
342 Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου (Κέρκυρα)

Σκοπός

Το Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994.
Σκοπός του Tμήματος είναι η άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη θεωρία του βιβλίου,
της πληροφορίας, του αρχειακού τεκμηρίου και αντικειμένων μουσειακής αξίας καθώς και με τη δημιουργία, οργάνωση, διαχείριση και αξιοποίηση
συλλογών βιβλιακού, αρχειακού ή άλλης μορφής υλικού και πληροφοριών. 
Σκοπός είναι, επίσης, η παροχή του συνόλου εκείνου των γνώσεων που θεωρούνται απαραίτητες για τη δημιουργία συγκροτημένων επιστημόνων, ικανών
να κατανοήσουν, να εντάξουν και να χρησιμοποιήσουν σωστά τις εξειδικευμένες γνώσεις τους και να προάγουν ερευνητικά τους σχετικούς επιστημονικούς
τομείς.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας μπορούν να εργασθούν σε δημόσια και ιδιωτικά αρχεία της χώρας, καθώς και σε κάθε είδος
βιβλιοθηκών (δημόσιων, ιδιωτικών, ακαδημαϊκών, ειδικών, σχολικών, κλπ.). Μπορούν, επίσης, να απασχοληθούν σε υπηρεσίες και κέντρα τεκμηρίωσης και
πληροφόρησης, όπως και ως ελεύθεροι επαγγελματίες - σύμβουλοι σε θέματα οργάνωσης βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης. Μπορούν τέλος να
εργαστούν σε μουσεία, στην οργάνωση και παρουσίαση των συλλογών τους.

Πρόγραμμα Σπουδών

Εξάμηνο 1ο

Υποχρεωτικά: Εισαγωγή στην Αρχειονομία, Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία, Βιβλιογραφία Ι, Βιβλιολογία Ι, Εισαγωγή στην Επιστήμη
της Πληροφόρησης Ι, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι, Εισαγωγή στη Μουσειολογία Ι, Πληροφορική Ι, Επιλογής, Ιστορία της Λατινικής Γραφής, Αγγλική
Γλώσσα Ι

Εξάμηνο 2ο

Υποχρεωτικά: Ελληνική Παλαιογραφία Ι, Βιβλιογραφία ΙΙ, Βιβλιολογία ΙΙ, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης ΙΙ, Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης Ι,
Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Παιδείας, Εισαγωγή στη Μουσειολογία ΙΙ, Πληροφορική ΙΙ, Επιλογής, Ιστορία Τέχνης, Ιστορία των Επιστημών

Εξάμηνο 3ο

Υποχρεωτικά: Αρχειονομία Ι, Ιστορία της Ελληνικής Διοίκησης Ι, Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης ΙΙ, Ιστορια των Μεσαιωνικών Χρόνων στον Ελλαδικό και
Ευρωπαϊκό Χώρο, Επιμέλεια Μουσειακών Συλλογών Ι, Βάσεις Δεδομένων Ι, Επιλογής, Θεσμοί και Διοίκηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας κατά τη Βυζαντινή και
Μεταβυζαντινή Περίοδο, Αρχαία Ελληνικη Γραμματεία ΙΙ, Αγγλική Γλώσσα ΙΙ

Εξάμηνο 4ο

Υποχρεωτικά: Αρχειονομία ΙΙ, Ιστορία της Ελληνικής Διοίκησης ΙΙ, Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης ΙΙΙ, Πηγές Πληροφόρησης Ι, Στατιστική, Ιταλική Γλώσσα
Ι ή Τουρκική Γλώσσα Ι, Επιλογής, Θεσμοί Διοίκηση του Οθωμανικού Κράτους και του Ελληνισμού κατά την Οθωμανική Περίοδο, Επιμέλεια Μουσειακών
Συλλογών ΙΙ, Βάσεις Δεδομένων ΙΙ



Εξάμηνο 5ο

Υποχρεωτικά: Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του, Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλόγων, Συστήματα Θεματικής Πρόσβασης, Διατήρηση
Υλικού, Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων, Ιταλική Γλώσσα ΙΙ ή Τουρκική Γλώσσα ΙΙ, Επιλογής, Ελληνική Παλαιογραφία ΙΙ, Μεσαιωνικά Λατινικά,
Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι, Παρουσίαση και Ερμηνεία Μουσειακών Συλλογών

Εξάμηνο 6ο

Υποχρεωτικά: Λατινική Διπλωματική, Αρχειοθηκονομία, Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών, Οργάνωση και Διοίκηση, Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Κέντρων
Πληροφόρησης, Μεθοδολογία Επιστημονικής Ερευνας, Επιλογής, Αξιολόγηση Πληροφορικών Συστημάτων και Υπηρεσιών, Ιταλική Γλώσσα ΙΙΙ ή Τουρκική
Γλώσσα ΙΙΙ, Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, Πολυμέσα

Εξάμηνο 7ο

Υποχρεωτικά: Βυζαντινή Διπλωματική, Αρχειακές Πηγές του Νέου Ελληνισμού, Πρότυπα Κωδικοποίησης Δεδομένων Ι, Περιγραφή Ηλεκτρονικών
Δημοσιευμάτων-Μεταδεδομένα, Δίκτυα - Internet, Επιλογής, Οθωμανική Παλαιογραφία, Πηγές Πληροφόρησης ΙΙ, Εκδοτική, Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ,
Ανάκτηση Πληροφοριών

Εξάμηνο 8ο

Υποχρεωτικά: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Κυβερνητικά Δημοσιεύματα, Πρότυπα Κωδικοποίησης Δεδομένων ΙΙ, Σύνθεση και Αξιοποίηση Μουσειακών Χώρων,
Επιλογής, Λατινική Παλαιογραφία, Αρχεία Επιχειρήσεων και Τραπεζών, Θεσμοί Διοίκησης του Βενετικού Κράτους και του Ελληνισμού κατά την Περίοδο της
Βενετοκρατίας, Παραγωγή Αρχείων, Οθωμανική Παλάιογραφία και Διπλωματική ΙΙ, Κοινωνία και Πληροφόρηση, Ηλεκτρονική Δημοσίευση, Ηλεκτρονικό
Επιχειρείν

Σημείωση: Για τη λήψη πτυχίου ο φοιτητής υποχρεούται να εξετασθεί επιτυχώς σε 59 μαθήματα, 49 από την κατηγορία των υποχρεωτικών μαθημάτων και
10 από το σύνολο μαθημάτων επιλογής.

Περιγραφή Μαθημάτων

Ο κωδικός του μαθήματος αποτελείται από τρία αρχικά γράμματα ενδεικτικά του τμήματος που διδάσκεται το μάθημα. Σ' αυτά προστίθενται δύο ακόμα
γράμματα ενδεικτικά της κατηγορίας όπου εντάσσεται το μάθημα. Ο κωδικός συμπληρώνεται από τριψήφιο αύξοντα αριθμό μαθήματος.

ΤΑΒ= Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Α= Αρχειονομία Β= Βιβλιοθηκονομία Μ= Μουσειολογία
ΓΠ= Γενική Παιδεία ΑΒ= Κοινά Μαθήματα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Π= Πληροφορική

Α Έτος: 100-199 Β Έτος: 200-299 Γ Έτος: 300-399 Δ Έτος: 400-499

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Α - Εισαγωγή στην Αρχειονομία
ΤΑΒ Α 117 ΥΠΟ ΧΕΙΜ
Διαχρονική εξέλιξη Αρχείων και Αρχειονομίας: συνοπτική αναδρομή στην ιστορία των αρχείων. τα αρχεία στον αρχαίο κόσμο, τα αρχεία στην κλασική
αρχαιότητα (Αθήνα, Ρώμη), οι διοικητικοί μηχανισμοί της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης της βυζαντινής αυτοκρατορίας και η αυτοκρατορική
γραμματεία, τα αρχεία των μοναστικών ιδρυμάτων, η παπική γραμματεία και τα αρχεία του Vaticano, οι γραμματείες των κρατών της δυτικής Ευρώπης, η



ίδρυση κρατικών αρχείων.
Διαχρονική εξέλιξη Αρχειονομίας και Διπλωματικής: η γένεση της Αρχειονομίας και της Διπλωματικής. η γαλλική σχολή, η ιταλική σχολή και η γερμανο-
αυστριακή σχολή.
Ιστορία της επιστήμης της Αρχειονομίας: οι θεωρητικοί του 16ου,του 17ου και του 18ου αι.. η διαμάχη των Πρώσσων θεωρητικών. oι θεωρητικές
προσεγγίσεις κατά τον 19ο και 20ο αι.
Βιβλιογραφία.

A - Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία
ΤΑΒ Α 101 ΥΠΟ ΧΕΙΜ
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα επιστημονικά πεδία της ελληνικής παλαιογραφίας και της κωδικολογίας και τις
εφαρμοζόμενες μεθόδους προσέγγισης των συναφών κειμένων, που συμπεριλαμβάνουν ασκήσεις ανάγνωσης. Στα μαθήματα μελετώνται η γραφή και οι
κώδικες, αρχίζοντας από τον Βατικανό Κώδικα της Αγίας Γραφής (4ος αι.) μέχρι το 18ο αι..

B - Βιβλιολογία Ι
ΤΑΒ Β 125 ΥΠΟ ΧΕΙΜ
Βιβλίο και βιβλιοθήκη. Έννοια και αντικείμενο της Βιβλιολογίας. Εμφάνιση και εξέλιξη της γραφής. Μη αλφαβητικές και αλφαβητικές γραφές. Ελληνικό
αλφάβητο. Υλικά γραφής και μορφολογία του βιβλίου. Η επανάσταση της τυπογραφίας. Η κατασκευή του βιβλίου.

B - Βιβλιογραφία Ι
ΤΑΒ Β 123 ΥΠΟ ΧΕΙΜ
Αντικείμενο, ορισμός και είδη βιβλιογραφίας. Προϊστορία και ιστορία της βιβλιογραφίας. Το βιβλίο και τα μέρη του: Εσωτερική και εξωτερική περιγραφή.
Περισυλλογή του υλικού και τεχνική καταρτισμού μια βιβλιογραφίας. Γενικές διεθνείς βιβλιογραφίες και κατάλογοι επέχοντες θέση διεθνών βιβλιογραφιών.

B - Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης Ι
ΤΑΒ Β 121 ΥΠΟ ΧΕΙΜ
Εισαγωγή και επικοινωνία. Το κύκλωμα παραγωγής, διακίνησης και χρήσης των πληροφοριών: συστατικά στοιχεία. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των
πληροφοριακών πηγών, τεκμήρια και δημοσιεύματα. Τα είδη και ο ρόλος των υπηρεσιών πληροφόρησης.

ΓΠ - Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι
ΤΑΒ ΓΠ 151 ΥΠΟ ΧΕΙΜ
α. Εισαγωγή στην κλασική φιλολογία. β. Αττική κωμωδία (Ιστορική ανασκόπηση. Χαρακτηριστικά του κωμικού ήρωα. Γλώσσα και ύφος. Πολιτικό και
κοινωνικό περιεχόμενο). γ. Παρουσίαση και μελέτη επίλεκτων κειμένων της αττικής κωμωδίας.
Διανέμονται τα κείμενα, σημειώσεις και επιλεγμένη βιβλιογραφία.
Σεμινάριο: Ιστορία της παράδοσης των αρχαίων κειμένων.

Μ - Εισαγωγή στη Μουσειολογία Ι
ΤΑΒ Μ 141 ΥΠΟ ΧΕΙΜ
Ιστορικό πλαίσιο : η ιστορία των μουσείων και ο ρόλος τους στη κοινωνία δια μέσου των αιώνων. Συλλογές και "συλλέγειν", διλήμματα φιλοσοφικά και
ιστορικά. Οι τύποι των μουσείων (όσο αφορά τους τρόπους αποθήκευσης-έκθεσης κλπ. των μουσειακών αντικειμένων) και η μετεξέλιξή τους στη σύγχρονη
εποχή.

Π - Πληροφορική Ι
ΤΑΒ Π 177 ΥΠΟ ΧΕΙΜ
Τεχνολογική εξέλιξη των υπολογιστών. Δομή και λειτουργία υπολογιστών. Δομή μικροϋπολογιστών. Λογισμικό. Αρχεία δεδομένων. Δίκτυα υπολογιστών.
Χειρισμός. Λειτουργικά συστήματα DOS, Windows 95-98. εργαλεία Windows 95-98. Εργαστηριακές ασκήσεις στο εργαστήριο πληροφορικής.

ΕΠΙΛΟΓΗΣ



ΑΒ - Ιστορία της Λατινικής Γραφής
ΤΑΒ ΑΒ 175 ΥΕΠ ΧΕΙΜ
Εξετάζονται οι διαδοχικές φάσεις εξέλιξης της λατινικής γραφής από την αρχαϊκή εποχή μέχρι τους νεότερους χρόνους και διερευνώνται τα αίτια πρακτικά,
πνευματικά, κοινωνικά, αισθητικά κλπ. των γραφικών μεταβολών που υιοθετήθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο.

ΓΠ-Αγγλική Γλώσσα Ι
ΤΑΒ ΓΠ 161 ΥΕΠ ΧΕΙΜ

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Α - Ελληνική Παλαιογραφία Ι
ΤΑΒ Α 102 ΥΠΟ ΕΑΡ
Εισαγωγή στην ιστορία της παραγωγής και εμπορίας γραφικών υλών (πάπυρος, περγαμηνή, χαρτί) και της κοινωνικής διάστασης του φαινομένου. Ασκήσεις
ανάγνωσης πρώιμων δειγμάτων μικρογράμματης καλλιγραφικής γραφής (Fettaugen, bouletιe, Perlschrift, αμιγής μικρογράμματης κλπ.), καθώς και της
φιλολογικής γραφής της μεσοβυζαντινής περιόδου (9ος-12ος αι).

Β - Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης Ι
ΤΑΒ Β 130 ΥΠΟ ΕΑΡ
Θεωρία και εφαρμογή προτύπων για την οργάνωση και περιγραφή πληροφοριακών πηγών. Εργαλεία καταλογογράφησης και βιβλιογραφικής περιγραφής
(AACR2, ISBDs, Dublin Core κλπ.).

Β - Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης ΙΙ
ΤΑΒ Β 122 ΥΠΟ ΕΑΡ
Το έργο των υπηρεσιών πληροφόρησης. Γενική εισαγωγή στις διαδικασίες εντοπισμού, συγκέντρωσης, οργάνωσης και αξιοποίησης πληροφοριακού υλικού.
Πρότυπα, εργαλεία, οργανισμοί κλπ.

Β - Βιβλιολογία ΙΙ
ΤΑΒ Β 134 ΥΠΟ ΕΑΡ
Γένεση και εξέλιξη της τυπογραφίας στην Ευρώπη. Τυπογραφική τεχνική. Λινοτυπία-Μονοτυπία-Φωτοσύνθεση-Βαθυτυπία-Λιθογραφία-Στερεοτυπία.
Ανθρωπισμός, Έλληνες λόγιοι και απαρχές της ελληνικής τυπογραφίας. Τα σημαντικότερα εκδοτικά κέντρα ελληνικού βιβλίου ανά την Ευρώπη και την
Ανατολή μέχρι την Ελληνική Παλιγγενεσία. Τα τυπογραφία του Αγώνος. Η τυπογραφία στην Ελλάδα και ανά τα εκτός αυτής κέντρα αλύτρωτων και
απόδημων τον ιθ΄ και κ΄ αιώνα.

Β - Βιβλιογραφία ΙΙ
ΤΑΒ Β 132 ΥΠΟ ΕΑΡ
Γενικές εθνικές βιβλιογραφίες, αναδρομικές και τρέχουσες. Το ελληνικό περιοδικό έντυπο: Περιοδικά και εφημερίδες. Εθνική Εφημεριδοθήκη. Ξενόφωνη
ελληνική φιλολογία (Καραμαλίνδικα, Φραγκοχιώτικα κ.ά.). Ελληνικά σύμμεικτα, ημερολόγια, εγκυκλοπαίδειες και κρατικά δημοσιεύματα.

ΓΠ - Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Παιδείας
ΤΑΒ ΓΠ 152 ΥΠΟ ΕΑΡ
Εξετάζεται η ιστορία του ελληνικού πολιτισμού. Ο κόσμος του Ομήρου και η αριστοκρατική αγωγή. Ο Ησίοδος και το ιδεώδες της ειρηνικής διαβίωσης και
εργασίας. Η λυρική ποίηση και η αφύπνιση της προσωπικότητας. Η διδασκαλία των σοφιστών και η πολιτική αρετή. Η φιλοσοφία του Πλάτωνα. Η
δραματική ποίηση και η θεατρική παιδεία. Η ρητορική του Ισοκράτη και το νέο παιδευτικό ιδεώδες. Επιλογή κειμένων σχετικών με τα παραπάνω θέματα.
Διανέμονται τα κείμενα, σημειώσεις και επιλεγμένη βιβλιογραφία.
Σεμινάριο: Ελληνικές επιδράσεις στη λογοτεχνία της Δύσης.



Μ - Εισαγωγή στη Μουσειολογία ΙΙ
ΤΑΒ Μ 142 ΥΠΟ ΕΑΡ
Η πολυπαραμετρικότητα της μουσειακής λειτουργίας: το περιεχόμενο και ο ρόλος του επιμελητή, του μουσειολόγου και των λοιπών μουσειακών
ειδικοτήτων και η συμβολή τους στο "μουσειακό γίγνεσθαι" δια μέσου της διεπιστημονικής συνεργασίας τους (προτεραιότητες, στόχοι, προοπτικές). Οι
διεθνείς οργανώσεις, οι φορείς και η δράση τους και η συμβολή τους στη διάσωση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς (προτεραιότητες, στόχοι,
προοπτικές). Πηγές και βοηθήματα, βιβλιογραφία.

Π - Πληροφορική ΙΙ
ΤΑΒ Π 184 ΥΠΟ ΕΑΡ
Εφαρμογές Η/Υ.

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΓΠ-Ιστορία Τέχνης
ΤΑΒ ΓΠ 156 ΥΕΠ ΕΑΡ
Γενική θεώρηση της τέχνης της μέσης και ύστερης Βυζαντινής εποχής (9ος -15ος αι.) σε όλα τα πεδία.

ΓΠ - Ιστορία των Επιστημών
ΤΑΒ ΓΠ 158 ΥΕΠ ΕΑΡ
Το μάθημα παρέχει μία γενική εικόνα της ιστορίας της επιστημονικής εξέλιξης με έμφαση στους τρόπους διαμόρφωσης νέων ιδεών και παραδόσεων.
Έννοια της επιστημονικής παράδοσης. Προελληνικές επιστημονικές παραδόσεις. Η γένεση της επιστήμης. Το ελληνικό επιστημονικό ιδεώδες. Η ευρωπαϊκή
παράδοση των μέσων χρόνων. Οι επιστημονικές παραδόσεις της Ανατολής. Η γένεση της νέας επιστήμης. Οι νεώτερες επιστημονικές παραδόσεις στον
ευρωπαϊκό χώρο.

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Α - Αρχειονομία Ι
ΤΑΒ Α 217 ΥΠΟ ΧΕΙΜ
Γενετική της εγγράφου πράξεως. οι έννοιες της “γνησιότητας”, της “αυθεντικότητας”, της “ειλικρινείας” του περιεχομένου, της “των δι’  εγγράφων
απόδειξης”. έγγραφο, μαρτυρία, τεκμήριον. δημόσιο έγγραφο, ιδιωτικό έγγραφο. εξωγενείς και ενδογενείς χαρακτήρες εγγράφου πράξεως. χώρος γένεσης
τους εγγράφου, στιγμές γένεσης του εγγράφου. τυπολογία εγγράφων, αρχείον, αρχειακός δεσμός, φορέας παραγωγής, φορέας προέλευσης, φορέας
διαχείρισης. ειδικό ιστορικό αρχείο, αρχειακό υλικό, συλλογή, πηγή, “αυτόνομο” αρχείο. η έννοια της “universitas rerum ex distantibus” και οι σχετικοί
προσδιορισμοί.
Η διοίκηση ως παραγωγός αρχείων. οι ηλικίες των αρχείων, η διαχείριση των συγχρόνων αρχείων της διοίκησης, οι επιλογές και οι εκκαθαρίσεις των
αρχείων. μέθοδοι και τεχνικές της δειγματοληπτικής επιλογής συγχρόνων αρχείων, πίνακες επιλογής, καταστάσεις εισαγωγής, η “συγκόλληση” παλαιών και
νέων εισαγωγών, η διπλωματική του συγχρόνου εγγράφου της διοίκησης.
Η έρευνα στα αρχεία και τα εργαλεία πρόσβασης. καταγραφή, αποδελτίωση, ταξινόμηση, αποκατάσταση, αρχειοθέτηση. πρότυπα περιγραφής αρχείων
(ISAD, ISAAD, EAD). ευρετήριο, οδηγοί, κατάλογος.
Βιβλιογραφία.

Α - Ιστορία της Ελληνικής Διοίκησης Ι
ΤΑΒ Α 215 ΥΠΟ ΧΕΙΜ
Αναφορά στη λειτουργία των ελληνικών κοινοτήτων κατά την οθωμανική κυριαρχία. Περιγραφή των διοικητικών δομών του Ιόνιου κράτους, της Σαμιακής
και της Κρητικής Πολιτείας. Ιστορική εξέλιξη της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης στο ελληνικό κράτος κατά



τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Ο ρόλος των διοικητικών ελίτ και η συμβολή τους στις προσπάθειες οργάνωσης του κράτους.
Διαδικασίες διοικητικής σύγκλησης των περιοχών που εντάχθηκαν στο ελληνικό κράτος κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα (Ιόνια νησιά, Θεσσαλία).

Β - Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης ΙΙ
ΤΑΒ Β 231 ΥΠΟ ΧΕΙΜ
Εφαρμογή προτύπων περιγραφικής καταλογογράφησης.

ΓΠ - Ιστορία των Μεσαιωνικών Χρόνων στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό Χώρο.
ΤΑΒ ΓΠ 257 ΥΠΟ ΧΕΙΜ
Εξετάζονται οι σημαντικότεροι σταθμοί της ιστορίας του ελλαδικού και ευρωπαϊκού χώρου κατά τη μεσαιωνική περίοδο με έμφαση στους πολιτικούς,
διοικητικούς και κοινωνικούς θεσμούς.
Στο φροντιστήριο του μαθήματος πραγματοποιούνται ασκήσεις αναφερόμενες στη μεθοδολογία τεκμηρίωσης της μεσαιωνικής ιστορίας με την αξιοποίηση
των αρχειακών κ.α. πηγών και πεδίο αναφοράς την χρήση αρχειακών κυρίως τεκμηρίων της μεσαιωνικής ιστορίας του δυτικού ελλαδικού χώρου
(Αρχειακές πηγές των Ιστορικών Αρχείων Κέρκυρας Βενετίας, Νεαπόλεως, Dubrovnik κλπ).

Μ - Επιμέλεια Μουσειακών Συλλογών Ι
ΤΑΒ Μ 241 ΥΕΠ ΧΕΙΜ
Προστασία και διάσωση του πολιτισμικού αγαθού : (Αποθήκευση μουσειακών συλλογών (τήρηση αποθήκης, χωροθέτηση αποθηκών, κλιματισμός και
φωτισμός αποθηκών, μέθοδοι αποθήκευσης και σχεδιασμός αποθηκευτικών χώρων). Συντήρηση και προληπτική συντήρηση (βασικές αρχές, άρθρα και
διατάγματα). Ασφάλεια και προστασία μουσειακών συλλογών. Συστήματα ασφαλείας, πυροσβεστικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις. Σχεδιασμός έναντι
φυσικών καταστροφών. Στοιχεία αντισεισμικής προστασίας. Κινητός εξοπλισμός μουσείων

Π - Βάσεις Δεδομένων Ι
ΤΑΒ Π 285 ΥΠΟ ΧΕΙΜ
Ιεραρχικό, δικτυωτό, σχεσιακό μοντέλο δεδομένων. Μοντέλο οντοτήτων σχέσεων. Σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσων δεδομένων. Access.
Εργαστηριακές ασκήσεις στο εργαστήριο πληροφορικής.

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α-Θεσμοί και Διοίκηση της Ορθόδοξης Eκκλησίας κατά τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Περίοδο.
ΤΑΒ Α 219 ΥΕΠ ΧΕΙΜ
Εξετάζονται η δομή και οι διοικητικοί μηχανισμοί, οι θεσμοί,  οι μέθοδοι διοίκησης, και η νομολογία της ορθόδοξης Εκκλησίας κατά τη βυζαντινή περίοδο
(4ος – μέσα 15ου αι.), όταν αυτή διοικήθηκε και διοίκησε παράλληλα και συνάλληλα προς το κράτος, καθώς επίσης κατά την μεταβυζαντινή εποχή, όταν
αποτέλεσε ταυτόχρονα την εκκλησιαστική και πολιτική αρχή που εκπροσωπούσε τους ορθοδόξους χριστιανούς απέναντι στους κυρίαρχους Οθωμανούς.

ΓΠ - Αρχαία Ελληνική Γραμματεία ΙΙ
ΤΑΒ ΓΠ 251 ΧΕΙΜ
α. Ιστοριογραφία (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ξενοφών). β. Δραματική ποίηση (Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης). γ. Φιλοσοφία (Πλάτων, Αριστοτέλης). δ.
Ανθολογημένα κείμενα από τραγωδία, φιλοσοφία και ιστοριογραφία.
Κείμενα και επιλεγμένη βιβλιογραφία θα δοθούν στην αρχή των παραδόσεων.
Σεμινάριο: Βιβλίο και αναγνωστικό κοινό στον ελληνικό κόσμο.

ΓΠ-Αγγλική γλώσσα ΙΙ
ΤΑΒ ΓΠ 255 ΧΕΙΜ

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Α - Αρχειονομία ΙΙ
ΤΑΒ Α 218 ΥΠΟ ΕΑΡ
Τα αρχεία σε “νέο” υλικό υπόστρωμα: (χαρτογραφικά, αρχιτεκτονικά, οπτικοκουστικά, φωτογραφικά αρχεία). έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή (DLM).
Κατηγορίες και τυπολογία αρχείων σύμφωνα με το φορέα παραγωγής: τα μη κρατικά αρχεία, τα αρχεία νοταρίων, μνημόνων, συμβολαιογράφων, τα αρχεία
βιομηχανικών και επιχειρηματικών οργανισμών, αρχεία της εκκλησίας. τα αρχεία των ιδιωτών και η ευρωπαϊκή συνεργασία.
Ο δεκάλογος των αρχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελληνική αρχειακή υπηρεσία, νομοθεσία. διεθνείς οργανισμοί, το επάγγελμα του αρχειονόμου.
Βιβλιογραφία.

Α - Ιστορία Ελληνικής Διοίκησης ΙΙ
ΤΑΒ Α 214 ΥΠΟ ΕΑΡ
Ιστορική εξέλιξη της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης στο ελληνικό κράτος κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα.
Αναφορά στη γερμανική και ιταλική κατοχική διοίκηση. Διαδικασίες διοικητικής σύγκλησης των περιοχών που εντάχθηκαν στο ελληνικό κράτος κατά τη
διάρκεια του 20ου αιώνα (Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη, νησιά Αιγαίου, Σάμος, Κρήτη, Δωδεκάνησα). Διοικητικά φαινόμενα και γεγονότα που καθόρισαν την
εξέλιξη της δημόσιας διοίκησης κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα όπως ο θεσμός της μονιμότητας, οι πολιτικές εκκαθαρίσεις του διοικητικού μηχανισμού,
η δημιουργία συντονιστικού φορέα της διοίκησης, η εκπαίδευση των υπαλλήλων κ. α.

Β - Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης ΙΙΙ
ΤΑΒ Β 234 ΥΠΟ ΕΑΡ
Οργάνωση και σχεδιασμός συστημάτων θεματικής περιγραφής και πρόσβασης. Θεωρητικές βάσεις της ταξινόμησης και της θεματικής αναπαραγωγής.
Πρακτική εφαρμογή συστημάτων ταξινόμησης.

Β - Πηγές Πληροφόρησης Ι
ΤΑΒ Β 232 ΥΠΟ ΕΑΡ
Γενικές πηγές πληροφοριών. Φύση, αξιολόγηση και χρήση βασικών πληροφοριακών έργων και πηγών, βιβλιογραφιών, λεξικών, εγχειριδίων κλπ. Πηγές
πληροφοριών στις κοινωνικές και τις επιστήμες του ανθρώπου.

ΑΒ – Στατιστική
ΤΑΒ ΑΒ 288 ΥΠΟ ΕΑΡ
Βασικές έννοιες της θεωρίας των πιθανοτήτων (πιθανότητα, χώρος συμβάντων, ασυμβίβαστα και ανεξάρτητα συμβάντα, μαθηματική προσδοκία κλπ.) και
της στατιστικής (έννοιες της περιγραφικής στατιστικής, συναγωγή στατιστικού συμπεράσματος, κατανομές, παλινδρόμηση, συσχετισμός υποθέσεων κλπ.)
που απαιτούνται για την ποσοτική ανάλυση δεδομένων στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

ΑΒ - Ιταλική Γλώσσα Ι ή Τουρκική Γλώσσα Ι 
Ιταλική γλώσσα Ι
ΤΑΒ ΑΒ 286 ΥΠΟ ΕΑΡ
Εισαγωγή στην ιταλική γλώσσα. Η σχέση της με τη λατινική. Βασικά στοιχεία γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου. Τα βοηθητικά ρήματα. Το
ουσιαστικό, το επίθετο, το επίρρημα. Προφορικές ασκήσεις..

Τουρκική Γλώσσα Ι
ΤΑΒ ΑΒ 284 ΥΠΟ ΕΑΡ
Εισαγωγή στο κύριο σημείο της τουρκικής γραμματικής και συντακτικού με στόχο την προετοιμασία των φοιτητών για το μάθημα της οθωμανικής
παλαιογραφίας και διπλωματικής.

ΕΠΙΛΟΓΗΣ



Α - Θεσμοί Διοίκησης του Οθωμανικού Κράτους και του Ελληνισμού κατά την οθωμανική περίοδο
ΤΑΒ Α 216 ΥΕΠ ΕΑΡ
Ιστορικό διάγραμμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τη γένεση του κράτους έως την ανακήρυξη της Τουρκικής Δημοκρατίας. Εξέλιξη των διοικητικών-
στρατιωτικών, οικονομικών και δικαιικών θεσμών και η επιρροή που άσκησαν στην ιστορική πορεία του Ελληνισμού.

Μ - Επιμέλεια Μουσειακών Συλλογών ΙΙ
ΤΑΒ Μ 242 ΥΕΠ ΕΑΡ
Χρήση και αξιοποίηση μουσειακών συλλογών: τρόποι απόκτησης μουσειακών αντικειμένων (ανταλλαγή, δανεισμός, δωρεά, κλπ.), νομικό καθεστώς. Τήρηση
μουσειακών συλλογών (ταξινόμηση, τεκμηρίωση, αρχειοθέτηση, Η/Υ). Φροντιστηριακές ασκήσεις με επισκέψεις σε μουσεία.

Π - Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
ΤΑΒ Π 290 ΥΕΠ ΕΑΡ
Αντικειμενοστρεφείς Βάσεις Δεδομένων.

Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Α - Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του
ΤΑΒ Α 313 ΥΠΟ ΧΕΙΜ
Παρουσίαση των κύριων φάσεων της ιστορίας του ελληνικού κράτους και προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Ιστορική εξέλιξη της οργάνωσης
του στρατού, της δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης, της πρόνοιας και της δημόσιας τάξης. Προβολή των λειτουργικών γνωρισμάτων του κράτους που
αναφέρονται στη στελέχωσή του στο συγκεντρωτικό χαρακτήρα του, στη σχέση του με τις τοπικές κοινωνίες και το πολιτικό σύστημα. Επιδράσεις που
άσκησε στην ανάπτυξη του κράτους ο στόχος της εθνικής ολοκλήρωσης.

Β - Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογών
ΤΑΒ Β 323 ΥΠΟ ΧΕΙΜ
Εισαγωγή στις αρχές ανάπτυξης συλλογών. Κριτήρια επιλογής υλικού. Πηγές, εργαλεία και διαδικασίες επιλογής πληροφοριακού υλικού. Πολιτική ανάπτυξης
συλλογών.

Β - Συστήματα Θεματικής Πρόσβασης
ΤΑΒ Β 329 ΥΠΟ ΧΕΙΜ
Εξετάζεται η φύση της επικοινωνίας και η διοχέτευση της πληροφορίας. Φιλοσοφία της ταξινόμησης και της οργάνωσης της γνώσης. Διαδικασία
ευρετηρίασης και συντάξεις περιλήψεων. Μέθοδοι ευρετηρίασης και τεκμηρίωσης. Έλεγχος λεξιλογίου ευρετηρίασης και η λειτουργία των “Θησαυρών”.
Βασικές αρχές δημιουργίας “Θησαυρού”. Δημιουργία ευρετηρίων. Χαρακτήρας και τύποι ευρετηρίων. Αξιολόγηση ευρετηρίων. Χαρακτήρας και τύποι
περιλήψεων. Ευρετηρίαση και περιληπτική απόδοση τεκμηρίων.

ΑΒ - Διατήρηση Υλικού
ΤΑΒ ΑΒ 388 ΥΠΟ ΧΕΙΜ
Βασικές γνώσεις τεχνικής και διαχείρισης προβλημάτων συντήρησης και διατήρησης υλικού. Θεωρία και διαμόρφωση πολιτιστικής συντήρησης.
Προετοιμασία για την αντιμετώπιση καταστροφών.

ΑΒ - Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων
ΤΑΒ ΑΒ 393 ΥΠΟ ΧΕΙΜ
Βασικές έννοιες συστημάτων σε βιβλιοθήκες και αρχεία. Κύκλος ζωής ενός συστήματος. Ανάλυση συστημάτων και δημιουργία μοντέλων με βάση τον
προσδιορισμό των στοιχείων του συστήματος. Τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων. Ανάλυση θεμάτων όπως ο σχεδιασμός συστήματος με
γνώμονα τη σχέση ανθρώπου και υπολογιστή. Τεχνικές εφαρμογής συστήματος και η αξιολόγηση τους.



ΑΒ - Ιταλική Γλώσσα ΙΙ ή Τουρκική Γλώσσα ΙΙ
Ιταλική Γλώσσα ΙΙ
ΤΑΒ ΑΒ 391 ΥΠΟ ΧΕΙΜ
Γραμματική. Οι συζυγίες των ρημάτων, οι αντωνυμίες. Ασκήσεις ορθής συντακτικής χρήσης των εγκλίσεων.

Τουρκική Γλώσσα ΙΙ
ΤΑΒ ΑΒ 389 ΥΠΟ ΧΕΙΜ
Συνέχιση της εκμάθησης της τουρκικής γραμματικής: εξάσκηση των φοιτητών στην κατανόηση και τη σύνταξη κειμένων στην τουρκική γλώσσα. Πρακτική
εξάσκηση στον προφορικό λόγο.

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α - Ελληνική Παλαιογραφία ΙΙ
ΤΑΒ Α 311 ΥΕΠ ΧΕΙΜ
Παλαιογραφία των παπύρων. Ανάγνωση-μεταγραφή παπυρικών εγγράφων. Η γραφή των αντιγραφέων και η γραφή των γραφέων. Συντομογραφίες και
σύμβολα. Ανατομία των παπυρικών χειρογράφων. Ανάγνωση και μεταγραφή βυζαντινών κωδίκων. Οι κυριότεροι κώδικες ελληνικών κειμένων.

Α – Μεσαιωνικά Λατινικά
ΤΑΒ Α 307 ΥΕΠ ΧΕΙΜ
Εξετάζονται οι πολιτικές, διοικητικές κοινωνικές, θρησκευτικές, και πνευματικές εξελίξεις στο λατινόφωνο κόσμο και οι επιδράσεις τους στην εξέλιξη της
λατινικής γλώσσας κατά τους μέσους χρόνους ως προς το λεξιλόγιο, τη σύνταξη και την προφορά. Επεξεργασία συναφών κειμένων με ιδιαίτερη έμφαση
στη λατινική των μεσαιωνικών αρχειακών εγγράφων.

ΓΠ – Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι
ΤΑΒ ΓΠ 351 ΥΕΠ ΧΕΙΜ
α. Εισαγωγή στη Νεοελληνική λογοτεχνία από τον 11ο αι. μ. Χ. μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή (Οι απαρχές, οι πρώτες λογοτεχνικές Σχολές, τα νέα
ρεύματα, το γλωσσικό ζήτημα). β. Φροντιστηριακή ώρα: Τα περιοδικά της λογοτεχνίας από τα τέλη του 19ου αι. έως σήμερα (αρχές, εξελικτική πορεία,
σημασία περιοδικού τύπου).

Μ - Παρουσίαση και Ερμηνεία Μουσειακών Συλλογών
ΤΑΒ Μ 341 ΥΕΠ ΧΕΙΜ
Μέσα και μέθοδοι παρουσίασης Μουσειακών Συλλογών. Η ερμηνευτική παρουσίαση των Συλλογών μέσα από τον τρόπο διαχείρισης του εκθεσιακού υλικού
(τυπολογία, μορφολογία, χρονολόγηση κλπ.). Ο ρόλος του συμφραστικού περιβάλλοντος των εκθεμάτων και η συμβολή του στην ερμηνευτική διαχείριση
του Μουσειογραφικού χώρου.

ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Α - Λατινική Διπλωματική
ΤΑΒ Α 310 ΥΠΟ ΕΑΡ
Εισαγωγή στην επιστήμη της Διπλωματικής. Η “πράξη” και η έννοιά της. Ιστορία της Λατινικής Διπλωματικής. Κατηγορίες εγγράφων και διπλωματικά
χαρακτηριστικά τους. Η χρονολόγηση των εγγράφων και τα μεσαιωνικά χρονολογικά συστήματα της Δύσης. Εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά του
εγγράφου. Η παράδοση των εγγράφων. Πρωτότυπο, αντίγραφο, πλαστό. Regesta και Cartularia. Καγκελαρίες της Κάτω Ιταλίας. Στο φροντιστήριο
πραγματοποιείται διπλωματική επεξεργασία δειγμάτων εγγράφων εκδεδομένων in extenso, με τη μορφή regestes, πανομοιοτύπων, ενώ εξετάζονται in situ
και μεσαιωνικά έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου Κερκύρας.



Α – Αρχειοθηκονομία
ΤΑΒ Α 316 ΥΠΟ ΕΑΡ
Οι χρήστες των αρχείων και οι κανόνες πρόσβασης. Η διαχείριση των αρχείων εντός της αρχειακής υπηρεσίας. Αρχειακή τεχνολογία. Είδη αναπαραγωγής.
Κτιριακές εγκαταστάσεις και κτηριολογικές ιδιαιτερότητες. Συνθήκες και κανόνες φύλαξης, διατήρησης, ασφάλειας. Έκθεση αρχειακού υλικού.

Β - Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών
ΤΑΒ Β 326 ΥΠΟ ΕΑΡ
Έννοια και ιστορία της εισαγωγής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και αυτοματοματοποιημένων συστημάτων στις βιβλιοθήκες. Μορφές, είδη και
εξέλιξη των τεχνολογιών της πληροφορίας. Δομή της Βιβλιογραφικής Βάσης Δεδομένων. Είδη, επίπεδα και εξέλιξη των συστημάτων αυτοματοποίησης
βιβλιοθηκών (εξοπλισμού και λογισμικού). Δομή, λειτουργία και χαρακτηριστικά των ολοκληρωμένων συστημάτων αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών.
Πρωτόκολλα και λογισμικό Z39.50 και ILL. Νέες τάσεις στην αυτοματοποίηση βιβλιοθηκών. Η διαχείριση της αυτοματοποίησης.

ΑΒ - Οργάνωση και Διοίκηση Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης
ΤΑΒ ΑΒ 390 ΥΠΟ ΕΑΡ
Βασικές αρχές διοίκησης οργανισμών για τη σωστή διαχείριση του ανθρώπινου και οικονομικού δυναμικού της βιβλιοθήκης και των κέντρων
πληροφόρησης. Οργάνωση, παραγωγικότητα, σχέσεις μεταξύ υπαλλήλων, εκπαίδευση προσωπικού, αξιολόγηση εργασιών, λύσεις σε ειδικά προβλήματα
κλπ. Κανονισμοί λειτουργίας, οργανογράμματα Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης, εφαρμογές και ειδικά προβλήματα.

ΑΒ - Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
ΤΑΒ ΑΒ 398 ΥΠΟ ΕΑΡ
Χαρακτηριστικά της επιστημονικής έρευνας. Επιλογή και διατύπωση του θέματος. Αναζήτηση και συγκέντρωση του βιβλιογραφικού υλικού. Επιστημονική
έρευνα και νέες τεχνολογίες. Χρήση της βιβλιογραφίας. Διάρθρωση της επιστημονικής εργασίας. Παραπομπές και σημειώσεις. Συγγραφή. Αξιολόγηση της
επιστημονικής μελέτης.
Διανέμονται σημειώσεις και εκτενής επιλεγμένη βιβλιογραφία.
Φροντιστήριο: Εκπόνηση ερευνητικών εργασιών που θα παρουσιάζονται σταδιακά στην πορεία των μαθημάτων.

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΒ-Αξιολόγηση Πληροφορικών Συστημάτων και Υπηρεσιών
ΤΑΒ ΑΒ 378 ΥΕΠ ΕΑΡ
Έννοιες και μέθοδοι εκτίμησης αναγκών και αποτίμησης της χρηστικότητας και λειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών. Αξιολόγηση
του περιεχομένου και των υπηρεσιών των πληροφοριακών συστημάτων.
Έννοιες, κριτήρια και μέθοδοι αξιολόγησης. Εντοπισμός και περιγραφή των αναγκών και απαιτήσεων του χρήστη. Μέθοδοι αποτίμησης της
λειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων των πειραμάτων, ερευνών κλπ.

ΑΒ - Ιταλική γλώσσα ΙΙΙ ή τουρκική γλώσσα ΙΙΙ 
Ιταλική Γλώσσα ΙΙΙ
ΤΑΒ ΑΒ 396 ΥΕΠ ΕΑΡ
Τα κυριότερα συντακτικά φαινόμενα, ιδιωματισμοί. Προφορά, συζήτηση. Λογοτεχνικά κείμενα και καθημερινές καταστάσεις

Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ
ΤΑΒ ΑΒ 394 ΥΕΠ ΕΑΡ
Εξάσκηση στην κατανόηση και τη σύνταξη κειμένων στην τουρκική γλώσσα. Εμπλουτισμός λεξιλογίου.

ΓΠ - Νεότερη και Σύγχρονη Eλληνική Iστορία
ΤΑΒ ΓΠ 372 ΥΕΠ ΕΑΡ
Οικονομική και πνευματική άνοδος των Ελλήνων κατά τα τέλη του 18ου και αρχές 19ου αιώνα. Προϋποθέσεις και αιτίες της ελληνικής επανάστασης.



Φιλελληνισμός. Φάσεις της επανάστασης. Η κυβέρνηση του Καποδίστρια. Οθωνική περίοδος. Περίοδος συνταγματικής βασιλείας Γεωργίου Α΄. Μακεδονικός
αγώνας. Βαλκανικοί πόλεμοι. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και η Ελλάδα. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η Ελλάδα\

Π – Πολυμέσα
ΤΑΒ Π 392 ΥΕΠ ΕΑΡ
Βασικές έννοιες. Τα συστατικά των πολυμέσων (κείμενα, γραφικά, κινούμενες εικόνες, αλληλεπιδραστικοί σύνδεσμοι}. Μεθοδολογίες ανάπτυξης. Απαιτήσεις
σε υλικό και λογισμικό. Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων. Εργαστηριακές ασκήσεις.

Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Α - Βυζαντινή Διπλωματική.
ΤΑΒ Α 407 ΥΠΟ ΧΕΙΜ
Ιστορία της Βυζαντινής Διπλωματικής. Οι σημαντικότερες συλλογές βυζαντινών εγγράφων. Κατηγορίες βυζαντινών εγγράφων. Η αυτοκρατορική Γραμματεία
και η λειτουργία της. Τα αυτοκρατορικά έγγραφα και αναλυτική παρουσίαση των διπλωματικών χαρακτηριστικών τους. Εσωτερικά και εξωτερικά
χαρακτηριστικά των αυτοκρατορικών εγγράφων. Συστήματα χρονολόγησης των βυζαντινών εγγράφων. Η παράδοση των βυζαντινών εγγράφων. Στο
φροντιστήριο πραγματοποιούνται ασκήσεις διπλωματικής επεξεργασίας εγγράφων μέσω πανομοιότυπων.

Α - Αρχειακές Πηγές του Νέου Ελληνισμού
ΤΑΒ Α 476 ΥΠΟ ΧΕΙΜ
Ελληνισμός υπό βενετική κυριαρχία. ελληνισμός υπό οθωμανική κυριαρχία. Άμεσες και έμμεσες πηγές. Περιεχόμενα των αρχείων και των συλλογών των
αποκειμένων και φυλασσομένων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που αφορούν στο νεότερο ελληνισμό. Βιβλιογραφία οδηγών, καταλόγων, ευρετηρίων.
Εκδόσεις αρχειακών πηγών.
Βιβλιογραφία.

Β - Πρότυπα Κωδικοποίησης Δεδομένων Ι
ΤΑΒ Β 421 ΥΠΟ ΧΕΙΜ
Έννοια και μέθοδοι κωδικοποίησης δεδομένων. Η ανάγκη και η λειτουργία της κωδικοποιημένης καταχώρισης δεδομένων. Πρότυπα κωδικοποίησης
χαρακτήρων, πλήρους κειμένου, εικόνας και ήχου. Κωδικοποίηση βιβλιογραφικών δεδομένων. Το πρότυπο ISO 2709 και οι υλοποιήσεις του UNIMARC,
USMARC.

ΑΒ-Περιγραφή Ηλεκτρονικών Δημοσιευμάτων-Μεταδεδομένα
ΤΑΒ ΑΒ 475 ΥΠΟ ΧΕΙΜ
Συστήματα περιγραφής ηλεκτρονικών δημοσιευμάτων. Οι προβλέψεις των κανόνων και προτύπων καταλογογράφησης, το ειδικό πρότυπο ISBD(ER) και οι
προβλέψεις των διατάξεων MARC. Τα σχήματα RDF και Dublin Core.\

Π - Δίκτυα – Internet
ΤΑΒ Π 477 ΥΠΟ ΧΕΙΜ
Σκοπός και εφαρμογές των δικτύων υπολογιστών. Τυποποίηση και πρότυπο ISO. Τοπικά δίκτυα (LAN). Υπηρεσίες που παρέχονται από τα τοπικά δίκτυα.
Δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN). Internet και Web. Δημιουργία ιστοσελίδων.\

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α-Οθωμανική Παλαιογραφία και Διπλωματική Ι
ΤΑΒ Α 403 ΥΕΠ ΧΕΙΜ
Εκμάθηση της οθωμανικής γραφής και ανάγνωση τυπωμένων κειμένων στη γραφή αυτή. Κατηγορίες οθωμανικών-τουρκικών εγγράφων και τυπολογικά



χαρακτηριστικά. Εξωτερικά και εσωτερικά χαρακτηριστικά εγγράφων. Λειτουργία των γραφειοκρατικών υπηρεσιών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

Β - Πηγές Πληροφόρησης ΙΙ
ΤΑΒ Β 423 ΥΕΠ ΧΕΙΜ
Πηγές πληροφοριών στις θετικές και τις εφαρμοσμένες επιστήμες.

ΑΒ – Εκδοτική
ΤΑΒ ΑΒ 491 ΥΕΠ ΧΕΙΜ
Εκδοτική και διάθεση του βιβλίου. Δομή και οικονομικά της εκδοτικής βιομηχανίας. Σχέσεις συγγραφές και εκδότη

ΓΠ-Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙI
ΤΑΒ ΓΠ 457 ΥΕΠ ΧΕΙΜ
α. Η Αθηναϊκή Σχολή και ο γλωσσικός καθαρισμός. Επτανησιακή Σχολή, οι απαρχές της εθνικής λογοτεχνίας και ο δημοτικισμός (εκπρόσωποι, επιδράσεις,
έργα).
β. Φροντιστηριακή ώρα: Αρχεία Νεοελληνικής λογοτεχνίας. Η σημασία των αρχείων (συγκέντρωση, διάσωση του αρχειακού υλικού, αξιοποίηση). Η έκδοση
του αρχειακού υλικού (εκδοτικές και τυπογραφικές εργασίες).

Π - Ανάκτηση Πληροφοριών
ΤΑΒ Π 487 ΥΠΕ ΧΕΙΜ
Τεχνικές ανάκτησης πληροφοριών. Υπερκείμενα. Υπερμέσα. Οργάνωση δεδομένων πολυμέσων. Εργαστηριακές ασκήσεις στην αίθουσα των
μικροϋπολογιστών.

Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Β - Ψηφιακές Βιβλιοθήκες
ΤΑΒ Β 422 ΥΠΟ ΕΑΡ
Βασικές έννοιες. Τεχνικά θέματα ψηφιακών βιβλιοθηκών. Ψηφιακές βιβλιοθήκες και Web. Σχέσεις με την παραδοσιακή βιβλιοθήκη. Συστήματα ψηφιακών
βιβλιοθηκών. Οικονομικά θέματα. Θέματα ασφάλειας.

AΒ - Κυβερνητικά Δημοσιεύματα
ΤΑΒ AΒ 486 ΥΠΟ ΕΑΡ
Δομή της κυβέρνησης και τρόποι με τους οποίους η κυβέρνηση παράγει πληροφόρηση. Φύση και ποικιλία της κυβερνητικής πληροφόρησης. Έμφαση
δίδεται στην ελληνική κυβερνητική πληροφόρηση των κοινοτικών και διεθνών οργανισμών. Εντοπισμός, οργάνωση και απόδοση της κυβερνητικής
πληροφόρησης. Ρόλος των κυβερνητικών δημοσιευμάτων στη νομοθετική διαδικασία. Επίδραση της ηλεκτρονικής πληροφόρησης και του διαδικτύου στη
διάχυση και αποστολή της κυβερνητικής πληροφόρησης.

Β - Πρότυπα κωδικοποίησης δεδομένων ΙΙ.
ΤΑΒ Β 426 ΥΠΟ ΕΑΡ
Πρότυπα και υλοποιήσεις κωδικοποίησης διάταξης και δομής τεκμηρίων. Το πρότυπο SGML και οι υλοποιήσεις του TEI, HTML, XML. Ανάλυση και
εφαρμογές του TEI στην κωδικοποίηση τεκμηρίων. DTDs και λογισμικό εφαρμογής. Η γλώσσα XML και οι εφαρμογές της στη δόμηση τεκμηρίων και
βάσεων βιβλιογραφικών δεδομένων. XML, RDF και Dublin Core.

Μ – Σύνθεση και Αξιοποίηση Μουσειακών Χώρων.
ΤΑΜ Μ 440 ΥΠΟ ΕΑΡ
Σύνθεση και αξιοποίηση μουσειακών χώρων για την ανάδειξη των μουσειακών συλλογών: ο μουσειακός χώρος και η μετατροπή του σε μουσειογραφικό-
εκθεσιακό χώρο με σκοπό την επιμόρφωση και τη ψυχαγωγία του κοινού. Τεχνικές και μέθοδοι παρουσίασης και στάδια του μουσειογραφικού έργου



(οργανόγραμμα έκθεσης - κατηγοριοποίηση των εκθεμάτων - μουσειογραφική ανάλυση και σύνθεση - πορεία επισκεπτών. Οι οπτικές εντυπώσεις και η
χρήση τους στην αξιοποίηση των χώρων, οι αντιληπτικές ικανότητες του ανθρώπου, το χρώμα και η χρήση του στην αξιοποίηση των μουσειακών χώρων, ο
φυσικός και ο τεχνητός φωτισμός και η χρήση τους στην αξιοποίηση των μουσειακών χώρων, τρόποι φωτισμού μουσειακών αντικειμένων, στοιχεία για
άτομα με ειδικές ανάγκες). Ερμηνευτική παρουσίαση των συλλογών (μέσα και μέθοδοι).

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α - Λατινική Παλαιογραφία.
ΤΑΒ Α 412 ΥΕΠ ΕΑΡ
Η προβληματική και οι προοπτικές της παλαιογραφίας σήμερα. Η λατινική ορολογία για τα υλικά γραφής. Παρουσίαση των βραχυγραφικών συστημάτων. Η
βενεβεντανή γραφή. Η γοτθική γραφή. Κατά τα μαθήματα οι φοιτητές ασκούνται στην ανάγνωση, παλαιογραφική ανάλυση και μεταγραφή λατινικών
κειμένων από πανομοιότυπα κωδίκων και εγγράφων.

Α - Αρχεία Επιχειρήσεων και Τραπεζών
ΤΑΒ Α 404 ΥΕΠ ΕΑΡ
Τα αρχεία επιχειρήσεων οικονομικού χαρακτήρα, όπως των τραπεζών, της βιομηχανίας, του εμπορίου συνιστούν την ειδική κατηγορία των ιδιωτικών
αρχείων. Η οικονομική ιστορία της νεώτερης και σύγχρονης περιόδου γίνεται κατανοητή από τις χρήσεις της και δικαιολογεί τη συνεργασία ιστορικών,
αρχειονόμων και οικονομολόγων. Η οργάνωση των τραπεζικών αρχείων είναι το πεδίο για την ανάλυση των δεσμών τους.

Α - Θεσμοί διοίκησης του Βενετικού Κράτους και του Ελληνισμού κατά την περίοδο της βενετοκρατίας. Παραγωγή Αρχείων
ΤΑΒ Α 410 ΥΕΠ ΕΑΡ
Διοικητική οργάνωση του Βενετικού κράτους. Διοικητικοί μηχανισμοί και θεσμοί του βενετοκρατούμενου ελληνισμού. Παραγωγή αρχείων. Παλαιογραφική
και Διπλωματική επεξεργασία δημοσίου και ιδιωτικού εγγράφου. Πηγές αρχειακής και ιστορικής έρευνας και τεκμηρίωσης. Εκδόσεις αρχειακών πηγών.
Βιβλιογραφία.

Α - Οθωμανική Παλαιογραφία και Διπλωματική ΙΙ
ΤΑΒ Α 414 ΥΕΠ ΕΑΡ
Άσκηση των φοιτητών σε οθωμανικά-τουρκικά χειρόγραφα κείμενα, προερχόμενα από τα κατά τόπους Γενικά Αρχεία τους Κράτους.

ΑΒ - Κοινωνία και πληροφόρηση
ΤΑΒ ΑΒ 484 ΥΕΠ ΕΑΡ
Ιδιοκτησία και έλεγχος της πληροφορίας. Επιδράσεις της τεχνολογίας στη διαμόρφωση του επαγγέλματος σε τομείς όπως τα πνευματικά δικαιώματα κλπ.
Ηθικά και άλλα προβλήματα από τη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών. Επαγγελματική υπόσταση και ηθική του βιβλιοθηκονόμου και αρχειονόμου.
Νομοθεσία που ορίζει τα πνευματικά δικαιώματα. Δεοντολογία της επιστήμης της πληροφόρησης. Νέες νομοθεσίες που ορίζουν την κατοχή και διακίνηση-
παροχή πληροφοριών. Επαγγελματική κατοχύρωση, δηλαδή εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρακτική που προσδιορίζει τη φύση του επαγγέλματος
και εξασφαλίζει τον τομέα εργασίας.

ΑΒ - Ηλεκτρονική Δημοσίευση
ΤΑΒ ΑΒ 478 ΥΕΠ ΕΑΡ
Εισαγωγή στο περιβάλλον δημοσίευσης που δημιουργεί το Διαδίκτυο και ο World Wide Web. Το περιβάλλον, τα εργαλεία και η μεθοδολογία. Ηλεκτρονικά
περιοδικά και ηλεκτρονική επιστημονική επικοινωνία. Συνέπειες του νέου περιβάλλοντος στις διαδικασίες και την ουσία της πνευματικής δημιουργίας.

ΑΒ-Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
ΤΑΒ ΑΒ 480 ΥΕΠ ΕΑΡ
Βασικές έννοιες. Ηλεκτρονική μεταβίβαση δεδομένων. Μεθοδολογία υιοθετήσης εφαρμογών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και βιβλίο.

Σημείωση: Η παρακολούθηση του ενός από τα δύο μαθήματα ως υποχρεωτικού συνεπάγεται τη δυνητική παρακολούθηση του άλλου ως υποχρεωτικού



επιλογής.


