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Περί της Βιβλιοθηκονομικής 
επεξεργασίας υλικού 
και της συγκρότησης 

καταλόγων Βιβλιοθηκών 
Γιώργος Σκρέτας 
Επίκουρος .Καθηγητής 
Σχολής Β ιβλ ιοθηκονομίας Τ.Ε.Ι 

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι 
να εξετάσει τις έννοιες περιγραφι
κή καταλογογράφηση, ταξινόμηση 
και θεματική καταλογογράφηση ως 
προς το περιεχόμενο και τις σχέσεις 
τους καθώς και το ρόλο τους στα 
πλαίσια της βιβλιοθηκονομίας. Στη 
συνέχεια γίνεται προσπάθεια να πα
ρουσιαστούν κατά κατηγορίες τα εί
δη των καταλόγων που συναντούν
ται στις βιβλιοθήκες με βάση την ορ
γάνωση των αναγραφών που περιέ
χουν. Η ανάπτυξη των θεμάτων εί
ναι θεωρητική, γενική και προσπα
θεί να αγνοήσει την πληθώρα ιδιο
μορφιών που προκύπτουν από την 
τυχόν λεπτομερέστερη εξέταση 
τους. Δεν εξετάζονται τα αποτελέ
σματα των επιδράσεων της σύγχρο
νης νέας τεχνολογίας, δηλ. κυρίως 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
των μέσεων επικοινωνίας. 
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1. Εισαγωγή 
Όσοι έχουν κάποια σχέση με τη 

βιβλιοθηκονομία και την πληροφό-

Αθήνας 

ρήση θα πρέπει να έχουν συνειδη 
τοποιήσει ότι απλώς η-συγκέντρω
ση και η διαφύλαξη υλικού (βιβλίων, 
περιοδικών, δίσκων χαρτών ταινιών 
κ.λ.π.) στη συλλογή μιας βιβλιοθή
κης πολύ λίγο συντελούν στην εκ
πλήρωση του σκοπού της βιβλιοθή
κης εάν συγχρόνως δεν γίνεται και 
η κατάλληλη βιβλιοθηκονομική επε
ξεργασία του υλικού αυτού. 

Ως βιβλιοθηκονομική επεξεργα
σία πρέπει να εννοηθούν οι ουσια
στικές πνευματικές εργασίες που ε
κτελεί ειδικευμένο προσωπικό της 
βιβλιοθήκης και που αποσκοπούν 
στη δημιουργία προϋποθέσεων και 
εργαλείων ικανών να βοηθήσουν 
στην κατά το δυνατόν πληρέστερη 
και ταχύτερη εκμετάλευση (χρήση) 
του υλικού της βιβλιοθήκης με τελι
κό σκοπό την εξυπηρέτηση των χρη
στών της. Η εξυπηρέτηση των χρη
στών της βιβλιοθήκης είναι και η πιο 
γενική και συμπυκνωμένη διατύπω
ση του κύριου σκοπού κάθε βιβλιο
θήκης και συναφούς οργανισμού. 
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Πρακτικά, αυτό που κατ' αρχήν 

χρειάζεται σε κάθε βιβλιοθήκη είναι 
μία μέθοδος για την τοποθέτηση ή 
ταξιθέτηση στους χώρους της του υ
λικού που διαθέτει. Κάθε βιβλιοθή
κη είναι αναγκασμένη να υιοθετήσει 
και να αναπτύσσει ένα σύστημα τα
ξιθέτησης του υλικού της το οποίο 
θα επιτρέπει να είναι απολύτως 
προσδιορίσιμο αφ' ενός το πού θα 
τοποθετηθεί ή ταξιθετηθεί κάθε μο
νάδα υλικού και αφ' ετέρου το που 
θα αναζητηθεί και βρεθεί η κάθε μο
νάδα υλικού εφ' όσον ζητηθεί. Το 
όλο σύστημα θα πρέπει να βασισθεί 
σε κάποιο κριτήριο ή συνδυασμό 
κριτηρίων όπως π.χ. το θεματικό πε
ριεχόμενο του υλικού ή το θέμα σε 
συνδυασμό με τον τύπο του υλικού 
(βιβλίο, περιοδικό, δίσκος, κ.λ.π.) ή 
την γλώσσα και το όνομα του συγ
γραφέα κ.λ.π. 

Ανεξαρτήτως συστήματος αυτό 
που επιτυγχάνεται μέχρι στιγμής εί
ναι η τοποθέτηση του υλικού με βά
ση αυτό το ίδιο κριτήριο και μόνο αυ
τό. Αν δηλαδή περιοριστούμε στα βι
βλία και θεωρήσουμε ως κριτήριο 
ταξιθέτησης το ονοματεπώνυμο του 
συγγραφέα δεν είναι δυνατόν να α
ναζητήσουμε υλικό με άλλο κριτήριο 
π.χ. τον τίτλο του βιβλίου ή το θέμα 
του, εκτός εάν είμαστε διατεθημένοι 
να ελέγξουμε ένα προς ένα όλα τα 
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βιβλία της συλλογής, πράγμα πρα
κτικά αδύνατο. Εύλογο είναι να υ
πάρχει η δυνατότητα να μπορεί να 
εντοπισθεί το υλικό και στις περί-1 ~ 

πτώσεις που ζητείται με άλλο τρό
πο (άλλο κριτήριο) από αυτόν που έ
χει χρησιμοποιηθεί για την ταξιθέ
τηση. Αυτή την άλλη ή άλλες δυνα
τότητες δίνει ο κατάλογος της βι
βλιοθήκης (ή κάποιο άλλο εργαλείο 
το οποίο θα μπορούσε να χρησιμο
ποιηθεί στη θέση του π.χ. βιβλιογρα-
φιες επι των οποίων θα σημειωνόταν 
ο ταξιθετικός αριθμός στις αναγρα
φές για το κάθε υλικό που θα διέθε-
ται η βιβλιοθήκη). 

0 κατάλογος της βιβλιοθήκης εί
ναι ένα εργαλείο (ή ένα ευρετήριο 
με την πλατειά έννοια) που επιτρέ
πει τον προσδιορισμό της θέσης του 
υλικού που διαθέτει μέσα στη συλ
λογή της η βιβλιοθήκη με βάση ένα 
αριθμό κριτηρίων (δηλ. στοιχείων α
ναζήτησης υλικού ή σημείων πρό
σβασης) διαφορετικών από το κριτή
ριο της ταξιθέτησης. Για να μπορεί 
ο κατάλογος να εκπληρώσει το ρό
λο του χρειάζεται να δομηθεί μεθο
δικά και με συνέπεια. Η συγκρότη
ση κάθε καταλόγου βασίζεται στα 
προϊόντα των εργασιών που περι
λαμβάνονται στη βιβλιοθηκονομική 

επεξεργασία του υλικού. Άρα η βι
βλιοθηκονομική επεξεργασία του υ
λικού προηγείται της συγκρότησης 
του καταλόγου της βιβλιοθήκης. 

2. Ταξινόμηση των βιβλιοθηκονομι-
κών εργασιών 

Παραδοσιακά στις δύο προηγού
μενες ανάγκες, δηλαδή την ταξιθέ
τηση του υλικού και τη συγκρότηση 
του καταλόγου της βιβλιοθήκης, αν
τιστοιχούν οι εξής εργασίες βιβλιο-
θηκονομικής επεξεργασίας υλικού: 
Η ταξινόμηση στην πρώτη και η κα-
ταλογράφηση στη δεύτερη. 

Με την ταξινόμηση δημιουργούν
ται οι προϋποθέσεις για την συστη
ματική ταξιθέτηση του υλικού της βι
βλιοθήκης με ουσιαστικό κριτήριο 
το θεματικό του περιεχόμενο. 

Με την καταλογογράφηση δη
μιουργούνται οι προϋποθέσεις για 
τη συγκρότηση του καταλόγου της 
βιβλιοθήκης ώστε να καλυφθούν οι 
άλλες ανάγκες αναζήτησης του υλι
κού με βάση κριτήρια, (σημεία πρό
σβασης), τόσο περιγραφικά (π.χ. 
πνευματικό δημιουργό, τίτλο κ.λ.π.), 
όσο και θεματικά, (λεκτική απόδοση 
του θεματικού περιεχόμενου του υ
λικού), τα οποία είναι άλλα από το 
κριτήριο της ταξιθέτησης. 

Μια διαφορετική κατάταξη των 
εργασιών που περιλαμβάνονται στη 
βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του 
υλικού, όπου δεν θα λαμβάνεται ως 
κριτήριο αποκλειστικά ο στόχος των 
εργασιών αλλά αυτό θα συνδυάζε
ται και με τη φύση των εργασιών, εί
ναι η εξής: 1) Εργασίες περιγραφι
κής επεξεργασίας του υλικού (περι
γραφική προσέγγιση). 2) Εργασίες 
θεματικής επεξεργασίας του υλικού 
(θεματική προσέγγιση). 

2.1 Περιγραφική κατάλογο-
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γράφηση 

Η περιγραφική προσέγγιση του 
υλικού γίνεται με την εκτέλεση της 
περιγραφικής καταλογογράφησης. 
Κατά τις εργασίες που περιλαμβάνει 
αυτή δεν ενδιαφέρει καθόλου το θε
ματικό περιεχόμενο του υλικού, (δη
λαδή ποιο θέμα περιέχει). Με αυτήν 
επιδιώκονται κυρίως δύο πράγματα. 

Πρώτο, η δημιουργία με βάση τα 
εξωτερικά ή περιγραφικά στοιχεία 
του υλικού (τίτλος, συγγραφέας, έ
κταση, έκδοση, εκδότης, χρονολο
γία κ.λ.π.) μιας «εικόνας» του υλικού, 
δηλαδή μιας ταυτότητας ικανής να 
επιτρέπει την ταύτιση με το υλικό 
(τουλάχιστον ως ένα βαθμό). Η ταυ
τότητα αυτή είναι στην ουσία ένα υ
ποκατάστατο του υλικού στο οποίο 
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αντιστοιχεί και ως τέτοιο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αντί αυτού σε ορι
σμένες περιπτώσεις, όπως π.χ. στην 
δημιουργία του καταλόγου της βι
βλιοθήκης όπου αποτελεί το περι
γραφικό μέρος κάθε αναγραφής 
που περιλαμβάνει ο κατάλογος. Ως 
αναγραφή (ή λήμμα) εννοείται κάθε 
ξεχωριστή πλήρης αναφορά που πε
ριέχεται στον κατάλογο για την κά
θε μονάδα υλικού μιας βιβλιοθήκης. 
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Δεύτερο, ο προσδιορισμός ενός 
αριθμού περιγραφικών στοιχείων 
(τίτλος, συγγραφέας, σειρά, εκδό
της, μεταφραστής, κ.λ.π.) τα οποία 
θα χρησιμοποιηθούν ως (περιγραφι
κές) επικεφαλίδες οι οποίες θα τε
θούν η κάθε μία πάνω από το ίδιο πε
ριγραφικό μέρος της αναγραφής 
του υλικού σχηματίζοντας έτσι ένα 
αριθμό αναγραφών για το κάθε υλι
κό της συλλογής της βιβλιοθήκης. 
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Οι δημιουργούμενες κατ' αυτόν 
τον τρόπο περιγραφικές αναγρα 
φές, (οι οποίες έχουν η κάθε μία γιο 
υλικό της βιβλιοθήκης το ίδιο περί 
γραφικό μέρος αλλά μία σειρά δια 
φορετικές περιγραφικές επικεφαλί 

χρησιμοποιηθούν ως περιγραφικές 
επικεφαλίδες. (Στην περίπτωση δεν 
θεωρήθηκε ότι υπάρχει διαφορά με
ταξύ κύριας και δευτερουσών ή πρό
σθετων αναγραφών από πλευράς 
ποσότητας περιεχομένων στοιχείων 
στο περιγραφικό μέρος των ανα
γραφών). 

0 χρήστης της βιβλιοθήκης θέ
λοντας να βρει π.χ. ένα βιβλίο ενός 
συγγραφέως Χ θα πρέπει κατ' αρ
χήν να αναζητήσει στον κατάλογο 
κάτω από την επικεφαλίδα Χ εάν υ
πάρχει το συγκεκριμένο υλικό που 
ζητά, εάν δηλαδή τα βιβλιογραφικά 
στοιχεία του υλικού που τον ενδια
φέρει ταυτίζονται με αυτά που περι
λαμβάνει στο περιγραφικό της μέ
ρος κάποια από τις αναγραφές που 
έχουν ως επικεφαλίδα Χ. Εάν αυτό 
συμβεί ακολουθεί το επόμενο στά
διο που είναι η αναζήτηση του βι
βλίου αυτού καθ' εαυτού στο βιβλιο-
στάσιο της βιβλιοθήκης, (βλέπε στα 
επόμενα) 

Και η πρώτη και η δεύτερη εργα
σία γίνονται με βάση το πρότυπο πε
ριγραφικής καταλογογράφησης το 
οποίο έχει υιοθετήσει η βιβλιοθήκη. 
Τέτοια πρότυπα είναι οι κώδικες κα-
ταλογογράφησης. Ένας τέτοιος κώ
δικας ε ίνα ι ο AACR2. 
( A N G L O — A M E R I C A N 
CATALOGUING RULES, SECOND E-
DITION). 

2.2 Ταξινόμηση και θεματική κατά-
λογράφηση 

Η θεματική προσέγγιση του υλι
κού περιλαμβάνει δύο διαφορετικές 
αλλά συγγενείς εργασίες. Αυτές εί
ναι α) η ταξινόμηση και β) η θεματι
κή καταλογράφηση ή θεματογράφη-
ση. Και οι δύο συντελούν στην θεμα
τική ευρετηρίαση του υλικού. 

α) Κατά την εργασία της ταξινό
μησης γίνεται προσπάθεια να προσ
διοριστεί και να αποδοθεί με κάποιο 
κωδικό τρόπο το θεματικό περιεχό
μενο κάθε υλικού της βιβλιοθήκης. 
Η εργασία αυτή βασίζεται σε ένα τα
ξινομικό σύστημα που πρέπει να έ
χει υιοθετήσει η βιβλιοθήκη. Από αυ
τό αντλούνται τα κωδικά σύμβολα 
που αντιστοιχούν στο θεματικό πε-

ι ριεχόμενο του υλικού. Έτσι κάθε υ
λικό ταξινομούμενο αποκτά το δικό 

ι του ταξινομικό σύμβολο (εάν είναι α
ριθμητικό ονομάζεται ταξινομικός α
ριθμός). Υλικό της βιβλιοθήκης με το 
ίδιο θεματικό περιεχόμενο θα έχει 

δες) συγκροτούμενες σε κατάλογο και το ίδιο ταξινομικό σύμβολο. Άρα 
καλύπτουν τις ανάκες αναζήτησης το ταξινομικό σύμβολο είναι ένας ό
του υλικού με βάση ορισμένα χαρά 
κτηριστικά στοιχεία του, για την α 

δηγός που προσδιορίζει και δείχνει 
θεματική συγγένεια. (0 αριθμός 

κρίβεια τόσα όσα έχουν επιλεγεί να στον οποίο αυτό επιτυγχάνεται δια-



φέρει αναλόγως του χρησιμοποιού
μενου ταξινομικού συστήματος). Με 
την ιδιότητα αυτή το ταξινομικό σύμ
βολο χρησιμεύει είτε για τη δη
μιουργία του ταξιθετικού συμβόλου 
(ή τοπογραφικού συμβόλου) για το 
κάθε υλικό με βάση το οποίο συνή
θως αυτό ταξιθετείται στην συλλο
γή της βιβλιοθήκης κατά θεματικές 
ομάδες είτε για την δημιουργία κω
δικών θεματικών επικεφαλίδων εάν 
η βιβλιοθήκη υιοθετήσει συστηματι
κού τύπου κατάλογο. Στην τελευ
ταία περίπτωση το ταξινομικό σύμ
βολο τίθεται επικεφαλής του περι
γραφικού μέρους (που έχει ήδη δη
μιουργηθεί με την περιγραφική κα-
ταλογράφηση) που αντιστοιχεί στο 
σχετικό υλικό και κατ' αυτό τον τρό
πο αποτελεί την επικεφαλίδα της α
ναγραφής η οποία αποκαλείται θε
ματική αναγραφή. Οι θεματικές ανα
γραφές καλύπτουν την ανάγκη ανα
ζήτησης υλικού με βάση το θεματι
κό του περιεχόμενο μέσω του κατα
λόγου. (περισσότερα στα επόμενα). 

Ένα γενικό ταξινομικό σύστημα 
είναι η Δεκαδική Ταξινόμηση του 
Ντιούι. (DEWEY DECIMAL CLASSI
FICATION) 

β) Κατά την εργασία της θεματι
κής καταλογράφησης ή θεματογρά-
φησης (ή λημματογράφησης κατά 
τους παλαιότερους) γίνεται η προ
σπάθεια να αποδοθεί το θεματικό 
περιεχόμενο του υλικού όχι με κά
ποιο κωδικό σύμβολο όπως στην πε
ρίπτωση της ταξινόμησης, αλλά με 
λεκτικό σύμβολο, δηλαδή με λέξη ή 
συνδυασμό λέξεων του καθημερι
νού λεξιλογίου. Αυτή η λεκτική από
δοση του θεματικού περιεχομένου 
του υλικού γίνεται με τη μέθοδο που 
έχει υιοθετήσει η βιβλιοθήκη η ο
ποία μέθοδος βασίζεται και ακολου
θεί είτε κάποιο κατάλογο καθιερω
μένων θεματικών επικεφαλίδων 
ή θησαυρό π.χ. LIBRARY OF CON 
GRESS SUBJECT HEADINGS (LCSH), 
THESAURUS OF ENGINEERING AND 
SCIENTIFIC TERMS είτε κάποια άλλη 
μέθοδο π.χ. αλυσσιδωτή ευρετη-ρίαση, 
PRECIS, KWIC. Υλικό της βιβλιοθή
κης με το ίδιο θεματικό περιεχόμε
νο θα έχει και την ίδια λεκτική από
δοση αυτού του περιεχομένου. Η λε
κτική απόδοση τίθεται επικεφαλής 
του περιγραφικού μέρους (που έχει 
ήδη δημιουργηθεί με την περιγραφι
κή καταλογράφηση) που αντιστοιχεί 
στο σχετικό υλικό και κατ' αυτό τον 
τρόπο αποτελεί την επικεφαλίδα της 
αναγραφής η οποία αποκαλείται θε
ματική αναγραφή. Οι θεματικές ανα-
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γραφές καλύπτουν την ανάγκη ανα
ζήτησης υλικού με βάση το θεματι
κό του περιεχόμενο μέσω του κα
ταλόγου. 

r— f , / r ι 

Είναι φανερό απο τα προηγούμε
να ότι η ταξινόμηση και η θεματική 
καταλογράφηση είναι εργασίες με 
ουσιαστικό κοινό μέρος. Αυτό είναι 
η εργασία της θεματικής ανάλυσης 
του υλικού η οποία προηγείται και εί
ναι αναγκαία για να προσδιοριστεί 
το θεματικό περιεχόμενο του υλι-

' Ι I W • r τ ι ι r κου. Η διάφορα είναι οτι αφού γίνει 
ο προσδιορισμός του θεματικού πε-
ριεχομενου στη μια περίπτωση αυ-
το αποδίδεται με κωδικό τρόπο ενω 
στην άλλη αποδίδεται με λεκτικό 
τρόπο. 

Αντιθέτως η εργασία της περι
γραφικής καταλογράφησης δεν έχει 
κοινό μέρος με την ταξινόμηση και 
τη θεματική καταλογογράφηση εφ' 
όσον ουδόλως ασχολείται με το θε
ματικό περιεχόμενο του υλικού αλ-
λα αποκλειστικά με τα περιγραφικά 
στοιχεία του υλικού με τα οποία ό
μως δεν ασχολούνται οι άλλες δύο 
εργασίες. 

Τα αποτελέσματα των τριών ερ
γασιών (δηλαδή το περιγραφικό μέ
ρος των αναγραφών, οι περιγραφι
κές επικεφαλίδες, τα ταξινομικά 
σύμβολα και οι θεματικές επικεφα
λίδες) είναι δυνατόν να συνδυα
στούν με διάφορους τρόπους για 
την συγκρότηση του καταλόγου κά
θε βιβλιοθήκης αναλόγως του τύ
που του καταλόγου που θα υιοθετή
σει κάθε βιβλιοθήκη. Η συγκρότηση 
του καταλόγου λοιπόν είναι μία ερ
γασία που ακολουθεί τις εργασίες 
βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας 
υλικού. 

ΜΕΡΟΣ Β. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

1. Εισαγωγή 
(Ότ ι θα περιληφθεί στα επόμενα 

ειδικά για τους καταλόγους ισχύει 
στην ουσία για κάθε είδους ευρετή
ριο αναλόγως του τύπου του, άρα ι
σχύει και για τις Βιβλιογραφίες λαμ
βανομένου φυσικά υπ' όψη ότι αυτές 
έχουν ορισμένα δικά τους χαρακτη
ριστικά). 

Πριν γίνει αναφορά στη συγκρό
τηση των καταλόγων πρέπει να κα
θοριστεί μία μέθοδος ταξιθέτησης 
του υλικού στους χώρους της βι
βλιοθήκης. Για ευκολία εδώ θα θε
ωρηθεί ότι εφαρμόζεται ο πιο συνή
θης τρόπος που απαντάται στις ορ
γανωμένες ελληνικές βιβλιοθήκες. 

Αυτός χρησιμοποιεί ως κριτήριο για 
την ταξιθέτηση του υλικού το ταξι
νομικό σύμβολο, δηλαδή το προϊόν 
της εργασίας της ταξινόμησης, το ο
ποίο συνήθως συμπληρώνεται με ο
ρισμένα γράμματα είτε από τό όνο
μα του πνευματικού υπεύθυνου για 
τη δημιουργία του υλικού είτε του τί
τλου του υλικού μετατρεπόμενο έτσι 
σε ταξιθετικό ή τοπογραφικό σύμβο
λο ή ένδειξη. Με βάση αυτό το σύμ
βολο πλέον τοποθετείται το συγκε
κριμένο υλικό μέσα στην υπόλοιπη 
συλλογή της βιβλιοθήκης και κατ' 
αυτόν τον τρόπο είναι πάντοτε 
προσδιορίσημη η σχετική θέση του 
μέσα σε αυτή. 

Επ' ευκαιρίας θα πρέπει να επιση
μανθεί ότι το ταξιθετικό σύμβολο 
δεν καθορίζει κάποιο συγκεκριμένο 
σημείο σε κάποιο συγκεκριμένο ρά
φι όπου πάντα θα βρίσκεται το συγ
κεκριμένο υλικό αλλά απλώς καθο-
ρίζει τη σχετική θέση του υλικού α
νάμεσα στο άλλο υλικό της Βιβλίο-

\ i l l 

θήκης. Δηλαδή αν έχουμε ένα βιβλίο 
με ταξιθετικό σύμβολο έστω 615 
ΑΒΑ θα έπεται κάποιου άλλου με το 
σύμβολο 611 ΑΒΑ. Ένα τρίτο με το 
σύμβολο 612 ΑΒΑ οπωσδήποτε θα 
βρίσκεται ανάμεσα στα δύο προη
γούμενα. Το ράφι στο οποίο θα βρί-

Ι ™ ~ Τ ~ ~ 

σκεται το υλικό εξαρτάται απλώς 1 ~ 7 

από το πού αρχίζει η διάταξη του υ
λικού και το πώς αναπτύσσεται αυ
τή. Εάν τα βιβλία με ταξιθετικά σύμ
βολα που προηγούνται του συμβό
λου ενός βιβλίου αυξηθούν θα 
«σπρώξουν» το συγκεκριμένο βιβλίο 
πιο πέρα στα ράφια αλλά η μεταξύ 
τους σχετική θέση θα παραμένει 
σταθερή. Άρα η ταξιθετική ένδειξη 
αποτελεί ένα είδος «διεύθυνσης» 

Ϊ Ι ι 

του υλικού μέσα στη συλλογή της βι
βλιοθήκης. 

Όταν γίνεται αναφορά στη συγ
κρότηση καταλόγων αυτό που εννο
είται είναι οι μέθοδοι με τις οποίες 
ταξιθετούνται μέσα τους όλες οι α
ναγραφές (περιγραφικές και θεματι
κές) που δημιουργούνται με τη βι-
βλιοθηκονομική επεξεργασία για 
κάποιο συγκεκριμένο υλικό. Ακόμα 
περιλαμβάνονται και παραπομπές. 

Αυτές οι μέθοδοι είναι ανεξάρτη
τες από τη φυσική (εξωτερική) μορ
φή που θα έχει ο κατάλογος. Τέτοιες 
εξωτερικές μορφές είναι π.χ. ο βι-
βλιοκατάλογος, ο δεματοκατάλο-
γος, ο κατάλογος σε μικρομορφή (εί
τε MICROFISH είτε MICROFILM) κα
θώς και ο γενικώτερα γνωστός δελ-
τιοκατάλογος, ο οποίος συγκροτεί
ται από αναγραφές επί δελτίων. 

Ένας πλήρης δημόσιος κατάλο-



γος βιβλιοθήκης (δηλαδή αυτός που 
μεταχειρίζονται και οι χρήστες της 
βιβλιοθήκης), ανεξαρτήτως της εσω
τερικής του οργάνωσης, θα πρέπει 
να δίνει ορισμένες πληροφορίες στο 
χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές για 
ένα καλό, κατάλογο θα πρέπει να εί
ναι τουλάχιστον αυτές που προσδιό
ρισε ο CUTTER ήδη από το 1876. Δη
λαδή, ο πλήρης κατάλογος θα 
πρέπει: 

α) Να επιτρέπει σε ένα άτομο να 
βρει ένα βιβλίο του οποίου είτε ο 
συγγραφέας, είτε ο τίτλος, είτε το 
θέμα, του είναι γνωστό. 

β) Να δείχνει τι διαθέτει η βιβλιο
θήκη είτε ενός συγγραφέα, είτε πά
νω σε ένα ζητούμενο θέμα, είτε σε 
ένα ζητούμενο είδος φιλολογίας. 

γ) Να βοηθάει την επιλογή ενός 
βιβλίου σε σχέση τόσο με τα βιβλιο
γραφικά του στοιχεία όσο και με το 
χαρακτήρα του. 

Το μόνο στοιχείο που χρειάζεται 
εκσυγχρονισμό είναι η λέξη «βιβλίο» 
που θα πρέπει να αντικατασταθεί με 
τη λέξη «υλικό». (Ως υλικό εννοού
με οτιδήποτε μπορεί μία βιβλιοθήκη 
να συγκεντρώσει στη συλλογή της 
για την εξυπηρετήσει των χρηστών 
της). 

2. Κατηγορίες και τύποι δημόσιων 
κατάλογων βιβλιοθηκών. 

Οι δύο βασικές κατηγορίες δημό
σιων κατάλογων είναι: 1. Οι αλφα
βητικοί κατάλογοι και 2. Οι συστη
ματικοί κατάλογοι. 

2.1 Αλφαβητικοί κατάλογοι (Α/Ω κα
τάλογοι) 

Σε αυτή την κατηγορία καταλό
γων όλες οι αναγραφές που περι
λαμβάνονται έχουν επικεφαλίδες 
(τόσο περιγραφικές όσο και θεματι
κές) λέξεις ή συνδυασμούς λέξεων. 
Οι τύποι καταλόγων που περιλαμβά
νονται σε αυτή την κατηγορία είναι: 

α) Λεξικογραφικός κατάλογος. 
Αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνει ό
λες τις αναγραφές για το υλικό της 
βιβλιοθήκης σε μία εννιαία αλφαβη
τική σειρά. Οπότε για οποιαδήποτε 
προσέγγιση (περιγραφική, θεματική) 
θα πρέπει ο χρήστης να ανατρέξει 
αλφαβητικά στο κατάλληλο σημείο 
της όποιας αλφαβητικής σειράς για 
να εντοπίσει τις τυχόν αναγραφές 
για το υλικό που τον ενδιαφέρει. 

β) Διηρημένος αλφαβητικός κα
τάλογος. Αυτός ο κατάλογος στο 
μόνο σημείο που διαφέρει από τον 
προηγούμενο είνςιι ότι ορισμένες α-

ΗΗΗΗΙ Θέματα ΗΗΗΒ1 
ναγραφές δεν εντάσσονται στην εν
νιαία αλφαβητική σειρά αλλά συγ
κροτούν μια άλλη, παράλληλη αλφα
βητική σειρά. Συνήθως η διαίρεση 
γίνεται σε δύο μέρη όπου το ένα πε
ριέχει αλφαβητικά ταξιθετημένες ό
λες τις αναγραφές με περιγραφικές 
επικεφαλίδες (συγγραφείς, τίτλους) 
και το άλλο περιέχει πάλι αλφαβη
τικά ταξιθετημένες, όλες τις ανα
γραφές με θεματικές επικεφαλίδες. 
Το δεύτερο αυτό μέρος συνήθως ο
νομάζεται αλφαβητικός θεματικός 
κατάλογος (και λογίζεται ως το πρώ
το είδος θεματικού καταλόγου). Εύ
λογο είναι ότι η διαίρεση μπορεί να 
γίνει και σε περισσότερα μέρη (π.χ. 
Α/Ω Συγγραφέων, Α/Ω Τίτλων, Α/Ω 
θεμάτων). 

Στους διηρημένους καταλόγους 
/ Ι Ι Ι ι Ι Ι 7 

ο χρήστης αναλόγως με ποιο σημείο 
* * Ι 1 Ι / § \ 

πρόσβασης χρησιμοποιεί για την α-
* ι ι # # ν ι ι ι 

ναζήτηση υλικού (δηλαδή αν ζητά υ-' • I I \ Ι Ι 7 1 

λικό με βάση το θέμα ή τον συγγρα-
I I Ι I I I I I 

φέα ή τον τίτλο) θα πρέπει να ανα-I I / Ι 

τρέξει στο κατάλληλο μέρος του κα-
Ι ' Ι Ι Ι Ι 

τάλογου και εκεί να ψάξει πλέον αλ-
1 Τ Ι 

φαβητικά για να εντοπίσει τις ανα-
T i l l 7 

γραφές για το υλικό που τον εν-
I I ι / Ι 

διαφέρει. 

2.2. Συστηματικοί κατάλογοι 
/~\. ' \ Ι Οι κατάλογοι αυτής της κατηγο-

ριας είναι πάντοτε διηρημενοι το λι-
γώτερο σε δύο μέρη εφ' όσον οι μεν 
περιγραφικές αναγραφές έχουν ως 
επικεφαλίδες λέξεις, οι δε θεματικές 
αναγραφές έχουν ως επικεφαλίδες 
ταξινομικά σύμβολα δηλαδή κωδικο
ποιημένες ενδείξεις οι οποίες δεν εί
ναι δυνατόν να ενσωματωθούν σε 
εννιαια σειρά με τις λεκτικές επικε
φαλίδες. Τα σχετικά ταξινομικά σύμ
βολα είναι προφανώς αυτά που προ
κύπτουν από την εργασία της ταξι
νόμησης. Εδώ τίθονται ως επικεφα
λίδες θεματικές στο περιγραφικό 
μέρος των αναγραφών για το υλικό 
που αντιστοιχούν. Οι τύποι καταλό
γων που περιλαμβάνονται σε αυτή 
την κατηγορία είναι: 

α) Πρώτος τύπος (πλήρους) συ
στηματικού καταλόγου. Αυτός ο κα
τάλογος περιλαμβάνει δύο μέρη. Το 
πρώτο μέρος περιλαμβάνει όλες τις 
περιγραφικές λεκτικές αναγραφές 
και δεν διαφέρει διόλου από το πρώ
το μέρος του Διηρημένου αλφαβητι
κού καταλόγου που αναφέρθηκε 
προηγουμένως. Το δεύτερο μέρος ό
μως με τη σειρά του περιλαμβάνει 
δύο τμήματα. Το πρώτο περιέχει συ
στηματικά ταξιθετημένες τις ανα

γραφές με τις κώδικες θεματικές ε
πικεφαλίδες. Αυτό το πρώτο τμήμα 
συνήθως ονομάζεται συστηματικός 
θεματικός κατάλογος (και λογίζεται 
ως το δεύτερο είδος θεματικού κα
ταλόγου). Από αυτόν δε παίρνει το 
όνομα του ολόκληρος ο κατάλογος 
και λέγεται (πλήρης) συστηματικός 
κατάλογος. 0 συστηματικός θεματι
κός κατάλογος όμως είναι αδύνατον 
να χρησιμοποιηθεί μόνος του διότι 
οι θεματικές επικεφαλίδες των ανα
γραφών που περιέχει, όντας κωδικά 
σύμβολα, δεν έχουν κανένα προφα
νές νόημα. Έτσι είναι αναγκαίο κά
θε συστηματικός θεματικός κατάλο
γος να συνοδεύεται απαραιτήτως 
από ένα αλφαβητικό ευρετήριο. Αυ
τό περιέχει αλφαβητικά ταξιθετημέ
νες λεκτικές (άρα κατανοητές) απο-
δόσεις θεμάτων και το αντίστοιχο 
κωδικό σύμβολο που θα είναι η θε-
ματική επικεφαλίδα στο συστηματι-
κο θεματικό κατάλογο κάτω απο την 
οποία ο χρήστης θα πρέπει να βρει 
τις ανάγραφες για υλικό σχετικά με 
το θέμα που τον ενδιαφέρει. Με αλ-
λα λογία το αλφαβητικό ευρετήριο 
του συστηματικού κατάλογου είναι 
το κλειδί που ανοίγει το συστηματι
κό θεματικό κατάλογο. 

Σε αυτό τον τύπο καταλόγου ο 
χρήστης αναλόγως με ποιο σημείο 
πρόσβασης χρησιμοποιεί για την α
ναζήτηση υλικού θα πρέπει να ανα
τρέξει στο κατάλληλο μέρος του κα-

I I 1 1 1 / 

ταλόγου. Εάν το κριτήριο αναζήτη-I I I I 7 Ι ι 

σης είναι περιγραφικό θα χρήσιμο-
Ι / Ι I I Τ / V ι Ι Ι 

ποιήσει το πρώτο μέρος όπως και 
Ι Ι I I I ι 

στους αλφαβητικούς καταλόγους. 
ϊ Τ Ι Ι 7 1 7 

Εάν η αναζήτηση είναι θεματική τό-
Ι ι Ι Ι 1 ι Ι 

τε η έρευνα θα γίνει σε δύο στάδια. 
Πρώτα θα εντοπίσει μέσω του αλφα
βητικού ευρετηρίου του συστηματι
κού καταλόγου το κωδικό που αντι
στοιχεί στο υπό έρευνα θέμα και ύ
στερα με βάση τον κωδικό θα εντο-
πισει τις ανάγραφες για το υλικό 
που τυχόν τον ενδιαφέρει στο συ
στηματικό θεματικό κατάλογο. (Εάν 
το σύστημα με το οποίο προσδιορί
ζονται οι κώδικες θεματικές επικέ-
φαλιδες συμπίπτει με το σύστημα 
που χρησιμοποιείται για την ταξιθε-
τηση του υλικού στη συλλογή είναι 
δυνατόν η έρευνα υστέρα απο τη 
χρήση του αλφαβητικού ευρετηρίου 
να συνεχισθεί κατευθείαν στη συλ-
λογή. Αυτό ριψοκινδυνεύει να μην 
εντοπισθεί υλικό σε ορισμένες περί-
πτώσεις όπως π.χ. εαν κατά τη στιγ
μή της έρευνας το υλικό δεν βρίσκε-
ται στη συλλογή (π.χ. είναι δα-
νεισμενο)). 

β) Δεύτερος τύπος (πλήρους) συ-

ι 
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σχηματικού καταλόγου. Αυτός ο τύ- ι 
πος καταλόγου στο μόνο σημείο που | 
διαφέρει από τον πρώτο τύπο είναι \ 
ότι το δεύτερο τμήμα του δεύτερου < 

τοία η βιβλιοθήκη θα πρέπει να εκτι-
αήσει αναλόγως των αναγκών της 
<αι του επιπέδου της πριν υιοθετή-
JSL τον τύπο που θεωρεί πιο κατάλ-

μέρους, δηλαδή το αλφαβητικό ευ- ληλο για να φέρει σε πέρας τον σκο-
ρετήριο του συστηματικού καταλό- πό της. Φανερό είναι ότι δεν είναι 
γου, ενσωματώνεται στο πρώτο, με- δυνατόν να αναμιχθούν δυο τύποι 
ρος, δηλαδή μαζί με τις περιγραφι- \ <αι οτι εαν δεν δημιουργηθούν ολα 
κές αναγραφές. Αυτό είναι δυνατόν τα μέρη που απαιτεί ο υιοθετηθής 
εφόσον και στις δύο περιπτώσεις έ- τύπος θα προκύψει ένας λειψός κα-
χουμε λέξεις ως στοιχεία αναγρα- τάλογος ο οποίος δεν θα μπορεί να 
φής οι οποίες είναι δυνατόν να τα- καλύψει όλες τις βασικές ανάγκες ό-
ξιθετηθούν σε μία εννιαία αλφαβη- πως τις όρισε ο CUTTER. 

/ ι τικη σειρά. 0 λεγόμενος τοπογραφικός κα-
Η χρήση αυτού του καταλόγου εί- τάλογος είναι άλλος ένας κατάλο-

ναι η ίδια με αυτήν του πρώτου τύ- Υος που διατηρούν πολλές βιβλιο-
που (πλήρους) συστηματικού κατά- θήκες αλλά δεν θα πρέπει να συγ-
λόγου μόνο που το πρώτο στάδιο χέεται με κανέναν από τους προη-
στην περίπτωση της θεματικής έρευ- γούμενους τύπους καταλόγων ή μέ-
νας γίνεται στο εννιαίο αλφαβητικό Ρος αυτών. 0 τοπογραφικός κατάλο-
μέρος για να συνεχιστεί, αφού γος δεν είναι πλήρης και σπανίως εί-
προσδιοριστεί το απαραίτητο κωδι- ναι δημόσιος, πράγμα που σημαίνει 
κό σύμβολο, στο δεύτερο μέρος δη- ότι εάν υπάρχει θα είναι για χρήση 
λαδή στο συστηματικό θεματικό κα- l· 
τάλογο όπου τελικώς θα γίνει ο εν- ( 

iovo απο τους βιβλιοθηκάριους της 
βιβλιοθήκης και θα έχει ρόλο συμ-

τοπισμός των αναγραφών για το πληρωματικό προς τον δημόσιο κα-
σχετικό υλικό. τάλογο της βιβλιοθήκης. 0 λόγος δε 

που ο τοπογραφικός κατάλογος δεν 
Κάθε ένας τύπος από αυτούς που μ π ο ρ ε ( ν α θεωρηθεί δημόσιος είναι 

αναφέρθηκαν προηγουμένως, είτε ό τ ι δ ε ν συνοδεύεται από ένα άλφα-
ανήκει στην κατηγορία των Α/Ω κα- r 
ταλογων είτε στην κατηγορία των , 
συστηματικών κατάλογων, είναι ικα- r 

ϊητικό ευρετήριο το οποίο είναι απα
ραίτητο για τη χρήση του από μη βι
βλιοθηκάριο. 

νος να δώσει όλες τις πληροφορίες r- - -Λ χ - >>.Tr-rr-rV Επίσης ο τοπογραφικός καταλο-οπως τις προσδιόρισε ο CUTTER. „ΛΛ - , V? , T r ^ , 
tr* > ΓΛ · γος δεν θα πρέπει να συγχέεται με Θα μπορούσαν να αναφερθούν και ' JL,,̂  *Q - ^ \ Λ , Γ w ΛΛ- το συστηματικό θεματικό κατάλογο άλλοι τυίποι κατάλογων άλλα στην „Λ Χν> ! , , . χ , γ ' του δημοσίου (πλήρους) συστηματι-ουοια θα πρόκειται για μικρές πα- > ' . . , . , Λ^η > . κ ο υ κατάλογου πρώτος τύπος συ-ραλλαγε:ς είτε αλφαβητικού είτε συ- ύ κ α τ α λ ό γ ο υ ) α ν κ α ι 'μ ο ι α . 
στηματικου κατάλογου). ζ ο υ ν π ο λ ύ Q τ ο π ο γ ρ α φ ι κ ό ς κατ

Μ
άλο. 

Άρα £άν μία βιβλιοθήκη διαθέτει γος περιέχει για κάθε υλικό που υ-
ένα τύπο από αυτούς τους πλήρεις πάρχει στη συλλογή της βιβλιοθή-
καταλόγους και τον αναπτύσσει με κης μία μόνο αναγραφή με επικεφα-
συνέπεια θα καλύπτει τις βασικές α- λίδα τη μοναδική ταξιθετική ή τοπο-
νάγκες ιτης. Κάθε τύπος έχει πλεο- γραφική ένδειξη που έχει το υλικό 
\ /εκτήματα και μειονεκτήματα τα ο- > <αι με βάση την οποία φυσικά ταξί-

Λ> ' ' ' Λ θετειται αυτή στον κατάλογο και το 
υλικό στη συλλογή της βιβλιοθήκης. 
Έτσι οι αναγραφές του τοπογραφι
κού καταλόγου βρίσκονται στην ίδια 
ακριβώς σειρά που βρίσκεται το υ
λικό ταξιθετημένο στη συλλογή της 
βιβλιοθήκης. 0 συστηματικός θεμα
τικός κατάλογος μπορεί να περιέχει 
περισσότερες από μία αναγραφές 
για το ίδιο υλικό, να περιέχει παρα
πομπές και επί πλέον η συστηματι
κή ταξιθέτηση των αναγραφών που 
περιέχει να μην ταυτίζεται με την τα
ξιθέτηση του υλικού στη συλλογή 
BROKEN ORDER). 

Ένα ξεχωριστό πρόβλημα, το ο
ποίο όμως είναι άμεσα συνδεδεμέ
νο με τη συγκρότηση καταλόγου (ή 
οποιουδήποτε άλλου ευρετηρίου), 
είναι η ταξιθέτηση. Το πρόβλημα αυ-
το συνίσταται στον καθορισμό της 
σειράς με την οποία θα διαταχθούν 
οι αναγραφές η μία μετά την άλλη. 

Το πρόβλημα υπάρχει και όταν η τα
ξιθέτηση γίνεται αλφαβητικά (λεκτι
κές επικεφαλίδες-περιγραφικές ή 
θεματικές) και όταν γίνεται συστη
ματικά (κώδικες επικεφαλίδες). Και 
για τις δύο περιπτώσεις η βιβλιοθή
κη θα πρέπει να υιοθετήσει συγκε-

I I I I 

κριμένους κανόνες ταξιθέτησης. 
' r— ' r t 

Ενα σώμα τέτοιων κανόνων για την 
αλφαβητική περίπτωση είναι το ALA 
FILING RULES. Για την συστηματι
κή περίπτωση το πρόβλημα εξαρτά-
ται απο το σύστημα στο οποίο βασί
ζεται η δημιουργία των κωδικών ε
πικεφαλίδων ή των ταξινομικών α
ριθμών. 

Κάνοντας χρήση λοιπόν οποιου
δήποτε από τους προαναφερθέντες 
τύπους δημόσιου καταλόγου αυτό 
που εντοπίζουμε είναι οι αναγραφές 
που αντιπροσωπεύουν το υλικό που 
αναζητάμε. Για να γίνει αυτό κάθε 
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τύπος πλήρους καταλόγου για την 
κάθε μονάδα υλικού που έχει στη 
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συλλογή της η βιβλιοθήκη περιλαμ
βάνει ένα αριθμό ξεχωριστών ανα-
1 I I Ι / V Ι 

γραφών (προϊόντα της βιβλιοθηκο-• I I \ I I J Ι Ι Ι 

νομικής επεξεργασίας του υλικού) οι 
οποίες ταξιθετούνται αναλόγως του 
τύπου των επικεφαλίδων που έχουν 
στα κατάλληλα μέρη του κάθε κατα
λόγου. 0 χρήστης αναζητεί μέσω 
των επικεφαλίδων να εντοπίσει την 
αναγραφή της οποίας το περιγραφι
κό μέρος θα συμπίπτει κατά το δυ
νατόν με αυτό που αναζητά. Εάν τε
λικώς υπάρξει τέτοια σύμπτωση τό
τε πλέον το πρόβλημα μετατίθεται 
στην εύρεση αυτού καθ' εαυτού του 
υλικού. 



Για να φθάσουμε στο υλικό αυτό 
καθ' εαυτό, το οποίο είναι το μόνο 
πράγμα που ουσιαστικά ενδιαφέρει 
το χρήστη κάθε βιβλιοθήκης έχου
με ανάγκη του ταξιθετικού συμβό
λου ή ένδειξης που, όπως αναφέρ
θηκε, είναι η διεύθυνση του υλικού 
μέσα στη συλλογή. Γι ' αυτό σε κά
θε αναγραφή υλικού απαραιτήτως 
σημειώνεται μεταξύ άλλων και το 
ταξιθετικό σύμβολο με βάση το ο
ποίο ο χρήστης θα οδηγηθεί από την 
αναγραφή του καταλόγου στο σχε
τικό σημείο της συλλογής όπου βρί
σκεται (ή θα έπρεπε να βρίσκεται) το 
υλικό που τον ενδιαφέρει. Αυτός εί
ναι ο κρίκος μεταξύ καταλόγου και 
υλικού στη συλλογή. 

Σε αυτό το σημείο, δηλαδή όταν 
ο χρήστης έχει στα χέρια του το υ
λικό που τον ενδιαφέρει, ολοκληρώ
νεται και δικαιώνεται τρόπον τινά η 
επιδίωξη των βιβλιοθηκάριων όταν 
καταπιάνονται με τις κοπιαστικές, 
χρονοβόρες και με υψηλό κόστος 
εργασίες της βιβλιοθηκονομικής ε
πεξεργασίας του υλικού και της δη
μιουργίας του καταλόγου της βι
βλιοθήκης τους. 
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