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Με διάφορα 113 χρονών από 
την πρώτη έκδοση του, Ιανου
άριο του 1991 κυκλοφόρησε η 
20η έκδοση του Ταξινομικού 
Συστήματος DEWEY (εφε
ξής DDC). Στη δεκαετία που 
χωρίζει την έκδοση αυτή από 

την προηγούμενη αναρίθμητα γεγονότα άλλα
ξαν την πορεία του κόσμου. Οι αλλαγές αυτές 
αντικατοπτρίζονται στα βιβλία και στα άλλα εί
δη υλικού που περιλαμβάνουν στη συλλογή 
τους οι βιβλιοθήκες. Πολλές από αυτές περιελή
φθησαν στην 20η έκδοση της DDC. 
Για την έκδοση αυτή δούλεψαν επί 10 χρόνια οι 
ειδικευμένοι ταξινόμοι της Βιβλιοθήκης του 
Κογκρέσσου, σε στενή συνεργασία με ειδικούς 
επιστήμονες, αλλά και βιβλιοθηκάριοι από όλο 
τον κόσμο. Οι Βρετανοί βιβλιοθηκάριοι συνέβα
λαν αποφασιστικά στην αναθεώρηση της τάξης 
της μουσικής. Οι Καναδοί βιβλιοθηκάριοι δού
λεψαν στην αναθεώρηση του γεωγραφικού πί
νακα για τη Βρετανική Κολούμπια. 
Τις περισσότερες αλλαγές, που περιλαμβάνο
νται στην έκδοση αυτή, οι βιβλιοθηκάριοι έχουν 
πληροφορηθεί από το DC&, την περιοδική έκ
δοση με νέα για την DDC που επιμελείται η εκ
δοτική της ομάδα. 

2. Χαρακτηριστικά της 20ης έκδοσης 
Η έκδοση αυτή αποτελείται από 4 τόμους που 
περιλαμβάνουν τους κύριους και τους βοηθητι
κούς πίνακες, το ευρετήριο και το εγχειρίδιο 
χρήσης του συστήματος. 
2.1 Το ότι περιελήφθηκε το εγχειρίδιο για τη 
χρήση του συστήματος αποτελεί μία από τις ση
μαντικότερες καινοτομίες της έκδοσης αυτής. 
Το εγχειρίδιο της 19ης έκδοσης εκδόθηκε το 
1982, τρία χρόνια αργότερα από την 19η έκδοση. 
Περιελάμβανε ένα μεγάλο σώμα οδηγιών για 
την ταξινόμηση δύσκολων περιοχών καθώς και 
επεξηγήσεις για την επιλογή μεταξύ σχετικών 
ταξινομικών αριθμών. Στην 20η έκδοση το εγ
χειρίδιο είναι πολύ περισσότερο αναλυτικό. 
Βρίσκεται στον 4ο τόμο του συστήματος. 
2.2 Το ευρετήριο του ταξινομικού συστήματος 
που στην 20η έκδοση είναι μόνο το 60% του 
όγκου του αντίστοιχου ευρετηρίου της προη
γούμενης έκδοσης, περιλαμβάνει 10% περισσό
τερους ταξινομικούς αριθμούς. Οι παραπομπές 
"βλέπε" έχουν καταργηθεί και στη θέση τους 
υπάρχουν τώρα ταξινομικοί αριθμοί. 
Οι παραπομπές "βλέπε επίσης" χρησιμοποιού
νται για συνώνυμα καθώς και για τα συγγενή 
θέματα. 

3. Αλλαγές στους κύριους και βοηθητικούς πί
νακες 
Στην 20η έκδοση δύο μόνο τμήματα έχουν πλή
ρως αναθεωρηθεί. (Ο όρος αυτός, πλήρης ανα
θεώρηση, που χρησιμοποιείται τώρα στη DDC, 
αντικαθιστά τον όρο "πίνακας φοίνικας"). 

3EWEY: Η 20Η 
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Το τμήμα που αναφέρεται στη μουσική (780) 
και το τμήμα που αναφέρεται στη Βρετανική 
Κολούμπια(-771). Η αναθεώρηση της μουσικής 
εξηγείται διεξοδικά στο εγχειρίδιο χρήσης. 
ο) Βοηθητικοί πίνακες 
Πίνακας 2: Γεωγραφικές περιοχές 
Ιστορικές περίοδοι 
Πρόσωπα. 
Τα τμήματα για τις διάφορες χώρες έχουν ανα
πτυχθεί και έχουν ενημερωθεί με σημερινά στοι
χεία. Συχνά οι αλλαγές αυτές έγιναν με τη βοή
θεια των εθνικών βιβλιοθηκών και των ενώσεων 
Βιβλιοθηκάριων των χωρών αυτών. 

Πίνακας 5: Φυλετικές Εθνικές ομάδες. 
Το τμήμα που αναφέρεται στους Ιθαγενείς της 
Αμερικής και της Αφρικής διευρύνθηκε. 

Πίνακας 6: Γλώσσες 
Οι αφρικάνικες γλώσσες αναπτύχθηκαν. 
β) Κύριοι πίνακες (Shedules) 
Οι κύριοι πίνακες έχουν ενημερωθεί, διορθωθεί 
και αναδιαρθρωθεί με βάση τις εξελίξεις στους 
διάφορους τομείς της γνώσης. 
001-006 Γνώση: Επεξεργασία δεδομένων και 
πληροφορική. Τα θέματα αυτά έχουν τελείως 
αναθεωρηθεί και διευρυνθεί. 
300 Κοινωνικές Επιστήμες. Ένας επιστημονι
κός κλάδος που διαρκώς μεταβάλλεται. Και σ' 
αυτόν σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές που 
αφορούν διάφορα θέματα όπως την τηλεόραση, 
την εκπαίδευση ενηλίκων κ.α. 
600 Τεχνολογία. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγο
νός ότι σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές και σ' 
αυτόν τον επιστημονικό κλάδο αν λάβουμε 
υπόψη μας την συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή 
επιστημονικών κειμένων γύρω από τα θέματα 
που καλύπτει. 
700 Καλές Τέχνες. Και εδώ έχουμε κάποιες αλ
λαγές, όπως στην αρχιτεκτονική που αναθεωρή
θηκαν περίοδοι και τόποι, κάποιες αναθεωρή
σεις στην κεραμική καθώς και ενημέρωση με νέ
ες πληροφορίες των τομέων κινηματογράφος, 
ραδιόφωνο, τηλεόραση, παιχνίδια στον Η/Υ 
κ.α. 
900 Ιστορία. Οι ιστορικές περίοδοι που αναφέ
ρονται στην Κεντρική Αμερική αναδιαρθρώθη
καν έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν την ιστορία 
της κάθε χώρας. 
γ) INDEX 
Το νέο ευρετήριο είναι πιο άμεσο από εκείνα 
των προηγούμενων εκδόσεων. 
Σημαντική αύξηση των αναγραφών που συνο
δεύονται από ταξ. αριθμό. 
Η τιμή της 20ης έκδοσης ανέρχεται στα 200 δολ-
λάρια. • 

Σημ: Τα στοιχεία και οι πληροφορίες για την 20η έκδοση της 
DDC είναι από το άρθρο με τίτλο Dewey Lives! in the new 
DDC 20 που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό American 
Libraries (1/89, σελ. 77-80). x 
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* Η Ντόρα Βυζοβιτου είναι βιβλιοθηκάριος 
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