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Ηλεκτρονική καταλογογράφηση της συλλογής 
(1 Σεπτεμβρίου 2017) 

 

Ανάμεσα στις υπόλοιπες δράσεις της Σχολικής Βιβλιοθήκης συμπεριλαμβάνεται και η ηλεκτρονική 
καταλογογράφηση της συλλογής μας, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη στην εκπαιδευτική μας 
κοινότητα (τους μαθητές και τους γονείς/ κηδεμόνες τους και τους καθηγητές).  
Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το ειδικό λογισμικό biblioteq, όπου καταγράφονται τα βασικά 
στοιχεία κάθε αντικειμένου της συλλογής. 
Καθώς πρόκειται για μία χρονοβόρα διαδικασία, μετά από συστηματική εργασία δύο ετών, έχει γίνει η 
καταλογογράφηση 1700 βιβλίων (από τα συνολικά 2000 περίπου). Το τμήμα αυτό είναι σχετικά 
αντιπροσωπευτικό της συλλογής, αν και υπάρχουν ακόμη μη καταγεγραμμένα βιβλία διαφορετικών 
κατηγοριών.  
Τα μέχρι τώρα καταλογογραφημένα βιβλία ανήκουν στις εξής κατηγορίες: 

 Θρησκεία 

 Ελληνική λογοτεχνία με έργα σημαντικών συγγραφέων, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρουμε 
τους: 
o Ζ. Ζατέλη 
o Μ. Δούκα 
o Π. Δέλτα 
o Ουράνης 
o Ξενόπουλος 
o Ξανθούλης 
o Λ. Νάκου 
o Μωραϊτίνης 
o Μυριβήλης 
o Μακρυγιάννης 
o Λουντέμης 
o Κουμανταρέας 
o Κόντογλου 
o Καρκαβίτσας 

o Τσίρκας 
o Τριβιζάς 
o Τερζάκης 
o Δ. Σωτηρίου 
o Σεφέρης 
o Ζ. Σαρή 
o Σαμαράκης 
o Ροϊδης 
o Ρίτσος 
o Πλωρίτης 
o Πλασκοβίτης 
o Παπαδιαμάντης 
o Παπαδάκη 
o Παλαμάς 

o Βενέζης 
o Ανδρουλάκης 
o Έλ. Αλεξίου 
o Μ. Αξιώτη 
o Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος 
o Ευγ. Φακίνου 
o Νικ. Βρεττάκος 
o Βάρναλης 
o Καραγάτσης 
o Παπαοικονόμου Μιρέλλα 
o Βιζυηνός Γ. 
o Γρηγοριάδου Γαλ. 
o Δικαίου Ελ. 
 

 

 Αγγλική / αμερικανική/ γερμανική/ γαλλική/ ιταλική/ ισπανική λογοτεχνία με έργα σημαντικών 
συγγραφέων, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρουμε τους: 
o Enid Blyton 
o Caroll Lewis 
o Daniel Defoe 
o Ch. Dickens 
o Victoria Hislop 
o Robert Lewis Stevenson 
o Άρθουρ Ρόμπερτ 
o Όσκαρ Ουάιλντ 
o Βιρτζίνια Γουλφ 
o Φίλιπ Κερ 
o Τζεφ Κίνι 
o Κίπλινγκ 
o Άντριου Λέιν 

o Τζακ Λόντον 
o Περλ Μπακ 
o Τζον Όσμπορν 
o Τζόναθαν Σουιφτ 
o Τζον Στάινμπεκ 
o Μαρκ Τουαίην 
o Έρνεστ Χέμινγουαιη 
o Γκαίτε 
o Μπρεχτ 
o Τ. Μαν 
o Χ. Έσσε 
o Αλ. Δουμάς 
o Ι. Βερν 

o Σ. Εξυπερύ 
o Ε. Μαλό 
o Μ. Έντε 
o Μπ. Σμιθ 
o Τζ. Όργουελ 
o Εμ. Ζολά 
o Γκολντόνι Κάρλο 
o Ουμπέρτο Έκο 
o Μπαλζακ 
o Άλκοτ Λουίζα 
o Κέλερ Ελεν 
o Φωκνερ 
o Ώστην Τζέην 
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 Οικονομικά / δίκαιο/ κοινωνιολογία 

 Τέχνη / φωτογραφία/ αρχιτεκτονική / γλυπτική (με πολλά λευκώματα)  

 Ιστορία 

 Εγκυκλοπαίδειες 

 Εξωσχολικά βοηθήματα 

 Κόμικς 
 

Από την καταλογογράφηση προκύπτει ότι τα περισσότερα βιβλία της συλλογής είναι είτε σε άψογη 
κατάσταση (620 βιβλία), είτε σε πολύ καλή κατάσταση (809 βιβλία), ενώ λίγα είναι σε μέτρια/κακή 
κατάσταση (267 βιβλία). 
 
Στο συνοδευτικό αρχείο excel μπορείτε να δείτε εύκολα όλα τα στοιχεία του κάθε βιβλίου και να 
γνωρίζετε πού θα το συναντήσετε (σε ποιον βιβλιοστάτη) στην αίθουσα της βιβλιοθήκης για να το 
δανειστείτε. Το αρχείο είναι οργανωμένο σε ξεχωριστά «φύλλα» (διακρίνεται το όνομά τους στο κάτω 
μέρος του παραθύρου). Σε κάθε «φύλλο» θα βρείτε ξεχωριστά την κατηγορία βιβλίων που σας 
ενδιαφέρουν. 
 
Στο αρχείο υπάρχουν με τη σειρά τα εξής «φύλλα»: 
 Νεοελληνική λογοτεχνία 
 ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ & ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
 Εγκυκλοπαίδειες - λεξικά κ.ά. 
 ΤΕΧΝΕΣ & ΘΡΗΣΚΕΙΑ 
 ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΤΕΣ 16 & 17 
 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κ.ά. 
 ΙΣΤΟΡΙΑ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
 ΠΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 
 
 
Η καταλογογράφηση συνεχίζεται και μόλις ολοκληρωθεί ένα νέο, σημαντικό τμήμα της θα 
ενημερώσουμε το αρχείο!  
Γι’ αυτό μπορείτε να παρακολουθείτε συχνά την ιστοσελίδα. 
 
 
 
 
 
 
 

Στην καταλογογράφηση έχουν συμβάλει οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί (αλφαβητικά): 

Αργύρη Μαρία, Βερροιώτη Ρόζα, Δούδαλη Θάλεια, Ζευγολάτη Ιωάννα, Κηρύκου Ευαγγελία, 

 Ματρόζος Δημήτρης,Ρουσοδήμου Ιωάννα, Σκαρλά Μαρία, Τρεμούλη Ασημίνα, Τσαρουχά Ελένη. 


