Η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Δήμου Στροβόλου,
σας προσκαλούν σε διαδραστικό εργαστήριο που συνδιοργανώνουν με τίτλο:

Ενεργοί πολίτες: ο ρόλος των βιβλιοθηκονόμων σε δράσεις
της επιστήμης των πολιτών
Πότε; Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022
Ώρα; 10.00 π.μ. - 11.30 π.μ.
Γλώσσα παρακολούθησης: Ελληνική
Κοινό: Βιβλιοθηκονόμοι
Πλατφόρμα: ΖOOM
Το διαδραστικό εργαστήριο εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου "Erasmus + Citizen-enhanced
open science in Southeastern Europe Higher Education knowledge hubs" . Στόχος του είναι
να ενημερώσει τους συμμετέχοντες/συμμετέχουσες για την Επιστήμη των Πολιτών και τους
τρόπους με τους οποίους οι πολίτες μπορούν να παράγουν/διεξάγουν και να αξιοποιήσουν
ερευνητικά δεδομένα και αποτελέσματα, προς όφελος, τόσο της κοινωνίας με αναβάθμιση της
ποιότητας και παροχής επιστημονικής γνώσης, όσο και για δική τους προσωπική μορφωτική
ανάπτυξη.
Η πρωτοβουλία αυτή πηγάζει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία με την αξιοποίηση
δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων επιδιώκει όπως αυτή η επένδυση έχει άμεσους και ενεργούς
αποδέκτες τους ευρωπαίους πολίτες.
Την παρουσίαση του συγκεκριμένου webinar έχει αναλάβει η κα Κατερίνα Ζούρου, Διευθύντρια
της Web2Learn.
Η παρουσίαση αφορά το ρόλο των βιβλιοθηκονόμων στην ενίσχυση της έρευνας και της
ανοικτής επιστήμης. Θα επιχειρήσει να εστιάσει στις βιβλιοθήκες ως χώρο ενδυνάμωσης της
ενεργούς πολιτειότητας (active citizenship) για το κοινό τους. Στο πλαίσιο αυτό, θα συζητηθούν
μορφές συλλογικής δράσης και συμμετοχικότητας, που έχουν ως απώτερο στόχο την ανοικτή
επιστήμη και είναι γνωστές ως δράσεις της Επιστήμης των πολιτών (citizen science). Επίσης θα
συζητηθούν οι δυνατότητες να λάβουν οι πολίτες δράση στα κοινά, συμμετέχοντας ενεργά σε
ζητήματα τοπικής αλλά και παγκόσμιας κλίμακας (κοινωνικές ανισότητες, κλιματική αλλαγή,
απώλεια της βιοποικιλότητας). Στο επίκεντρο θα βρίσκεται ο ρόλος των βιβλιοθηκονόμων, ως
συνδετικός κρίκος μεταξύ των πολιτών, των ερευνητών αλλά και των φορέων της κοινωνίας των
πολιτών.
Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το webinar “Ενεργοί πολίτες: ο ρόλος των
βιβλιοθηκονόμων σε δράσεις της επιστήμης των πολιτών”, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής
εδώ.

