.

:

.

ΒΙΒΛΙΟΠ ΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

•

*

ΜΗ

ιλλογές
Αρχεία, σι

ρίες
και
βιβλιογρας
κής
μέσα μαζί:

•

ίας
επικοινωνί
V—^ JL JL JL JL >- V ^

V/N*/

JL V

V

• Γης Χριστίνας Οικονομοπούλου
Α

/

/

/

Δημοσια αρχεία αρχειακές
συλλογές (Οκτώβριος 1990 Μάρτιος 1991). Διεύθυνση :
Ν. Καραπιδάκης. Αθήνα:
1991. 89σ.(Βιβλιοθήκη Γενι
κών Αρχείων του Κράτους,
20) ISSN 1105 -3275
Η δημοσίευση α υτή της σειράς "Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους" ενημερώνει για
τις εργασίες τω\f Αρχειακών Υπηρεσιών της χώρας για την περί οδο Οκτωβρίου 1990 - Μαρτίου
1991. Η παροι)σίασητων αρχείων αρχίζει με
τους Δημόσιους Οργανισμούς και τα ΝΠΔΔ, όπως και των ιδκοτικών αρχείων και τη συνοπτική παρουσίαση'ινω προσφυγικών συλλόγων,
Η παρουσίαση των αρχείων χωρίζεται σε δύο
μέρη: την κεντρ ική υπηρεσία (ΓΑΚ) και τις περιφερειακές υπτΐρεσίες.
Ζάχος Γεώρ*/ιος: Ελληνικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθ ήκες σύνθεση οργάνωση λειτουργία προ οπτικές / Γ. Ζάχος, Τάκης Παπαϊωάννου. Ιωάννινα: 1991.
Σ' αυτήν τη μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ερευ'νητικού έργου με τίτλο "Σύνθεση, Οργάνωση, ιΧειτουονία
__, των
.„
και ΠοοοπτικΡΓ
ν_
ν___
Ελληνικών Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών". Η
εργασία αυτή χρηματοδοτήθηκε απο το Υπουρ
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διακινήθηκε
μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστη
μίου Ιωαννίνων και ^ηπον^ΰψ,ί απο τους συγ
γραφείς κατά την διετία 1989 - 1991.
Με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου έγινε κατα
γραφή και συλλογή των βιβλιοθηκονομιών και
διοικητικών πληροφοριών στις Βιβλιοθήκες
των ΑΕΙ. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανά
ΑΕΙ παρουσιάζονται στο 2ο κεφάλαιο, τα απο
τελέσματα και οι συγκρίσεις μεταξύ των ΑΕΙ
στο 3ο κεφάλαιο και τέλος τα συμπεράσματα
και οι προτάσεις διατυπώνονται στο 4ο κεφά
λαιο.

^5^^

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος - Τμήμα
Καταλόγων: Κατάλογος Ελληνικών θεματι
κών επικεφαλίδων, επιμέλεια: Ιωάννα Μα
νιάτη, Αθήναι: 1991, 642 σ. ISBN 960 7060 - 02- 4
Η πρώτη αυτή έκδοση του Καταλόγου των Ελ-

J

ληνικοτν θεματικοί Επικεφαλίδων που παράγει
το Τμήμα Καταλόγων της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδος έχει, κατά κάποιο τρόπο, πειραμα
τικό και διερευνητικό χαρακτήρα. Με την προο
πτική της οριστικής μεταφοράς του αρχείου
των θεματικών επικεφαλίδων σε μορφή
UNIMARC, διαδικασία η οποία βρίσκεται ήδη
σε εξέλιξη, επιθυμεί η Βιβλιοθήκη να διαμορφώ
σει ένα οννολο ελληνικών θεματικών όρων, οι
οποίοι να είναι, όσο αυτό είναι δυνατό, γενικώς
αποδεκτοί και, κυρίως σωστοί.
Πέρα, λοιπόν από την πληροφοριακή και χρη
στική της αξία, η πρώτη αυτή Eyibooj] αποβλέπει
στην ευρύτερη δυνατή διακίνηση, συζήτηση και
κριτική των όρων αυτών. Κάθε υπόδειξη, κατά
συνέπεια, η οποία θα επισημαίνει ανεπιτυχείς,
ενδεχομένως, αποδόσεις όρων, ασυνέπειες κλπ.,
ή η οποία θα υποδεικνύει, τεκμηριωμένα, καλύ
τερες λύσεις ή επιλογές όρων θεωρείται όχι μό
νο ευπρόσδεκτη, αλλά και αναγκαία.
Με την προοπτική αυτής της διαδικασίας της
δημοσιοποίησης, συζήτησης και κριτικής των ό
ρων, ο τόμος αυτός περιέχει υποδιαιρέσεις, γε
ωγραφικά ονόματα κλπ.) απ' όσες θα περιλη
φθούν στην επομένη, οριστικοποιημένη μορφή
του.

Μέσα απο τη διαδικασία αυτή η ΕΒΕ όχι μόνο
ελπίζει σε μια σωστότερη και πληρέστερη νέα
έκδοση του εργαλείου αυτού, αλλά πιστεύει ότι
θα δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη ηλεκτρονι
κή βάση σε μορφή UNIMARC, προσιτή και δια
θέσιμη στον κάθε ενδιαφερόμενο και για κάθε
χρήση.
Σημείωση: για οποιαδήποτε απορία, υπόδειξη,
διόρθωση μπορείτε να απευθύνεστε στην ΕΒΕ
τμήμα καταλόγων, υπόψη κ. Ι.Μανιάτη, Πανε
πιστημίου 32, 106 79 Αθήνα, τηλ. 3608141
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος - Τμήμα
Καταλόγων: Κατάλογος καθιερωμένων ονο
μάτων φυσικών προσώπων / επιμέλεια: Ιω
άννα Τσούτσου - Δημοπούλου. Αθήναι :
1992 . 252σ. ISBN 960-7060-04-0
Στην EKboa^ αυτή καταγράφονται τα ονόματα
των Ελλήνων συγγραφέων φυσικών προσώπων,
όπως αυτά έχουν καθιερωθεί από το αρμόδιο
Τμήμα Καταλόγων και χρησιμοποιούνται τόσο
στους δελτιοκαταλόγους, όσο και στην Ελληνι
κή Εθνική Βιβλιογραφία, την οποία παράγει
και εκδίδει η ΕΒΕ.
Ο κατάλογος αυτός διαμορφώθηκε στη βάση
κυρίως του υλικού που εισάγεται
στη Βιβλιοθήκη απο το έτος 1978
και εξής. Η δομή του καταλόγου,
όσο και των επιμέρους εγγραφών
υλοποιεί, γενικά, τις σχετικές
πρότυπες οδηγίες της IFLA, με
τις αποκλίσεις που θα σημειω
θούν στη συνέχεια. Επίσης η δομή
τόσο του καταλόγου, όσο και των
επιμέρους εγγραφών είναι πλή
ρως συμβατή με τις απαιτήσεις
του UNIMARC για τους καθιε
ρωμένους τύπους επικεφαλίδων.
Η ταξιθέτηση των ονομάτων γίνε
ται με απόλυτη αλφαβητική σειρά,
οι παντός είδους προσθήκες στα
ονόματα λαμβάνονται υπόψη κα
τά την ταξιθέτηση και στην περί
πτωση συγγραφέων με κοινό ονο
ματεπώνυμο και πατρώνυμο κλπ.,
προστίθεται, για να κάνει δυνατή
τη διάκριση, μέσα σε ορθογώνιες
αγκύλες, αν είναι διαθέσιμη, η
επαγγελματική τους ιδιότητα.κλπ.
Ι
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Γενική Γραμματεία Ισότητας: Απο τον Γου
τεμβέργιο στο DTP (DeskTop Publishing) /
Γενική Γραμματεία Ισότητας, Σύνδεσμος
Εκδοτών βιβλίου. Αθήνα: 1991. 235 σ., εικ.,
πιν.ΚΒΝ 960-85210-0-9 ISBN 960-852110-6
Το βιβλίο αυτό αποτελεί συλλογική εργασία των
εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων στα σε
μινάρια, τα οποία διοργάνωσε η Γενική Γραμ
ματεία Ισότητας σε συνεργασία με το Σύνδεσμο
Εκδοτών Βιβλίου.
Το θέμα των σεμιναρίων ήταν: DeskTop
Publishing και κατάρτιση υπαλλήλων βιβλιοπω
λείων και εκδοτικών οίκων σε νέες τεχνολογίες.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου αναφέρονται:
- στην ιστορία του έντυπου βιβλίου και την εξέ
λιξη της τυπογραφίας
- το βιβλίο στην Ελλλάόα - εκδοτική
διαδικασία και διακίνηση του
- οι στρατηγικές του βιβλίου στην
Ευρώπη
- στην εποχή του DTP, σύγχρονες τε
χνολογίες - εκδοτική διαδικασία

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ρια συγγραφέων, προσώπων και τόπων του
1821, θεμάτων και δημοσιευμάτων περιοδικού
τύπου.
Ζερβού Αλεξάνδρα: Λογοκρισία και αντι
στάσεις στα κείμενα των παιδικών μας χρό
νων, ο Ροβινσώνας, η Αλίκη και το Παραμύ
θι χωρίς όνομα. Ανάγνωση από μια ενήλικη.
Αθήνα: Οδυσσέας, 1992. 201 σ. ISBN 960210-120-2
Λογοκρισία είναι η Δεοντολογία, αυτό το σύνο
λο κανόνων και δεσμεύσεων που ισχύουν σε κά
θε εποχή και επηρεάζουν τη συγγραφή έργου για
παιδιά. Η δεοντολογία είναι πολύ περισσότερο
καταλυτική, αφού δεν απαγορεύει απλώς, ή έ
στω δεν ακροπηριάζει κάποιο κείμενο, αλλά τε
λικά διέπει ολόκληρη τη λογοτεχνική παραγωγή

ΟΑΗΓΟΙ
Οδηγός Βιβλιοθηκών Ελλάδος:
Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Δημοτι
κές καιΚοινοτικές Βιβλιοθήκες,
Βιβλιοθήκες Οργανισμών και
Τραπεζών, Πανεπιστημιακές Βι
βλιοθήκες ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.
Αθήνα: έκδοση του περιοδικού "
η Βιβλιεμπορική", Χ.Χ. 165σ.
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Το βιβλίο στην Ελλάδα, εκδοτικοί οίκοι, βιβλιοχαρτοπωλεία,
εμπορία βιβλίου 1991. Επαγγελ
ματικός οδηγός. Αθήνα: έκδοση
του περιοδικού "η Βιβλιεμπορι
κή" χ.χ. 180 σ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
Δελτίο Ελληνικής Βιβλιογρα
φίας - Bulletin of Greek
Bibliography / επιμέλεια έκδο
σης: Κυρ. Ντελόπουλος. Αθήνα:
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδο
τών Βιβλιοπωλών. 1991.
ISSN 1105 - 4301, τεύχος 3, Οκτ.
- Δεκ. 1991 / τεύχος 4, Ιαν. Μάρτ. 1992.
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ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩ
ΝΙΑΣ
Κορωναίου Αλεξάνδρα: Νέοι
και μέσα μαζική επικοινωνίας.
Κοινωνιολογική προσέγγιση
των πολιτιστικών πρακτικών
του ελεύθερου χρόνου των νέων
11-13 ετών . Αθήνα: Οδυσσέας,
/1992. 207 σ. παράρτημα: Ερωτηματολόγιο,
πιν. ISBN 960-210-121-0
Η μελέτη νέοι και μέσα μαζικής επικοινωνίας
αναφέρεται για τις πρακτικές του ελευθέρου
χρόνου των νέων προεφηβικής ηλικίας, ιδιαίτε
ρα τις πρακτικές που αφορούσαν τα ΜΜΕ, κό
μικς, τηλεόραση, ραδιόφωνο και κινηματογρά
φο. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για το πα
ρόν και το μέλλον των σύγχρονων κοινωνιών
δεν είναι τόσο η επίδραση των ΜΜΕ στα παιδιά
και τους νέους όσο αυτό που έχει ιδιαίτερη ση
μασία για τα παιδιά είναι πως μαθαίνουν να
χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ.
Εκείνο που είναι βασική ανάγκη σήμερα είναι
Ι

Θωμόπουλος, Σωζ.: Βιβλιογραφία της Επαναστασεως του '21. Αυτοτελή έργα (18211988), προσθήκες στην έκδοση του 1987 μετα παραρτήματος δημοσιευμάτων περιοδικου τύπου (1835-1988). Αθήναι: Σύλλογος
προς Διαδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων, 1991.
28σ. ISBN 960-7133-21-8
Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει βιβλία (18211988) και άρθρα απο περιοδικά (1835-1988)
που αναφέρονται στην Επανάσταση του 1821.
Η βιβλιογραφική αυτή έκδοση περιέχει ευρετηj

ζεται νομικά και επιστημονικά.
Οι μορφές της λογοκρισίας είναι άπειρες, μπο
ρούμε όμως να ξεχωρίσουμε τρία βασικά είδη:
α) την πολιτική λογοκρισία, β) την παιδαγωγι
κή, γ) την αυτολογοκρισία (του ίδιου του συγ
γραφέα). Το παιδικό βιβλίο θα μπορούσε να θε
ωρηθεί α) ένα αντικείμενο, β) ένα εμπορεύσιμο
είδος και γ) ένα κείμενο που αφορά παιδιά και
πρέπει να λογοκριθεί.
Κουτσουβάνου Ευγενία: Η μέθοδος
MONTESSORI και η προσχολική εκπαί
δευση σύγχρονες προοπτικές: Αθήνα:
Οδυσσέας, 1992,158 σ. ISBN 960-210-119-9
Η προσχολική εκπαίδευση εμφανίζεται πρώτα
στην Ευρώπη. Το 1750-1830 θεωρείτο πρώτη πε
ρίοδος ανάπτυξης της προσχολικής εκπαίδευ
σης και το 1890 μέχρι σήμερα είναι η δεύτερη πε
ρίοδος. Κατά την δεύτερη περίοδο
ο σκοπός και οι προοπτικές του
ι νηπιαγωγείου αναθεωρούνται και
Ι κάτω από νέο πρίσμα, εξετάζονται
Ι από συνεχώς ανανεούμενες ομάδες
| επιστημόνων και εκπαιδευτικών.
| Μια απο αυτούς, η
Maria
ι Montessori, χάραξε νέους ορίζοντες και έδωσε νέο περιεχόμενο
στην έννοια και τη λειτουργία του
νηπιαγωγείου. Οι απόψεις της
Montessori άρχισαν να ανπτύσσονται στην Ελλάδα μετά το 1949.
Η μέθοδος της Montessori με την
έντονη κοινωνική και ανθρωπιστι
κή της φιλοσοφία, αποκτά νέο πεS
ριεχομενο στις μέρες μας, οπότε τα
αδιέξοδα πολλών παραδοσιακών
διαδικασιών και η πληρθώρα των
πολιτικών και οικονομικών ανα
κατατάξεων θέτουν προβλήματα
1 κοινωνικής συνοχής και επανα1 προσδιορισμού των κοινωνικών
ρόλων και αξιών.
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για παιδιά, ρυθμίζοντας σχεδ όν, τι είδους κείμενα θα γραφούν.
Το σύνολο των κανόνων απαρτίζει την όλη
ατμόσφαιρα που βαραίνει δεσμευτική στο έργο
οποιουδήποτε συγγραφέα, ακόμη κι όταν απευθύνεται σε ενήλικες. Η λογοκρισία είναι τόσο
παλιά, όσο και ο πολιτισμός. Η παιδική Xoyouχνία είναι και αυτή σχεδόν το ίδιο παλιά με τη
λογοτεχνία των ενηλίκων και ξεκινάει από τα
βάθη των αιώνων. Για λόγους καθαρά μέθοδολογικούς ωστόσο οι μελετητές δέχονται ότι η
παιδική λογοτεχνία αρχίζει τον 17ο αιώνα, εποχή που η ιδιαιτερότητα της παιδικής ηλικίας
αρχίζει τον 17ο αιώνα, εποχή που η ιδιαίτεροτητα της παιδικής ηλικίας αρχίζει να αναγνωρίι
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να μην μένει το Σχολείο κλειστό απέναντι στις
καινούργιες αξίες με τις οποίες βρίσκεται ανα
πόφευκτα αντιμέτωπο. Οι εκπρόσωποι του
Σχολείου δεν ξέρουν πως να χειριστούν το και
νούργιο φαινόμενο , να αντλούν πληροφόρηση
και να διαπαιδαγωγούνται οι νέες γενιές από
άλλους φορείς, όπως είναι τα μέσα μαζικής ενη
μέρωσης.
Βουιδάσκης Βασίλης Κ: Η τηλεοπτική βία
και επιθετικότητα και οι επιδράσεις τους
στα παιδιά και τους νέους. Αθήνα: Γρηγό
ρης, 1992. 354 σ. 345 σ. (βιβλιογραφία: σ.
302-328) ISBN 960-444-003- 9
Με την μελέτη αυτή γίνεται μια θεωρητική θεμε
λίωση με την παράθεση των σύγχρονων θεω
ριών που προσπαθούν να ερμηνεύσουν τις επι
δράσεις της βίας και της επιθετικότητας των
ΜΜΕ και ιδιαίτερα της τηλεόρασης. Καταβάλ
λεται προσπάθεια να αναλυθεί και παρουσια
σθεί το θέμα των επιδράσεων των τηλεοπτικών
σκηνών βίας και επιθετικότητας.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όλους εκείνους
που ζητούν να μάθουν υπεύθυνα αν τα παιδιά
που βλέπουν πολλές ώρες τηλεόραση, γίνονται
ή όχι περισσότερο επιθετικά εξαιτίας της. Επί
σης απευθύνεται σε κάθε Έλληνα τηλεθατή, ο ο
ποίος διερωτάται αν ο κόσμος του 21ου αιώνα,
θα ζήσει περισσότερο ή λιγότερο ειρηνικά εξαι
τίας της τηλεόρασης, την οποία ο 20ος αιώνας
του κληροδότησε.
Κατή Δήμητρα: Γλώσσα και επικοινωνία
στο παιδί. Αθήνα: Οδυσσέας, 1992. 303σ.
ISBN 960-210-122-9
Η μελέτη της ανάπτυξης της γλώσσας και της
επικοινωνίας στο παιδί βρέθηκε τις τελευταίες
δεκαετίες στο επίκεντρο δυναμικών εξελίξεων.
Γνώρισε την άνθιση που χαρακτήρισε εν γένει
τις γλωσσικές επιστήμες και που έχει αντίκτυπο
στην ευρύτερη περιοχή των ανθροοπιστικών και
κοινωνικών επιστημών.
Η ανάπτυξη της γλώσσας αποτελεί ζήτημα κλειδί για τη μελέτη της ψυχικής, της γνωστικής
και κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού διότι η
γλώσσα διαδραματίζει θεμελιακό ρόλο στη δια
μόρφωση του ψυχισμού της νοημοσύνης και της
κοινωνικής μάθησης. Από τη μελέτη αυτή, προ
κύπτουν φυσικά και πρακτικές συνέπειες για
χώρους όπως η εκπαίδευση κι η λογοθεραπεία.1
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