ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2021-2022
Μεταπτυχιακοί φοιτητζσ
Κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022, θ Βιβλιοκικθ & Κζντρο Πλθροφόρθςθσ του ΟΠΑ διοργανϊνει για τζταρτθ ςυνεχι χρονιά εκπαιδευτικά
ςεμινάρια για τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ του Ιδρφματοσ. Κφριοσ ςτόχοσ των ςεμιναρίων είναι να γνωρίςουν όλοι οι φοιτθτζσ τισ
υποδομζσ, τισ ςυλλογζσ, τισ ψθφιακζσ πθγζσ και τισ υπθρεςίεσ τθσ Βιβλιοκικθσ και να τισ αξιοποιιςουν, να εξοικειωκοφν με τισ τεχνικζσ
αναηιτθςθσ και χριςθσ ποιοτικισ πλθροφορίασ, αλλά και με τον τρόπο ςυγγραφισ μίασ εργαςίασ, τθν αποφυγι λογοκλοπισ, τα
ςυςτιματα παραπομπϊν, κ.ά.
Σα ςεμινάρια αποτελοφνται από δφο Ενότθτεσ :



Α’ Ενότθτα «Τποδομζσ, Πηγζσ & Τπηρεςίεσ Βιβλιοθήκησ»
Β’ Ενότθτα «Βαςικζσ Κατευθφνςεισ Ζρευνασ & υγγραφήσ»

Κάκε Ενότθτα κα επαναλθφκεί τζςςερισ φορζσ, 2 πρωί και 2 απόγευμα, ςε διαφορετικζσ θμζρεσ κάκε φορά, για τθ διευκόλυνςθ τθσ
ςυμμετοχισ των φοιτθτϊν. Ζναρξθ ςεμιναρίων για το εαρινό εξάμθνο: Σρίτθ 01.03.2022.
Τα ςεμινάρια κα πραγματοποιθκοφν διαδικτυακά, με χριςθ του εργαλείου Μicrosoft Teams, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
φνδεςθ φοιτθτϊν με ιδρυματικό λογαριαςμό.
Ακολουκεί ο αναλυτικόσ προγραμματιςμόσ ςεμιναρίων για τθν περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2022:

Διαδικτυακά ςεμινάρια Βιβλιοκικθσ
Μεταπτυχιακοί
φοιτθτζσ

ΤΝΔΕΘΕΙΣΕ ΜΕ
ΙΔΡΤΜΑΣΙΚΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ
ΕΔΩ

Γενικζσ πλθροφορίεσ

Τα ςεμινάρια ζχουν γενικό τίτλο
«Αξιοποιώντασ τα πληροφοριακά
ςυςτήματα και τουσ πόρουσ τησ
Βιβλιοθήκησ» και
αποτελοφνται από δφο ενότθτεσ οι
οποίεσ επαναλαμβάνονται ςε
ςυγκεκριμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ
κατά το διάςτθμα 01/03 ζωσ
05/05/2022 με χριςθ του
εργαλείου MS Teams

Διάρκεια

Μιάμιςθ ϊρα
κάκε ενότθτα

Περιεχόμενο

Ημερομθνίεσ

Α’ Ενότθτα
 Γενικι περιγραφι & υποδομζσ
 Ζντυπεσ ςυλλογζσ
 Δανειςμόσ - διαδανειςμόσ
 Ηλεκτρονικζσ πθγζσ & τρόποσ
πρόςβαςθσ
 Τοπικζσ και εξ αποςτάςεωσ
υπθρεςίεσ
 Συνζργειεσ
 Μεκοδολογία αναηιτθςθσ
 Παραδείγματα & αςκιςεισ
αναηιτθςθσ υλικοφ ςτισ ψθφιακζσ
πθγζσ, κ.ά.

«Τποδομζσ, Πηγζσ & Τπηρεςίεσ
Βιβλιοθήκησ»

Β’ Ενότθτα
 Τεχνικζσ αναηιτθςθσ
 Χαρακτθριςτικά ακαδθμαϊκισ
γραφισ
 Αξιολόγθςθ πθγϊν και
πλθροφοριϊν
 Αποφυγι λογοκλοπισ
 Συςτιματα παραπομπϊν με
παραδείγματα, κ.ά.

«Βαςικζσ Κατευθφνςεισ
Ζρευνασ & υγγραφήσ»

10.30-12.00
Σρίτθ
01/03
Δευτζρα
28/03
19.00-20.30
Σετάρτθ
09/03
Παραςκευι 18/03

10.30-12.00
Παραςκευι 01/04
Σετάρτθ
13/04
19.00-20.30
Σρίτθ
05/04
Πζμπτθ
05/05

Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για κάκε ςεμινάριο
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Βιβλιοκικθσ www.aueb.gr/library και ςτο λογαριαςμό τθσ ςτο Facebook opalib

