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Σκοπός της εργασίας είναι να αναγνωρίσετε – εντοπίσετε τα πλεονεκτήµατα και 

τις προϋποθέσεις δηµιουργίας µιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, και να παρουσιάσετε µια 
τέτοια µικρή πρόταση.  Βαθµολογείται όχι µόνο η σαφήνεια, η ορθότητα και η 
πληρότητα, αλλά και η παρουσίαση και τεκµηρίωση των επιχειρηµάτων – µε πειστικό 
τρόπο. 

Ο συγγραφέας της πρότασης θα υποθέσει πως είναι ήδη εργαζόµενος στον φορέα 
που επιλέγει για την εργασία του, και ο προϊστάµενός του του δηλώνει πως διεκδικούν 
νέα – µεγάλα – χρηµατικά κονδύλια για εκσυγχρόνιση των υπηρεσιών και θα ήθελε να 
έχει µια πρόταση, µε πιθανή ψηφιοποίηση υλικού, για να την επιδείξει στους διευθυντές 
για έγκριση. 

Η πρόταση – εργασία πρέπει να γίνει πάνω σε πραγµατικά δεδοµένα κάποιου 
φορέα, οπότε καθένας θα πρέπει να διαλέξει ένα φορέα (π.χ. βιβλιοθήκη, αρχείο, 
µουσείο, επιχείρηση, γραφείο, κλπ) που ξέρει το περιεχόµενό του – ή µπορεί εύκολα να 
το γνωρίσει (π.χ. ο φορέας που θα κάνει / έχει κάνει κάποιος την πρακτική του είναι µια 
καλή περίπτωση), τον οποίο θα αφορά η πρόταση – αν και θα γίνει χωρίς την συµµετοχή 
του φορέα, χωρίς αναστάτωση των µελών του φορέα ακόµα και αν υπάρξει επίσκεψη 
στο φορέα.  Η πρόταση θα υποδεικνύει το πιο κατάλληλο υλικό για δηµιουργία 
ψηφιακής βιβλιοθήκης, από τα διαθέσιµα στο φορέα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να είναι 
και αντικειµενική, και να παρουσιάζει όχι µόνο πλεονεκτήµατα αλλά και πιθανά 
µειονεκτήµατα και προβληµατισµούς για παραπέρα διερεύνηση πριν την υλοποίηση του 
έργου. 

Η πρόταση θα πρέπει να είναι καλά γραµµένη, ελκυστική στην ανάγνωση, να 
µπαίνει γρήγορα στο θέµα και να έχει µικρό µέγεθος (το πολύ 2 σελίδες – εκτός 
εξαιρετικών περιπτώσεων) για να προδιαθέτει να διαβαστεί ολόκληρη από πολυάσχολα 
άτοµα  Απευθύνεται σε άτοµα που είναι γνώστες του φορέα (αλλά όχι απαραίτητα του 
υλικού του, σε µεγάλη λεπτοµέρεια – π.χ. διευθυντές οργανισµών), άρα δεν πρέπει να 
περιγράφει τον φορέα ή άλλα προφανή για αυτούς πράγµατα, ενώ µπορεί να χρειαστεί να 
αναφέρει πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατα που είναι προφανή για εµάς (και είναι 
γενικότερα για τις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες). Το σκεπτικό πάντως είναι η πρόταση να 
αναφέρεται στην κατάσταση µιας συγκεκριµένης βιβλιοθήκης, και να κάνει σχετικές 
προτάσεις (αρκετά συγκεκριµένες) για τη βιβλιοθήκη αυτή – ακόµα και αν απαιτείται 
επίσκεψη στη βιβλιοθήκη. 

Η επιλογή θέµατος πρέπει να γίνει ως την προθεσµία που καθορίζεται στις 
διαφάνειες, και θα σταλεί στο χώρο συζήτησης του µαθήµατος, και επιτρέπεται να γίνουν 
πολλές προτάσεις για τον ίδιο φορέα από διαφορετικούς φοιτητές – αυτές φυσιολογικά 
θα είναι πολύ διαφορετικές, αξιολογώντας υποκειµενικά διάφορους παράγοντες. 

Η αποστολή του αρχείου της εργασίας θα γίνει µέσω του συστήµατος BlackBoard 
(http://blackboard.lib.ionio.gr), χρησιµοποιώντας τους αντίστοιχους κανόνες για την 
ονοµασία του, ως εξής:  Επιλέγουµε το µάθηµα και από το µενού του µαθήµατος 
επιλέγουµε: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ» και µετά «ΨΗΦΙΑΚΗ ΘΥΡΙ∆Α ΕΡΓΑΣΙΩΝ», και από 
εκεί «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ».  Προσέξτε γιατί η επιλογή «ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΑΡΧΕΙΟΥ» προσθέτει το αρχείο στον τοπικό χώρο του λογαριασµού µας αλλά δεν το 



αποστέλλει, αν δεν επιλέξουµε ακολούθως και «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ». Στο πεδίο 
«Τίτλος» δίνουµε τον πλήρη τίτλο της εργασίας. 

Μετά το πέρας του µαθήµατος, οι εργασίες θα γίνουν διαθέσιµες µέσω του 
Ισοτόπου του Εργαστηρίου Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης, 
http://dlib.ionio.gr. 


