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Βιβλιοθηκονομία  

και επιστήμη της πληροφόρησης 

(ΒΕΠ) 

 • Ορισμός: η επιστήμη με στόχο την 

οργάνωση της γνώσης και των 

πληροφοριών, με τέτοιο τρόπο ώστε να 

γίνεται όσο το δυνατόν πιο εύκολη η 

πρόσβαση από τους χρήστες. 

 

 



Πεδίο εφαρμογής της ΒΕΠ  

• οι βιβλιοθήκες και άλλα κέντρα 

πληροφόρησης (π.χ. αρχεία ή μουσεία), 

με αποτέλεσμα η ΒΕΠ να τείνει να 

ταυτίζεται με την οργάνωση και λειτουργία 

των βιβλιοθηκών. Εξαιτίας αυτής της 

ταύτισης, αλλά και χάριν οικονομίας του 

λόγου, συνηθίζεται ο μονολεκτικός όρος 

«βιβλιοθηκονομία».  



Καταλογογράφηση  

 

• η διαδικασία της δημιουργίας 
βιβλιογραφικών εγγραφών. Κατά την 
καταλογογράφηση γίνεται κωδικοποίηση 
των πληροφοριών που αφορούν ένα 
βιβλίο ή οποιοδήποτε άλλο τεκμήριο 
(συμπεριλαμβανομένων και των 
ηλεκτρονικών) και δημιουργούνται 
εγγραφές σε μία βάση δεδομένων, η οποία 
αποτελεί τον κατάλογο βιβλιοθήκης.  



Σύστημα ταξινόμησης 

• είναι ένα σύστημα για την οργάνωση υλικού 
βιβλιοθήκης (βιβλίων, περιοδικών, 
οπτικοακουστικού υλικού, χαρτών   

 κ.τ.λ.) και ταξινόμησή του κατά θέμα.  

 

• Αποτελείται από πίνακες θεματικών 
επικεφαλίδων με αντίστοιχους κωδικούς, καθώς 
και σαφείς οδηγίες για τον προσδιορισμό ενός 
ταξινομικού αριθμού για κάθε τεκμήριο (π.χ. 
βιβλίο) βάσει του θέματος στο οποίο αναφέρεται.  



Χρησιμότητα 

• Ομαδοποιεί βιβλία (ή άλλα τεκμήρια) που έχουν 
το ίδιο θέμα.  

• Βάσει του ταξινομικού αριθμού προσδιορίζεται και 
ο ταξιθετικός αριθμός, ο οποίος δείχνει την 
ακριβή θέση του τεκμηρίου στο ράφι, για τον 
εύκολο εντοπισμό του.  
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Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης* 

Το σύστημα συγκροτείται αρχικά από δέκα τάξεις 

• 000 – Γενικά θέματα  

• 100 – Φιλοσοφία και ψυχολογία  

• 200 – Θρησκεία  

• 300 – Κοινωνικές επιστήμες  

• 400 – Γλώσσα  

• 500 – Φυσικές επιστήμες και μαθηματικά  

• 600 – Tεχνολογία (εφαρμοσμένες επιστήμες)  

• 700 – Τέχνες και διασκέδαση (Καλές και διακοσμητικές 
τέχνες)  

• 800 – Λογοτεχνία και ρητορική  

• 900 – Ιστορία και γεωγραφία 
*  υπάρχουν και άλλα   

 



Από τη θεωρία στην πράξη 
της ερευνητικής εργασίας 



όπως την βίωσαν 

μαθητές μας (της Α΄ τάξης)  

ανά ομάδα : 

 

 
 

 

 

 


