
ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΑ 
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΥ 

Η εισήγηση πον ακολουθεί, 
μετά από πρόσκληση της 
Μυρσίνης Ζορμπά, έγινε στη 
A' συνάντηση με τίτλο: "Οι 
Στρατηγικές του Βιβλίου 
στην Ευρώπη σήμερα " που 
πραγματοποιήθηκε στο Ινστι-
τούτο Γκαίτε στις 4 Νοεμβρι-
ου 1991 με τη συνεργασία 
του Βρετανικού Συμβουλίου, 
του Γαλλικού Ινστιτούτου, 
του Ινστιτούτου Γκαίτε και 
του Ιταλικού Ινστιτούτου και 
οργανώθηκε στο πλαίσιο 
σεμιναρίων κατάρτισης σε 
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εκδοτικά επαγγέλματα, που 
οονανωνο π Γ.Γ. Ισότητας σε 
συνεργασία με τον Σύνδεσμο 
Εκδοτων Βιβλίου. 
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άνδρας Παπάζογλου * 
0 ρόλος του βιβλιοθηκάριου 
ή του ειδικού πληροφόρη
σης, όπως ονομάζεται σύμ
φωνα με τη σύγχρονη τάση, 
είναι να παρέχει πληροφό
ρηση με τα δεδομένα μέσα 
που του παρέχονται. 

Μπορεί οι πηγές του να eivai βιβλία, περιο-
C ι t t " / / 

δικά, τράπεζες πληροφοριών, μικροφορμες, 
κάποιο δίκτυο, ή ένας δίσκος CD-ROM. 
Για να μπορέσει να τ' αποκτήσει αυτά τα μέ-
σα και να τα έχει στη διάθεση του στο χώρο 
εργασίας του, που είναι η βιβλιοθήκη πρέπει 
ο ίδιος καταρχήν να ενημερώνεται και να το 
εντάσσει στη λειτουργία της βιβλιοθήκης. 
Αυτοί είναι οι τρεις πόλοι γύρω από τους 
οποίους κινείται ο βιβλιοθηκάριος προκειμέ-

0 Έλληνας βιβλιοθηκάριος πρέπει να επισκέπ 
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νου να φθάσει στον τελικό σκοπό που είναι η 
παροχή πληροφοριών προς το χρήστη. 

Α. Ενημέρωση 
Στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ εκτός από τα κα
θαρά επαγγελματικά περιοδικά όπως πχ. το 
Library Journal, to Advances in Librarianship, 
American Libraries, Documentaliste, Bulletin 
des Bibliotheques de France που ενημερώνουν 
για τις εξελίξεις στον κλάδο, υπάρχουν και 
τα ειδικά περιοδικά για τις παραγγελίες 
όπως το Choice, το Booklistjo Libre Hebdo, 
το Shcool Library Journal που απευθύνονται 
στους βιβλιοθηκάριους που είναι υπεύθυνοι 
για την επιλογή του έντυπου υλικού και την 
ενημέρωση της συλλογής μιας βιβλιοθήκης. 
Στην Ελλάδα εκδίδονται περίπου 3.000 και
νούργιοι τίτλοι το χρόνο, αριθμός πολύ μι
κρός σε σχέση με τους 60.000 νέους τίτλους 

που εκδίδονται ετη-
σιως στην Αγγλία. Η 
ενημέρωση που παρέχε
ται στον Έλληνα βι
βλιοθηκάριο προκειμέ
νου αυτός να κάνει τις 
επιλογές του και τις 
προμήθειες σε βιβλία 
και περιοδικά, είναι 
αναπτυγμένη αλλά σί
γουρα πολύ καλύτερη 
απ αυτήν που υπήρχε 
την προηγούμενη δεκα
ετία. Βασίζεται στα πε
ριοδικά, στις εφημερί
δες, σε βιβλιογραφικά 
δελτία, στους καταλό
γους εκδοτών και στις 
εκθέσεις βιβλίων. 
Αναλυτικά έχουμε: 

/ν 1 

1) Τα περιοδικά 

τεται σνχνά κάποιο από τα μεγάλα βιβλιοπωλεία για την καλύτερη 
ενημέρωση τον 

1Λ ΗΡΟΦΟΡΙ ΗΣΗΟΤΕΥΧΟ: E7QIAN. 

Τα καινούργια βιβλία 
που κυκλοφορούν στο 
εμπόριο παρουσιαζο-
νται σε δυο κυρίως πε
ριοδικά, το "Διαβάζω" 
και τον "Ιχνευτή". 
Η παρουσίαση δεν γίνε
ται ειδικά για τους βι
βλιοθηκάριους, πράγμα 

ι f t το οποίο σημαίνει οτι 
* Η Αλεξάνδρα Παπάζογλου 
είναι Διευθύντρια Βιβλιοθη
κών του Ελληνοαμερικανι
κού Εκπαιδευτικού Ιδρυμα-
τος. 

-ΦΕΒ. 1992 
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δεν δίνονται πληροφορίες για το είδος της Αποτελεί μία επέκταση των "Νέων Βιβλίων" 
συλλογής ή την ηλικία στην οποία απευθύνο- την Εστίας και φιλοδοξεί να καλύψει το κενό 
νται τα βιβλία. Δεν δίνονται όμως και άλλα ενημέρωσης που υπήρχε. Το υλικό είναι κα-
σημαντικά στοιχεία όπως είναι η τιμή αγο- τοχυρωμένο και εδώ κατά το σύστημα Dewey 
ράς. Οι βιβλιοκρισίες είναι συ- Ε Ι Μ Α Ι Γ Ε Γ Λ Μ Λ Τ Α Τ Ι 
νήθως μεγάλες και αρκετά φι- Γ Ν Α Ι I t l U N U 2 U I I . . . 
λολογικες, πράγμα το οποίο ^χ . ..,·... : :, ; 

/ / / σημαίνει χάσιμο χρόνου για 
έναν επαγγελματία που πάντα f ί , / 
στερείται χρόνου. Στατιστικές αναγνωσιμότητας και 
w , t ; = S i S ηροτψήσεων θα ήταν πολύ χρή-
όλα τα βιβλία τα οποία εκδίδο- Ο ψες προκείμενου 0 βίβλίοθηκα-
νται. θ α πρέπει κανείς V ανα- ζ γ α χ ά γ ε ι ς σωστ£ς £ π ι λ ο . 
τρέξει σε ειδικότερα κατά κλα- ** , , , , 
δο περιοδικά όπως είναι π.χ. γες.,,.ειναι γεγονός οτι στις πέ
το περιοδικό "Διαδρομές για ρισσότερες βιβλιοθήκες οι πα-
την παιδική λογοτεχνία , η *• Λ , * ? , , 
"Νέα οικολογία-, ο "Φυσικός ραγγελιες δεν γίνονται απο τους 
Κόσμος", "Τα Εκπαιδευτικά", βιβλιοθηκάριοι C αλλά από δΐά-
προκειμένου να διαβάζει κά-
ποια εξειδικευμένη κριτική. φορ*·£ μι/ ενημερωμένες επιτρο-
Το περιοδικό "Ιχνευτής" δήμο- ; j £ £ | j ακαδημαϊκούς δασκά-
σιεύει μια φορά το χρόνο ένα - «« 
αρκετά πλήρη κατάλογο των λθνζ·.· 
εκδιδομένων βιβλίων κατά κα
τηγορία. 0 βιβλιοθηκάριος 
όμως πρέπει να ξέρει κάπως τί 
κρύβει ο κάθε τίτλος και αν αυ
τός είναι κατάλληλος για τη 
συλλογή του προκειμένου να 
προχωρήσει σε παραγγελία. 

* 

2) Εφημερίδες 
Οι κυριότερες αθηναϊκές εφη
μερίδες έχουν ημέρα παρουσία
σης καινούργιων βιβλίων και 
βιβλιογραφική στήλη. 
Παρ' ότι κανείς σπάνια έχει το 
χρόνο να κοιτάξει όλες τις 
εφηιιεοίδεε και να διαβάσει TIC 
εκτεταμένες βιβλιοκρισίες, οι 
στήλες αυτές έχουν πάντα πο
λύ μεγάλον ενδιαφέρον. 
Οι βιβλιοκρισίες είναι από κα
λούς δοκιμιογράφους και η βι

ι 

ΟΨΕΙΣ 
νται στις βιβλιοθήκες, αντίθετα πρέπει οι βι
βλιοθηκάριοι να τους αναζητήσουν, πράγμα 
εντελώς παράλογο αν σκεφτεί κανείς ότι πα
ράλληλα κατακλιζόμαστε καθημερινά από ξε-

1 νόγλωσσους εκδοτικούς καταλόγους. 
Ένα ακόμα πρόβλημα είναι ότι οι κατάλογοι 
αυτοί δεν ειναι τυποποιημένοι βάσει προτυ-

' πων και έτσι εκτός από τη διαφορετική πα
ρουσίαση, υπάρχει πρόβλημα και στην κατά-
χώριση των ονομάτων καθώς και στην ταξι
νόμηση κατά κατηγορίες. Πάντως είναι ένα 
σημαντικό βοήθημα. 

5) Εκθέσεις βιβλίων 
Οι εκθέσεις βιβλίων που οργανώνονται από 
τους συνδέσμους των εκδοτο)ν σε υπαίθρι-
ους χώρους έχουν γίνει απαραίτητο στοιχείο 
ενημέωσης του βιβλιοθηκάριου. Εκτός από 
τη δυνατότητα που προσφέρουν να δει κα
νείς τα βιβλία επί τόπου είναι και μια ευκαι-

/ / / ρια για να συγκεντρώσει τους καινούργιους 
" καταλόγους των διαφόρων εκδοτών που, 

όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν στέλ-
/Λ. f \ ·*% £ \ / νονται στις βιβλιοθήκες. 

(\\ Κι ft/ ιοτω/} \(ΐ 
0 Έλληνας βιβλιοθηκά-
ριος μιας γενικής βιβλιο
θήκης πρέπει να επισκέπτε
ται κάποιο από τα μεγάλα 
βιβλιοπωλεία για την κα
λύτερη ενημέρωση του. Εί-

Β Ι / ναι και αυτός ένας τρόπος 
να έρχεται άμεσα και 
έγκαιρα σ' επαφή με τις 

βλιογραφική παρουσίαση ου
σιαστική. 

3) Βιβλιογραφικά Δελτία 
α) Τα "Νέα Βιβλία" του Βιβλιο
πωλείου της Εστίας ήταν μέχρι 
πρότινος το μόνο βιβλιογραφι
κό δελτίο και έβγαινε 4 φορές 
το χρόνο. Είναι οργανωμένο 
σύμφωνα με τις κατηγορίες Για την βιβλιογραφική ενημέρωση τον Έλληνα βιβλιοθηκάρι 
του ταξινομικού συστήματος μα η &χειχ1,η εθνικής βιβλιογραφίας 
Dewey και έχει τις βασικές , β, , . . 
πληροφορίες για τον συγγραφέα, τον τίτλο, κ α ι ο ι ^άγραφες δίνονται στα ελληνικά και 
τον εκδότη, τον τόπο έκδοσης, τη σειρά και μ/ταγραμμενες στα λατινικά, 
την τιμή. Το δελτίο αυτό κάλυπτε σχεδόν 80% Καθώς έχουν κυκλοφορήσει μονό δυο τεύχη 
της ετήσιας ελληνικής παραγωγής βιβλίου τ ο υ Δ ε λ τ ι ο υ ε ι ν α ι α κ ^ α δ υ σ κ ο λ ° V? Χρΐνεΐ 

καί είναι το μόνο έντυπο που έδινε την τιμή κ α ν ε ι ζ τ ο ν τ ε λ ι κ ο £ ο λ ο που, β
θ« Τ^1 σ τ τ 1 ν 

αγοράς για τα παρουσιαζόμενα βιβλία αλλά ουσιαστική ενημέρωση των βιβλιοθηκάριων. 
δεν παρείχε κανένα σχολιασμό. , 
β) Το Ιούνιο του 1991 κυκλοφόρησε το Ιο 1> Κ α τ α λ 0 Υ 0 1 ^οοτων 
τεύχος του "Δελτίου Ελληνικής Βιβλιογρα- Ε ™ζ α κ 0 ^ τψ™9 ™mQ™K είναι οι κα-
φίας" "το οποίο εκδίδει η Πανελλήνια Ομο- τ α λ ° 1 ° ι τ ω ν ε κ δ ο ™ ν · Δυστυχώς η προμήθεια 
σπονδία Εκδοτών Βιβλιοπωλών. τ ο ι ' ζ ο ε ν ε ι ν α ι ε υ κ ο λ τ1 κ α θ ω ζ δ ε ν «ποστελλο-
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καινούργιες εκδόσεις ή να 
εντοπίσει κενά της συλλο
γής του. 
Όπως φαίνεται από την 
ανάλυση υπάρχουν αρκετά 
βοηθήματα για την ενημέ-
ρωση του Έλληνα βιβλιο
θηκάριου. Δυστυχώς αυτά 
δεν είναι συγκεντρωμένα, 
η παρουσίαση τους δεν εί
ναι τυποποιημένη και δεν 
έχουν τα στοιχεία που ει-
ναι απαραίτητα για τον βι
βλιοθηκάριο εφόσον δεν 
απευθύνονται άμεσα σ' αυ
τόν. Έτσι ο χρόνος που 
απαιτείται για την ενημέ-
ρωσή του ειναι μεγαλύτε
ρος απ' αυτόν που διαθέ-
τει. 

\ον είναι μειονέκτη- Η έλλειψη κάποιου επαγ-
γελματικου περιοδικού 

/ / που να ενημερώνει γενικό-
τερα για τις τάσεις και τα υλικά που κυκλο
φορούν στο εμπόριο όσον αφορά το χώρο 
των βιβλιοθηκών π.χ. είδη μηχανημάτων CD-
ROM, πακέτα προγραμμάτων βιβλιοθηκών 
είναι αρκετά μεγάλο πρόβλημα. 
Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα στοιχεία 
που λείπουν από τον ελληνικό χώρο και δυ-
σχεραίνουν το έργο του βιβλιοθηκάριου. 
Αυτά είναι: 
1) Η έλλειψη Books-in-Print για τα ελληνι
κά βιβλία 
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0 Έλληνας βιβλιοθηκάριος δεν 

ΑΠ< 
μπορεί να κά- από τις βιβλιοθήκες, κι επομένως κατ' αυ

νει την απλή κίνηση που κάνει ο συνάδελφος τους δεν διάβαζε και απλώς χρησιμοποιούσε 
του όλων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών ν' τη βιβλιοθήκη σαν στέκι και τόπο συνάντη-
ανοίξει το βιβλίο ή να κοιτάξει 
και να δει τί βιβλία υπάρχουν 
πάνω σε κάποιο θέμα, ή τί ι 
έχει γράψει κάποιος συγγρα- ι 

/ / / φεας και υπάρχουν ακόμα 
στο εμπόριο ή να μπορέσει ' 
να κάνει ένα σωστό κατάλο
γο παραγγελιών με τις τελευ
ταίες τιμές ώστε να μη ξεφύ
γει από τον προϋπολογισμό 
του. Η δημιουργία του αρχεί
ου ΕΛΕΑ που παρουσιάστη
κε σαν Books-in-Print στο Β' 
Βιβλιογραφικό συνέδριο 
στις 20 Οκτωβρίου δυστυ
χώς δεν βασίζεται σε κανένα 
πρότυπο και επομένως δεν 
μπορεί να παιςει αυτό το ρο
λό. 
Χρήσιμη θα ήταν για βιβλιο
γραφικούς λόγους και η 
ύπαρξη ενός αρχείου εξα
ντλημένων βιβλίων (Out - of-
Print Books) το οποίο φυσι
κά απορρέει από τη δημιουρ-

>•» >•* I I I \ ^ 

γία των Books-in-Print. 

2) Η έλλειψη ελληνικής βι
βλιογραφίας 
Η ύπαρξη των βιβλιογρα
φιών της British Library, της 
Biblioteque Nationale, της 
Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου 
διευκολύνουν πάντα τον βι
βλιοθηκάριο στην ενημέρω
ση αλλά και αργότερα στην 
ένταξη του έντυπου υλικού 
στη βιβλιοθήκη. Δυστυχώς 
στην Ελλάδα μόλις το 1990 
κυκλοφόρησε η ελληνική 
εθνική βιβλιογραφία βασι
σμένη σε πρότυπα. Τα κενά 
που υπάρχουν για τα χρόνια 
που δεν κυκλοφορούσε εθνι
κή βιβλιογραφία είναι δύ
σκολο να καλυφθούν και 
αποτελούν μεγάλο μειονέ
κτημα για την βιβλιογραφική 
ενημέρωση του Έλληνα βι
βλιοθηκάριου. 

3) Στατιστικές 
Εκτός από τις στατιστικές 
που παρουσιάζει το περιοδι
κό "Ιχνευτής" για το πόσα βι
βλία εκδίδονται το χρόνο, 
από ποιους εκδότες και σε 
ποιες κατηγορίες, δεν υπάρχου1 

ρές στατιστικές και έρευνες <η 
καθοδηγούν τον Έλληνα βιβλίο 
Για να δείξω πόσο σημαντική εί 
στατιστικών στοιχείων θα αναφ 
ρίπτωση της Γερμανίας ' όπου ( 
ριοι είχαν σοβαρό πρόβλημα με 
μια και οι στατιστικές τους έλε̂  
κατηγορία χρηστών δεν δανει 

ΒΙΒΛΙΟ 

τό CD-ROM σης. 
στο εμπόριο Οι στατιστικές των βιβλιοπωλείων και της 

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ... ^ ^ ι ι i f 1 1 • • • • • • ^w mm ι ν • . • • • 

tf ww n , e ... Η Ελλάδα δεν συμ
βαδίζει με τις εξελί
ξεις που υπάρχουν 
στο διεθνή χώρο, σε 

/ Μ ο.τι άφορα την ενη-
S m ^Β^ Μ m 

μέρωση, παραγγελία 
Mill TtlV FVTiY^tl ΤΠΊ1 rv ΙΑ f 1 II F C- f f Η ^ # f f \J \J 

έντυπου υλικού στο 
/ *̂1 f\ Λ f\ χώρο των βιβλιοθη-

ΟΨΕ 
* 

έπρεπε να λυΐ 
Στατιστικές < 

ΞΙΣ 
:·:-νν :::ν-

Βεί. 
αναγνωσιμότητας και προτιμή-

σεων θα ήταν πολύ χρήσιμες προκειμένου ο 
βιβλιοθηκάριος να κάνει τις σωστές επιλογές. 
Δυστυχώς τα 

Λΐχ/r· Φ. ψψ Η έλλειψη πρότυπης παρουσίασης δη 
μιουργεί σύγχυση 

Στην Ελλάδα εκδίδονται περίπου 3.000 καινούργιοι τίτλοι βιβλίων το χρόνο 

ν άλλες σοβά- αγοράς απέδειξαν ότι η κατάσταση ήταν δια-
'οράς που να φορετική απ αυτή που έβλεπαν οι βιβλιοθη-
θηκάριο. κάριοι. Οι έφηβοι ναι μεν δεν δανείζονταν βι-
,ναι η ύπαρξη βλία από τις βιβλιοθήκες αλλά διάβαζαν πο-
ερθώ στην πε- λύ καθώς προτιμούσαν ν' αγοράζουν τα βι-
)ΐ βιβλιοθηκά- βλία που ήθελαν. 
τους έφηβους Έτσι αποδείχτηκε ότι οι βιβλιοθήκες είχαν 
'αν ότι αυτή η κάποιο πρόβλημα στην αντιμετώπιση της κα-
ζόταν βιβλία τηγορίας αυτής των χρηστών το οποίο θα 
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βιβλίων. 
Καταρχήν οι 
κούς τους κο 
ποια επιλογτ 
νται σε βιβλκ 
λεία ή ιδιο'πε 
Οι παραγγε) 
ISBN (Inter™ 
ακόμα και με 
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: προβλήματα αυτά είναι μικρά 
σε σχέση με το μεγαλύτερο 
πρόβλημα που είναι το γεγο-

/ / / / Λ 

νος οτι στις περισσότερες βι
βλιοθήκες οι παραγγελίες δεν 
γίνονται από τους βιβλιοθη-
κάριους αλλά από διάφορες 
μη ενημερωμένες επιτροπές ή 
ακαδημαϊκούς δασκάλους. 

Β. Προμήθεια 
Οι παραγγελίες γίνονται με 
τον παραδοσιακό τρόπο της 

f f f αναγραφής συγγραφέα, τίτ
λου, εκδότη, ημερομηνία έκ-
/"* £ V Ι δόσης και απευθύνονται σε 
μεμονωμένα βιβλιοπωλεία, 
μια λύση αναχρονιστική και 
με αρκετά προβλήματα. 
Πριν δύο χρόνια ξεκίνησε με 
τη δημιουργία της εταιρίας 

Υ "Κοινοπρακτική" μια προ
σπάθεια διάθεσης βιβλίων 
πολλών εκδοτών από έναν 
οργανισμό. Η κίνηση ήταν 
επιτυχής απ' ό,τι φαίνεται 
καθώς άνοιξε το δρόμο για 
την ύπαρξη και άλλων τέτοι
ων εταιριών, όπως είναι η 
"Συνεργασία" και ο "Δανα
ός". 
Δυστυχώς οι εκδότες αυτοί 
δεν έκαναν καμιά προσπά
θεια παροχής υπηρεσιών 
προς τις βιβλιοθήκες, ίσως 
γιατί η αγορά αυτή είναι μι
κρή και η γραμμή του ενδια
φέροντος τους βέβαια είναι η 
καλύτερη διάθεση βιβλίων σε 
βιβλιοπωλεία. 
Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν 
προμηθευτικοί οίκοι αντί
στοιχοι με αυτούς που έχει 
στη διάθεση του ο Ευρωπαί
ος ή Αμερικανός βιβλιοθηκά
ριος. 
Στη Βρετανία οι προμηθευ
τές βιβλιοθηκών όπως είναι 
οι οίκοι Parker, Blackwell, 
Dawson ή Baker and Taylor 
στις ΗΠΑ προσφέρουν μια 
σειρά υπηρεσιών στις βιβλιο
θήκες στις οποίες δεν έχει 
πρόσβαση ο Έλληνας βιβλιο
θηκάριος παρά όταν πρόκει
ται για παραγγελίες ξένων 

οίκοι αυτοί εκδίδουν τους δι-
ιταλόγους οι οποίοι κάνουν κά-
I με το σκεπτικό ότι απευθύνο-
;)θήκες και όχι π.χ. σε βιβλιοπω-
ζ· 
άες μπορεί να γίνονται με το 
itional Standard Book Number) ή 
• το Barcode το οποίο εμφάνιζε-



ται στα περιοδικά ενημέρωσης ή ακόμα και με 
δισκέτα, κάνοντας πολύ λιγότερο χρονοβόρα 
τη διαδικασία της παραγγελίας. 
Στην Ελλάδα επίσης δεν υπάρχει τυποποίηση 
στη βιβλιογραφική παρουσίαση των διαφό
ρων βιβλίων. Έτσι ένα βιβλίο μπορεί εύκολα 
να παραγγελθεί δύο φορές αν π.χ. σε κάποια 
παρουσίαση το όνομα του συγγραφέα μιας 
μετάφρασης εμφανίζεται τη μια φορά ελλη-
νοποιημένο και την άλλη φορά με τη λατινική 
γραφή. 
Σε άλλες περιπτώσεις ένα βιβλίο αναφέρεται 
κάτω από τον επιμελητή, πράγμα που είναι 
λάθος, ενώ παράλληλα, το ίδιο βιβλίο σε άλ
λη παρουσίαση γράφεται κάτω από τον τίτλο 
που είναι το σωστό. 
Η έλλειψη πρότυπης παρουσίασης δημιουρ
γεί σύγχυση η οποία δεν ξεπερνιέται εύκολα 
καθώς έχει σαν αποτέλεσμα μια γραφειοκρα
τική διαδικασία επιστροφής η οποία είναι 
και χρονοβόρα και πολυέξοδη. 

Γ. Ένταξη του εντύπου υλικού στη βιβλιοθή
κη 
Η διαδικασία ένταξης του έντυπου υλικού 
στη βιβλιοθήκη βρίσκει τους Έλληνες βιβλιο
θηκάριους σε φοβερά μειονεκτική θέση σε 
σχέση με τους συναδέλφους τους των άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών. Η κάθε βιβλιοθήκη στην 
Ελλάδα κάνει τη δική της καταλογογράφηση 
και επαναλαμβάνει μια διαδικασία που θα 
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μπορούσε να ήταν συλλογική. 
Δεν υπάρχει λοιπόν συλλογική καταλογογρά-
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(| ηοη σε δελτία παρόμοια με αυτή που προ
σφέρει σε βιβλιοθήκες η Βιβλιοθήκη του Κο
γκρέσου (Library of Congress) από το 1902. 
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Δεν υπάρχει επίσης κάποιο δίκτυο συλλογι-
κων κατάλογων στο οποίο θα μπορούσε να 
προσφύγει κάποιος για την ανάκτηση δεδο-
μένων που αναφέρονται σε βιβλιογραφική 
περιγραφή και ταξινόμηση. 

)ΨΕΙΣ 
Δείπουν επίσης και οι εμπορικές εταιρίες 
όπως είναι η Baker and Taylor και οι 
Blackwell των ΗΠΑ, που προσφέρουν όχι 

μόνο έτοιμη καταλογογράφηση αλ-
λά και την ετοιμασία του βιβλίου με 
το δελτίο δανεισμού, την ετικέτα 
στη ράχη, το κάλυμμα προστασίας. 
Είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν 
συμβαδίζει με τις εξελίξεις που 
υπάρχουν στο διεθνή χώρο, σε ό,τι 
αφορά την ενημέρωση, παραγγελία 
και την ένταξη του έντυπου υλικού 
Π Τ Π νίόίΛΠ Tftw βι("0 ιπΗπνίόλ/ ΛΡΛ/ 
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υπάρχει η υποδομή που θα βοηθού
σε την εισαγωγή των νέων τεχνολο-
γίιόν όπως π.χ. του CD-ROM, της 
.προμήθειας υλικού μέσω δισκέτας 
ή. barcode από ένα αποκλειστικό 
. προμηθευτή βιβλιοθηκών. Όλα αυ
τά είναι ακόμα πολύ εξεζητημένα· 
πόσο μάλλον η ιδέα του 
teleordering το οποίο συνδέει εκδό-
τές με βιβλιοπωλεία και το οποίο 
είναι πραγματικότητα στη Βρετα
νία μέσω του Bookbank του 

ι 

Whitaker και του Electro-Biblio 
του Circle de la Librairie στη Γαλ-
λία. • 

(1) Glashoff, Ilona: Young Adult and Libraries. Booklet 
9 (Section of Children' s libraries joint with RI of 
Research in reading).57th IFLA Conference, Moscow. 
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