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Περίληψη  
 

Στην εισήγηση περιγράφονται τα άτυπα προγράµµατα εκπαίδευσης που οργανώνει 
το προσωπικό δυο σπουδαστηρίων στη Νοµική και τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ 
µε σκοπό να εξοικειωθούν κυρίως οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές  µε 
τη χρήση των περιφερειακών βιβλιοθηκών στο φυσικό τους χώρο αλλά και να 
γνωρίσουν τις ψηφιακές υπηρεσίες των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ και του ∆ιαδικτύου 
µε αναφορά στη Νοµική επιστήµη και την Κλασική Φιλολογία αντιστοίχως. 

Τα ζητήµατα που ανακύπτουν από τη µη θεσµοθετηµένη υλοποίηση των 
προγραµµάτων,  την παθογένεια του τρόπου οργάνωσης των βιβλιοθηκών αλλά και 
από την απουσία κεντρικής διοίκησης των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, συζητούνται σε 
συνάρτηση µε τις ιδιαιτερότητες της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα οικεία 
Τµήµατα, καθώς η παροχή υπηρεσιών πληροφοριακής εκπαίδευσης των χρηστών 
των βιβλιοθηκών κρίνεται απολύτως αναγκαία.  

Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται απλές πρακτικές, προσαρµοσµένες στο συγκεκριµένο 
περιβάλλον δυο βιβλιοθηκών των θεωρητικών επιστηµών, που αν και µεµονωµένα 
έχουν να επιδείξουν ενδιαφέροντα αποτελέσµατα. Τέλος επισηµαίνεται η σηµασία 
της προσαρµογής διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών πληροφοριακής 
εκπαίδευσης µέσα από τη διαπανεπιστηµιακή συνεργασία των βιβλιοθηκών µε 
έµφαση στη θεµατική (κατά επιστηµονικούς κλάδους) συνάφεια των προγραµµάτων. 
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Abstract 
 

The informal user education programs organized by two departmental libraries, 
one at the School of Law and the other at the School of Philosophy in National 
and Kapodistrian University of Athens, are described in this paper. The aim of 
the programs, which are mainly addressed to students, is to help them get 
acquainted with the use of the departmental libraries in their physical location, 
and to introduce them to the digital information services related to Law and 
Classics and offered by the University. 

The issues emerging from the informal setting of the programs, the problematic 
organizational structure and the absence of a central library system are 
discussed in relation to the peculiarities of the educational process in the 
Departments. Information literacy actions are considered absolutely necessary. 
Within this context simple practices are proposed, tailor-made to the needs of the 
specific libraries, which although exceptionally have shown interesting results.  

Finally the need for adaptation of international information literacy standards 
and best practices is stressed by Greek academic libraries building 
collaborations on disciplinary basis. 
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