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Είπαμε να 
παρακολουθούμε 
την εκδοτική 
κίνηση, αλλά 
είναι κάτι που μας 
ξεπερνά. Ενώ 
κυκλοφορούν 
δεκάδες βιβλία 
(πεζογραφία, 
ποίηση κ.λπ.), 
βιβλία με 
αποκλειστικό 
αντικείμενο τις 
βιβλιοθήκες ή 
αυτό το ίδιο το 
βιβλίο (μελέτες ή 
έρευνες) σπάνια 
βλέπουν ο φως 
της δημοσιότητας. 
Ωστόσο, κάνουμε 

r 

την αρχή... 
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Προτάσεις και προοπτικές 

Δαράκη Πέπη. Λαϊκές Βι
βλιοθήκες. 
Αθήνα. Gutenberg, 1986, 
120 σελ. 

τ | Μ ε γνώση και μεράκι η 
V I Πέπη Δαράκη μελε-

1ΤΧ τά το αντικείμενο του 
Βιβλίου. Το μάτι είναι 
στραμμένο στο βιβλίο και 
τις βιβλιοθήκες. Βασικό 
κίνητρο της συγγραφής 
αυτού του βιβλίου -ση
μειώνει η ίδια- στάθηκε 
η πλήρωση της ανάγκης 
να ανοιχτεί δρόμος με 
συγκεκριμένους στόχους 
για μια σταυροφορία για 
το βιβλίο και τις βιβλιο
θήκες. 

Και αρχίζει με μια στα
τιστική: Από έναν πληθυ
σμό πάνω από 10 χρονών 
8.215.041, τα 3.604.317 
φοίτησαν μόνο στο δήμο-
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τικό. To 1.281.839 δεν τέ
λειωσαν ' το δημοτικό 
(150.000 παραπάνω από 
τους άνδρες είναι οι γυ
ναίκες που δεν τέλειωσαν 
το δημοτικό). Έχουμε και 
706.721 αναλφάβητους 
που δεν γνωρίζουν ανά
γνωση και γραφή. Από 
τους αναλφάβητους που 
δεν γνωρίζουν ανάγνωση 
και γραφή οι γυναίκες εί
ναι πάνω από τρεις φορές 
περισσότερες από τους 
άνδρες. Αγράμματοι άν
δρες 143.000. Αγράμματες 
γυναίκες 563.000. Στην 
Ευρώπη δεν υπάρχει κα
μιά χώρα που να έχει τόσο 
υψηλό ποσοστό αναλφά
βητων (απογραφή '81). οι 
αριθμοί εδώ έχουν τη βα
ρύτητα που ο λόγος δεν θα 
μπορούσε με τόση ενάρ-; 
γεια να εκφράσει, τα στοι
χεία αυτά, που περιγρά
φουν με τον ωμό ρεαλι- · 
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σμό τους, το γεγονός μιας 
δραματικής πραγματικό
τητας, που είναι δική μας, 
είναι της πατρίδας μας, 
είναι τα ίδια που υπαγό
ρευσαν το θέμα του βι
βλίου... 

Σημειώνουμε τα κεφά
λαια του βιβλίου: Ο ρόλος 
του βιβλίου και της βι
βλιοθήκης στη μόρφωση, 
ο ρόλος της βιβλιοθήκης 
στο σύγχρονο κόσμο, συ
νοπτική αναδρομή στην ι- . 
στορία του βιβλίου και 
των βιβλιοθηκών, οι βι
βλιοθήκες στην Ελλάδα, 
Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα 
σήμερα, Βιβλιοθηκονομία 
και Βιβλιοθηκάριοι, Σύγ
χρονες Βιβλιοθήκες, ο 
ρόλος του κράτους στην 
ανάπτυξη των βιβλιοθη
κών, ο ρόλος των οργανι
σμών τοπικής αυτοδιοίκη
σης στην ανάπτυξη των 
βιβλιοθηκών, Οργάνωση-
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λειτουργία (Δημόσιες 
λαϊκές Βιβλιοθήκες), 
Προοπτικές και προτά
σεις. Επίσης δημοσιεύεται 
κι ένας κατάλογος με τις 
επαρχιακές δημόσιες βι
βλιοθήκες τις επιχορη
γούμενες μερικώς από το 
Υπουργείο Πολιτισμού. • 

Για το Ελληνικό Βιβλίο 
Γκιζελής Γρηγόρης. 
Τα προβλήματα του Ελλη
νικού Βιβλίου. 
Έρευνα με τη βοήθεια του 
Κώστα Καναβούρη. 
Αθήνα, Έκδοση Εταιρίας 
Ελλήνων Λογοτεχνών, 
1986, 80 σελ. 
m m ια έρευνα που οργά-
V I νωσε η Εταιρία Ελ

ί τ Γ λήνων Λογοτεχνών, 
έδωσε τα στοιχεία για τη 
συγγραφή της μελέτης αυ
τής. Η έρευνα έγινε για ν' 
ακουστούν οι γνώμες δια
φόρων πολιτιστικών συλ
λόγων και φορέων, που έ
χουν σχέση με το βιβλίο, 
για την κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται σήμερα 
το πολιτιστικό αυτό 
προϊόν στη χώρα μας. 

Να δούμε όμως το μι
κρό ιστορικό της έρευνας, 
όπως περιγράφεται στον 
πρόλογο: 

Σε ένα προκαταρκτικό 
στάδιο της έρευνας ο κα
θηγητής της Παντείου Βα
σίλης Φίλιας επιδίωξε να 
διαπιστώσει αν ήταν εφι
κτή αυτή η προσπάθεια. 
Με βάση ένα μικρό ερω
τηματολόγιο, που κατα
σκεύασε για την περίπτω
ση, διεύθυνε μια συνε-
δρίαση-συζήτηση με τους 
εκπροσώπους των νεο
λαιών για την κρίση την 
οποία αντιμετωπίζει το βι
βλίο, ιδίως το πολιτικο
κοινωνικό, τα τελευταία 
χρόνια. 

Το ερωτηματολόγιο αυ
τό διαμόρφωσε και συμ
πλήρωσε ο συγγραφέας 
(δηλ. ο Γρ. Γκιζελής) για 
να καλύψει τρία θέματα: 
την κατάσταση στην ο
ποία βρίσκεται το βιβλίο 
στη χώρα μας σήμερα, 
τους παράγοντες που τη^ 
διαμόρφωσαν και, τέλος, 
τις προτάσεις των φορέων 

για τη βελτίωση της. 
Οι συνεντεύξεις-συζη-

τήσεις με τους εκπροσώ
πους των πολιτιστικών 
φορέων έγιναν το καλο
καίρι και το φθινόπωρο 
του 1982 και ελάχιστες 
στις αρχές του 1983. 

Η ερευνητική προσπά
θεια δεν περιορίστηκε 
στις συνθήκες που επικρα
τούν γύρω από το λογοτε
χνικό βιβλίο, αλλά ζήτη
σε να καλύψει όλα τα είδη 
του λεγόμενου καλού βι
βλίου, όπως ο όρος αυτός 
είναι γενικά αποδεκτός. Ε
κτός στόχου ήταν οι κα
τηγορίες βιβλίων που 
χρησιμοποιούνται ως εγ
χειρίδια σ' όλες τις βαθ
μίδες της εκπαίδευσης. 

Η έκθεση με τ' αποτε-
λεσματα της έρευνας ολο
κληρώθηκε το 1984. • 
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Dewey. Δεκαδική ταξινό-
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μηση: Ελλληνική Ιστό-
ρια-μετάφρ. και ανάπτυ
ξη Κάρυ Λίτσα, Ρωξάνη 
Φέσσα, Κλέρη Λεντάρη. 
ΑΘήνα: Ένωση Ελλήνων 
Βιβλιοθηκάριων, 1986, 64 
σελ. 

f \ ταν το 1977 η Ένωση 
Ι Ι κατόρθωσε να εξα-
" σφαλίσει από τον 
εκδοτικό οίκο 
FOREST PRESS τα μετα
φραστικά δικαιώματα της 
18ης έκδοσης της Δεκαδι
κής Ταξινόμησης 
DEWEY, ζήτησε και έλα
βε το δικαίωμα να αλλά
ξει, επεξεργαστεί και ανα
πτύξει τους πίνακες που α
φορούν τα ελληνικά θέμα
τα. 

Αρχή έγινε από την Ελ
ληνική ιστορία, γιατί η 
έλλειψη μιας ταξινόμησης 
που θα κάλυπτε όλη την ι
στορία του Ελληνισμού 
και που θα ανταποκρινό-

9 ταν στην πραγματικότητα 
ήταν ιδιαίτερα αισθητή 
στις βιβλιοθήκες της χώ
ρας μας. 

Στην αγγλική έκδοση η 
ιστορία της Ελλάδας χω

ρίζεται σε δυο ενότητες, 
στην αρχαία στο 938 και 
στη νεώτερη στο 949.5. 

Στους δικούς μας πίνα
κες, που εγκρίθηκαν από 
το FOREST PRESS, αυ
τό ο χωρισμός καταργεί
ται και η ιστορία της Ελ
λάδας αποτελεί μια ενότη
τα που συνεχίζεται χωρίς 
διακοπή μέσα στους αιώ
νες. 

Στη 19η έκδοση υπάρ
χει η δυνατότητα να ταξι
νομηθεί όλη η ιστορία μα
ζί στο 949.5, αλλά ο αριθ
μός αυτός δίνει πιο περιο
ρισμένες δυνατότητες για 
ανάπτυξη από το 938 που 
προτιμήθηκε γι' αυτό το 
λόγο. 

Το 1978 κυκλοφόρησε 
η πρώτη έκδοση της Ταξι
νόμησης της Ελληνικής Ι
στορίας και στο διάστημα 
αυτό χρησιμοποιήθηκε 
από πολλές βιβλιοθήκες 
σε όλη τη χώρα. 

0 χρόνος που πέρασε υ
πήρξε αρκετός για να φα
νούν, στη χρήση, τόσο τα 
προτερήματα όσο και οι 
αδυναμίες αυτής της τοξι-
νόμησης. Γι' αυτό αποφα
σίστηκε η δεύτερη βελ
τιωμένη και συμπληρωμέ
νη έκδοση. 

Πριν γίνει η νέα τελι
κή επεξεργασία ζητήθη
καν από τις Βιβλιοθήκες 
που την έχουν χρησιμο
ποιήσει να κάνουν τις πα
ρατηρήσεις τους, επιση
μαίνοντας τα σημεία όπου 
βρήκαν δυσκολίες ή και 
ελλείψεις. Επίσης ζητήθη
κε η γνώμη των ιστορικών 
Χ. Μαλτέζου, Λ. Λουκό-
πουλου, Κ. Καλλικούρδη 
και Σ. Μαρκιανού. 

Τους πίνακες επεξεργά
στηκε η Επιτροπή Ελλη
νικής Ταξινόμησης και η 
έκδοση τους έγινε με την 
οικονομική ενίσχυση του 
Υφυπουργείου Νέας Γε
νιάς (1984). 

Με αυτή την έκδοση 
της Ελληνικής Ιστορίας, 
η Ε.Ε.Β. ξεκινά μια νέα 
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προσπάθεια για τη μετά
φραση της Δεκαδικής Τα- -
ξινόμησης DEWEY, που 
θα εκδίδεται σε τεύχη κα
τά θέματα, και που θα 
βοηθήσει πραγματικά τον 
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Έλληνα Βιβλιοθηκάριο 
στο δύσκολο έργο του. • 

Ντελόπουλου Κυριάκου: Ορ
γάνωσε τη βιβλιοθήκη σου. 
Αθήνα GUTENBERG, 1987. 

/ \ γνωστός συγγραφέας, 
Ι Ι Βιβλιοθηκάριος και θι-
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\J βλιογράφος -ΚΥΡΙΑ
ΚΟΣ ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ο ο
ποίος με θάση την πολύχρο
νη πείρα του έγραψε ένα I r I r Τ 
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λείο-βοήθημα για όλους ό
σους θέλουν να βάλουν τάξη 
στην αταξία της προσωπικής 
τους βιβλιοθήκης. 
Το βιβλίο αυτό, γραμμένο α-
πλα, κατανοητά, είναι προσι
τό για πολλούς. Εκλαϊκευμέ
νο ως το βαθμό που δεν έχει απομακρυνθεί από την επι-

Γ r ι 
στημονικότητα του θέματος, περιλαμβάνει όλα τα κεφά
λαια και τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τη βιβλιοθη
κονομία. Είναι κατάλληλο 
για ερασιτέχνες άλλα χρήσι
μο και για τους βιβλιοθηκά
ριους, τους εργαζόμενους σε 
βιβλιοθήκες και τους σπουδα
στές των σχολών θιβλιοθηκο-
νομίας. 
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Η ταξινόμηση, και πως ταξί-w Ι Ι · * J 0 

νομούνται τα βιβλία, πίνακες 
ταξινόμησης του Δεκαδικού 
Συστήματος Ντιούι, η κατα-
λογογράφηση, πως δηλαδή 
συντάσσονται τα δελτία για 
τη δημιουργία ενός κατάλο
γου, με υποδείγματα για όλες 
τις περιπτώσεις, οι κανόνες 
ταξιθέτησης των δελτίων με « · Ι ί ι 

παραδείγματα, ένας κατάλο-ψ f Τ ψ. ^ 

γος θεμάτων, είναι τα βασικά 
μέρη του βιβλίου. Ακόμη οι 
τρόποι προετοιμασίας ενός 
βιβλίου για κυκλοφορία, δα-
νειστικα συστήματα, στοιχεία 
οργάνωσης βιβλιοθηκών, κυ
ρίως λαϊκών, παιδικών, σχο
λικών, τρόποι συγκρότησης 
αρχείου αποκομμάτων, πάρα-ι #ν Γ Γ ' Γ 

κολούθησης συνδρομών πε-
ριοδικών και εφημερίδων, 
συμβουλές βιβλιοδεσίας, προ
τάσεις για την παραγγελία 
και κατασκευή των σωστών 
ραφιών «βιβλιοθηκών». Ε-
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κτος απο την πλούσια εικονο
γράφηση η οποία βοηθάει 
στην κατανόηση των κειμέ-νων, δίνονται και πρωτότυπα 
συστήματα ταξινόμησης για 
απλές περιπτώσεις, όπως εί
ναι η οργάνωσης μιας παιδι
κής συλλογής, ή μιας κατή-
γοριας βιβλίων. 
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