Επιτυχής διοργάνωση από την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ
της 1ης ενημερωτικής εκδήλωσης εθνικής εμβέλειας του έργου BIBLIO!
Αναμφίβολα, η ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες της
Βιβλιοθηκονομικής κοινότητας», στέφθηκε με επιτυχία! Αποτελεί δράση εθνικής εμβέλειας που
διοργανώθηκε διαδικτυακά στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 από την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου
“BIBLIO: Boosting digital skills ad competencies for librarians in Europe”, ως εταίρος στην Ελλάδα.
Η εκδήλωση κέντρισε το ενδιαφέρον των επαγγελματιών του τομέα της Βιβλιοθήκης,
εμπειρογνωμόνων, εκπροσώπων αρχών και ιδρυμάτων, ενεργών πολιτών και γενικότερα όλων
όσων ενδιαφέρονται για την ψηφιακή εξέλιξη στον κόσμο της Βιβλιοθήκης.
Ειδικότερα, η ενημερωτική εκδήλωση περιλάμβανε έξι (6) ομιλίες, τις οποίες παρακολούθησαν
περισσότεροι-ες από εξήντα (60) συμμετέχοντες-ουσες και διαπραγματεύτηκε όχι μόνο τις
πολλαπλές προκλήσεις αλλά και τις σημαντικές ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες στην ψηφιακή εποχή,
όπως αυτές προσδιορίστηκαν μέσω των ευρημάτων του έργου BIBLIO.
Ο Δρ Αχιλλέας Καμέας, Καθηγητής ΕΑΠ, Διευθυντής
DAISSy και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου BIBLIO
στην Ελλάδα, κήρυξε την έναρξη των εργασιών,
καλωσόρισε τους-τις συμμετέχοντες-ουσες, και στη
συνέχεια, παρουσίασε το πολύτιμο έργο που
πραγματοποιεί η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ. Ο
κατάλογος των εν εξελίξει έργων της Ομάδας ήταν
εντυπωσιακός – τόνισε τον ισχυρό διεθνή χαρακτήρα της
Ομάδας, εστιάζοντας στη συμμετοχή και εκπροσώπησή της σε διεθνή δίκτυα και επιστημονικά
συμβούλια. Αναφέρθηκε επίσης στους σταθερούς δεσμούς που πέτυχε η DAISSy προκειμένου να
συσχετίσει το έργο BIBLIO με άλλα σε εξέλιξη Ευρωπαϊκά έργα της Ομάδας (π.χ. τα έργα DELTA,
SILVHER, κ.λπ.) με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου για τη μεταφορά αποτελεσμάτων και την
ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους.
H κ.Ιωάννα Σεφερλή, Βιβλιοθηκονόμος,
εκπρόσωπος της Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκης
& Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΑΠ, ανέλυσε
τις δράσεις του φορέα. Παρουσίασε τις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και
παράλληλα επισήμανε τον εξωστρεφή
χαρακτήρα
της
λειτουργίας
της,
υποστηρίζοντας τόσο τις πολυάριθμες
πρωτοβουλίες
των
Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα όσο και τα έργα
που εκτελούνται από τις Σχολές και τις Ερευνητικές Ομάδες του ΕΑΠ. Παράλληλα, εξήγησε το ρόλο
της Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΕΑΠ ως βασικού συνδεδεμένου εταίρου
της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy για την υλοποίηση του έργου BIBLIO στην Ελλάδα.

Η Διαχειρίστρια του έργου BIBLIO και Ερευνήτρια της DAISSyΕΑΠ, κ.Ελένη Γεωργακάκου, πήρε το λόγο και κέντρισε το
ενδιαφέρον των συμμετεχόντων-ουσων ως προς το
περιεχόμενο του έργου και τη μεθοδολογία του. Μέσα από
μια σύντομη παρουσίαση όλων των πακέτων εργασίας του
BIBLIO, τόνισε το απαιτητικό πλαίσιο του έργου, την ισχυρή
ευρωπαϊκή εταιρική κοινοπραξία του, την άμεση σύνδεσή με
τις ανάγκες και τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου της Βιβλιοθήκης και τον αποτελεσματικό
τρόπο, με τον οποίο το έργο BIBLIO αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις και παρέχει εργαλεία, προς
όφελος της προσωπικής ανάπτυξης των επαγγελματιών της Βιβλιοθήκης.
Ακολούθησε ομιλία από τον κ.Θωμά Χιώτη,
Αρχειονόμο-Βιβλιοθηκονόμο
στο
Ίδρυμα
«Κωνσταντίνος Σημίτης». Περιέγραψε τα
επιμέρους
είδη
έρευνας
που
πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση του
έργου BIBLIO και τα ευρήματά τους.
Υπογράμμισε την ανάγκη που εκφράζουν οι
βιβλιοθηκονόμοι για να αναβαθμίσουν τις
δεξιότητές τους ώστε να εκπληρώνουν με
ολοκληρωμένο τρόπο, τα καθήκοντά τους στην
εργασία και πιο συγκεκριμένα, την ανάγκη τους για ισχυρές βασικές ψηφιακές δεξιότητες, που θα
τους βοηθήσουν στο να διαχειρίζονται τα ερωτήματα των χρηστών της Βιβλιοθήκης και να
εξασφαλίζουν ένα επίπεδο ψηφιακής αυτονομίας. Παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο μέσω του
BIBLIO, αναδείχτηκαν δύο νέοι εργασιακοί ρόλοι του-της Υπεύθυνου-ης Επικοινωνίας και

Συμμετοχικότητας της Κοινότητας (Community Engagement and Communication-CECO) και του-της
Διαμεσολαβητή-τριας Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Digital Transformation Facilitator-DIGY), καθώς και τα

πολλαπλά αντικείμενα των καθηκόντων τους.

Στη συνέχεια, ο Δρ Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος,
Βιβλιοθηκονόμος στην Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη &
Κέντρο
Πληροφόρησης
ΕΑΠ,
παρουσίασε
λεπτομερώς το Ανοικτό Μαζικό Διαδικτυακό
Μάθημα (Massive Open Online Course-MOOC) του
έργου BIBLIO, δίνοντας έμφαση στον τρόπο με τον
οποίο συνδέεται με τα ευρήματα της έρευνας και τα
καθήκοντα των νέων εργασιακών ρόλων των CECO
και DIGY, έτσι ώστε αυτά να αντιμετωπίζονται
αποτελεσματικά. Έγινε σύντομη περιγραφή όλων των ενοτήτων του BIBLIO MOOC, καθώς και του
χρονοδιαγράμματος, του χρόνου μελέτης και των ωφελειών συμμετοχής στο μάθημα. Ο ομιλητής
αναφέρθηκε επίσης στο πολυδιάστατο περιεχόμενο του συνολικού αρθρωτού προγράμματος
κατάρτισης BIBLIO, εξηγώντας ότι το MOOC αποτελεί ένα τμήμα του, με στόχο την ανάπτυξη των
ικανοτήτων που περιλαμβάνονται στα δύο αναδυόμενα προφίλ εργασιακών ρόλων στο χώρο των
Βιβλιοθηκών, δηλαδή του/της CECO και του/της DIGY.

Σε συνέχεια του MOOC, θα ακολουθήσει το μεικτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδίκευσης
(Specialisation Course) καθώς και πιλοτικές ενέργειες εκμάθησης στο χώρο εργασίας των
Βιβλιοθηκών.
Την τελευταία ομιλία της εκδήλωσης
εκφώνησε
η
Δρ
Μαρία
Χατζηνικολάου, Καθηγήτρια του ΕΑΠ,
Αναπληρώτρια
Επιστημονική
Συντονίστρια του έργου BIBLIO στην
Ελλάδα και μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου
του
Συνδέσμου
Ελληνικών
Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών-ΣΕΑΒ. Ως εκ τούτου,
παρουσίασε συνοπτικά μια σειρά από
ειδικές πρωτοβουλίες του Συνδέσμου
και τις δραστηριότητές του σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο, εστιάζοντας στο πώς αυτές συνδυάζουν και αξιοποιούν τα ευρήματα του έργου
BIBLIO. Επιπλέον, τόνισε τη σχέση που έχει επιτευχθεί μεταξύ του ΣΕΑΒ, της Ερευνητικής Ομάδας
DAISSy και της Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΕΑΠ, με στόχο την προώθηση
και την αξιοποίηση τόσο του BIBLIO MOOC όσο και των υπόλοιπων παραδοτέων του έργου.
Οι παρουσιάσεις ολοκληρώθηκαν με την ανακοίνωση της πρόσκλησης εγγραφής στο BIBLIO MOOC
και την επίσημη έναρξη των μαθημάτων στις 4 Οκτωβρίου 2021 – η εγγραφή είναι δωρεάν και
ανοιχτή προς όλους-ες.
Μια σύντομη αλλά έντονη συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο τέλος της εκδήλωσης, μέσω
ερωτήσεων-απαντήσεων, σχολίων και παρεμβάσεων από τους-τις συμμετέχοντες-ουσες. Αξίζει να
σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναγνωρίστηκε η ανάγκη για ψηφιακή αυτονομία
των επαγγελματιών της Βιβλιοθήκης και για νέες δεξιότητες με στόχο την αντιμετώπιση των
προκλήσεων της εξυπηρέτησης των χρηστών της Βιβλιοθήκης με ολοκληρωμένο τρόπο, έγιναν
θετικές παρατηρήσεις ως προς τα ευρήματα της έρευνας, επιβεβαιώθηκε η σημασία του BIBLIO
MOOC και εκφράστηκε αρχικό ενδιαφέρον για το περιεχόμενό του.
Η ενημερωτική εκδήλωση εθνικής εμβέλειας οργανώθηκε στα ελληνικά, προηγήθηκε διαδικασία
εγγραφής για την παρακολούθηση και όλοι-ες οι συμμετέχοντες-ουσες έλαβαν πιστοποιητικό
παρακολούθησης.
Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (HOU), Συντονιστής της
εκδήλωσης, ευχαριστεί θερμά όλους τους οργανισμούς που στήριξαν την εκδήλωση (ειδικά την Εξ
Αποστάσεως Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΑΠ ως συνδεδεμένο εταίρο), τους/τις ομιλητέςτριες, καθώς και κάθε συμμετέχοντα-ουσα για τη συμβολή τους στην επιτυχία της διοργάνωσης!

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το έργο BIBLIO καθώς και άλλες δράσεις της DAISSy:
Website : http://daissy.eap.gr/en/ https://www.biblio-project.eu/
Facebook : @DAISSyResearchGroup, @DigitalBiblio
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/
Twitter : https://twitter.com/daissy_research, @digitalbiblio
Instagram: @daissy_researchgroup
Email
: info@daissy.eap.gr
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