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Σκοπός

1) Παρουσίαση των τυποποιηµένων 
υποδιαιρέσεων της ΕΒΕ

2) Ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε την 
απόδοση τους στα Ελληνικά 



1) Παρουσίαση των τυποποιηµένων υποδιαιρέσεων
της ΕΒΕ

• Χρησιµοποιούνται περίπου 690 υποδιαιρέσεις, αρκετές εκ των 
οποίων είναι νεότερες και δεν περιλαµβάνονται στο CD-ROM των 
καθιερωµένων επικεφαλίδων της ΕΒΕ (έκδ. 2003) 

• Η παραγωγή τυποποιηµένων θεµατικών επικεφαλίδων και 
υποδιαιρέσεων ξεκίνησε πριν από 30 περίπου χρόνια, το 1978

• Οι υποδιαιρέσεις αυτές καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος του 
υλικού που εισάγεται στις ελληνικές βιβλιοθήκες 



Περιεχόµενα Ευρετηρίου

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Πρώτη στήλη: υποδιαιρέσεις στην ελληνική γλώσσα

∆εύτερη στήλη: αγγλικός όρος της LC∆εύτερη στήλη: αγγλικός όρος της LC

Τρίτη στήλη: επικεφαλίδα των Library of Congress Authorities στο   
διαδίκτυο µε τη σχετική σηµείωση για τη χρήση της υποδιαίρεσης

Τέταρτη στήλη: επικεφαλίδα της ΕΒΕ µε το επεξηγηµατικό κείµενο για 
την εφαρµογή της υποδιαίρεσης



ΥΠΟ∆ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ

(Στα Ελληνικά και στα Αγγλικά)

LC Authorities ΕΒΕ

Οικογενειακές σχέσεις Family relationships Family Οικογένεια

Νοµικό καθεστώς, νόµοι κλπ.* Legal status, laws, etc Law ∆ίκαιο

Κοινωνική ζωή και έθιµα Social life and customs Manners and customs Ήθη και έθιµαΚοινωνική ζωή και έθιµα Social life and customs Manners and customs Ήθη και έθιµα

Προσφορά και ζήτηση* Supply and demand Labor market Αγορά εργασίας

∆ιάθεση αποβλήτων* Waste disposal Factory and trade waste Βιοµηχανικά απόβλητα



Περιεχόµενα Ευρετηρίου

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

Πρώτη στήλη: υποδιαίρεση στα ΑγγλικάΠρώτη στήλη: υποδιαίρεση στα Αγγλικά

∆εύτερη στήλη: υποδιαίρεση στα Ελληνικά 



Υποδιαίρεση στα Αγγλικά Υποδιαίρεση στα Ελληνικά

Funds and scholarships Υποτροφίες

Surveys Τοπογραφία

Recreational use Ψυχαγωγική χρήση*

Decision making Λήψη αποφάσεων

Ο αστερίσκος δηλώνει ότι η συγκεκριµένη υποδιαίρεση είναι δυνατόν να υποδιαιρεθεί 
περαιτέρω γεωγραφικά, π.χ.

Πυρηνική βιοµηχανία--∆ιάθεση αποβλήτων--Ιαπωνία

Waste disposal ∆ιάθεση αποβλήτων*



Factory and trade waste











Construction industry--Waste disposal

Ο χαρακτήρας i του υποπεδίου 008 δηλώνει ότι και η υποδιαίρεση Waste disposal
δέχεται γεωγραφική υποδιαίρεση.



Βιοµηχανικά απόβλητα
000 00298nx  j22001093  45  
001 GR-AtEVE-A0002322
106 $a2
100 $a19920107agrey01050304ga
250 $aΒιοµηχανικά απόβλητα$9*
305 1  $aβ.ε. υποδιαίρεση$b∆ιάθεση αποβλήτων$aκάτω από τύπους βιοµηχανιών, 
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων, π.χ.$bΠυρηνική βιοµηχανία-∆ιάθεση 
αποβλήτων

450 $aΑπόβλητα, Βιοµηχανικά450 $aΑπόβλητα, Βιοµηχανικά
450 $aΒιοµηχανικά λύµατα
450 $aΛύµατα, Βιοµηχανικά
450 $aΣτερεά απόβλητα$x∆ιαχείριση
450 $aΑπόβλητα, Στερεά$x∆ιαχείριση
450 $aΕργοστασιακά απόβλητα
450 $aFactory and trade waste
550 $aΡύπανση
550 $aΑπορρίµµατα και διάθεση απορριµµάτων
801 0 $aGR$bAtEVE$c20030409
810                         $aLC



Ειδικές Περιπτώσεις Υποδιαιρέσεων (1)

• Υποδιαιρέσεις που έχουν καταργηθεί από 
τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου 
(- Addresses, essays, lectures) [∆εν χρησιµοποιείται από το 1986] 

���� - Λόγοι, δοκίµια, διαλέξεις 

• Υποδιαιρέσεις που έχουν αντικατασταθεί 
από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου
(- Encyclopedias and dictionaries) - Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά
Αντικαταστάθηκε � 1. (- Encyclopedias) – Εγκυκλοπαίδειες

2. (- Dictionaries) – Λεξικά



Ειδικές Περιπτώσεις Υποδιαιρέσεων (2)

• Υποδιαιρέσεις µε διαφορετικές αποδόσεις

-Study and teaching
� -Σπουδή και διδασκαλία� -Σπουδή και διδασκαλία
� -Μελέτη και διδασκαλία

-Juvenile literature
� -Βιβλία για παιδιά
� -Νεανική λογοτεχνία



Ειδικές Περιπτώσεις Υποδιαιρέσεων (3)

• Υποδιαιρέσεις που επιδέχονται ελεύθερη 
απόδοση 

-Fuel supplies � -Εφοδιασµός και αποθέµατα 

καυσίµων*καυσίµων*

• Υποδιαιρέσεις που δεν υπάρχουν στη 
Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου 

-Εκπαιδευτικά προγράµµατα

-Κειµενογλωσσολογία



Σύγκλιση � Οµοιοµορφία

• Συντονισµός µεµονωµένων προσπαθειών 

• ∆ιαρκής επικοινωνία µεταξύ των βιβλιοθηκών 

• Χρήση κοινών εργαλείων 

� έντυπα και ηλεκτρονικά γλωσσικά και επιστηµονικά λεξικά
� Subject Cataloging Manual: Subject Headings



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


