
Η ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΙΠΙΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΊΉ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΥΠΟΠΟΠΙΜΕΝΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Σιcανδάλη Α.., Σιcρέτας Γ., Σολωμού Α 

ΠΕΡΙΛΗΥΗ 

Η ιcαΟιέρωση ενιαίας τυποποιημένης ορολογίας για την απόδοση των δι.α•όρων 

εννοιών, είναι απαραίτητη ~ βιβλιογραtucή έρευνα, προιcεψένου να χρησψοποwύν 

οι χρήστες ιcαι οι βιβλιοθηιcάριοι ίδια γλώσσα. Ενδεuc-αr:ά παρουσιάζονται 

προβλήματα που πρέπει να αντψετωπιο{)ούν. Ανα•έρονται επiσης οι πeοσπάΟειες 

των ελληνucών υπηρεσιών πληρο+όρησης για την ιcαθιέρωση ελληνucής εmστημονucής 

ορολογίας τόσο στον τομέα της ίδιας της επιστήμης της fυ.ηρο+όρησης όσο ιcαι 
στους άλλους επιστημονucούς τομείς των οποίων uς ανάγκες ~όρησης καλύπτει 

η Βιβλιοθηκονομία. 

LA CONTRIBUTION DE S SERVICES D'INFORMATION ΕΝ .GRECE Α LA 

CRMTJON D 'UNE TERMINOLOGIE NORMALISEE 

Skandali Α., Slσetas G ., Solomou Α . 

.... 
RESUME 

Afin que les utίJjsateurs et les bίblίoth&:aίres utilίsent le mSme langυage pour 

exprimer des notίons de differents documents, l'etablίssemenι d'une terminologie 

normalisee est une condίtion prCalable. Dans ce rapport quelques brobl~mes 

fondamentaux, qui doiveoι etre a.ffrontes, sont mentionnes a titce ίndicatίf. On cίte 

aussί la contήbutίon des servίces d'ίnformation pour la normalίsation d'une 

terminologie scientίfique en langυe grecque tant dans le domaine de la scίence de 

l'Informatίon que da.ns les autces domaines scientifiques, dont les besoίns en 

ίnformatίon couvre la Bίblioιbeconomίe. 
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Η ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΤΚΩΝ ΒrΒΛJΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ

ΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠ1ΣΤΗΜΟΝΙ

ΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

1. Στον τομέα της Επιστημονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθηκονομίας και της 

Τεκμηριωσης το θέμα της ορολογίας έχει δύο κύριες όψεις: 

α) Την ορολογία του ίδιου του επιστημονικού τομέα της Πληροφόρησης 

β) Τη χρήση της ορολογίας των άλλων επιστημονικών τομέων, των οποιων τις 

πληροφοριακές ανάγκες καλύπτει η βιβλιοθηκονομία. 

Σε ότι έχει σχέση με την πρώτη περ(πτωση, το θέμα παρουσιάζει, κατ'αρχήν, 

προβλήματα ανάλογα με κάθε άλλη επιστήμη στην Ελλάδα. Ενα εrοπλέον πρόβλημα, 

που χαρακτηριζει τις επιστήμες που δεν έχουν ζωντανή παράδοση στον τόπο μας ούτε 

ασκούνται σήμερα με πρωτοπόρο δυναμισμό, είναι η αδυναμία απόδοσης στα ελληνικά 

των ξένων όρων, που εκφράζουν έννοιες, οι οποίες προκύπτουν στις προηγμένες 

επιστημονικά χώρες, όπου βεβαίως δεν χρησιμοποιούνται σήμερα τα ελληνικά. 

Για τον έλεγχο και την ανάπτυξη της βιβλιοθηκονομιιcής ορολογίας στα 

ελληνικά, η ΤΕ 22 του ΕΛΟΤ έχει συγκροτήσει ομάδα εργασίας, η οποία συντάσσει 

ένα ερμηνευτικό λεξικό ελληνικών βιβλιοθηκονομικών όρων, το οποίο περιέχει και 

τους αντίστοιχους όρους στα αγγλικά. Στόχος της ομάδας εργασίας είναι να 

συγκεντρώσει κατ'αρχήν τους χρησιμοποιούμενους στην Ελλάδα ελληνικούς όρους και 

να δώσει την ή τις έννοιες που αυτοί αποδιδουν. Με δεδομένο το εννοιολογικό 

περιεχόμενο του κάθε όρου, αναζητείται ο αντίστοιχος αγγλικός, με βάση κυρίως 

αγγλικά βοηθήματα βιβλιοθηκονομικής ορολογίας. Σε μικρότερο ποσοστό, εάν 

εντοπίζονται έννοιες, οι οποίες αποδίδονται στην Ελλάδα με αγγλικούς ή άλλους 

ξένους όρους, γίνεται προσπάθεια να βρεθεί ένας κατάλληλος και αποδεκτός 

ελληνικός όρος. 

Παράλληλα, κατά τις συνεδριάσεις της Εrοτροπής ΤΕ 22, η οποία επεξεργάζε

ται πρότυπα του τομέα της Πληροφόρησης, γίνεται επί μέρους επεξεργασία ανά 

πρότυπο της ειδικής ορολογίας του αντικειμένου, που καλύπτει το κάθε πρότυπο. Με 

αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται σιγά σιγά σχετική ορολογία η οποία όμως δεν έχει την 

ενότητα ενιαίου σώματος. 

Αλλες εργασίες, που έχουν γίνει στο παρελθόν στην κατεύθυνση αυτή, είναι το 

"Βιβλιοθηκονομικό Λεξικό" του Γ.Κακούρη ( 1974) και οι πίνακες βιβλιοΟηκονομικών 

όρων, που συνοδεύουν τις σημειώσεις και τα βιβλία καθηγητών των ΤΕΙ. 

Για το ίδιο θέμα έχει εκπονηθεί παλαιότερα στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας του 

ΤΕΙ της Αθήνας πτυχιακή εργασία με θέμα τη σύνταξη λεξικού βιβλιοθηκονομικών 
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όρων. Ακόμα, στο Τμήμα Βιβ).ιοθηκονομί.ας της ΑΟήναc;. γίνεται σήμερα συστηματucή 

δουλειά με την εΙC1tόvηση διαδοχυcών πτυχιακών εργαmών, με κοινό στόχο την 

ολοκλήρωση ενός θησαυρού -για την βιβλιοθηκονομία. Το ερ-yαλεiο αυτό αποκτά 

ι.δuιίτερη σημασία με την εξάπλωση των ηλειcτρονucών υπολογιστών και ).οyισμucού, 

που υποστηρίζει την πeοσέγyιση των ευρετηρίων με μεθόδους υστεροσυνδυασμού. 

Σε ό,u έχει σχέση με τη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή τη χρήση ορολογίας 

άλλων επwτημών, το Jt4?όβλημα είναι πιο σύνθετο. 

Η ορολογία στην κάθε επιστήμη διαμορ+ώνετω, βέβαια, απο τους επιστήμονες 

του ιcλάδου, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη -για την τιm:οπΟίησή της, έτσι ώστε ο κάθε 

όρος να εκtράζει μια μόνο έννοια και η κάθε έννοια να ανuπροσωπεύεται απο ένα και 

μόνο όρο. Με τον τρόπο αυτό: 

α) εξασtαλίζεται η καλύτερη εmιcοινωνία μεταξύ των επwτημόνων 

β) διευκολύνεται η βιβλιογρα+ucή έρευνα 

Εδώ βρί.σιcεται το σημείο, που ενδιαtέρει απο κοινού τον ειδucό επwτήμονα και 

τον ευρετηριαστή. 

Ο ιcάθε ερευνητής, ο ιcάθε χρήστης βιβλιοθήκης ή άλλης Υπηρεσίας Πληροtό

ρησης, ξέρει απο προσωταιcή εμπειρία ou ο βαθμός εmτιJΧίας της βιβλιογραtυcής του 

έρευνας εξαρτάται απο το αν ο θεματιιc:ός κατάλογος της Υπηρεσίας που χρησιμοποι~ 

εί, λειτουργεί σαν αποτελεσματιιc:ό και χρήmμο εργαλεiο, αν του ανακαλύπτει το 

πeαγματιιc:ό περιεχόμενο των δημοσιευμάτων, που βρίσιcονται στην Υπηρεσία αυτή, 

και αν τον πeοσανατολίζει σωστά στο να εντοπiσει εκείνα που ανταποκρίνονται στα 

πeαγματιιc:ά του ενδιαtέροντα και σuς εκάστοτε ανάγκες του. Για το λόγο αυτό, μια 

απο τις ιcεvτρucές δραστηριότητες της κάθε Υπηρεσίας Πληροtόρησης είναι η 

συγκρότηση πλήρων επαρκώς δομημένων και συνεχώς ενημερωμένων θεματιιc:ών 

καταλόγων. Ε1wμένως, το θέμα της ορολογίας βρί.σιcεται στο επί.ιc:εvτρο των 

εvδιαtερόντων της. Της ορο).ογiας στην ευρύτερη έννοια, δηλαδή: 

α. ΕJαλογή του κατάλληλου όρου μεταξύ συναtών ή συνωνύμων. 

β. Μορ+ή του όρου (ενucός ή πλήθυνuιc:ός, αρσεvυcό ή θηλιικό, καθαρεύουση ή 

δημοτucή, επίσημη ή κοινή ονομασία, ελληνucός ή ξένος όρος, και ακόμα η 

σειρά των λέξεων στους σύνθετους όρους. 

γ. Διασύνδεση των όρων μεταξύ τους μέσω παραπομπών, -για να διευκολύνεται ο 

χρήστης στην αναζήτησή του και να προσανατολίζεται και σε άλλα συγγενικά 

πεδία έρευνας, που ενδεχομένως ο ίδιος δε σιcέtθηιc:ε αρχυcά. 

Αυτό το θέμα συνδέεται άμεσα και με το βαθμό εξειδίκευσης των εtuλεγμένων 

όρων, αλλά και με τον αριθμό τους και αντίστοιχα τον επιδιωκόμενο όγκο του 

καταλόγου, που πρέπει νάναι αρκετά μεγάλος, ώστε να μη μένουν ιcρυμένα θέματα 
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χρήσιμα, αλλά και αρκετά περιορισμένος, ώστε να μη χάνεται ο χρήστης σ'ένα 

πληθωρucό και δύσχρηστο κατάλογο, όπου δεν ελέγχονται οι προτεραιότητες και 

1τνiγονται τα σημαvτucά μέσα στα λιγότερο σημαvτucά.. 

Οι βιβλιοθήκες λοιπόν, τουλάχιστον όσες διέθεταν ιιcανοποιηuιc:ό, σχεuιcά, 

προσωmιcό, (αυτές ήταν ιcυρί.ως οι ειδυι:ές), απο πολύ νωρίς ασχολήθηκαν με το θέμα. 

Προσπάθησαν, σε συνεργασία και με τους ε11Ιστήμονες που χρησψ.οποιούσαν τη 

βιβλιοθήκη τους, να δημιουργήσουν τυποποιημένη ορολσyία, η καθεμιά στον τομέα 

της, την οποία, μερucές φορές, δημοσίευαν. Στις περισσότερες περιπτώσε1ς, 

πρόκειται για μεταφράσεις ξενόλγωσσωνβοηθημάτων, πeοσαρμοσμένωνσταελληνιιcά 

δεδομένα. 

Οι προσπάθεu;ς στράφηκαν σε δύο βασικές κατευθύνσεις: 

α) Τα ταξινομικά συστήματα 

β) Τα αλtαβηuιcά ευρετήρια θεμαuκών όρων (αλtαβηuιcούς κατάλογους θεμαuιc:ών 

εταχεφαλiδων ή θησαυρούς). 

Εργασίες που εντάσσονται στην πeώτη κατηγορία, αναφέρονται ενδευcuκά: 

- Οι δύο εκδόσεις της Ενωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων σε δύο θεμαuιcούς τομείς, 

της Ελληνιιcής Ιστορίας (1986) και της Ελληνucής Λογοτεχνίας (1990), και ακόμη 

μια παλιότερη (1981), σε συνεργασiα ιcαι με το Ευγενείδιο, στον τομέα της 

Αστρονομίας. 

Εξάλλου, στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας του ΊΈΙ της Αθήνας έχει γiνει σταδuικά 

πήρης μετάφραση των πινάκων ιcαι της εισαγωγής του Δειcαδιιcού Ταξινομικού 

Συστήματος του Dewey σε μια σειρά πτυχιακών εργασιών. Βεβαiως οι μετα•ράσεις 

αυτές έχουν γiνει με βάση τη 19η έκδοση και, καθώς έχουν γiνει από δuί•ορους 

σπουδαστές χωρίς προκαθορισμένες αρχές, δεν μπορούν να θεωρηθούν χρήσιμες χωρίς 

σημαντιιcή αναθεώρηση. Βασικό τους μειονέκτημα είναι η αδυναμία στη χρήση 

επιστημονιιcά σωστών όρων, αφού οι σπουδαστές δεν έχουν εΚ1tαιδευτεί στις σχετ:υc:ές 

επwτήμες. 

Ανάλογες προσπάθειες έχουν γiνει και για το Διεθνές Δεκαδιιcό Ταξινομικό 

Σύστημα (UDC). Μάλιστα μια πρόσφατη, που καλίίπτει τη Νομucή Ε11Ιστήμη, έχει 

γiνει σε συνεργασiα με καθ'ύλην αρμόδια μέλη του ΔΕΠ του Πανεπιστημίου της 

Αθήνας. Αυτή η τελευταία προσπάθεια θα μπορούσε να θεωρηθεί υπόδειγμα του 

τρόπου με τον οποίο θα έπρεπε να προετοιμάζονται αυτού του τύπου τα εργαλεία. 

Εργασίες που εμπίπτουν στη 2η κατηγορία (τα αλ+αβηuιc:ά θεμαuιcά 

ευρετήρια), ειcτός βέβιuα απο τα ευρετήρια, που συνοδεύουν τους πίναιι:ες των 

ταξινομικών σχημάτων, μπορούν να ανα•ερθούν: 



- Οι εJιανειλημμένες εκδόσεις καταλόγων θεματucών όρων του ΊΈΕ ιcαι άλλων 

βιβλιοθηκών 

- Ο ιcατάλογος θεμάτων για λαϊιcές και παι.δucές pιβιοθήιreς τηε Γενucής Γραιψατείας 

Νέας Γενιάς, ιnτό την εmμέλεια του Κ.Ντελόπουλου (1986) 

- Η 1UO ολοιcληρωμένη εργασίας στον τομέα αυτό, που συγιreντρώνει σ'ένα ογιcώδη 

τόμο 642 σελίδων, 32.000 περίπου θεματucές επucεtσ.λiδες, ύστερα απο συστη~αuιcή 

επεξεργασία 12 ετών, ε+αρμόζοντας τα ιcατάUηλα διεθνή πρότυπα. που δημοmεύθη

ιre απο την Εθνucή Βιβλιοθήιcη το 1991. 

- Αξιόλογη εργασία σ'ένα ει&ιcό τομέα, την Ιατρucή, όπου έχουν χρησιμοποιηθεί 

βιβλιοθηκάριοι. αλλά η πρωτοβουλία δεν ξεκίνησε απο βιβλιοθηκάeιοuς, είναι αυτή 

της ΙΑ ΤΡΟΤΕΚ. για την οποία θα ιnτάρχει χωewτή εισήγηση . 

. - Στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας των ΊΈΙ Αθήνας, έχει αρχ'σει μια προσπάθεια 

συγιcέντρωσης θεματucών επucεtσ.λiδων απο ένα αριθμό βιβλιοθηκών της Αθήνας, ώστε 

να συγκροτηθεί τελικά ένα ενιαίο σώμα, που να καλύπτει όλο το +άσμα των γνώσεων. 

Η προσπάθεια αυτή έχει διακοπεί, επειδή η υπεύθυνη ιcαθηγήτρια αποιιcnάζει με 

άδεια.. 

ΠαράUηλα, η Επιτροπή Τιnτοποίησης και Πληρο+όρησης του ΕΛΟΤ (ΊΈ-22) 

ετοιμάζει πρότυπα με οδηγίες και κανόνες για τη διαμόρ+ωση επucεtσ.λiδων και τη 

συγκρότηση θησαυρών. 

Εργασίες ανάλογες βρίσκονται, βέβαια, και σε βιβλία καθηγητών των 1Έ1. 

Ο Θησαυρός βοηθά στην αποτελεσματικότητα της βιβλιογραφικής έρευνας. 

Ισχύει σε οποιοδήποτε σύστημα, όπου η επιλογή των όρων ευρετηρίασης απαιτεί 

ανθρώπινες διανοητικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των συστημά

των στα οποία χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής, αλλά για περιορισμένες 

μόνο εργασίες, όπως π.χ. αρχειοθέτηση των όρων και των μεταξύ τους σχέσεων, 

ταύτιση των όρων κατά τη βιβλιογραφική έρευνα κλπ. 

Ο θησαυρός απο άποψη λειτουργίας είναι ένα εργαλείο ελέγχου της ορολογίας, 

που προορίζεται για την τεκμηρίωση και την πληροφόρηση. 

Απο άποψη δομής είναι ένα λεξιλόγιο ελεγχόμενο και δυναμικό που οι όροι του 

διατηρούν και φανερώνουν τις μεταξύ τους σχέσεις, ιεραρχικές ή άλλου είδους, και 

χρησιμοποιείται συνήθως σε ένα ιδιαίτερο τομέα γνώσεων. Αποτελεί ένα δομημένο 

κομμάτι της φυσικής γλώσσας, που αντανακλά το θεματικό περιεχόμενο του 
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βιβλι.ογρα•ucού υλικού. Οροι που περιγρά•ουν το ανuκείμενο, αλλά όχι το περιεχόμε

νο του υλικού, όπως ονόματα συγγρα•έων, περιοδucών (βιβλιογραφική περιγρα•ή) δεν 

είναι ανάγκη να είναι μέρος του θησαυρού. Μπορούν να αποτελούν παράρτημά του. 

21. Ο Qnσcιueό<; στΊ)Qiζετcιι 

α) στην εταλογή όρων που προτιμώνται απο άλλους με προκαθορωμένο παραπεμπτucό 

μηχανισμό. 

Οι όροι που κρατάμε για ένα θησαυρό ονομάζονται "περιγραφείς". Εκφράζουν 

έννοιες ή συνδυασμούς εννοιών. 

Στην αποτελεσματucή σύνταξη ενός "θησαυρού" συμβάλει πολύ η επεξεργασία 

του με Η/Υ και γιαυτό μπαίνει όλο και περισσότερο στους μηχανισμούς της 

Ορολογίας και της Πληροφόρησης. 

β) στην ανάδειξη και επισήμανση των μεταξύ των διαφόρων όρων σχέσεων. Οι 

σχέσεις αυτές δείχνονται με σύμβολα: είτε συντομογραφίες ενδεucτucές του είδους 

των σχέσεων, οπότε είναι διαφορετικές στις διά•ορες γλώσσες, είτε με γραφικά 

σύμβολα, που ισχύουν ανεξάρτητα απο γλώσσa. 

Βλέπε πίνακα με συντομογραφίες και γρα•ικά σύμβολα1 

Σε αντίθεση με ένα ερμηνευτικό λεξικό, που προμηθεύει για κάθε όρο όλες τις 

δυνατές έννοιες, που μπορεί να εκφράζει αυτός, κατά περίπτωση, στη φυσucή γλώσσ?, 

ο θησαυρός περιλαμβάνει μόνο την επιλεγμένη για κάθε όρο έννοια. Αν χρειάζεται 

ο όρος θα συνοδεύεται από διευκρινιστucή σημείωση, που αποκλείει όλες τις άλλες 

έννοιες. 

Ενας θησαυρός μπορεί να παρουσιασθεί σαν ένα αλφαβητucό ευρετήριο και οι 

όροι του μπορεί να χρησιμοποιηθούν όπως σ'ένα ευρετήριο. Αλλά ο θησαυρός 

δεν είναι μόνο ευρετήριο. Ταξινομεί τους όρους σε ιεραρχικές κατηγορίες όπως 

σ'ένα ταξινομucό σύστημα. Ο θησαυρός όμως είναι mo ευέλικτος απο οποιοδήποτε 

ιεραρχιιcό σχήμα, γιατί οι διάφορες διαψέσεις, απόψεις ή εξειδικεύσεις σχηματίζο

νται με ελεύθερους συνδυασμούς, που δεν εντάσσονται υποχρεωτικά σε αυστηρά 

καθορωμένες τεχνητές δομές. 

1 Οι παρατcεμπτιχοί όροι στα ελληνιχά δεν έχουν τυποποιηθε( 
αχ6μα ατcο την Επιτροπή ΤΕ-22 
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23. Πολύγλωσσοι θηgαU{Κ>ί 

Η ανάπτυξη και η διεθνής ανταλλαγή πληροφοριών (όπως π.χ. OCDE) απαιτεί 

μια δέσμευση σε επίπεδο πολύγλωσσης συνεργασίας. 

Για την κατασκευή πολύγλωσσων Θησαυρών υπάρχει το Πρότυπο του ISO 5964 -

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη δημιουργία και ανάπτυξη πολύγλωσσων Θησαυρών. 

Υπάρχουν σ'αυτόν οδηγίες που στηρίζονται στο πρότυπο ISO 2788 (οδηγίες ή 

αρχές) για μονόγλωσσους Θησαυρούς. 

Ενας πολύγλωσσος Θησαυρός δομημένος καλά μπορεί να παίξει ένα σημαντικό 

ρόλο στη βελτίωση των συστημάτων πληροφόρησης αλλά είναι φανερό ότι οι μέθοδοι 

και οδηγίες δεν μπορούν να εφαρμοσθούν κατά τον ίδιο πρότυπο τρόπο σε όλες τις 

γλώσσες. 

Ξειcινάμ~ απο μια πρωτεύουσα γλώσσα και τη συνδέουμε με τη δευτερεύουσα 

γλώσσα. Υπάρχει η γλώσσα πηγή και η γλώσσα στόχος. 

2.4. Στον τομέα των οδη-yιών ηα δημιοuenα θησαυρών έχουν γίνει αξιόλογες 

εργασίες απο Εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς. Αναφέρουμε α) την UNESCO, 

ειδικά το Τμήμα της Επιστημονικής και Τεχνικής Πληροφόρησης (UNISIST) 

β) την Διεθνή Οργάνωση Τυποποίησης (ISO) με την Τεχνική Εmτροπή 'Τεκμηρίωσης 

και Πληροφόρησης" ΤΕ-46. Παράλληλα και Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης όπως 

η AFNOR επεξεργάσθηκαν Κανόνες για της σύνταξη Θησαυρών. 

Εmσημαίνουμε ότι δεν είναι "πρότυπα" αλλά "οδηγίες" ή "αρχές" ,σύμφωνα με 

την UNESCO, γιατί ο κάθε Θησαυρός έχει τις ιδιαιτερότητές του. 

3. Εmχειρήσαμε μια σύντομη παρουσίαση των κυριώτερων προσπαθειών, που 

έχουν γίνει απο τις Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης, την ΤΕ 22 του ΕΛΟΤ, 

την Ενωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων, τη Σχολή Βιβλιοθηκονομίας, ακόμα και από 

ατομικές εργασίες βιβλιοθηκαρίων, για να δημιουργηθούν ελληνικά βοηθήματα στον 

τομέα τς ορολογίας: τόσο με οδηγίες για τη διαμόρφωση ορολογίας, όσο και τη 

σύνταξη και δημοσιοποίηση καταλόγων με έτοιμες θεματικές εmιcεφαλίδες ή 

περιγραφείς, που θα μπορούσαν να χρηmμοποιηθ.ούν αυτούσια αnο τις διάφορες 

υπηρεσίες. 
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Κάναμε μια ειδικότερη αναφορά στο Θησαυρό, επειδή σήμερα εκδηλώνεται 

μεγάλο ενδιαφέρον απο τις διάφορες υ1τηρεσίες και για το λόγο αυτό βρίσκεται στο 

κέντρο των δραστηριοτήτων της Επιτροπής μας. 

Η παρουσίαση που κάναμε εδώ, δεν είναι πλήρης. Παραλείφθηκαν αρκετές 

προσπάθειες, και, το χειρότερο, θα υπάρχουν ασφαλώς πολλές, που δε γνωρίζουμε. 

Χρειάζεται να γίνει μια πλήρης καταγραφή και αξιολόγηση. Οσο υπάρχουν εργασίες 

που μας ξεφεύγουν, πολλλές προσπάθειες θα μένουν αναξιοποίητες και πολλές 

δυνάμεις θα σπαταλιώνται σε επικαλύψεις. Η πλήρης και σωστή πληροφόρηση, και 

στον ιδιαίτερο αυτό τομέα της Πληροφόρησης, πρέπει να επιστρατευθεί. 

fΠΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΣΕΩΝ θΗΣΑ ΥΡΟΥ 

Σχέσεις ισοδυναμίας 

ΧΡ Προηγείται του προτψόμενου όρου 

ΧΑ Προηγείται του μη προτιμόμενου όρου 

Ιεραρχυcές Σχέσεις 

ΚΟ Κορυφαίος όρος σε μια ιεραρχία 

ΠΟ Πλατύτερος όρος 

Περαιτέρω διακρίσεις μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση των: 

nor: Πλατύτερος όρος (γένους) 
ΠΟΜ Πλατύτερος όρος (μέρους) 

ΕΟ Ειδικότερος ή στενότερος όρος 

Περαιτέρω διακρίσεις μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση των: 

ΕΟΓ Ειδικότερος όρος (γένους) 

ΕΟΜ Ειδικότερος όρος (μέρο~) 

Σχέσεις Συσχέτισης 

ΣΟ Σχετικός όρος 
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Σύμβολο 

-> 

< 

> 

--< 

> --

+ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 

Σημασiα 

Σχέσεις ισοδυναμίας 

Σύμβολο που προηγείται: 

α) του προτιμόμενου όρου 

β) του μη προτιμόμενου όρου 

Ιεραρχucές σχέσεις 

Σύμβολο που προηγείται: 

α) του πλατύτερου ή ανώτερου ιεραρχικά όρου 

β) του ειδικότερου ή κατώτερου ιεραρχικά όρου 

γ) του πλατύτερου όρου (γένους) 

δ) του ειδικότερου όρου (μέρους) 

Σχέσεις συσχέuσης 

Σύμβολο που προηγείται κάθε συναφούς ή συγγενικού όρου 

Σύνδεση 

Σύμ~ολο που τυπώνεται μεταξύ δύο όρων για να δείξει ότι αυτοί πρέπει 

να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό για να αντιπροσωπεύσουν μια 

σύνθετη έννοια 
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