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Οργάνωση της Πληροφορίας
γνώση, οργάνωση της γνώσης, διαχείριση της γνώσης
ταξινόµηση

ταξινοµικά συστήµατα
ανάλυση περιεχοµένου
περιγραφή

βιβλιογραφική περιγραφή / καταλογογράφηση
µεταδεδοµένα

ορολογία, χαρακτηριστικά, κατηγορίες, σχέσεις όρων
θεµατική ανάλυση
ευρετηρίαση, γλώσσες ευρετηρίασης

ευρετήρια τίτλων KWIC, KWOC, παραποµπών
προσυνδυασµένη και υστεροσυνδυασµένη ευρετηρίαση

θεµατικές επικεφαλίδες, θεµατικοί όροι
ελεγχόµενα λεξιλόγια όρων / θησαυροί

περιλήψεις
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Οργάνωση της Πληροφορίας

Νέες µορφές υλικού
Νέα, όχι πάντα καλύτερα εργαλεία
Η περίπτωση των Μεταδεδοµένων
Νέα ονόµατα σε παλιά εργαλεία
Ταχύτητα & απλότητα vs Ποιότητα επεξεργασίας & 
εργαλείων
∆ιάχυση του έργου της οργάνωσης σε µεγάλο εύρος
εµπλεκοµένων
Αυτοµατοποιηµένα εργαλεία παραγωγής
µεταδεδοµένων
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(Συµβατική;) Βιβλιοθηκονοµία & 
Τεκµηρίωση
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(Συµβατική;) Βιβλιοθηκονοµία & 
Τεκµηρίωση
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(Συµβατική;) Βιβλιοθηκονοµία & 
Τεκµηρίωση
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(Συµβατική;) Βιβλιοθηκονοµία & 
Τεκµηρίωση

Μεθοδολογία, Πρακτικές, Εργαλεία και Θεωρία
της Συµβατικής Βιβλιοθηκονοµίας
∆ιαδικασίες Ψηφιοποίησης & ∆ιαχείρισης
Ψηφιακού ή ψηφιοποιηµένου υλικού
∆ιαχείριση της Μετάβασης στη Σύνθεση
παλαιών & νέων εργαλείων (π.χ. AACR > DC,  
MARC > MARCXML κλπ.
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Λειτουργικές προδιαγραφές IFLA

Οι κύριες εργασίες που κάνουν οι χρήστες είναι:

Εύρεση (Find) δεδοµένων που αντιστοιχούν σε
συγκεκριµένα κριτήρια αναζήτησης (π.χ. θέµα)
Αναγνώριση (Identify) µίας οντότητας (π.χ. από µία
άλλη µε ίδιο τίτλο κλπ)
Επιλογή (Select) οντότητας που ανταποκρίνεται στις
ανάγκες τους (π.χ. γλώσσα, έκδοση)
Απόκτηση (Obtain) της οντότητας που περιγράφεται
(π.χ. παραγγελία, κράτηση για δανεισµό, πρόσβαση)

Functional Requirements for Bibliographic Records, Final Report / IFLA Study Group on the
Functional Requirements for Bibliographic Records. 
http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.htm or http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.pdf

Tillett, Barbara.  What is FRBR? Washington, D.C.: Library of Congress, 2004. 
http://www.loc.gov/cds/FRBR.html

http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.pdf
http://www.loc.gov/cds/FRBR.html
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Λειτουργικές προδιαγραφές IFLA
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Λειτουργικές προδιαγραφές IFLA
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Λειτουργικές προδιαγραφές IFLA



12 Πηγή: http://digitalarchive.oclc.org/da/ViewObjectMain.jsp;jsessionid=84ae0c5f824067e5105bdc864cc5bd79b53505417056?fileid=0000070504:000006278035&reqid=629

http://digitalarchive.oclc.org/da/ViewObjectMain.jsp;jsessionid=84ae0c5f824067e5105bdc864cc5bd79b53505417056?fileid=0000070504:000006278035&reqid=629
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Πηγή: http://www.rlg.org/events/metadata2002/gill/gill.PPT
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Πηγή: http://www.rlg.org/events/metadata2002/gill/gill.PPT
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Πηγές πληροφοριών

Αρχεία δηµόσιων κτιρίων (γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών)
Αρχείο επιχείρησης/οργανισµού
Αρχείο προσωπικότητας
Ειδικές συλλογές (π.χ. αφίσες, γραµµατόσηµα, καρτ-ποστάλ, 
φωτογραφίες, επιστολές κ.ά.)
Ηλεκτρονικά τεκµήρια (βιβλία – περιοδικά)
Ιστορικό αρχείο
Ιστοσελίδες
Λογοτεχνικά και άλλα κείµενα
Μουσειακή συλλογή
Πολεοδοµικοί χάρτες
Σεισµολογικά δεδοµένα
Στοιχεία αρχαιολογικών ανασκαφών
Συλλογή ταινιοθήκης
Τουριστικοί οδηγοί
Χάρτες (τουριστικοί, γεωγραφικοί)
……………………….
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Ανάλυση τεκµηρίου

Γνώση στα τεκµήρια - Θεµατική ανάλυση – Μετάφραση σε – κατασκευή
γλώσσα ευρετηρίασης αναγραφής ευρετηρίου

Ανάγκη για γνώση - ανάλυση αιτήµατος – µετάφραση - αναζήτηση
(ερωτήµατος)         σε γλώσσα ευρετηρίασης ευρετηρίου
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Ανάλυση τεκµηρίου

Γνώση στα τεκµήρια σχέση µε τεκµηριωτή

Ανάγκη για γνώση σχέση µε χρήστη
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Θεµατική ανάλυση

• Προσδιορίζουµε περί τίνος πρόκειται

• Επιλέγουµε γλώσσα ευρετηρίασης και αντίστοιχους
όρους που αφορούν το συγκεκριµένο πεδίο

• ∆ίδουµε τους όρους από ελεγχόµενο λεξιλόγιο

• Προσδιορίζουµε άλλα χαρακτηριστικά του τεκµηρίου, που
εξυπηρετούν τη θεµατική πρόσβαση
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Ορολογία

Ορολογία (terminology) 
1:  πεδίο γνώσης που ασχολείται µε τις έννοιες και µε τις

αντιπροσωπεύσεις τους
2: το σύνολο των όρων που αντιπροσωπεύουν ένα σύνολο

εννοιών σε συγκεκριµένο θεµατικό πεδίο
3: δηµοσίευση, στην οποία το σύστηµα εννοιών ενός θεµατικού

πεδίου αναπαριστάται µε όρους

Ορολογία, Γλώσσα, Λογική, Επικοινωνία

η ορολογία βασίζεται σε αρχές και κανόνες
συγγενεύει µε τη Λογική
διεπιστηµονικός, ενδοεπιστηµονικός κλάδος
επικοινωνία - διάλογος
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Ορολογία

Με την ορολογία επιτυγχάνεται:
Σύµπτωση της πραγµατικότητας για ένα αντικείµενο
Σύµπτωση άποψης για µια έννοια
Ακριβής περιγραφή µίας έννοιας (ορισµός)
Εύστοχη ένδειξη (ονοµατοδοσία) µίας έννοιας (όρος)

Ενώ µε την καθηµερινή γλώσσα
Μπορεί να δίνονται διάφορες περιγραφές (ορισµοί) ενός όρου
Ένας όρος µπορεί να συµβολίζει ή να µην συµβολίζει το
αντικείµενο στο οποίο κανονικά αντιστοιχεί
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Ορολογία – Σχέσεις µεταξύ εννοιών

Ιεραρχική σχέση
Σχέση µεταξύ δύο εννοιών όταν η µία ευρίσκεται σε υψηλότερη
στάθµη από την άλλη

γένους – είδους (ειδογονική)
υπερτασσόµενη και υποτασσόµενες έννοιες
διάταξη δένδρου (δενδροδιάγραµµα)
π.χ. 
άνθρωπος και άνδρας, γυναίκα
βιβλιοθήκη και ειδική βιβλιοθήκη, ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη, σχολική
βιβλιοθήκη

όχηµα και αυτοκίνητο, ποδήλατο

όλου – µέρους (µεριστική)
Η υπερτασσόµενη έννοια αποτελεί το όλον και η υποτασσόµενη
µέρος του όλου
διάταξη σε σχήµα κτενιού (κτενοδιάγραµµα)
π.χ.
αίθουσα θεάτρου και πλατεία, εξώστης, θεωρεία, αυλαία, …
βίδ λό δέλ ξ άδ
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Ορολογία – Σχέσεις µεταξύ εννοιών

Μη ιεραρχική σχέση - συσχετική, πραγµατολογική
σχέση

(συνάφεια στο χρόνο, στο χώρο, αιτιακή, θεµατική σύνδεση)
διάταξη µε αµφίαιχµο βέλος (βελοδιάγραµµα)
π.χ. 
εκδότης και βιβλίο

εκπαίδευση και διδασκαλία
αυτοκίνητο, τροχός αυτοκινήτου, λάστιχο τροχού αυτοκινήτου
βιοχηµεία και βιολογία, χηµεία
παιδί και αγόρι, κορίτσι

ακολουθιακή σχέση (π.χ. «παραγωγή» και «κατανάλωση»)
χρονική σχέση (π.χ. «άνοιξη», «καλοκαίρι», «φθινόπωρο», 
«χειµώνας»)
αιτιακή σχέση (π.χ. «πυρηνική έκρηξη» και «ραδιενεργός µόλυνση
του περιβάλλοντος»
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Ορολογία – Σχέσεις µεταξύ εννοιών
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Ζητήµατα

Θησαυροί (thesauri) 
ιεραρχική σχέση ανάµεσα σε θεµατικές έννοιες/όρους

Θεµατικοί χάρτες (topic maps)
χάρτες εννοιών; conceptual maps?
Έννοιες – ρόλοι – συµβάντα – πού, πότε, πώς, τι;
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Ζητήµατα

Βιβλιοθήκες – φυσικές συλλογές
Βιβλιοθήκες – ψηφιακές / ψηφιοποιηµένες συλλογές
Βάσεις δεδοµένων / αρχειακές συλλογές / ιστότοποι / 
θεµατικές πύλες
Πηγές / πόροι πληροφόρησης
Χρήστες, εγγραµµατοσύνη
Νοµικά ζητήµατα / πνευµατικά δικαιώµατα
Ζητήµατα διοίκησης / διαχείρισης
Προσωπικό

εκπαίδευση
επαγγελµατικά ζητήµατα / ποιος κάνει τι;

Ανάθεση σε τρίτους (outsourcing)
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Social Bookmarking

∆εικτοδότηση
Ετικέτες από τους χρήστες

Σχέση µε ελεγχόµενους θεµατικούς όρους (λέξεις-
κλειδιά, όρους θησαυρού κτλ).
Kipp, Margaret E.I. (2007) Tagging for Health
Information Organisation and Retrieval. In
Proceedings Joint Conference on Digital Libraries
2007, Vancouver, British Columbia (Canada). 
http://eprints.rclis.org/archive/00011411/01/jcdlposter2007r.pdf
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Social Bookmarking
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citeUlike http://www.citeulike.org/
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Αξιοποίηση & Εκµετάλλευση της
Πληροφορίας

Αποδέσµευση της Πληροφορίας από το φορέα της (τεκµήριο)
Ποικίλοι ανασυνδυασµοί πληροφορίας
Κατάργηση περιορισµού χώρου, χρόνου και διαθεσιµότητας
αντιτύπων
Αµεσότητα παροχής πληροφορίας στο χρήστη
Πλήρης αξιοποίηση πολυµεσικών τεκµηρίων
Πρότυπα & εργαλεία πολλαπλών επιπέδων πρόσβασης στην
πληροφορία
∆ιαµόρφωση προσωποποιηµένων πληροφοριακών
προϊόντων
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