
 

ΕΝ42.10-1Α 
Έκδοση 1η / 05.05.2016 

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών 
 

ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ 

ΤΜΗΜΑ: Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Μαθημάτων Επιστήμης της Πληροφόρησης 

 

Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα 
γνωστικά πεδία 

Αριθμός 
Φοιτητών 

1 

Συλλογές δεδομένων έρευνας (research 
data). Ανάπτυξη σχήματος 
μεταδεδομένων για την περιγραφή και 
διαχείρισή τους 
 

Δάφνη Κυριάκη-
Μάνεση 

Η εργασία εστιάζει στη 
δημιουργία προφίλ 
εφαρμογής για τη διαχείριση 
μεταδεδομένων έρευνας 

Μεταδεδομένα 
Ψηφιακές Βιβλιοθήκες 

1-2 

2 Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και ο θεσμός 
των ακαδημαϊκών εκδόσεων. 

Δάφνη Κυριάκη-
Μάνεση 

Η εργασία εστιάζει στη μελέτη 
των πρακτικών των 
ακαδημαϊκών εκδόσεων στο 
διεθνές περιβάλλον και στην 
πρόταση ενός μοντέλου για 
την ανάπτυξή τους στο ΤΕΙ 
Αθήνας 

Εισαγωγή στη 
Βιβλιοθηκονομία, 

Εκδοτική, Διοίκηση 
μονάδων πληροφόρησης 

1-2 

3 Νέες προοπτικές και υπηρεσίες των λαϊκών 
βιβλιοθηκών στο ψηφιακό περιβάλλον 

Δάφνη Κυριάκη-
Μάνεση 

Η εργασία ερευνά τους νέους 
ρόλους των λαϊκών 
βιβλιοθηκών, όπως 
διαμορφώνονται  στην 
ψηφιακή εποχή. Ο φοιτητής 
καλείται να μελετήσει τόσο τις 
υπηρεσίες όσο και τις 
κοινωνικές προεκτάσεις. 

Εισαγωγή στη 
βιβλιοθηκονομία, 

Υπηρεσίες πληροφόρησης, 
πολιτική πληροφόρησης, 
Πληροφοριακή παιδεία 

1 

4 Διαμόρφωση πολιτικής διαχείρισης 
αποθετηρίου 

Δάφνη Κυριάκη-
Μάνεση 

Η εργασία εστιάζει στη μελέτη 
των πολιτικών διαχείρισης 
αποθετηρίου σε επίπεδο 
μελέτης εφαρμογής 
ξεκινώντας από την 
οριοθέτηση των στόχων και 
την υλοποίηση των πολιτικών 

Μεταδεδομένα, Ψηφιακές 
βιβλιοθήκες 1 
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στο περιβάλλον του 
αποθετηρίου. 

5 
Μελέτη των πολιτικών της ανοιχτής 
πρόσβασης και οι επιπτώσεις τους στην 
εκδοτική παραγωγή 

Δάφνη Κυριάκη-
Μάνεση 

Η εργασία εστιάζει στη μελέτη 
της διαμόρφωσης του 
εκδοτικού χώρου σε σχέση με 
την επέκταση των πολιτικών 
ανοιχτής πρόσβασης. 

Διοίκηση βιβλιοθηκών, 
πολιτική πληροφόρησης, 

διαχείριση έργων 
1-2 

6 
Αξιολόγηση των δεξιοτήτων πληροφοριακού 
γραμματισμού φοιτητών χρησιμοποιώντας 
τα πρότυπα της ACRL σαν οδηγό 

Στέλλα Κορομπίλη 

Η συγκεκριμένη πτυχιακή 
εργασία θα προσπαθήσει να 

εντοπίσει με τη χρήση 
ερωτηματολογίων τις 

δεξιότητες πληροφοριακού 
γραμματισμού φοιτητών. .  Η 
έρευνα για τον εντοπισμό των 
δεξιοτήτων θα βασιστεί στα 

πρότυπα της ACRL. 

 1 

7 

Έρευνα που αφορά την ανάγκη και τη 
σπουδαιότητα του πληροφοριακού 
γραμματισμού στην Ελλάδα: Έμφαση σε 
βιβλιοθηκονόμους της Αθήνας  

 
 

Στέλλα Κορομπίλη 

Η συγκεκριμένη πτυχιακή 
εργασία θα προσπαθήσει να 
εντοπίσει με τη χρήση 
ερωτηματολογίων πόσο 
σημαντικό θεωρούν τον 
πληροφοριακό γραμματισμό 
οι βιβλιοθηκονόμοι όλων των 
ειδών βιβλιοθηκών της 
Αθήνας και κατά πόσο 
οργανώνουν δραστηριότητες 
για να συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων 
πληροφοριακού 
γραμματισμού  των χρηστών 
τους.  

 1 

8 
Ο πληροφοριακός Γραμματισμός στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των 
μεταπτυχιακών φοιτητών του Μετσόβιου.  

Στέλλα Κορομπίλη 

Η συγκεκριμένη πτυχιακή 
εργασία θα προσπαθήσει να 
εντοπίσει με τη χρήση 
ερωτηματολογίων  τις 

 1 
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 πληροφοριακές ανάγκες των 
μεταπτυχιακών φοιτητών των 
τμημάτων του Μετσόβιου και 
με ποιο τρόπο καλύπτονται οι 
ανάγκες τους και αν 
υπάρχουν προγράμματα 
πληροφοριακού 
γραμματισμού πως έχουν 
δημιουργηθεί. Τέλος σα 
γίνουν συγκρίσεις ανάμεσα 
στα διάφορα τμήματα των 
μεταπτυχιακών φοιτητών του 
Μετσόβιου. 

9 

Η επίδραση της εκπαίδευσης πληροφοριακού 
γραμματισμού στο άγχος των υπολογιστών 
και της βιβλιοθήκης και στην ικανότητα των 
μεταπτυχιακών φοιτητών στην 
πληροφόρηση.  
 

Στέλλα Κορομπίλη 

Θα διερευνηθεί με 
ερωτηματολόγια ποια είναι η 
σχέση  ενός προγράμματος 
πληροφοριακού 
γραμματισμού, (δηλαδή η 
ικανότητα εντοπισμού της 
πληροφοριακής ανάγκης, η 
αντίληψη των πηγών 
πληροφόρησης για την 
ικανοποίηση της ανάγκης, η 
αντίληψη  της διαδικασίας 
αξιολόγησης των 
πληροφοριών, και της χρήσης 
της πληροφορίας με ηθικό 
τρόπο) με το άγχος που 
δημιουργείται από τους 
υπολογιστές ή τη βιβλιοθήκη 
και τις δεξιότητες 
πληροφοριακού 
γραμματισμού μεταπτυχιακών 
φοιτητών της φιλοσοφικής 
σχολής του Εθνικού 
Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.  

 1 
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10 

Online tutorial σαν μέσο για να κατακτήσουν 
φοιτητές δεξιότητες πληροφοριακού 
γραμματισμού 

 

Στέλλα Κορομπίλη 

Θα διερευνηθούν με 
ερωτηματολόγια και 
συνεντεύξεις οι απόψεις των 
καθηγητών μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών για 
την αναγκαιότητα online 
tutorials προγραμμάτων 
πληροφοριακού 
γραμματισμού για τους 
φοιτητές τους.  

 1 

11 
Η υιοθέτηση των ανοιχτών συνδεδεμένων 
δεδομένων από τις εθνικές βιβλιοθήκες 
παγκοσμίως 

Αλέξανδρος 
Κουλούρης 

Θα γίνει παρουσίαση της 
έννοιας των ανοιχτών 
συνδεδεμένων δεδομένων και 
των τεχνολογιών που τα 
υλοποιούν. Θα μελετηθούν 
εθνικές βιβλιοθήκες 
παγκοσμίως που έχουν 
ενσωματώσει τέτοιες 
υπηρεσίες στους κόλπους 
τους. 

Ψηφιακές βιβλιοθήκες 
Ανοιχτά διασυνδεδεμένα 

δεδομένα 
Ανοιχτή πρόσβαση 
Εθνικές βιβλιοθήκες 

1 

12 Ροές αυτοαρχειοθέτησης σε αποθετήρια 
ελληνικών βιβλιοθηκών 

Αλέξανδρος 
Κουλούρης 

Θα μελετηθούν και θα 
καταγραφούν οι ροές 
αυτοαρχειοθέτησης σε 
αποθετήρια ελληνικών 
βιβλιοθηκών, με έμφαση στις 
ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Θα 
εξεταστεί επίσης η αυτόματη 
συγκομιδή μεταδεδομένων 
από βάσεις όπως η Scopus και 
άλλες και η εισαγωγή των 
μεταδεδομένων και των 
άρθρων στα αποθετήρια με 
αυτόματο τρόπο. Τέλος, θα 
γίνει έρευνα για τη χρήση της 
αυτοαρχειοθέτησης και την 
αποδοχή της από τους 

Ψηφιακές βιβλιοθήκες 
Έρευνα χρηστών 

Αυτοαρχειοθέτηση 
1 
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χρήστες του κάθε φορέα. 

13 Χρήση των ανοιχτών ακαδημαϊκών 
μαθημάτων του ΤΕΙ Αθήνας 

Αλέξανδρος 
Κουλούρης 

Θα μελετηθεί η υλοποίηση 
του έργου ανοιχτά 
ακαδημαϊκά μαθήματα στο 
ΤΕΙ Αθήνας. Θα γίνει έρευνα 
στο διδακτικό προσωπικό και 
στους φοιτητές του 
Ιδρύματος για το αν 
γνωρίζουν και χρησιμοποιούν 
τη συγκεκριμένη υπηρεσία 
καθώς και καταγραφή των 
απόψεών τους για τη 
χρησιμότητά της.  

Ψηφιακές βιβλιοθήκες 
Ανοιχτά ακαδημαϊκά 

μαθήματα 
Ανοιχτή πρόσβαση 

 

1 

14 Ο σύγχρονος ρόλος των ακαδημαϊκών 
βιβλιοθηκών 

Γεώργιος 
Γιαννακόπουλος 

Ποιοτική κι ποσοτική έρευνα 
για καινοτόμες υπηρεσίες και 
απαιτήσεις των χρηστών 
 

Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, 
Εκπαίδευση χρηστών, 
Ψηφιακές βιβλιοθήκες, 
Διαχείριση ψηφιακού 
περιεχομένου. 
 

1-2 φοιτητές 
 

15 

Ερευνητικές τάσεις στο πεδίο τις 
βιβλιοθηκονομίας και πληροφόρησης: Οι 
εργασίες των φοιτητών 
 

Γεώργιος 
Γιαννακόπουλος 

Στατιστική απεικόνιση των 
θεμάτων των πτυχιακών 
εργασιών και εξαγωγή 
συμπερασμάτων   
 

Βιβλιοθηκονομία και 
Πληροφόρηση,  
Εκπαίδευση 
 

2 φοιτητές 
 

16 

Ερευνητικές τάσεις στο πεδίο της 
βιβλιοθηκονομίας και πληροφόρησης: Η 
δημοσιευμένη έρευνα 
 

Γεώργιος 
Γιαννακόπουλος 

Στατιστική απεικόνιση των 
θεμάτων των δημοσιευμένων 
εργασιών (σε περιοδικά και 
πρακτικά συνεδρίων)  και 
εξαγωγή συμπερασμάτων   
 

Βιβλιοθηκονομία και 
Πληροφόρηση, 
Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις 
 

2 φοιτητές 
 

17 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες αρχείων Γεώργιος 
Γιαννακόπουλος 

Μελέτη των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων που 
διενεργούνται σε αρχειακές     

Αρχειονομία , Χρήση 
ιστορικών αρχείων 

          1 φοιτητής 
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υπηρεσίες 

18 
Περιγραφή μιας αρχειακής ενότητας με το 
πρότυπο ISAD-G 
 

Γεώργιος 
Γιαννακόπουλος  

Αρχειονομία, Περιγραφή 
ιστορικών αρχείων 
 

1 φοιτητής 
 

19 

Συλλογή Ελληνικών χειρογράφων της 
Βρετανικής βιβλιοθήκης: περιγραφή του 
προτύπου μεταδεδομένων για την 
τεκμηρίωσή τους 

Κωνσταντίνος 
Κυπριανός 

Θα γίνει μελέτη της συλλογής 
ελληνικών χειρογράφων της 
Βρετανικής Βιβλιοθήκης, θα 
περιγραφούν οι ιδιαιτερότητες 
που έχει το συγκεκριμένα 
είδος υλικού και θα 
περιγραφεί το πρότυπο 
μεταδεδομένων που έχει 
χρησιμοποιήσει η βιβλιοθήκη. 
Τέλος, θα γίνει αξιολόγηση 
εάν το συγκεκριμένο πρότυπο 
ανταποκρίνεται πλήρως σε 
τέτοιου είδους υλικό.  

Περιγραφική Επεξεργασία 
Τεκμηρίων 

Πρότυπα Κωδικοποίησης 
Πληροφοριών 

1 

20 
Κατάλογος χαρτονομισμάτων της Ελλάδας: 
επιλογή προτύπου μεταδεδομένων για την 
τεκμηρίωσή τους 

Κωνσταντίνος 
Κυπριανός 

Θα μελετηθεί το υλικό και οι 
ιδιαιτερότητές του για την 
περιγραφή του και θα επιλεγεί 
το κατάλληλο πρότυπο 
μεταδεδομένων για την 
περιγραφή του. 

Περιγραφική Επεξεργασία 
Τεκμηρίων 

Πρότυπα Κωδικοποίησης 
Πληροφοριών 

1 

21 
Κατάλογος γραμματοσήμων της Ελλάδας: 
επιλογή προτύπου μεταδεδομένων για την 
τεκμηρίωσή τους 

Κωνσταντίνος 
Κυπριανός 

Θα μελετηθεί το υλικό και οι 
ιδιαιτερότητές του για την 
περιγραφή του και θα επιλεγεί 
το κατάλληλο πρότυπο 
μεταδεδομένων για την 
περιγραφή του. 

Περιγραφική Επεξεργασία 
Τεκμηρίων 

Πρότυπα Κωδικοποίησης 
Πληροφοριών 

1 

22 
Δημιουργία ελληνικής βιβλιογραφίας για το 
υλικό (μονογραφίες) που σχετίζονται με τις 
βιβλιοθήκες 

Κωνσταντίνος 
Κυπριανός 

Θα μελετηθούν τα βήματα 
που απαιτούνται για τη 
δημιουργία βιβλιογραφίας και 
θα εφαρμοστούν στη 
δημιουργία βιβλιοθηκονομικής 

Βιβλιογραφία 1 
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βιβλιογραφίας. 

23 
Τεκμηρίωση άρθρων των πρακτικών  του 
Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών βάσει των ΑΑΚΚ2 

Κωνσταντίνος 
Κυπριανός 

Περιγραφική επεξεργασία των 
άρθρων που παρουσιάστηκαν 
στα Πανελλήνια Συνέδρια 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και 
τεκμηρίωση των εγγραφών 
που θα δημιουργηθούν βάσει 
των ΑΑΚΚ2.  

Περιγραφική Επεξεργασία 
Τεκμηρίων 1 

24 

Αξιολόγηση παρεχομένων υπηρεσιών στους 
πληροφοριακούς οργανισμούς. 
(Assessing Service Quality in Information 
Organizations) 

Ευτυχία Βραϊμάκη 

Στόχος είναι να αξιολογηθούν 
από τους χρήστες οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες από 
οργανισμούς πληροφόρησης, 
με τη χρήση ειδικών 
εργαλείων έρευνας, όπως 
LibQual, ServQual for 
Libraries. Έρευνα χρηστών 

Εισαγωγή στη 
Βιβλιοθηκονομία 
Μέθοδοι Έρευνας 

Διοίκηση Οργανισμών 
Πληροφόρησης 

Τεχνικές Αναζήτησης 
Πληροφοριών 

1 ή 2 

25 

Οργανωσιακή σιωπή: Εμπειρική έρευνα σε 
Ελληνικούς Οργανισμούς Πληροφόρησης.  
(Organizational silence: An empirical study 
in Greece Information Organizations) 

Ευτυχία Βραϊμάκη 

Στόχος είναι να διερευνηθούν 
οι παράγοντες που ενισχύουν 
την εκδήλωση συμπεριφοράς 
σιωπής (employee silence 
behavior) των εργαζομένων 
σε οργανισμούς 
πληροφόρησης (π.χ. στάση 
της διοίκησης, κλίμα 
επικοινωνίας), καθώς και τα 
αποτελέσματα της 
συμπεριφοράς αυτής (π.χ. 
ικανοποίηση από την εργασία, 
οργανωσιακή δέσμευση). 

Μέθοδοι Έρευνας 
Διοίκηση Οργανισμών 

Πληροφόρησης 
Τεχνικές Αναζήτησης 

Πληροφοριών 

1 

26 

Πρακτικές εμπλοκής των εργαζομένων στη 
λήψη αποφάσεων: Εμπειρική έρευνα στους 
Ελληνικούς Οργανισμούς Πληροφόρησης 
(Employee involvement practices in Greek 
Information Organizations) 

Ευτυχία Βραϊμάκη 

Στόχος της μελέτης είναι να 
διερευνηθούν οι πρακτικές 
εμπλοκής των εργαζομένων 
(π.χ. αυτονομία στον 
καθορισμό του τρόπου 
εργασίας, παροχή 

Μέθοδοι Έρευνας 
Διοίκηση Οργανισμών 

Πληροφόρησης 
Τεχνικές Αναζήτησης 

Πληροφοριών 

1 
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πληροφόρησης, ευκαιρίες 
εκπαίδευσης) που 
εφαρμόζονται στους 
οργανισμούς πληροφόρησης, 
καθώς του βαθμού που οι 
πρακτικές αυτές επιδρούν 
στην ικανοποίηση και την 
απόδοση των εργαζομένων. 

27 Ανταλλακτική βιβλιοθήκη: στόχοι, χρήση και 
πρακτικά ζητήματα Διονύσιος Κόκκινος 

Θεσμός ανταλλακτικής 
βιβλιοθήκης. Επισκόπηση της 
ελληνικής πραγματικότητας. 
Παραδείγματα χρήσης και 
μελέτες περίπτωσης. 

 1 

28 Μεταδεδομένα στην εκπαίδευση Διονύσιος Κόκκινος 

Θεωρία και είδη 
μεταδεδομένων. Εστίαση στη 
χρήση μεταδεδομένων στην 
εκπαίδευση. 

Μεταδεδομένα 1 

29 Δίκαιο της πληροφορίας και λογοκλοπή Διονύσιος Κόκκινος 

Ηθική χρήση της 
πληροφορίας. Λογοκλοπή. 
Σύνταξη οδηγού με πρακτικές 
συμβουλές 

 1-2 

30 

Η συναισθηματική νοημοσύνη και η 
πληροφοριακή συμπεριφορά στην 
ιατρική πρακτική: η περίπτωση του ΓΝΑ 
Νοσοκομείου ΚΑΤ Αττικής. 

Ευαγγελία Λάππα 

Η διερεύνηση των επιπέδων 
της ΣΝ και της ΠΣ του 
ιατρικού προσωπικού του 
Νοσοκομείου ΚΑΤ στην 
τεκμηριωμένη ιατρική 
πρακτική  

 1 

31 

Η χρήση των συστημάτων 
επιχειρηματικής ευφυίας (Business 
Intelligence (BI) στη διαχείριση των 
αρχείων ασθενών σε δημόσια 
νοσοκομεία. 

Ευαγγελία Λάππα 

Η ανάγκη παροχής ποιοτικής, 
έγκυρης κλινικής 
πληροφορίας είναι, 
βασιζόμενη σε διεθνή 
εργαλεία κωδικοποίησης της 
ιατρικής πληροφορίας, 
ζωτικής σημασίας  για τους 

 1 
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κλινικούς γιατρούς.  

32 

Διερεύνηση των επιπτώσεων της 
οικονομικής κρίσης στις Νοσοκομειακές 
βιβλιοθήκες της Ελλάδος σε σχέση με 
τις βιβλιοθήκες της  ΕΕ. 

Ευαγγελία Λάππα 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
των επιπτώσεων της 
οικονομικής κρίσης στη χώρα 
μας και στην ΕΕ, σε σχέση με 
τις περικοπές δαπανών των 
νοσοκομειακών βιβλιοθηκών 
του δημοσίου τομέα  

 1 

33 
Διερεύνηση συστημάτων υποστήριξης 
λήψης αποφάσεων (Decision support 
systems) στην ιατρική. 

Ευαγγελία Λάππα 

Αναφορά στα συστήματα 
αυτά (Cochrane databases, e-
health codes, Best practice, 
UptoDate database…) που 
συμβάλλουν στην υποστήριξη 
της διαγνωστικής απόφασης 

 1 

34 

H χρήση των πληροφοριακών 
συστημάτων διοίκησης (Management 
Information Systems) στην ιατρική 
πρακτική. 

Ευαγγελία Λάππα 
Γενική αναφορά στο ρόλο 
των MIS στη διαχείριση της 
ιατρικής πληροφορίας  

 1 

35 

Η παρουσία της «Μόδας» στα ελληνικά 
λαογραφικά μουσεία. Το παράδειγμα του 
Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος 
(ΠΛΙ) στο Ναύπλιο. 
 

Αθηνά (Νάντια) 
Μαχά 

Στην Ελλάδα, το κενό ενός 
μουσείου Μόδας κάλυψε η 
ένταξη της «Μόδας» στα 
λαογραφικά μουσεία. Με 
βάση το παράδειγμα της 
συλλεκτικής πολιτικής και 
εκθεσιακής πρακτικής του ΠΛΙ 
θα καταγραφεί και θα 
μελετηθεί η «συνομιλία» 
ενδυμάτων Μόδας με τα 
παραδοσιακά σύνολα στον 
ίδιο μουσειακό χώρο και ο 
αντίκτυπός της στο κοινό.    

Μουσειολογία – 
Διαχείριση Μουσειακών 

Συλλογών 
2 

36 Μουσεία για παιδιά και διαδραστικά Αθηνά (Νάντια) Η χρήση διαδραστικών Μουσειολογία – 1 
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εκθέματα. Μελέτη περίπτωσης: Το Μουσείο 
Συναισθημάτων Παιδικής Ηλικίας   
 

Μαχά εκθεμάτων για τη διαχείριση 
δυσνόητων εννοιών από τα 
παιδιά με βάση τη μελέτη 
περίπτωσης του Μουσείου 
Συναισθημάτων Παιδικής 
Ηλικίας. Ο σχεδιασμός της 
διαδραστικής έκθεσης «Γειά 
σου κύριε Φόβε».  

Διαχείριση Μουσειακών 
Συλλογών 

37 

Θεατρικές τεχνικές σε μουσειακά 
περιβάλλοντα. Η αφήγηση παραμυθιών 
συνοδεία μουσικής στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Mουσείο.        
 

Αθηνά (Νάντια) 
Μαχά 

Η χρήση θεατρικών τεχνικών 
στο μουσειακό χώρο και η 
συμβολή της στην ανάπτυξη 
της επικοινωνίας των 
επισκεπτών με τα εκθέματα, 
με βάση το παράδειγμα του 
Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου.   

Μουσειολογία – 
Διαχείριση Μουσειακών 

Συλλογών 
1 

38 

Τα εκπαιδευτικά εργαλεία στη μουσειακή 
εκπαίδευση. Ο ρόλος τους στη 
διαδικασία μελέτης και ερμηνείας του 
υλικού πολιτισμού. Οι εκπαιδευτικές 
δράσεις του Βυζαντινού και 
Χριστιανικού Μουσείου  

Αθηνά (Νάντια) 
Μαχά 

Τα εκπαιδευτικά εργαλεία και 
ο τρόπος αξιοποίησής τους 
στη μουσειακή εκπαίδευση 
μέσα από το παράδειγμα των 
εκπαιδευτικών δράσεων του 
Βυζαντινού Μουσείου.  

Μουσειολογία – 
Διαχείριση Μουσειακών 

Συλλογών 
2 

39 
Από το αντικείμενο στον άνθρωπο. Η έκθεση 

του ΜΕΛΤ «Άνθρωποι και εργαλεία».   
Αθηνά (Νάντια) 
Μαχά 

Η μετάβαση από το 
αντικείμενο στον άνθρωπο ως 
δημιουργό και χρήστη του, 
αλλά και στον άνθρωπο – 
επισκέπτη με βάση την 
εμπειρία του, τα βιώματά του 
και τις προσωπικές του 
μνήμες σε σχέση με το 
αντικείμενο / μουσειακό 

Μουσειολογία – 
Διαχείριση Μουσειακών 

Συλλογών 
1 
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έκθεμα, μέσα από την έκθεση 
«Άνθρωποι και εργαλεία».      

40 

Διαχείριση πληροφορίας στις 
βιβλιοθήκες διεθνών οργανισμών: 
συγκριτική μελέτη 

Άννα Μάστορα Η εργασία εστιάζει στην 
καταγραφή του είδους των 
πληροφοριών τις οποίες 
διαχειρίζονται οι 
βιβλιοθήκες διεθνών 
οργανισμών και στον 
τρόπο διάθεσης των 
πληροφοριών αυτών με 
έμφαση στα σχήματα 
μεταδεδομένων που 
χρησιμοποιούνται. Οι 
φοιτητές καλούνται να 
αναζητήσουν και 
εντοπίσουν τις σχετικές 
πληροφορίες, και να τις 
αποτυπώσουν με 
φορμαλιστικό τρόπο. 

Μεταδεδομένα, 
Τεχνικές αναζήτησης 
πληροφοριών, Μέθοδοι 
έρευνας, Πηγές 
πληροφόρησης 

1 – 2 

 

Βιβλιοθήκες κυβερνητικών οργανισμών: 
καταγραφή τρέχουσας κατάστασης και 
προοπτικές δημιουργίας συνεργατικού 
δικτύου 

Άννα Μάστορα Η εργασία εστιάζει στην 
ειδική κατηγορία των 
βιβλιοθηκών που 
εντάσσονται σε 
κυβερνητικούς 
οργανισμούς και στοχεύει 
στην καταγραφή της 
τρέχουσας κατάστασης 
αλλά και τις προοπτικές 
δημιουργίας συνεργατικού 
δικτύου. Η εργασία απαιτεί 
τη δημιουργία 
ερωτηματολογίου ή/και 

Ανάπτυξη και 
διαχείριση συλλογής, 
Διοίκηση οργανισμών 
πληροφόρησης, 
Μέθοδοι έρευνας 

1 – 2 
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πραγματοποίηση 
συνεντεύξεων, και 
ποιοτική και ποσοτική 
ανάλυση δεδομένων. 

41 

Ιστότοποι ελληνικών εφημερίδων: 
δυνατότητες πρόσβασης στα αρχεία τους 
και πρόταση για εφαρμογή 
ενοποιημένης αναζήτησης 

Άννα Μάστορα Η εργασία εστιάζει στη 
φορμαλιστική καταγραφή 
του διαθέσιμου τρόπου 
αναζήτησης στα αρχεία 
ελληνικών εφημερίδων 
μέσω των ιστοτόπων τους 
και στοχεύει στην πρόταση 
συγκεκριμένου σχήματος 
μεταδεδομένων για 
ενοποιημένη αναζήτηση σε 
αυτά. 

Μεταδεδομένα, 
Τεχνικές αναζήτησης 
πληροφοριών, 
Ψηφιακές βιβλιοθήκες, 
Μέθοδοι έρευνας 

1 – 2 

42 

Μελέτη και εκπόνηση έργου 
εντοπισμού, τεκμηρίωσης, 
ψηφιοποίησης και προβολής ιστορικών 
τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης της Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης & 
Επικοινωνίας 

Άννα Μάστορα Σχέδιο μελέτης και 
εκπόνηση έργου 
εντοπισμού, καταγραφής, 
τεκμηρίωσης, 
ψηφιοποίησης και 
προβολής ιστορικών 
τεκμηρίων (εγγράφων) που 
περιλαμβάνονται εντός 
βιβλίων της συλλογής και 
αποτυπώνουν 
βιβλιοκρισίες ή 
παρουσιάσεις βιβλίων. Τα 
έγγραφα έχουν παραχθεί 
σε γραφομηχανή (περ. 
δεκαετία του ’50) και 
αφορούν σε παλαιές 
εκδόσεις ξενόγλωσσων 

Πρότυπα 
κωδικοποίησης 
πληροφοριών, Μέθοδοι 
έρευνας, Ανάπτυξη και 
διαχείριση συλλογής, 
Διαχείριση έργου 

1 – 2 
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βιβλίων (κυρίως 
αγγλικών). 

43 

Τεχνολογίες επεξεργασίας φυσικής 
γλώσσας & Ανάκτηση Πληροφοριών: 
εργαλεία και εφαρμογές για την 
Ελληνική 

Άννα Μάστορα Η εργασία εστιάζει στις 
τεχνολογίες επεξεργασίας 
φυσικής γλώσσας ως προς 
την αξιοποίησή τους για 
Ανάκτηση Πληροφοριών. 
Έμφαση δίνεται στην 
Ελληνική. 

Μεταδεδομένα, 
Τεχνικές αναζήτησης 
πληροφοριών, Μέθοδοι 
έρευνας 

1 – 2 

44 

Αρχείο της Εθνικής Οργάνωσης 
Νεολαίας (Ε.Ο.Ν) (1937-1941): 
αρχειακή περιγραφή με το πρότυπο 
ΔΙΠΑΠ [Γ] 

Ελένη Μαμμά 

Το Αρχείο της Εθνικής 
Οργάνωσης Νεολαίας 
(Ε.Ο.Ν) (1936-1941) 
ανήκει στις Ιδιωτικές 
αρχειακές συλλογές της 
Κεντρικής Υπηρεσίας των 
ΓΑΚ (Μικρές Συλλογές Κ).  
Θα δοθεί μία συνοπτική 
περιγραφή του ιστορικού 
της και θα 
πραγματοποιηθεί η 
επεξεργασία της με το 
πρότυπο ΔΙΠΑΠ [Γ] με 
σκοπό τη δημιουργία ενός 
πλήρους αρχειονομικού 
εργαλείου έρευνας προς 
ικανοποίηση των 
ερευνητικών αναζητήσεων. 

Αρχειονομία,  Διαχείριση 
Αρχειακού Υλικού, 

Διαχείριση Αρχειακών 
Εγγράφων 

2 

45 
Η Διαχείριση των αρχείων με βάση 
διεθνείς πρακτικές 

 
 
 
 

Ελένη Μαμμά 

Μέσα και κανόνες για την 
χρηστή διαχείριση των 
αρχείων και την παροχή 
πρόσβασης στους 
ερευνητές.  Η 
συγκεκριμένη πτυχιακή 

Αρχειονομία,  
Διαχείριση Αρχειακού 

Υλικού, Διαχείριση 
Αρχειακών Εγγράφων 1 
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επικεντρώνεται σε άξονες, 
όπως: η έννοια των 
αρχείων, η αξία και 
χρησιμότητά τους, η 
διάρκεια ζωής τους, η 
εξασφάλιση της 
διατήρησής τους, η 
προστασία των 
ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων, η εξασφάλιση 
της ποιότητας των 
αρχειακών 
πληροφοριακών 
συστημάτων των οποίων 
γίνεται χρήση.   

46 
Ερευνητές και αρχειακοί φορείς: 
κανόνες, πρακτικές και οδηγοί στην 
αρχειακή έρευνα 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ελένη Μαμμά 

Η συγκεκριμένη πτυχιακή 
θα επικεντρωθεί σε άξονες, 
όπως: συνοπτικό ιστορικό 
της αρχειακής έρευνας,  
γιατί κάνουμε έρευνα, πως 
οργανώνουμε την έρευνά 
μας, πως χρησιμοποιούμε 
τα εργαλεία έρευνας, 
κανόνες χρήσης των 
αρχείων, τι πρέπει να 
γνωρίζουμε πριν 
επισκεφθούμε ένα 
αρχειακό φορέα, ποιους 
τύπους αρχείων θα έχουμε 
στη διάθεσή μας, πως θα 
κάνουμε αποτελεσματική 
την έρευνά μας στα αρχεία. 

Αρχειονομία,  
Διαχείριση Αρχειακού 

Υλικού, Διαχείριση 
Αρχειακών Εγγράφων 

1 

47 Αρχείο Ιωάννη Μεταξά (1936 – 1941): 
αρχειακή περιγραφή με το πρότυπο 

 
 

Το Αρχείο Ιωάννη Μεταξά 
ανήκει στις Ιδιωτικές 

Αρχειονομία,  
Διαχείριση Αρχειακού 1 
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ΔΙΠΑΠ [Γ]  
 
 

Ελένη Μαμμά 

αρχειακές συλλογές της 
Κεντρικής Υπηρεσίας των 
ΓΑΚ (Μικρές συλλογές Κ).  
Θα δοθεί μία συνοπτική 
περιγραφή του ιστορικού 
της και θα 
πραγματοποιηθεί η 
επεξεργασία της με το 
πρότυπο ΔΙΠΑΠ [Γ] με 
σκοπό τη δημιουργία ενός 
πλήρους αρχειονομικού 
εργαλείου έρευνας προς 
ικανοποίηση των 
ερευνητικών αναζητήσεων. 

Υλικού, Διαχείριση 
Αρχειακών Εγγράφων 

48 
Μελέτη για τη δημιουργία Yearbook του 
Τμήματος 

Νίκος Καρεκλάς 

Συγκριτική μελέτη 
αντίστοιχων προσπαθειών 
από Πανεπιστήμια του 
εξωτερικού. Έρευνα για την 
αποδοχή μιας τέτοια 
προοπτικής όπως και για  το 
βαθμό ικανοποίησης των 
αποφοίτων (2013-2016) από 
τις σπουδές τους. 

 1 

49 
 Κοινωνικά δίκτυα και υπηρεσίες Record 

Management.  
 

Νίκος Καρεκλάς 

Τι επικρατεί στην 
αγορά, νομικά 
ζητήματα που 
εγείρονται, σημασία 
και τρόποι διαχείρισης 
 των πληροφοριών που 
δημιουργούνται. 

 

 1 
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50 
 Υπηρεσίες Record Management και 

στρατηγικές marketing. 
 

Νίκος Καρεκλάς 

Η σημασία των υπηρεσιών 
αυτών για τις επιχειρήσεις 
και η στρατηγική  
προώθησης τους στην 
αγορά 

 1 

51 

 Τεκμήρια ζωτικής σημασίας και σχέδια 
αντιμετώπισης καταστροφών 
 

Νίκος Καρεκλάς 

Εντοπισμός, διαχείριση και 
ανάκτηση κρίσιμων 
επιχειρησιακών αρχειακών 
τεκμηρίων έπειτα από 
φυσική ή ηλεκτρονική 
καταστροφή. 

 1 

Σύνολο Φοιτητών 67 

Προσθέστε σειρές, εάν απαιτείται 

 

Ο Διευθυντής Τομέα 

 

 

(Ον/μο – Υπογραφή) 

 


	Online tutorial σαν μέσο για να κατακτήσουν φοιτητές δεξιότητες πληροφοριακού γραμματισμού

