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Η τυποποίηση της ορολογίας στον τοµέα της πληροφόρησης: ανάγκη ή 

υπερβολή; 

Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζηµαρή, 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στις βιβλιοθήκες, τόσο στην «παραδοσιακή» τους µορφή ως χώροι αποθήκευσης, αναζήτησης και ανάγνωσης 

τεκµηρίων, όσο και  στη διαδικτυακή  τους παρουσία σε εικονικά και άλλα τεχνολογικά περιβάλλοντα, καθοριστικό ρόλο 

παίζουν η χρήση της γλώσσας, η σηµασιολογική διερεύνηση των εννοιών και η ανάπτυξη και χρήση της ορολογίας. Η 

διαχείριση των ζητηµάτων αυτών αφορά κατ’ αρχήν το θεµατικό πεδίο της πληροφόρησης, αλλά και ειδικά θεµατικά 

πεδία ανάλογα µε την αποστολή της συγκεκριµένης βιβλιοθήκης ή κέντρου πληροφόρησης. Στην πρώτη περίπτωση, 

που είναι και το αντικείµενο της παρούσας εισήγησης, υπάρχει ανάγκη τυποποίησης ώστε να επιτυγχάνεται  η 

διαλειτουργικότητα, δηλαδή η επικοινωνία και η συνεννόηση ανάµεσα στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες των 

συστηµάτων και των υπηρεσιών πληροφόρησης. Στο πλαίσιο αυτό, και µε αφορµή την πορεία επεξεργασίας του 

σχεδίου προτύπου 1381 (Πληροφόρηση και τεκµηρίωση – Λεξιλόγιο) από την Τεχνική Επιτροπή Τεκµηρίωσης ΕΛΟΤ 

ΤΕ22, παρουσιάζονται τα προβλήµατα τυποποίησης µε την απόδοση όρων στην ελληνική και την εναρµόνιση µε τους 

αντίστοιχους αγγλικούς όρους. Τα προβλήµατα στην τυποποίηση αφορούν την απόδοση κάθε όρου του λεξιλογίου του 

διεθνούς προτύπου (ISO 5127) στην ελληνική, την απόδοση και τον ορισµό εννοιών που είτε δεν υπάρχουν στην 

ελληνική ή δεν χρησιµοποιούνται πλέον ή καλύπτονται από διαφορετικές προσεγγίσεις, καθώς και την αντιµετώπιση 

των διαφορετικών κατασηµάνσεων στην ελληνική σε άλλα θεµατικά πεδία ή και στο ίδιο το πεδίο στην καθηµερινή 

χρήση. Στόχος της εισήγησης είναι, µέσα από τη συγκέντρωση και παρουσίαση των προβληµάτων αυτών σε ένα 

πρότυπο που καλύπτει όλο το θεµατικό πεδίο της τεκµηρίωσης-πληροφόρησης, να διατυπωθεί ο προβληµατισµός στην 

πορεία για την τυποποίηση της ορολογίας στον τοµέα αυτό, θεωρώντας τον και ως συµβολή στο γενικότερο 

προβληµατισµό για την τυποποίηση στην ορολογία. 

 

Terminology standardization in the field of information: necessity or 

extravagance? 

Stella Chatzimari, Katerina Toraki 

ABSTRACT 

In libraries, both in their traditional form as organizations for storage, search and reading documents, as well as in their 

online presence in virtual and other technological environments, the use of language, the semantic exploration of 

concepts and the development and use of terminology consist key issues. The management of these matters is mainly 

concerning the field of information, as well as other special areas depending on the mission of a particular library or 

information center. In the first case, which is the subject of this paper, appears the need for standardization in order to 

achieve interoperability, i.e. the communication and understanding among the internal and external users of the systems 

and information services. In this context and, due to the elaboration procedure which was undertaken for the 

international standard 1381 (Information and documentation – Vocabulary) by the Technical Committee ELOT/TE22, the 

standardization  problems in relation with the attribution of terms into Greek language and the harmonization with the 

corresponding English terms are presented. The problems in standardization concern the translation of the entire 

vocabulary of the international standard (ISO 5127) in Greek, the performance and definition of concepts that either do 

not exist in Greek or no longer used or covered by different approaches and the treatment of different designations in 

other subject areas or in the same field but in daily use. The aim of this paper is, through the gathering and presentation 

of these problems into a standard that covers the entire area of documentation and information, to present the main 

problems and decisions that had been made towards the standardization of the terminology in this area, considering it 

as a contribution to the overall reflection on the standardization of terminology. 
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0 Εισαγωγή 

Βιβλιοθηκονοµία, τεκµηρίωση, επιστήµη των βιβλιοθηκών, επιστήµη της πληροφόρησης ή επιστήµη της 

πληροφορίας ή των πληροφοριών, βιβλιοθηκάριος ή βιβλιοθηκονόµος, τεκµήριο ή έγγραφο, αρχείο ή 

αρχειακό έγγραφο ή τεκµήριο ή ιστορικό αρχείο; Υπηρεσία πληροφοριών ή πληροφόρησης; Πληροφοριακό 

σύστηµα ή σύστηµα πληροφοριών ή πληροφόρησης; Ποιες είναι οι βιβλιογραφικές αναφορές και ποιες οι 

παραποµπές; Εικόνα, διάγραµµα, εικονοτεκµήριο ή εικονογράφηση; Τι είναι βιβλιοθήκη; Τι είναι βιβλιοθήκη 

τέχνης;  Και τι στρογγύλεµα και σφύρισµα; 

Αυτές είναι µερικές από τις απορίες που είχαµε κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το σχέδιο Ελληνικού 

Προτύπου ΕΛΟΤ 1381: Πληροφόρηση και Τεκµηρίωση – Λεξιλόγιο, αντίστοιχου µε το ∆ιεθνές Πρότυπο 

ISO 5127: Information and Documentation - Vocabulary, το οποίο περιλαµβάνει την ορολογία του 

θεµατικού πεδίου της επιστήµης της πληροφόρησης. 

 

1 Βιβλιοθήκες και χρήση της γλώσσας  

Η χρήση της γλώσσας είναι ένα σηµαντικό στοιχείο στο έργο των βιβλιοθηκών και γενικότερα των 

συστηµάτων και των υπηρεσιών που έχουν σχέση µε το αντικείµενο της πληροφόρησης. Η χρήση αφορά 

τόσο αυτούς που παράγουν υπηρεσίες και προϊόντα πληροφόρησης (βιβλιοθηκονόµους, αρχειονόµους, 

εκδότες, παραγωγούς βάσεων δεδοµένων κτλ.), όσο και αυτούς που τα χρησιµοποιούν. Είναι προφανής η 

σχέση ανάµεσα στις δύο πλευρές χρηστών, αφού οι πρώτοι παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες για τους 

δεύτερους. 

Ένα σηµαντικό στοιχείο στον τοµέα που εξετάζουµε είναι η σχέση του αντικειµένου της πληροφόρησης µε 

την κοινότητα. Οι βιβλιοθήκες απευθύνονται σε συγκεκριµένη κοινότητα χρηστών ή συναλλάσσονται 

(επηρεάζουν και επηρεάζονται) µε συγκεκριµένη κοινότητα επαγγελµατιών. Στην πρώτη περίπτωση, η 

κοινότητα αφορά τους χρήστες για τους οποίους έχει σχεδιαστεί η βιβλιοθήκη να παρέχει υπηρεσίες, όπως 

πολίτες κάτοικοι µιας περιοχής, φοιτητές, ειδικοί επιστήµονες, παιδιά, ερευνητές κτλ. και η βιβλιοθήκη 

µπορεί να είναι δηµόσια, δηµοτική, ειδική, ακαδηµαϊκή, σχολική κτλ. Η βιβλιοθήκη έχει ως αποστολή την 

πρόσβαση των χρηστών σε πληροφορίες που είναι κατάλληλες στην κάθε περίπτωση. Στη δεύτερη 

περίπτωση, η κοινότητα αφορά εκείνους µε τους οποίους συναλλάσσεται η βιβλιοθήκη προκειµένου να 

επιτελέσει το ρόλο της και αυτοί είναι προµηθευτές, συγγραφείς, εκδότες κ.ά. Τα µέλη κάθε κοινότητας 

έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ιδιαίτερες απαιτήσεις στις συναλλαγές τους µε τη βιβλιοθήκη, αλλά και 

συχνά ιδιαίτερη γλώσσα µε την οποία επικοινωνούν, ιδιαίτερη ορολογία [1]. 

Γίνεται συχνά λόγος για την πληροφοριακή συµπεριφορά των διαφορετικών κοινοτήτων χρηστών των 

βιβλιοθηκών και τα ζητήµατα που σχετίζονται µε αυτήν, ανάµεσα στα οποία περιλαµβάνονται τα 

πολιτισµικά και γλωσσικά ζητήµατα. Η κατανόηση της λεγόµενης γλώσσας των βιβλιοθηκών (library 

jargon) είναι αντικείµενο που έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές [2]. Για παράδειγµα, σε έρευνα για το 

ρόλο που διαδραµατίζει η χρήση της γλώσσας σε ευάλωτες κατηγορίες πληθυσµού και συγκεκριµένα σε 

ηλικιωµένους και αφροαµερικανούς, προτείνεται, ανάµεσα στα άλλα, η χρήση απλής κατανοητής 

γλώσσας. Επειδή η έρευνα αφορά την ιατρική πληροφόρηση, γίνεται λόγος για την ανάγκη προτίµησης της 

«γλώσσας του καθιστικού» – living room language – έναντι της ιατρικής ορολογίας – medical terminology, 

δίνοντας µάλιστα και παραδείγµατα όπως  “sugar” για τον όρο diabetes, “pressure” για τον όρο 

hypertension ή “the blues” για τον όρο depression κτλ. 
1
 [3]. 

                                                 
1
 Προφανώς, για να λειτουργήσει ένα σύστηµα πληροφόρησης, θα πρέπει να υπάρχει µία διεργασία συσχέτισης 
ανάµεσα στις δύο κατηγορίες κατασηµάνσεων των εννοιών που ενδιαφέρουν. 
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 Σε άλλη έρευνα, στη Νέα Ζηλανδία, για τη χρήση της φυσικής γλώσσας κατά την αναζήτηση στα 

συστήµατα των βιβλιοθηκών, διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές που ήταν και το δείγµα-στόχος της έρευνας, 

χρησιµοποιούν συχνά εκφράσεις της φυσικής γλώσσας που δεν περιλαµβάνονται στη γλώσσα των 

βιβλιοθηκών. Για τούτο προτείνονται λύσεις ώστε να βελτιωθεί η σχέση ανάµεσα στις βιβλιοθήκες και τους 

φοιτητές – χρήστες [4]. 

Πρόσφατα έγινε µια ενδιαφέρουσα έρευνα στο Πανεπιστήµιο του Berkeley σχετικά µε τους όρους που 

περισσότερο χρησιµοποιούνται στο χώρο της πληροφόρησης και την αποδοχή που έχουν από τους 

χρήστες. Το γενικό συµπέρασµα ήταν ότι υπάρχει ποσοστό επιτυχίας 52% στην εύρεση των κατάλληλων 

και σχετικών άρθρων κατά την αναζήτηση. ∆ιαπιστώθηκε ότι δεν είναι κατανοητά ή κατανοούνται µε 

λανθασµένο τρόπο διάφορα ακρώνυµα και λογότυπα, όροι όπως database, library catalog, e-journals, 

index, interlibrary loan, periodical or serial, reference, resource, καθώς και θεµατικές κατηγορίες όπως 

humanities ή social sciences. Αντίστοιχα, είναι κατανοητές στους χρήστες εντολές όπως find books, find 

articles, καθώς και άλλοι συνδυασµοί µε λέξεις από τη φυσική γλώσσα [5]. 

Ενδιαφέρον έχει και αντίστοιχη έρευνα που έγινε το 2003 στην Ελλάδα και συγκεκριµένα στη Μονάδα 

Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης (Βιβλιοθήκη) του ΤΕΕ, κατά την οποία συγκρίνονται οι όροι αναζήτησης 

στο σύστηµα της Βιβλιοθήκης που χρησιµοποιούν οι χρήστες (όπως εξάγονται µέσω της µηχανής 

αναζήτησης Freefind), οι αποδόσεις θεµατικών όρων για τις ίδιες έννοιες όπως γίνονται από την 

Τεκµηρίωση και από τους κριτές των άρθρων για την Επιστηµονική Έκδοση των Τεχνικών Χρονικών 

καθώς και όπως εµφανίζονται σε θησαυρούς επιστηµονικών όρων (INSPEC κ.ά.). [6]. Τα συµπεράσµατα 

είναι αντίστοιχα µε τις προηγούµενες έρευνες, δηλαδή υπάρχει προτίµηση στη χρήση της φυσικής 

γλώσσας, δεν ακολουθούνται κανόνες, ενώ η ύπαρξη παραποµπών (καθιερωµένων και µη καθιερωµένων 

όρων) συµβάλλουν θετικά στο αποτέλεσµα της αναζήτησης πληροφοριών.  

Εποµένως, η ενασχόληση µε τη γλώσσα, και µάλιστα στη δοµηµένη της µορφή, δηλαδή ως λεξιλόγιο, έχει 

ιδιαίτερη σηµασία για το πεδίο της πληροφόρησης. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς, όπως 

προέκυψε εξάλλου και από τις παραπάνω έρευνες, ότι υπάρχουν διάφορα λεξιλόγια, προερχόµενα από 

διαφορετικές πηγές, δηλαδή από τους συγγραφείς, από τους χρήστες ή από τις βιβλιοθήκες [7]. Έτσι, 

χρειάζεται να υπάρχει αντιστοίχιση ανάµεσα στα λεξιλόγια αυτά, ώστε να εξασφαλίζεται η 

διαλειτουργικότητα, ο διάλογος, η κατανόηση, η συνεννόηση και εν τέλει η επικοινωνία ανάµεσα στους 

διαφορετικούς συντελεστές κατά τη διεργασία της πληροφόρησης. 

 

2 Τυποποίηση και Ορολογία στο πεδίο της πληροφόρησης  

Στην ιστοσελίδα του ∆ιεθνούς Κέντρου Πληροφόρησης για την Ορολογία INFOTERM δηµοσιεύονται 10 

λόγοι για την Τυποποίηση, στους οποίους περιλαµβάνονται η διασφάλιση ίσων ευκαιριών, η φροντίδα για 

τον πελάτη (χρήστη), η διασφάλιση της ποιότητας, η διαχείριση της πολιτισµικής και γλωσσικής ποικιλίας, 

η εξασφάλιση προσβάσιµων πληροφοριών, κ.ά. Το κείµενο καταλήγει ότι για όλα αυτά καθοριστικό ρόλο 

παίζει η Ορολογία, γιατί ένα οποιοδήποτε πρότυπο, για να έχει νόηµα η εφαρµογή του, πρέπει κατ’ αρχάς 

να γίνεται κατανοητό, ενώ και για την ορολογία πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριµένες αρχές και µέθοδοι 

τυποποίησης
2
.  Αντίστοιχα, η Gabriele Sauberer διατυπώνει 10 καλούς λόγους για την Ορολογία, 

υποστηρίζοντας ότι δεν µπορεί να υπάρχει γνώση χωρίς ορολογία, σε οποιοδήποτε θεµατικό πεδίο ή σε 

οποιαδήποτε γλώσσα [8]. 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η τυποποίηση αποτελεί εκφρασµένη ανάγκη για το πεδίο της πληροφόρησης 

και περιλαµβάνεται πάντα στα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σχετικό αντικείµενο. Οπωσδήποτε, λοιπόν, 

                                                 
2
 10 good reasons for standardization. ∆ιαθέσιµο από: http://www.infoterm.info/pdf/about_us/10_good_reasons.pdf. 
Πρόσβαση 2 Ιουλ. 2013. 
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η τυποποίηση είναι απαραίτητη και κατά τη διατύπωση των σηµασιολογικών σχέσεων ανάµεσα στις 

διάφορες έννοιες, υπερβαίνοντας τη φυσική τοποθέτηση των αντικειµένων της βιβλιοθήκης που 

σχετίζονται µε κάποιο τρόπο µε τις έννοιες αυτές. Για το λόγο αυτό και στο πλαίσιο αυτό συντάσσονται τα 

ευρετήρια θεµατικών όρων, τα συστήµατα ταξινόµησης, οι θησαυροί, τα λεξιλόγια. Η τυποποίηση της 

ορολογίας στο θεµατικό πεδίο της πληροφόρησης ήταν ένας από τους σηµαντικότερους στόχους της 

∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών IFLA ήδη από το 1969, καθώς και της ∆ιεθνούς 

Οµοσπονδίας Τεκµηρίωσης FID και της Unesco, αλλά και άλλων οργανισµών στη συνέχεια, όπως είναι η 

Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου, άλλες βιβλιοθήκες, επιστηµονικές και επαγγελµατικές ενώσεις κτλ. [9]. 

Στο πλαίσιο του ISO, η Τεχνική Επιτροπή TC46 έχει ως αντικείµενο την τυποποίηση των βασικών 

διεργασιών που σχετίζονται µε το θεµατικό πεδίο της πληροφόρησης και αφορούν βιβλιοθήκες, αρχεία, 

κέντρα τεκµηρίωσης και πληροφόρησης, εκδοτικούς οργανισµούς και µουσεία
3
.  Η σύνταξη ορολογίας 

ακολουθεί έτσι κι αλλιώς τους κανόνες όπως εφαρµόζονται σε όλες τις Επιτροπές Τυποποίησης, 

περιλαµβάνεται δηλαδή σε κάθε πρότυπο το σχετικό κεφάλαιο µε τη διατύπωση όρων και ορισµών για το 

συγκεκριµένο αντικείµενο. Και οπωσδήποτε, ακολουθούνται οι αρχές και οι κανόνες όπως διατυπώνονται 

στα βασικά πρότυπα Ορολογίας της TC37. Πέραν αυτών, η TC46 έχει συντάξει το ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 

5127 Information and documentation – Vocabulary, το οποίο περιέχει την ορολογία του θεµατικού πεδίου 

της επιστήµης της πληροφόρησης. 

 

3  Το πρότυπο Ορολογίας από την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ22 

Στην Ελλάδα, η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ22 είναι η αντίστοιχη Επιτροπή Τεκµηρίωσης σε εθνικό 

επίπεδο
4
. Η Επιτροπή ασχολείται µε τα ζητήµατα Ορολογίας εντατικά, έχει µάλιστα συντάξει ευρετήριο των 

όρων που απαντούν στα ελληνικά πρότυπα τεκµηρίωσης µε τις αντιστοιχίες των διεθνών προτύπων. Η 

Επιτροπή απευθύνεται στο χώρο των βιβλιοθηκών, των υπηρεσιών πληροφόρησης και των εκδοτικών 

οίκων και προσπαθεί να συνδέσει την ορολογία και τις κατευθύνσεις, όπως αποτυπώνονται στα πρότυπα, 

µε το έργο των βιβλιοθηκονόµων, των επιστηµόνων της πληροφόρησης και των απασχολουµένων 

γενικότερα στην παραγωγή, διαχείριση και διακίνηση τεκµηρίων [10]. 

Η ενασχόληση µε το διεθνές πρότυπο ISO 5127:2001 Information and documentation – Vocabulary και η 

σύνταξη του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1381:2013 Πληροφόρηση και τεκµηρίωση – Λεξιλόγιο ήταν 

πολυετής, κοπιώδης και δύσκολη. Το πρότυπο χωρίζεται σε επτά κεφάλαια, τα οποία περιέχουν όρους και 

ορισµούς για τα αντικείµενα: βασικοί όροι, τεκµήρια, φορείς δεδοµένων και τα µέρη τους, ιδρύµατα 

τεκµηρίωσης και τα αποκτήµατά τους, διεργασία τεκµηρίωσης, χρήση των πληροφοριών και των 

τεκµηρίων, διατήρηση τεκµηρίων και νοµικές απόψεις της πληροφόρησης και τεκµηρίωσης. Το ∆ιεθνές 

Πρότυπο περιέχει συνολικά περίπου 1100 όρους, στην αγγλική και γαλλική, στους οποίους πρέπει να 

προστεθούν και περίπου 100 όροι που αποτελούν δευτερεύοντες – µη προτιµώµενους όρους 

σχετιζόµενους µε κάποιους από τους κύριους. Στο ελληνικό πρότυπο προέκυψαν συνολικά 1416 όροι. 

Στην προσπάθεια της Επιτροπής συνέβαλαν, πέραν των µελών της, και ένας σηµαντικός αριθµός 

συναδέλφων από όλους τους κλάδους της πληροφόρησης οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της δηµόσιας 

κρίσης, έστειλαν τις προτάσεις και παρατηρήσεις τους. Στην πορεία επεξεργασίας του Ελληνικού 

Προτύπου παρουσιάστηκαν σηµαντικά προβλήµατα ως προς την απόδοση όρων στην ελληνική γλώσσα 

και την εναρµόνιση µε τους αντίστοιχους αγγλικούς όρους. Ένα από τα προβλήµατα που αντιµετώπισε η 

Επιτροπή αφορούσε την ανάγκη να αποδοθούν όλοι οι ξενόγλωσσοι όροι του λεξιλογίου του διεθνούς 

                                                 
3
  ISO/TC 46 Information and documentation 

http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=48750 
4
 ΕΛΟΤ/ΤΕ22 Επιτροπή Τεκµηρίωσης http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/epitropes/ELOT-

TE22/ 
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προτύπου στην ελληνική γλώσσα. Αυτό δεν ήταν πάντα εύκολο γιατί το πρότυπο ήταν ήδη παλιό για 

πολλά αντικείµενα στα οποία η εξέλιξη είναι ραγδαία και γιατί πολλές από τις έννοιες δεν χρησιµοποιούνται 

πλέον ή δεν είναι γνωστές στην Ελλάδα (π.χ. όροι όπως bay, book drop, study cabin). 

Κύριες αιτίες των δυσκολιών απετέλεσαν:  

• Η πληµµελής ανάπτυξη της ορολογίας στον κλάδο της βιβλιοθηκονοµίας 

Στον τοµέα της πληροφόρησης, όπως και σε άλλους τοµείς που δεν χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερο 

δυναµισµό, υπάρχει πρόβληµα απόδοσης στην ελληνική ξένων όρων, οι οποίοι χρησιµοποιούνται 

ευρύτατα στο πεδίο παραγωγής. Αξίζει να σηµειωθεί πως, κατά τη µεταφορά των διεθνών προτύπων στην 

ελληνική γλώσσα, προκύπτει συχνά η ανάγκη δηµιουργίας νέων όρων για να αποδοθούν κάποιες έννοιες.  

• Η έλλειψη οργανωµένης και συστηµατικής συνεργασίας µε ειδικούς από άλλους  κλάδους 

Επειδή το διεθνές πρότυπο περιέχει ειδική τεχνική ορολογία (π.χ. σε θέµατα επεξεργασίας χαρτιού, 

φωτογραφίας, τυπογραφίας και βιβλιοδεσίας), αναζητήθηκε η συνεργασία µε ειδικούς άλλων κλάδων για 

την απόδοση των σχετικών όρων. Αρκετές φορές, µάλιστα, αναζητήθηκε η τρέχουσα ορολογία των 

τεχνικών και εργατών του κλάδου που αναφέρονται (βιβλιοδετών, µαστόρων κτλ.)  

Για να υπάρχει συνέπεια στο έργο της ορολογίας, ακολουθήσαµε συγκεκριµένες αρχές, όπως σεβασµός 

στην ορολογία του ειδικού θεµατικού πεδίου για κάθε κεφάλαιο, προτίµηση της φυσικής γλώσσας όπου 

ήταν δυνατόν, καταγραφή όλων των όρων που χρησιµοποιούνται για κάθε έννοια και βέβαια 

ακολουθήσαµε τους κανόνες ορολογίας σύµφωνα µε τα σχετικά ελληνικά πρότυπα.  

Έτσι, για παράδειγµα, προτιµήθηκε ο όρος τιράζ αντί των όρων τράβηγµα και εκτύπωση, ο όρος προφίλ 

αιτήµατος αντί κατατοµή αιτήµατος (για το profile), δυνατότητα πατενταρίσµατος αντί δυνατότητα 

κατοχύρωσης εφεύρεσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας (λόγω µεγάλου µήκους του όρου), πληροφοριακός 

διάλογος αντί συνέντευξη µε το χρήστη.  

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε υπάρχει ή δεν υπάρχει αντίστοιχη 

ελληνική ορολογία στο χώρο της πληροφόρησης. Έτσι πολλοί νέοι όροι εντάχθηκαν στην ορολογία µας 

π.χ. απαρχαίωση, περιοδεύουσα βιβλιοθήκη,  εφήµερα (για τεκµήρια που παράγονται για ένα 

συγκεκριµένο γεγονός ή σειρά γεγονότων και παύουν να εξυπηρετούν τον αρχικό τους σκοπό µετά από 

µια χρονική περίοδο  ή  σε αλλαγή περιεχοµένου). Στο χώρο της ταξινόµησης εντάχθηκαν όροι, όπως: 

µονοθεµατική / µονοκριτηριακή ταξινόµηση, πολυθεµατική / πολυκριτηριακή ταξινόµηση, διαζευκτική 

ταξινόµηση, συζευκτική ταξινόµηση, κ.ά. 

Το έργο της Επιτροπής Ορολογίας ΕΛΟΤ/ΤΕ21 συνέβαλε σηµαντικά στο έργο µας. Πολλοί όροι που έχουν 

ήδη οριστεί και καθιερωθεί, όπως π.χ. κατασήµανση, γένια έννοια, είδια έννοια, ειδογονική σχέση, 

γραµµοκωδικός, συσταδοποίηση, διαφύλλιση, βιβλιοδόχος κτλ., εντάχθηκαν και στη δική µας ορολογία. 

Η βοήθεια τεχνιτών ήταν πολύτιµη – µας έδωσαν όρους όπως αναγεννηµένο χαρτί (reclaimed paper), 

κρακελάρισµα (cracking), κατσάρωµα και καρούλιασµα (curling), συµπαγής τοποθέτηση σε 

ράφια/συµπαγής καταχώρηση (compact shelving), εφαπτόµενη τοποθέτηση σε ράφια/εφαπτόµενη 

καταχώρηση (back-to-back shelving),  φατνωτή ταξιθέτηση (bay shelving). 

Αντιµετωπίστηκαν επίσης τα προβλήµατα στις περιπτώσεις που δεν υπήρχαν δόκιµοι όροι για την 

απόδοση εννοιών, όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, στην προσπάθεια της Επιτροπής να αποδοθούν 

στην ελληνική όλοι οι όροι του διεθνούς προτύπου.  Για παράδειγµα, για τον όρο holiday, κάποιοι 
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συνάδελφοι προτιµούσαν τον ελληνικό όρο φευγάτο και  άλλοι τον όρο χερσάδα, όρος δάνειο από άλλη 

θεµατική περιοχή
5
. 

Τέλος, υπήρχαν δυσκολίες κατά την αντιµετώπιση των διαφορετικών κατασηµάνσεων στην ελληνική σε 

σύγκριση µε άλλα θεµατικά πεδία (π.χ. ορολογίας, πληροφορικής, αρχειονοµίας) ή και στο ίδιο το πεδίο 

στην καθηµερινή χρήση, όπως π.χ. εικονογραφικό τεκµήριο - εικονοτεκµήριο (iconic document), διαθέτης - 

ξένιος υπολογιστής (host),  κάρντεξ - µητρώο τευχών (cardex) . 
6
 

 

4  Συµπέρασµα 

Όπως δείχνουν τόσο οι προβληµατισµοί που διατυπώνονται στις διάφορες έρευνες για τη χρήση της 

γλώσσας από τους χρήστες των συστηµάτων πληροφόρησης, αλλά και η πολυετής προσπάθεια της 

Επιτροπής ΤΕ22 για τη δηµιουργία και υιοθέτηση ελληνικής ορολογίας πληροφόρησης και την έκδοση 

τελικά του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1381, η σύνταξη και η τυποποίηση της ορολογίας όχι µόνο δεν είναι 

υπερβολή, αλλά είναι ανάγκη και οπωσδήποτε γνώση. 

Η ολοκλήρωση της επεξεργασίας αυτού του προτύπου ελπίζεται ότι θα συµβάλλει ουσιαστικά στην 

καθιέρωση της ορολογίας του κλάδου.  Προς αυτή την κατεύθυνση, θα γίνει προσπάθεια να εισαχθεί στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η δηµιουργία µηχανισµού για τη συνεχή ανατροφοδότηση µε παρατηρήσεις και 

προτάσεις οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν σε µελλοντική αναθεώρηση του προτύπου, αποτελεί επίσης 

εκφρασµένη θέληση της Επιτροπής. 

Στόχος είναι να δηµιουργηθεί ένα βήµα διαλόγου για τη συγκρότηση ενός ενιαίου σώµατος ελληνικής 

ορολογίας σε θέµατα βιβλιοθηκονοµίας και πληροφόρησης. Μαγιά γι’ αυτό αποτελεί η ζωντανή συµµετοχή 

και ο προβληµατισµός που αναπτύχθηκε µετά την πρόσκληση για δηµόσια κρίση, όχι µόνο µέσα στο χώρο 

της βιβλιοθηκονοµίας και της πληροφόρησης αλλά και σε συναφείς κλάδους. 

Σηµειώνεται εξάλλου ότι έχει δηµιουργηθεί βάση δεδοµένων στη Microsoft Access µε όλους τους όρους 

(καθιερωµένους και µη) στις 3 γλώσσες και µε τις αντιστοιχίες µεταξύ τους. Η βάση αυτή θα συµπληρωθεί 

µε τους όρους από τα άλλα πρότυπα Τεκµηρίωσης, ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο διαχείρισης 

της ορολογίας στο θεµατικό πεδίο της πληροφόρησης. 

Οφείλουµε τέλος να σηµειώσουµε ότι για να ολοκληρωθεί το έργο του προτύπου αυτού συνέβαλαν εξίσου 

και καθοριστικά όλα τα µέλη της Επιτροπής, οι οποίοι είχαν αναλάβει τη µετάφραση ορισµένου τµήµατος 

του διεθνούς προτύπου. Αυτά είναι, πέραν των δύο εισηγητριών, κατ’ αρχήν δύο εξέχοντα µέλη που δεν 

βρίσκονται πλέον στη ζωή, η Άννα Σολωµού και η Νίνα Σκανδάλη, και επίσης οι Μαρία Αραπάκη, Ιωάννα 

∆ηµοπούλου, Νίκος Κορρές, Ελένη Πετρακάκη και Σταµατίνα Τσάφου, τα πρώην µέλη Εύα Σεµερτζάκη,  

Παναγιώτης Σχίζας και Ελευθερία Χαλβαδάκη, καθώς και ο Μανόλης Πεπονάκης (ως συνεργάτης της 

ΤΕ22).   
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 holiday: area of an adhesive covered surface which does not adhere properly to another surface (γαλλικά congé). 

6
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