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ΆγγεΛική Βαζαtου 

ΒιβΛιοθηκάριος 

Ιδρυμα Ευγενtδου 
ΒιβΛιοθήκη 

Περ(Ληψη: Η βιβΛιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενιδου, Τεχνική και 
Επιστημονική , καΛύπτει θέματα θετικών, Φυσικών , Εφαρμοσμένων 
Επιστημών και ΠΛηροφορικής και δLνει τα Λήμματά της στα εΛΛην ικά 

και στα αγγΛικά από το 1966. Δέκα χιΛιάδες θεματικές επικεφαΛ Lδες 
έχουν δοθε( και αποτεΛούν συΛΛογική προσπάθεια όΛων όσων κατά τη 
~ιάρκεια αυτών των χρόνων εργάστηκαν και εργάζονται στη βιβΛιοθήκη. 
Χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο ο κατάΛογος θεματικών επικεφαΛ ( δων της 
ΒιβΛ ι οθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress Subject Headings). 
Πηγή οι 23.000 τόμοι και εξειδικευμένα περιοδικά της βιβΛιοθήκης που 
με τον τρόπο αυτό γ(νονται περισσότερο εύχρηστα από τους αναγνώστες 

της και αξιοποιούνται καΛΛιτερα οι πΛηροφοριες που περιέχουν. 
Σε εξέΛιξη βρ(σκεται η μηχανοργάνωση της βιβΛιοθήκης. 
Σ'αυτήν την εισήγηση δ(νεται το ιστορικό αυτού του έργου, οι 

διαφορετικές απόψεις , οι προβΛηματισμοι και οι αποφάσεις μας για την 

τύχη αυτών των Λημμάτων μπροστά στον υποΛογιστή. Ακόμα επισημα ινετα ι 

η έΛΛειψ η καθιερωμένης εΛΛηνικής οροΛογ(ας που θα διευκόΛυνε την 

επικοινωνια μεταξύ βιβΛιοθηκών και κέντρων πΛηροφόρησης. 

EUGENIDES FOUNDΆTION LIBRARY SUBJECT HEΆDINGS 
26 YEΆRS OF EXPERIENCE. PROBLEMS - ΆUΤΟΜΆΤΙΟΝ 

Summary: Eugenides Foundation Library, which is specialized in 
Physical, Άpplied as well as in Computer Sciences , has been producing 
its subject headings both in english and greek since 1966. Άlmost 
10.000 subject headings have been produced since 1966 whi ch are a 
product of the collective work of the library. 

Our basic guide was the Library of Congress Subject Headings in 
order for the 23.000 books and scientific magazines of our library to 
be more useful and easily available to our users. 

Today, we are in a phase of computerizing the library. This 
presentation is an attempt to make a short historical review of this 
try and also to present the different approaches and opinions as well 
as decisions that have been made during this process. It is also 
noteworthy to mention that the absence of any formal greek terminolo
gy concerning science has been an obstacle to the establishment of 
proper relation between libraries and information c enters. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Τα τεΛευταια χρόνια, με την εμφάνιση πακέτων βιβΛιοθηκονομικών 
προγραμμάτων στην ΕΛΛηνική αγορά και το πέρασμα στον αυτοματισμό όΛο 
και περισσότερου αριθμού βιβλιοθηκών, έγιναν στο χώρο μας ποΛΛές 
συζητήσεις σε Συνέδρια και Σεμινάρια για τις θεματικές επικεφαΛ(-
δες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου ( Library of Congress Subject 
Headings ) . θεωρήθηκαν εκτεταμένες υπερβολικά, δtσχρηστες και επομένως 
ξεπερασμένες και αναχρονιστικές μπροστά στους ''θησαυρούς", τις Λέξεις 

κλειδιά και τη θαυμαστή δυνατότητα που δtνει η Λογική του Boole στην 
αυτοματοποιημένη ανάκτηση της πΛηροφορ tας. 

Παρακολουθώντας και συμμετέχοντας σ'αυτές τις συγκεντρώσεις και 
συζητήσεις προβληματιστήκαμε βαθειά επειδή η γνώμη των περισσοτέρων 
ειδικών έκΛιναν με την άποψη και προτροπή να ξεφύγουμε από τους 

παραδοσιακούς τρόπους δουλειάς που ακολουθούσαμε και να ριχτούμε στην 
θαυμαστή περιπέτεια και τις δυνατότητες της Νέας τεχνοΛογtας. 

Το δLΛΛημα ήταν μεγάλο για μας. Δέκα χιλιάδες Λήμματα στα 26 
χρόνια Λειτουργtας της βιβλιοθήκης του Ι.Ε. έχουν ως πρότυπο τις 

εκάστοτε εκδόσεις του θεματικού Καταλόγου της Βιβλιοθήκης του 

Κογκρέσου. Ακολουθούν τις αρχές του και εν μέρει τις διασυνδετικές 
παραπομπές και τις σχέσεις ιεραρχtας. 

Επρεπε πιεστικά να αποφασισουμε γιατι από τον Μάρτιο του 1991 
έχουμε μπει στο στάδιο της αυτοματοποtησης των Λειτουργιών της 

βιβλιοθήκης. 
Μέρος αυτής της εισήγησης αποτεΛε( το ιστορικό αυτού του έργου, 

η εξέλιξή του μέσα στα χρόνια που πέρασαν, η σταδιακή προσαρμογή του 

στους σύγχρονους γραμματικούς κανόνες, και ο εκσυγχρονισμός της 
επιστημονικής οροΛογ(ας (αΛΛαγές που και η (δια η Βιβλιοθήκη του 
Κογκρέσου πραγματοποιει κατά την διάρκεια της μακράς ιστοριας τ~S 

(1898-). 
Αυτή η εργασ(α εtναι επ(σης απόδοση τιμής στους ανθρώπους που 

χρόνια πριν , έβαλαν γερά θεμέλια στη Βιβλιοθήκη του Ι . Ε. με τον 

επιστημονικό σχεδιασμό, την οργάνωση και τον προγραμματισμό για την 

μεΛΛοντική εξέΛιξη της. 

Η πρωτοπόρος για τα εΛΛηνικά δεδομένα εργασια τους αποδε (χτηκε 
κλασική μα και επικαιρη. Σ'αυτήν πατάμε και σήμερα και τολμάμε να 
πούμε ότι προχωρούμε μπροστά απλώνοντας το χέρι για συνεργασια και 

κοινή πολιτική με σκοπό την "υπηρέτηση" του χρήστη . 

Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στον προβληματισμό για το μέΛΛον του 
θεματικού μας καταλόγου μπροστά στην μηχανοργάνωση στις αποφάσεις που 

πάρθηκαν κα ι στις Λύσεις που δόθηκαν. Παρ'όΛο που τα Λήμματα 
~μφισβητήθηκαν , ενθαρυντικά μηνύματα από τον χώρο των εΛΛηνικών 

3ιβΛιοθηκών έρχονται να στηρ(ξουν τις αποφάσεις μας. Ενα από αυτά 
~ιναι η έκδοση της ΕΒΕ "Κατάλογος ΕΛΛηνικών θεματικών ΕπικεφαΛ (δων", 

L991 που όπως ειναι γνωστό στηρ t ζετα ι ουσιαστικά στο αντιστοιχο έργο 
rης Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και το πιο σημαντι κό , μέσα στις ομόφω
ιες αποφάσεις που πάρθηκαν στο lo ΠανεΛΛήνιο συμπόσιο για τις Πανε
τιστημιακές Βιβλιοθήκες (11-13 Μαtου 1992) θεσπtζεται ότι : 

"Οι θεματικές επικεφα.ΗC;:-; πρέπει να ακολουθούν αυτές της 
3ιβΛιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress Subject Headings) " 
( 1) . 
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Από το 1966, χρονοΛογια που ανοιχτηκε στο κοινό, άρχισε να 
δημιουργειται στην εΛΛηνική & αγγΛική γΛώσσα ο Λημματικός κατάΛογος 
της βιβΛιοθήκης. 

Τέσσερα χρόν ια πρ ιν ειχε προηγηθει ο γενικός σχεδιασμός , ειχαν 

μεΛετηθει τα επιμέρους θέματα κα ι ειχαν παρθει οι βασικές αποφάσεις 
για την οργάνωση , το υΛικό και την μεΛΛοντ ική εξέΛιξη της Β ι βΛιοθή κ ης 
(2) . 

Το επιστημονικό υΛικό της θα αφορούσε τις Φυσικές και θετικές 
επιστήμες και τη ν τεχνοΛογ ια. Σκοπός της θα ήταν η προαγωγή της 
τεχνικής και επαγγεΛματικής εκπαιδευσης σε όΛες τις βαθμιδες τ ης. 

Η ΒιβΛιοθήκη θα έδινε μεγάΛ ο βάρος στην ανάΛυση του υΛικού της 
αξιοποιόντας το με θεματικές επ ικεφαΛ( δες (Λήμματα) . 

Συγ χρόνως από τους ανθρώπους που έβαΛαν τα θεμέΛι α αυτού του 
έργου αποφασ ιστηκε να χρησιμοποιηθει σαν ε ιδος πρότυπου, ο θεματικός 
κατάΛογος της ΒιβΛιοθήκης του Κογκρέσου, ο πιο πΛήρης διεθνώς για 

χρήση στις βιβ Λ ιοθήκες . 

Αποφασ ιστηκ ε , καθώς θα γι νόταν η ταξι νόμηση του υΛικού, να 
αναζητε(ται και να επιΛέγεται το αγγΛικό Λήμμα και αμέσως να γ(νεται 
η μετάφραση και να καθιερώνεται ο όρος στα ε ΛΛ ην ικά. 

ΑκοΛουθήθηκ ε απόΛυτα η δομή και οι κανόνες τ ο υ LCSH εφ 'όσον 
ταιριάζουν με την εΛΛηνική γΛώσσα. Οπου δεν ταιριάζουν έγιναν 
προσαρμογ έ ς . 

Το θέμα που τεΛι κά καθιερώνεται και μπαινει στο Λεξικογραφικό 
κατάΛογο, εμφαν(ζεται στο επάνω μέρος των δεΛτ (ων του καταΛόγου με 

κεφαΛα(α γράμματα μαζ( με παραπομπές που το συμπΛηρώνουν . Συγχρόνως 
γράφεται σε ειδικά δεΛτtα εΛΛηνικά με το αντ(στοιχο αγγΛικό από κάτω 
και αγγΛικά με το αντιστοιχο εΛΛ ηνικ ό. Σ'αυτά τα δεΛτια γράφεται και 
ο αριθμός ταξι νόμησης που αντιστοιχει στο θέμα. 

Ετσι δημιουργήθηκαν σε δεΛτ(α 2 κατάΛογοι ο αγγΛικός και ο 
εΛΛηνικός που αποτεΛούν τους Λημματικούς καταΛόγους της ΒιβΛιοθήκης 

του Ι.Ε . . Και οι 2 κατάΛογοι συντηρούνται , προσαρμόζονται στους 

νεότερους κανόνες και συμπΛηρώνονται καθημερι νά μ ε τα νέα Λ ήμματα που 
επιΛέγονται από την ανάΛυση του ντοκουμέντου. 

2.1 Για την παραγωγή των Λημμάτων ακοΛουθήθηκαν ορισμένο ι 

κανόνες ( 3): 
α) Το περιεχόμενο του ντοκουμέντου χαρακτηρ(ζεται από το Λήμμα 

όσο το δυνατόν με ακρLβεια 
β) Αποφεύγεται το γενικό Λήμμα όταν υπάρχει ειδικότερο 

γ) Το ουσ ι αστικό ε(να ι η απΛούστερη μορφή του Λήμματος μόνο του 
ή σε μια σε ι ρά από συνδιασμούς 

δ) Χρησιμοποιε(ται ο συνδιασμός 2 ουσιαστικών με ή χωρις 
συνδετικό ή με άΛΛα μέρη του Λόγου. 

ε) ΑκοΛουθούμε την ανεστραμμένη μορφή Λήμματος κα ι όχι τη σειρά 

της φυσικής γΛώσσας, όχι πάντα σύμφωνα με τους κανόνες της LC αΛΛά με 
σεβασμό στη δομή της εΛΛηνικής γΛώσσας. 

στ) Χρησιμοποιούνται οι διασυνδετικές παραπομπές με τις ενδε(ξεις 

"See also" = "βΛέπε επισης" για να συνδέσουμε συγγενε(ς όρους μεταξύ 
τους και την ένδειξη "See " = "βΛέπε " για να καθοριστούν οι όροι που 
χρησιμοποιούμε στη ΒιβΛιοθήκη. 
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ζ) Χρησιμοποιούνται οι υποδιαιρέσεις για να χαρακτηρ(σουν το 

περιεχόμενο, τον τύπο, την άποψη, τον τόπο ή τον χρόνο. 

2.2 Για την απόδοση των όρων στα εΛΛηνικά αντιμετωπ(ζουμε ένα 
σημαντικό πρόβΛημα γιατ( δεν υπάρχει καθιερωμένη εΛΛηνική επιστημο

νική οροΛογια. Χρησιμοποιούμε Λεξικά τεχνικά, επιστημονικά, γΛωσσικά 
και εγκυκΛοπα(δειες καθώς επισης και τον αΛφαβητικό θησαυρό όρων 

EUROVOC : Λουξεμβούργο, Υπηρεσια εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

1987 και διάφορους άΛΛους "θησαυρούς" όπως τον "θησαυρό ΕπαγγεΛματι
κής Κατάρτισης CEDEFOP, 1988 (έκδοση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου). 

ΤέΛος, ευρετήρια όρων που βρ(σκουμε στα ντοκουμέντα και όποτε 
ε(ναι δυνατόν ζητειται και η γνώμη ειδικών. 

3. ΕξέΛιξη και εκσυγχρονισμός 

Το 1987 στάθηκε ένας ακόμα σημαντικός σταθμός στην έξέΛιξη και 
τον εκσυγχρονισμό της βιβΛιοθήκης. Η ΚΛα(ρη Λεντάρη ανέΛαβε την 
διεύθυνσή της. Μια μεΛετημένη και καΛά σχεδιασμένη επιχεLρηση εκσυγ
χρονισμού της ΒιβΛιοθήκης αρχ(ζει: · 

3 . 1 Πρώτη απόφαση: Η εφαρμογή των ACCR2 (Anglo-ameridan 
Cataloging Rules 2) στην περιγραφική καταΛογογράφηση των ντοκουμέντων 
το πρότυπο των οποιων ακοΛουθε( και η πΛειοψηφια των εΛΛηνικών 

βιβΛιοθηκών . 
3.2 Δεύτερη καθοριστική απόφαση : Η σταδιακή αναπροσαρμογή του 

υΛικού μας στην αναπτυγμένη μορφή της 20ης έκδοσης του DEWEY (DEWEY 
DECIMAL CLASSIFICATION). Μέχρι τότ ε η ΒιβΛιοθήκη έριχνε το βάρος της 
στις θεματικές επικεφαΛLδες και περιόριζε τη ανάπτυξη του ταξινομικού 
αριθμού που εκφράζει πιο ειδικά το θέμα. 

4. Προσαρμογή της ΒιβΛιοθήκης στα νέα δεδομένα 

Εν τω μεταξύ οι καιρο( δεν περιμένουν. Η ανάγκη για αΛΛαγές 
εLναι μεγάΛη εφόσον ζούμε την εποχή της τεχνοΛογικής έκρηξης , την 
εποχή της επανάστασης στην πΛηροφόρηση. Οπως συμπεραινει και ο Peter 
Underwood (4) του τμήματος Σπουδών ΒιβΛι οθηκονομιας και ΠΛηροφόρησης 
του Πανεπιστημιου του Wales: Ο καθένας θα ήθεΛε μια ''ήσυχη ζωή ". Η 

ανάπτυξη όμως καΛΛLτερων και πιο αποδοτικών υπηρεσιών δεν μπορ ει να 
συμβε( χωρις να αΛΛάξοuμε και να εκσυγχρον(σουμε τις υπάρχουσες μεθό
δους μας. Ο ρόΛος της διο(κησης ε(ναι να πετύχει τρόπους με τους 

οποιους η αΛΛαγή να επέΛθει με τη Λιγότερη αναστάτωση . 

4 . 1 Οι Η/Υ εξεΛισσονται με ταχύτητα ιΛιγγιώδη ως τομέας 
αυθύπαρκτος στη κατάταξη της Ανθρώπινης Γνώσης, ενώ εισάγονται και 
υπηρετούν όΛους τους τομεtς των Επιστημών. Η ΒιβΛιοθήκη αναπτύσει ένα 
καΛό τμήμα Η/Υ και πΛηροφορικής. ΟΛο αυτό το υΛικό πρέπει να ευρετη

ριαστε ι και να ταξινομηθεt βάσει των ριζικών αΛΛαγών που η 20η έκδοση 

του DEWEY και η πΛηθώρα των νέων Λημμάτων της llης έκδοσης της ΒιβΛι
οθήκης του Κογκρέσου δtνουν. Η ανάγκη αναταξινόμησης και του παΛιού 
υΛικού κρινεται απαραιτητη. Ακόμα, η πΛηθώρα των νέων θεματικών 

επικεφαΛtδων που προκύπτουν από την ευρετηρtαση του νέου υΛικού, 
οδηγε( στον εξ αρχής σχεδιασμό του άγνωστου για τους μη ειδικούς 
αυτού του τομέα. 
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Δύο στελέχη της Βιβλιοθήκης, οι κυρ(ες Κριαράκη και ΚαραχάΛιου 
αναλαμβάνουν αυτό το δύσκολο έργο : Μελετούν τη δομή των νέων Λημμάτων 
συμβουλεύονται ειδικά Λεξικά, ευρετήρια όρων, εγκυκΛοπα(δειες. 

Διαβάζουν σχετικά βιβΛ(α για να αποδόσουν στα ελληνικά κάθε νέα 

θεματική επικεφαΛ(δα που προκύπτει. Συγχρόνως δ(νεται στο θέμα και η 
αντιστοιχη ταξινόμηση αφού και οι δύο αυτές εργασ(ες ε(ναι αΛΛηΛέν
δετες . 

Ετσι δημιουργε(ται ένας κατάλογος οδηγός των θεματικών 
επικεφαΛLδων αυτού του τομέα, ελέγχεται από ειδικούς, διορθώνεται 

και ενσωματώνεται στον θεματικό δεΛτιοκατάΛογο της Βιβλιοθήκης . 

4.2 Οι υπολογιστές όμως δεν ήταν το μόνο τμήμα της Βιβλ ι οθήκης 
που χρειαζόταν αναθεώρηση. Και άΛΛες μεγάλες κατηγορ(ες επεLγει να 
αναταξινομηθούν και πρέπει να προσαρμοστούν στη σύγχρονη επιστημονι 
κή οροΛογ(α. 

ΟΛη αυτή η εργασ ι α έπρεπε να γ(νει, τμηματικά βέβαια, χωρ(ς να 
διακοπε( η Λειτουργ(α της Βιβλιοθήκης και οι τρέχουσες εργασ(ες , από 
το περιορισμένο σε αριθμό προσωπικό. Αυτό θα έπαιρνε πολύ χρόνο. Η 
Λύση δ(νεται: Ε(ναι εποχή που βλέπουν το φως αξιόΛογες εργασ L ες 
ασκούμενων τότε στη Βιβλιοθήκη από τη Σχολή ΒιβΛιοθηκονομ(ας των ΤΕΙ . 

Η αξιοπο(ηση των δυνατοτήτων και του ενδιαφέροντος αυτών των νέων 
συναδέλφων για μάθηση, απέδωσε θαυμάσιους καρπούς. Ετσι οι θεματικές 
επικεφαΛLδες της Βιβλιοθήκης στα Μαθηματι κ ά τη Φυσική και Χημε(α 

ελέγχονται και προσαρμόζονται στη νέα ταξινόμηση ενώ γLνονται και οι 
αντLστοιχες διορθώσεις στα βιβΛ(α, στον Λημματικό τον τοπογραφ ι κό και 
τους Λεξικογραφικούς καταλόγους της Βιβλιοθήκης. 

Συγχρόνως εκδ ( δεται μια σημαντική πτυχιακή εργασια (5) που 
επεκτε(νεται και σε όρους έξω από το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης του 

Ι.Ε. και ακοΛουθεLται από την αντ(στοιχη ταξινόμηση . Η εΛΛηνική και 
αγγλική απόδοση των όρων έχει την έγκυρη γνώμη ειδικών επιστημόνων 
που έκαναν τον έλεγχο κάθε τομέα . 

Μια άΛΛη εργασ(α (6) ειχε θέμα τη απόδοση στα ελληνικά των 
βιβΛιοθηκονομικών όρων από τον κατάΛογο των θεματικών επικεφαΛ L δων 
του Sears list of Subject Headings (13η έκδοση, 1986) . 

Το Νοέμβριο του 1989 η έΛΛε ι ψη ειδικής εΛΛηνικής βιβΛιογραφιας 
πάνω στο θέμα "ΗΛεκτρονικές κατασκευές" , για την εξυπηρέτηση 
σπουδαστών τεχν ικών σχοΛών που ζητούν η πΛηροφορια να τους δοθε ι στα 

εΛΛηνικά, οδήγησε στην αποδεΛτLωση άρθρων σχετικού περιοδικού της 
ΒιβΛιοθήκης και την θεματική ευρετηρ(ασή τους (7). Οι όροι δόθηκαν 
στα εΛΛηνι κ ά και στα αγγλικά και ελέγ χθησαν από ειδικό. 

Το (διο έ γι νε αργότερα και στη 'Άστρονομ(α" (8) ενώ ανατέθηκαν 

συγχρόνως στην ασκούμενη οι αΛΛαγέ ς στη ταξινόμηση και οι διορθώσεις 
στους καταλόγους κα ι τα βιβΛ(α . Εγιν ε επ ( σης επανέΛεγχος κα ι δ ιορθώ
σεις στα Λήμματα του τομέα . 

θέΛω να κάνω μια πρόταση: Αυτές οι πτυ χ ιακέ ς ερ γασ(ες, πο υ έχουν 
σαν βάση τον θεματικό κατάΛο γ ο της ΒιβΛιοθήκης του Ι . Ε. και έχουν 

θέμα την οροΛογια μαζι μ ε άΛΛες ποΛΛές έγκυρες που ισως υπάρχουν, να 
τεθούν υπόψη μιας επι τροπής ε ιδικών και να αξι οΛογηθούν γιατ ι μπορει 
να συμβάΛΛουν στο στόχο : την απόκτηση πρότυπης επιστημονικής οροΛο

γ ι ας τόσο αναγκαιας γ ια επικοινωνια. 
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5. Πέρασμα στον αυτοματισμό 

Το Μάρτιο του 1991 αποφασισαμε να φτιάξουμε ένα δικό μας 
πρόγραμμα σε συνεργασια με ειδικό προγραμματιστή. θεωρήσαμε σωστό να 
διατηρήσουμε σε ξεχωριστό αρχειο τις θεματικές επικεφαλιδες της 

Βιβλιοθήκης. 
Ετσι αρχισαμε την εισαγωγή τους στον Η/Υ και παράλληλα προσπα

θούμε να τις ξαναελέγξουμε, προσαρμόζοντάς τες στη δημοτική ή στη 

σύγχρονη επιστημονική ορολογ ι α. Αυτή η απόφαση μας ήταν σύμφωνη με 
τη γενικότερη τάση η οποια υποστηρ(ζει τη διατήρηση του δελτιοκα
ταλόγου παράλληλα με τους υπολογιστές. 

Ενα παράδειγμα: Το άρθρο των Louis Bellamy και Linda Bickham (9) 
αναφέρεται στην εξέλιξη του ''θησαυρού" μιας εξ' αρχής αυτοματοποιημέ~ 

νης βιοtατρικής βιβλιοθήκης της "Genentech Library". Επισημαινει τι~ 
επικαλύψεις και τα προβλήματα που προέκυψαν από την σύγχρονη χρήση 
δυο διαφορετικών καταλόγων θεματικών επικεφαλLδων:του KESH (Kedical 
Subject Headings) και του LCSH (Library of Congress Subject Headings ) 
και την απόφασή τους να κατασκευάσουν " θησαυρό " για την σε βάθος 
αξιοποιηση του υλικού αυτής της ειδικής βιβλιοθήκης . 

Σ'αυτό το άρθρο αναπτύσουν την μέθοδο που ακολούθησαν : Ο "θησαυ
ρός" στηρ(χτηκε για πρακτικούς λόγους στο μεγαλύτερο μέρος του στα 
υπάρχοντα λήμματα του LC και του MESH ενώ λLγοι όροι πάρθηκαν κατ' 
ευθε(αν από τα ντοκουμέντα. Οι διορθώσεις στα λήμματα έγιναν στον 
"επιγραμμής " (online) κατάλογο, καθώς επ(σης και στον τοπογραφικό 
και τον λεξικογραφικό δεΛτιοκατάλογο της βιβλιοθήκης . 

6. Διαπιστώσεις, Συμπεράσματα, Προτάσεις 

Οι θέσεις και οι προβληματισμοι που αναπτύχθηκαν μας οδηγούν 

στην απόφαση να κάνουμε προσεκτικά και σταθερά βήματα προς την 
αυτοματοποιηση. ΠαράλΛη~α προσέχουμε ο ενθουσιασμός για την εφαρμογή 
των νέων τεχνο~ογιών στην επιστήμη της Πληροφόρησης να μην γινει 
αιτια "να ξαναανακαλύψουμε τον τροχό'' όπως ευφυώς και παραστατικά 

κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, υπέρμαχος των προτύπων ο Rodney Brunt 
(10) του τμήματος Σπουδών Βιβλιοθηκονομιας & Πληροφόρησης στο 
Πανεπιστήμιο του Belfast. Επισημαινει ότι η αυτοματοποιηση δημιούργη
σε την άποψη σε πολλούς βιβλιοθηκάριους πως δεν χρειάζονται τα πρότυ
τυπα αφού το μέλλον στην έρευνα ειναι η λογική του Boole. 
Υποστηριζει οτι η νέα τεχνολογια δεν σημαινει με κανέναν τρόπο το 
τέ~ος των προτύπων που υπηρέτησαν τη βιβλιοθηκονομι κή κοινότητα πάνω 

από εκατό χρόνια . 'Έμφανιστηκαν " λέει, " όταν οι β ι βλ ιοθήκες και οι 
μονάδες πληροφόρησης διαπιστ~σαν ότι δεν μπορούν να σταθούν μόνες , 
ότι έχουν την ανάγκη επικοινωνιας μεταξύ τους , και σ•αυτή την επι
κοινων(α τα πρότυπα ήταν τα απαρα(τητα οχήματα''. " Να μην ξαναανακα
λύψουμε τον τροχό γιατι κάθε εγκατάλειψή τους εκει θα μας οδηγήσει ", 

επισημαινει και τονιζει ότ ι : 'Άυτοι που σήμερα χρησιμοποιούν πρότυπα 
ειναι πιο κοντά στην εξέλιξή τους ". 

6 . 1 Κατα~ήγοντας, προτε(νω ότι αν και ε ι ναι γνωστό οτι ο 
κ ατάΛογος των θεματικών επικεφα~[δων της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου 

δε ν έχει την έννοια του "προτύπου " με την κυριολεκτι κή σημασια της 

λέξης , στην Ελλάδα όπως και στο εξωτερικό (έχει ήδη αποδοθε( στα 
γαλλικά και ισπανικά) θεωρειται πρότυπος λόγω της εuρειας χρήσης του 
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από ένα μεγάλο αριθμό βιβλιοθηκών. Σε μια τέτοια βάση Λοιπόν πρέπει 
να τον χρησιμοποιήσουμε. Πόσο μάλλον όταν οι Ελληνικές Πανεπιστημι 
ακές βιβλιοθήκες και οι Γενικές βιβλιοθήκες με αρχηγό την Εθνική 
αποφάσισαν να τον ακολουθήσουν. 
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