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Λεξιλόγιο

Συγγραφέας (Author): Πρόσωπο ή πρόσωπα, ή α‐
κόμη και συλλογικά όργανα, που είναι υπεύθυνα
για την συγγραφή ή την επιμέλεια ενός βιβλίου ή
ενός άρθρου. Χρήσιμο είναι να ξέρει κάποιος ότι
όταν ψάχνει σε αυτοματοποιημένο κατάλογο
(Online Catalogue), ο συγγραφέας μπορεί να μην
είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά οργανισμός, π.χ. Πα‐
νεπιστήμιο Πατρών.
Ταξινομικός αριθμός (Classification number): Όλο
το έντυπο υλικό της ΒΚΠ είναι ταξινομημένο
σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης
DEWEY. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, η
πληροφορία κατανέμεται σε αριθμούς, έτσι ώστε
κάθε θεματική περιοχή να έχει τον ίδιο αριθμό, πχ
η Γενική Φυσική βρίσκεται στο 530.
Ταξιθετικός αριθμός (Book number): Το ταξιθετικό
σύμβολο είναι ο ταξινομικός αριθμός συνοδευμέ‐
νος από ένα ή τρία γράμματα, τα οποία αντιστοι‐
χούν στο επώνυμο του συγγραφέα ή του φορέα
έκδοσης και γράφεται σε ετικέτα που επικολλάται
στη ράχη του βιβλίου.
Χρονικό διάστημα δανεισμού (Loan period): Το
διάστημα που μπορεί κάποιος να κρατήσει υλικό
μιας βιβλιοθήκης. Στη ΒΚΠ ο χρόνος αυτός
εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει ο
χρήστης (φοιτητής, μεταπτυχιακός, μέλος ΔΕΠ,
εργαζόμενος στο ΠΠ, εξωτερικός χρήστης).

Ανανέωση= Renewal

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών

Αναφορά = Citation
Αριθμός γραμμωτού κώδικα= Barcode number
Αρθρα= Articles
Αυτοματοποιημένος Κατάλογος Ανοικτής Πρόσβασης
(ΑΚΑΠ)= Online Public Access Catalogue (OPAC)
Βάση δεδομένων= Data base
Βιβλιογραφία= Bibliography
Βιβλιογραφική αναφορά= Reference
Βιβλιοστάσιο= Book stacks
Δανεισμός= Loan
Διαδανεισμός= Interlending
Δίσκος Ακτίνας= CD ‐ ROM

Όροι και φράσεις της
βιβλιοθήκης

Επιστροφή= Return
Ημερομηνία επιστροφής= Due date
Κράτηση= Reservation
Μικροφίσες= Microfiches
Μονογραφία= Monograph
Περίληψη= Abstract
Περιοδικό= Journal
Πρόστιμο= Fine
Συγγραφέας= Author
Ταξινομικός αριθμός= Classification number
Ταξιθετικό σύμβολο= Book number
Χρονικό διάστημα δανεισμού= Loan period
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Ανανέωση (Renewal): Όρος που χρησιμοποιείται όταν
κάποιος θέλει να παρατείνει τον δανεισμό ενός
βιβλίου.
Αναφορά (Citation): Έτσι ονομάζονται οι αναφορές
έργων ενός συγγραφέα στα έργα άλλων. Αυτού του εί‐
δους οι αναφορές χρησιμοποιούνται στους επιστημο‐
νικούς κύκλους και για αποτίμηση του έργου του συγ‐
γραφέα αυτού.
Αριθμός γραμμωτού κώδικα (Barcode number): Ενας
αριθμός ο οποίος έχει την μορφή παράλληλων
γραμμών, και ο οποίος αναπαριστά δεδομένα που
μεταφέρονται από έναν ανιχνευτή γραμμικών κωδικών
(barcode scanner) σε ψηφιακή μορφή, με σκοπό την
αποθήκευση σε υπολογιστή. Κάθε βιβλίο που υπάρχει
στην ΒΚΠ, καθώς επίσης και κάθε χρήστης που έχει
γραφτεί μέλος της έχουν από έναν μοναδικό αριθμό
γραμμωτού κώδικα. Στα βιβλία ο αριθμός αυτός
βρίσκεται στην τελευταία μέσα σελίδα του βιβλίου, ε‐
νώ για τους χρήστες στην πίσω μεριά της κάρτας χρή‐
στη που εκδίδεται κατά την εγγραφή τους στην ΒΚΠ.
Άρθρα (Articles): Μερικές φορές αναφέρονται στα
αγγλικά και ως papers. Ένα άρθρο είναι μια σύντομη
και εξειδικευμένη πραγματεία ενός θέματος και
εμφανίζεται συνήθως σε κάποιο περιοδικό. Συνήθως
περιλαμβάνει βιβλιογραφία, καθώς επίσης και μια
περίληψη (Abstract).
Αυτοματοποιημένος Κατάλογος Ανοικτής Πρόσβασης
‐ΑΚΑΠ (Online Public Access Catalogue ‐ OPAC): Ο
αυτοματοποιημένος κατάλογος είναι μια βάση
δεδομένων, στην οποία είναι καταχωρημένο σε ψηφι‐
ακή μορφή όλο το υλικό μιας βιβλιοθήκης. Σε αυτόν
τον κατάλογο η πρόσβαση είναι ελεύθερη και μπορεί
κανείς να ψάξει με τον τίτλο, τον συγγραφέα, την
ονομασία της σειράς, την ονομασία του συνεδρίου ή
με τον ταξινομικό αριθμό.

Βάση Δεδομένων (Data base): Μια οργανωμένη συλλογή
πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο μέσω υπολογιστή.
Βιβλιογραφία (Bibliography): Τη βιβλιογραφία συνιστούν
οι αναφορές που βρίσκονται στο τέλος ενός βιβλίου ή ενός
άρθρου, όπως επίσης και γενικά μια λίστα εργασιών πάνω
σε κάποιο θέμα [βλ. Βιβλιογραφική Αναφορά (Reference)].
Βιβλιογραφική Αναφορά (Reference): Μια πλήρης
αναφορά σε ένα κείμενο ή γενικά σε μια βιβλιογραφική
πηγή. Μια τέτοια αναφορά για ένα βιβλίο περιλαμβάνει το
όνομα του συγγραφέα, τον τίτλο, τον τόπο και την χρονιά
έκδοσης και τον εκδότη. Αναφορά σε μια περιοδική έκδοση
περιλαμβάνει τον συγγραφέα, τον τίτλο του άρθρου, τον
τίτλο του περιοδικού, τον τόμο, τη χρονιά δημοσίευσης, το
τεύχος και τον αριθμό των σελίδων. Συνήθως το σύνολο
των αναφορών ενός έργου αναφέρεται ως βιβλιογραφία.
Βιβλιοστάσιο (Book stack): 1. Έπιπλο που αποτελείται από
ράφια για την τοποθέτηση των βιβλίων. 2. Ο κατάλληλα ε‐
ξοπλισμένος χώρος, όπου τοποθετούνται τα βιβλία κατά
αύξουσα σειρά των ταξιθετικών συμβόλων τους.
Δανεισμός (Loan): Όρος που χρησιμοποιείται όταν κάποιος
δανείζεται βιβλία από μια βιβλιοθήκη.
Διαδανεισμός (Interlending): Όρος που χρησιμοποιείται
όταν κάποιος δανείζεται υλικό από άλλες βιβλιοθήκες
(εσωτερικού ή εξωτερικού), που δεν περιλαμβάνεται στη
συλλογή της τοπικής βιβλιοθήκης. Ο δανεισμός γίνεται κα‐
τόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια υπηρεσία
της βιβλιοθήκης.
Δίσκος Ακτίνας (CD‐ROM): Λεπτός δίσκος με διάμετρο 12
εκ. στον οποίο μπορούν να αποθηκευτούν χιλιάδες
πληροφορίες.
Επιστροφή (Return): Όρος που χρησιμοποιείται όταν
κάποιος επιστρέφει βιβλία, που έχει δανειστεί, στη
βιβλιοθήκη.
Ημερομηνία επιστροφής (Due date): Είναι η ημερομηνία
κατά την οποία ο χρήστης οφείλει να επιστρέψει το βιβλίο
που έχει δανειστεί. Η ημερομηνία αυτή αναγράφεται σε
έναν χάρτινο σελιδοδείκτη που τοποθετείται μέσα στο
δανειζόμενο βιβλίο.

Κράτηση (Reservation): Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα
να κάνει κράτηση δύο βιβλίων, τα οποία είναι ήδη
δανεισμένα.
Δίνεται
στον
ενδιαφερόμενο
η
αναμενόμενη ημερομηνία επιστροφής στη ΒΚΠ και το
βιβλίο κρατείται στον πάγκο δανεισμού για 3 εργάσι‐
μες ημέρες. Εάν μετά το πέρας των 3 ημερών δεν παρα‐
ληφθεί από τον ενδιαφερόμενο, το βιβλίο επανατοπο‐
θετείται στο βιβλιοστάσιο για κοινή χρήση.
Μικροφίσες (Microfiches): Ενα κομμάτι φίλμ (10x15)
εκ. στο οποίο είναι αποθηκευμένο βιβλιογραφικό
υλικό, συνήθως άρθρα. Στην ΒΚΠ υπάρχει ειδικό
μηχάνημα ανάγνωσης και φωτοτύπησης μικροφισών.
Μονογραφία (Monograph): Αυτοτελής έκδοση πάνω
σε ένα θέμα ή μια ομάδα συναφών θεμάτων, δίχως πο‐
λύ μεγάλη έκταση.
Περίληψη (Abstract): Περίληψη εκτάσεως συνήθως
μιας παραγράφου, στην οποία περιγράφεται η κεντρική
ιδέα ή το περιεχόμενο ενός άρθρου. Τέτοιες
περιλήψεις υπάρχουν σε πολλές από τις βάσεις
δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τις βιβλιοθήκες,
υπάρχουν όμως και σε έντυπη μορφή.
Περιοδικό (Journal): Είναι μια περιοδική έκδοση που
περιλαμβάνει εξειδικευμένα άρθρα πάνω σε μια
θεματική περιοχή. Η συχνότητα έκδοσης των περιοδι‐
κών διαφέρει από τίτλο σε τίτλο, όπως π.χ. εβδομαδιαί‐
α, μηνιαία, τριμηνιαία, κλπ.
Πρόστιμο (Fine): Οταν κάποιος χρήστης της ΒΚΠ δεν
ανανεώσει έγκαιρα τον δανεισμό ενός βιβλίου ή το
κρατήσει πέραν της ημερομηνίας επιστροφής του, τότε
επιβαρύνεται με πρόστιμο 0,90 Ευρώ ανά ημέρα
καθυστέρησης και ανά έντυπο.

