
Οι ελληνικές βιβλιογραφικές δημοσιεύσεις οι οποίες αναφέρονχαι σε θέμα
τα βιβλιοθηκών και αρχείων είναι αυτές του κ. Κοκκίνη Σπύρου,1·2 του Θω- 
μόπουλου Σώζοντος3 και βεβαίως του κ. Ντελόπουλου Κυριάκου.4 Τα έργα 
του κ. Κοκκίνη περιλαμβάνουν αναγραφές οι οποίες αναφέρονται σε βι
βλιοθήκες και αρχεία. Αυτές που αναφέρονται στις βιβλιοθήκες είναι οι λι- 
γότερες. Ο κ. Θωμόπουλος στο δημοσίευμά του αναφέρει 180 αναγραφές 
σχετικές με βιβλιοθήκες και ο κ. Ντελόπουλος 2.213. Είναι εντυπωσιακό το 
γεγονός ότι οι δημοσιεύσεις αυτές εμφανίζονται την ίδια περίπου χρονική 
περίοδο, από το 1969 έω ς το 1974. Βιβλιοθηκονομική έξαρση στην Ελλάδα; 
Ίσως. Γεγονός είναι ότι, από το 1973 στην ουσία, δημοσιεύονται πολλά άρ
θρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά κυρίως περιοδικά, καταγράφεται η 
αρθρογραφία ξένων συναδέλφων για την Ελληνική βιβλιοθηκονομική κατά
σταση, δημοσιεύονται μονογραφίες, γίνονται συνέδρια των οποίων τα πρακ
τικά κυκλοφορουν (αν όχι πάντοτε εγκαίρως πάντως κυκλοφορουν) και όσοι 
ενδιαφέρονται αντιλαμβάνονται πως υπάρχει κίνηση και ζωή στα βιβλιοθη- 
κονομικά πράγματα της Ελλάδας.

Η παρούσα βιβλιογραφία στόχο και σκοπό είχε να είναι συνέχεια αυτής του 
κ. Ντελόπουλου καλύπτοντας τη χρονική περίοδο από το 1973 έως το 1999. 
Έ να από τα προβλήματα είναι οι περιοδικές εκδόσεις. Σ χεδόν κάθε σύλλο
γος δημοσιεύει τη δική του έκδοση σε τακτά ή άτακτα χρονικά διαστήματα 
αναλόγως πάντα με την οικονομική του κατάσταση. Είναι γεγονός ότι σήμε
ρα, η εντόπιση των περιοδικών εκδόσεων (περιοδικών και εφημερίδων) 
είναι έργο ακόμα πιο δύσκολο και χρονοβόρο και η δυσκολία αυτή επιτείνε
ται από την έλλειψη ενός έστω γενικού καταλόγου των περιοδικών εκδόσε
ων, οι οποίες δημοσιεύονται και κυκλοφορούν στη χώρα μας.

Έτσι, αυτή η βιβλιογραφία περιέχει έντυπο και μη έντυπο υλικό, κυρίως 
αποδελτιώσεις ημερίδων, διημερίδων, συνεδρίων που πραγματοποιήθηκαν 
στην Ελλάδα, μονογραφίες που δημοσιεύτηκαν στην Ελλάδα από Έλληνες
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ουγγραφείς, εκδόοεις των Δημόοιων Βιβλιοθηκών και περιοριαμένο αριθ
μό εκδόοεω ν δημοτικών βιβλιοθηκών.Έχουν καταγραφεί επίσης ορισμένα  
άρθρα συναδέλφων, τα οποία εντοπίστηκαν στο διαδίκτυο. Το μη έντυπο 
υλικό περιλαμβάνει μια βιντεοταινία και δύο CD-ROM.

Έ γινε προσπάθεια καταγραφής και αποδελτίωσης τεκμηρίων, τα οποία  
μπορούν να ανακτηθούν από τους ενδιαφερόμενους και όχι εισηγήσεις που 
δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα. Παρά την απόφασή μας να μην ασχοληθού
με, σε αυτή τη φάση τουλάχιστο, με περιοδικές εκδόσεις, θεωρήσαμε σκό
πιμο να συμπεριλάβουμε άρθρα δημοσιευμένα στο περιοδικό της Ένωσης 
Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων. Τα άρθρα αυτά τα οποία είχαν αποδελτιωθεί βρί
σκουν, με την παρούσα βιβλιογραφία, το φως της δημοσιότητας.

Θεωρούμε ότι έχουμε σχεδόν καλύψει τα θέματα βιβλιοθηκονομίας και ε
λάχιστα έχουμε παρεκκλίνει. Η παρέκκλιση, όπου έχει γίνει, οφείλεται μόνο 
στο γεγονός του ακούσιου εντοπισμού του τεκμηρίου και στην ανάγκη κατα
γραφής του.

Στη βιβλιογραφία δεν περιλαμβάνονται ειδικές θεματικές βιβλιογραφίες 
-αυτές μπορούν να εντοπιστούν στα διάφορα τεύχη του Ιχνευτή του κ. Βου- 
κελάτου-

Η κ. Σκεπαστιανού, η οποία έκανε την έρευνα αναλαμβάνει την ευθύνη για 
παραλείψεις τεκμηρίων που ίσως εντοπιστούν. Ούτως ή άλλως αυτή η προ
σπάθεια είναι μια “πρώτη καταγραφή”.

Πιστεύουμε ότι η δουλειά μας αυτή, με παραλείψεις ή όχι, θα φανεί χρή
σιμη στους συναδέλφους μας.

Μεθοδολογία

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες 
του MLA και όπου κρίθηκε απαραίτητο, προστέθηκαν και άλλα στοιχεία. Η 
θεματική αποδελτίωση των τεκμηρίων έγινε με την 21η έκδοση των θεματι
κώ ν επικεφαλίδων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και των θεματικών 
επικεφαλίδων που έχουν εκδοθεί από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. 
Ό που κρίθηκε σκόπιμο καθιερώθηκαν θέματα που ανταποκρίνονται στον 
εύκολο εντοπισμό των αναγραφών. Οι θεματικές αναγραφές εμφανίζονται 
κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά και με συνεχόμενη αρίθμηση. Το θεματικό 
ευρετήριο περιέχει παραπομπές τύπου “Βλέπε” και “Βλέπε επίσης”. Τα φυ
σικά πρόσωπα εμφανίζονται σε δύο ευρετήρια: των ελλήνων συγγραφέων 
και των ξένων συγγραφέων. Στο τέλος του πρώτου ευρετηρίου παρατίθε
νται ονόματα ελλήνων συγγραφέων που εμφανίζονται εκτός, από την ελλη



νική και με λατινική γραφή, στις αναγραφές της παρούσας βιβλιογραφίας.
Στην περίπτωση που τα φυσικά πρόσωπα εμφανίζονται και με άλλη ιδιό

τητα, όπως αυτή του επιμελητή /  επιμελήτριας, μεταφραστή /  μεταφράστριας, 
κλπ., η αντίστοιχη παραπομπή σημειώνεται μετά τις άλλες παραπομπές.

Στο παράρτημα εμφανίζονται πέντε αναγραφές που εκ παραδρομής δεν  
αναφέρονται στο θεματικό κατάλογο.

Για τη βιβλιογραφία χρησιμοποιήθηκαν 670 θεματικοί όροι. Τα φυσικά 
πρόσωπα συνολικά είναι 524. Από αυτά 91 ονόματα εμφανίζονται με λατινι
κούς χαρακτήρες και 433 ονόματα στην ελληνική. Ο συνολικός αριθμός των 
αναγραφών είναι 1180.
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