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Now or Never: Innovative Tools and Services 
for Scientists Margret Plank et.al.

Technische Informationsbibliothek (TIB) – German National Library of 
Science and Technology, Hannover, Germany

 Το 2017 η TIB διεξήγαγε έρευνα για την ερευνητική συμπεριφορά των 
ομάδων στόχων τους με επίκεντρο τη χρήση μη κειμενικών 
επιστημονικών υλικών

Παρουσίασαν νέες  υπηρεσίες όπως: 

 TIB AV-Portal (για δημοσίευση οπτικοακουστικού υλικού, 

 Leibniz Data Manager (ενιαίο σύστημα αναζήτησης μεταδεδομένων)

 Carpentries  (εθελοντική κοινότητα για εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
βασισμένες στις διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες λογισμικού, 
δεδομένων και βιβλιοθηκών) 

 Σύστημα VIVO (ένα ερευνητικό σύστημα προφίλ βασισμένο σε λογισμικό 
ανοιχτού κώδικα στο οποίο η ακαδημαϊκή παραγωγή ενός ιδρύματος -
συμπεριλαμβανομένων μη κειμενικών πληροφοριών - μπορεί να 
συγκεντρωθεί και να γίνει ορατή για την κοινότητα.)



Integrating discovery and access to Canadian data 
sources. Contributing to Acad. Library Data services by 
sharing data source knowledge nation wide 

Peter Webster
Saint Mary’s University Library, Halifax, Canada

 Παρουσιάστηκε το Canadian Data Repositories Inventory Project

 Ένα εθνικό έργο που τεκμηρίωσε και ευρετηρίασε πάνω από 200  
ηλεκτρονικά αποθετήρια στον Καναδά

 Επιλέχθηκε ο διεθνής κατάλογος δεδομένων  Re3data.org και 
παρουσιάστηκαν οι δυσκολίες και οι προκλήσεις 



Complementing bibliometrics with Network 
visualization to support scientific spheres

Nirmal Singh
Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University

 Παρουσιάστηκαν εργαλεία Network Visualization Software που 
συντρέχουν στην ανάλυση, οπτικοποίηση των  βιβλιομετρικών 
δεδομένων 

 Προκειμένου να διαπιστωθεί η ανάπτυξη και οι τάσεις σε ένα 
επιστημονικό πεδίο, τα δυνατά σημεία και τα κενά στην έρευνα και ο 
αντίκτυπος της έρευνας αντανακλώντας τους δείκτες ποιότητας και 
απόδοσης.



Conservation science, local community and a library 
in Galapagos           Edgardo Civallero

Charles Darwin Foundation, Galapagos Islands, Ecuador

 Παρουσιάστηκε το έργο της βιβλιοθήκης και του αρχείου του Ιδρύματος 
Charles Darwin στο Galapagos Islands (Ισημερινός), την παλαιότερη και 
μοναδική ενεργή βιβλιοθήκη του αρχιπελάγους.

 Η αποστολή της Βιβλιοθήκης του CDF είναι να διαχειρίζεται τη γνώση για 
την υποστήριξη της διατήρησης των νησιών Galapagos και την ευημερία 
των κατοίκων του αρχιπελάγους. 

 Το όραμά της επικεντρώνεται στο να γίνει μια μονάδα πληροφόρησης 
που δημιουργεί ανοικτούς, βιώσιμους χώρους όπου η γνώση καλλιεργεί 
τον προβληματισμό, τη δέσμευση και τη δράση. 



Researching information in engineering: making and 
making as two sides of the same coin 
Constantinos Bissas, Venetia Kogkou

Βιβλιοθήκη Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας

Παρουσιάστηκε το θεωρητικό υπόβαθρο της δημιουργίας ενός εργαστηρίου
στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ, το «Αναγνωστήριο Πραγμάτων», όπου οι
μηχανικοί μπορούν μέσω εργαλείων 3διάστατης απεικόνισης και
δημιουργίας μπορούν να «διαβάσουν» τα αντικείμενα



Building scientific thinking through inquiry designed 
research and practice in school libraries  Jen Spisak, 
Karla Collins

Longwood University, Farmville, United States

Παρουσιάζεται η χρησιμότητα του σχολικού βιβλιοθηκονόμου ως 
καθοδηγητή των μαθητών στην εξερεύνηση της γνώσης με ιδιαίτερη 
έμφαση στη χρήση χώρων δημιουργίας (maker spaces )



Συμπέρασμα

Οι βιβλιοθήκες, ανεξαρτήτως κοινού – στόχου,
οφείλουν να διερευνούν συνεχώς τις
πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών, να
αυτοαξιολογούνται και να χρησιμοποιούν τις νέες
τεχνολογίες ώστε να παρέχουν έγκυρη
πληροφόρηση

Ευχαριστώ!


