απαραίτητη στην
σηµερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από της ραγδαίες αλλαγές που απορρέουν από
την εξέλιξη των τεχνολογικών µέσων.
Στο περιβάλλον των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας η µάθηση
του τρόπου που µαθαίνουµε, η προσαρµογή στην αλλαγή και η κατανόηση του
πλήθους των πληροφοριών είναι δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν όλοι.
Ιδιαίτερα σηµαντικός αναδεικνύεται ο ρόλος των βιβλιοθηκών µέσα από την
εκπόνηση και την υλοποίηση προγραµµάτων πληροφοριακής παιδείας προς τους
χρήστες που εξυπηρετούν ώστε να εκµεταλλεύονται αποτελεσµατικά και αποδοτικά
την πληθώρα των πληροφοριών που είναι διαθέσιµη.
Το ζήτηµα της ηθικής αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στις µέρες µας εξαιτίας
εφαρµογής νέων τεχνολογικών µεθόδων και εφαρµογών καθώς και
πληροφορικής έκρηξης. Η επιλογή του ηθικά σωστού συναρτάται άµεσα µε
διαδικασίες παραγωγής και χρήσης, τους φορείς της γνώσης και τον τρόπο µε
οποίο καθίσταται έγκυρη η γνώση.
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Φαινόµενα της η λογοκλοπή, η λανθασµένη και ελλιπής χρήσης των παραποµπών
και η παραβίαση των πνευµατικών δικαιωµάτων των δηµιουργών καθιστούν
επιτακτική την ανάγκη καθορισµού θεµελιωδών ηθικών αρχών και την
προετοιµασία των χρηστών από τους σωστά εκπαιδευµένους βιβλιοθηκονόµους ώστε
να έχουν ηθική επίγνωση της σωστής και ωφέλιµης χρήσης της πληροφορίας.
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Abstract
The information literacy as the basic core of For Life Learning and as a basic
human right in the digital world decisively contributes to the social integration of
all individuals and communities.
It constitutes the key to the materialization and extension of the society of
education thus all citizens, with no exception; develop in a satisfactory way the
learning ability throughout their lifetime endurance. One’s capability of
recognizing the need of his being informed, to track, to value and to satisfactorily
use the necessary information is essential in current season which is
characterized by the rapid changes that derive from the development of
technological means.
The environment of information of technology and communication the learning of
the way we learn, the adaptation to the change and the comprehension of
numerous information are skills that everybody has to develop. Particularly
important the role of libraries is elected through the development and
concretization of information literacy programmes to the users they serve thus
they effectively and efficiently exploit the vast number of available information.
Moral matters acquire special importance nowadays because of new
technological applied methods and applications as well as the information
technology explosion. The choice of moral right is immediately associated to the
production and use procedures, the knowledge institutions and the way in which
knowledge is rendered valid.
Phenomena as plagiarism, the erroneous and incomplete use of references and
the violation of authors’ mental rights render imperative the need of fundamental
mental rights and the preparation of users by properly trained librarians thus
they have moral awareness of proper and useful use of information.
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