Πληροφορία και Κοινωνία

Κωδικός: 752
Προαπαιτούμενο: Θεωρία της Πληροφορίας
Εξάμηνο: Ζ'
Τίτλος: Πληροφορία και Κοινωνία
Διάρκεια: 15 εβδομάδες
Εβδ. Ώρες Διδασκαλίας:
Θεωρία: 4
Εργαστήριο: 0
Δ/Μ: 5
Επίπεδο μαθήματος: Ειδικότητας Υποδομής
Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Γλώσσα: Ελληνικά

Θεωρία:

Εξετάζεται η φύση και ο ρόλος της πληροφορίας, της πληροφόρησης και της τεχνολογίας
της πληροφόρησης στην κοινωνία. Τι είναι η πληροφορία; Ιδιότητες της πληροφορίας.
Εννοιολογική και σημασιολογική προσέγγιση της πληροφορίας. Η σχέση της πληροφορίας
και της γνώσης. Η διαδικασία της πληροφόρησης από την αντίληψη ως τη γνώση. Η έννοια
της συνάφειας και οι αξίες της πληροφορίας: αξία χρήσης και εμπορευματική αξία. Πως η
πληροφορία και η τεχνολογία της επικοινωνίας επιδρούν στις αλλαγές της κοινωνίας.
Αλλαγές που έχουν προέλθει από την εμπορευματοποίηση της πληροφορίας και την
τεχνολογία της πληροφορίας στις επιστήμες, στην κοινωνική και οικονομική δομή, στις
πολιτιστικές αξίες: προβλήματα πρόσβασης στην πληροφορία. Εξετάζεται επίσης ένα
γενικό πλαίσιο θεμάτων που αφορούν την κοινωνία των πληροφοριών από κοινωνιολογική,
οικονομική και επικοινωνιακή άποψη. Θα εξεταστούν διαφορετικά θεωρητικά πλαίσια
(Bell?s, Castells?). Η ηθική της πληροφορίας και της πληροφόρησης. Παράγοντες που
πρέπει να πάρει υπόψη του ο επιστήμονας της πληροφόρησης στη διαδικασία επεξεργασίας
της πληροφορίας: εθνικά, κοινωνικά, επαγγελματικά. Ο τελικός στόχος του μαθήματος
είναι να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου της βιβλιοθήκης και του κέντρου
πληροφόρησης στην επερχόμενη κοινωνία των πληροφοριών και του ρόλου του επιστήμονα
της πληροφόρησης.
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Σκοπός:

Να παρέχει θεωρητική γνώση από διαφορετικές θεωρίες σχετικά με τις προοπτικές
ανάπτυξης της κοινωνίας της πληροφορίας. Εξετάζεται ένα γενικό πλαίσιο θεμάτων που
αφορούν την κοινωνία των πληροφοριών από κοινωνιολογική, οικονομική και επικοινωνιακή
άποψη και πως η πληροφορία και η τεχνολογία της επικοινωνίας επιδρούν στις αλλαγές της
κοινωνίας.

Στόχοι:
- Να γνωρίσουν τη φύση και το ρόλο της πληροφορίας, της πληροφόρησης και της
τεχνολογίας της πληροφόρησης στην κοινωνία.
- Να εντοπίσουν τις αλλαγές που έχουν προέλθει από την εμπορευματοποίηση της
πληροφορίας και την τεχνολογία της πληροφορίας στις επιστήμες, στην κοινωνική και
οικονομική δομή, στις πολιτιστικές αξίες: προβλήματα πρόσβασης στην πληροφορία.
- Να γνωρίσουν τις κύριες θεωρητικές απόψεις σχετικά με την εμφάνιση της κοινωνίας
των πληροφοριών
- Να εντοπίσουν τα κύρια θέματα και συζητήσεις που αφορούν την κοινωνία των
πληροφοριών από το 1970.
- Να εντοπίσουν τους παράγοντες που πρέπει να πάρει υπόψη του ο επιστήμονας της
πληροφόρησης στη διαδικασία επεξεργασίας της πληροφορίας.

Οι στόχοι του μαθήματος θα επιτευχθούν με διαλέξεις ενώ οι μαθητές θα πρέπει να
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προετοιμάζονται για να συμβάλλουν στις συζητήσεις του μαθήματος.

- Εργαστήριο υπολογιστών με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
- Βίντεο προβολέας
- Προβολέας διαφανειών (projector)
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Θεωρία :
- Ανασκόπηση και κριτική άρθρων που θα επιλεγούν από τη βιβλιογραφία (ασκήσεις
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πράξης).
- Γραπτή τελική εξέταση
- Προετοιμασία των φοιτητών και συμμετοχή στο μάθημα
.
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