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Εισαγωγή 

 
Μπορούμε να πούμε ότι με το που μας ανατέθηκε η δημιουργία μιας εργασίας σε 

σχέση με το σύστημα Dewey όλοι σαστίσαμε και αναρωτηθήκαμε κατά πόσο θα 

μπορούσε να μας φανεί ενδιαφέρον ένα τέτοιο θέμα και να διεγείρουμε τη φαντασία 

μας με ένα απλό δεκαδικό σύστημα κενών και μη ενδιαφερόντων αριθμών… 

μπαίνοντας όμως στο σύστημα του Dewey σιγά σιγά αρχίσαμε να μπαίνουμε σε μια 

διαφορετική διάσταση αυτή του κόσμου του Dewey! έτσι σαστισμένοι από το 

ενδιαφέρον που προέκυψε ξαφνικά χαθήκαμε και βυθιστήκαμε σε μια καινούρια πηγή 

γνώσης! πλέον μετά από τη κουραστική αναζήτηση πληροφοριών και την 

ολοκλήρωση της εργασίας  μπορούμε να πούμε ομόφωνα ότι ήταν ένα πολύ 

ενδιαφέρον ταξίδι…. 
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Σύστημα Dewey  

 

 

 

Είναι το σύστημα που χρησιμοποιούν οι περισσότερες βιβλιοθήκες στον 

κόσμο. Το επίσημό του όνομα είναι DDC, δηλαδή Δεκαδικό Σύστημα 

Ταξινόμησης Dewey. 

Πήρε το όνομά από τον Μelvil Dewey, που δούλεψε ως βιβλιοθηκάριος στο 

Κολέγιο Amherst και το 1876 κυκλοφόρησε το βιβλίο του, με το οποίο εξηγούσε το 

περίφημο δεκαδικό του σύστημα ταξινόμησης βιβλίων για βιβλιοθήκες. 

Το σύστημα λέγεται δεκαδικό γιατί ξεκινάμε από 10 κατηγορίες στις οποίες 

καταχωρούμε οποιοδήποτε βιβλίο. Κάθε κατηγορία υποδιαιρείται με τη σειρά της σε 

10 υποκατηγορίες. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειάζεται 

ώστε να δημιουργηθούν ειδικότερες κατηγορίες. 
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Πώς Λειτουργεί 
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 

Κάθε μία από τις δέκα τάξεις υποδιαιρείται σε δέκα διαιρέσεις και τελικά κάθε 

διαίρεση υποδιαιρείται σε δέκα τμήματα, έτσι καταλήγουμε σε χίλια διαφορετικά 

"τμήματα". Η αριθμητική αυτή κατηγοριοποίηση / υποδιαίρεση μπορεί θεωρητικά να 

συνεχιστεί ιεραρχικώς επ' άπειρον. 

 Έτσι, ένα βιβλίο για τις “γάτες” έχει τον ταξινομικό αριθμό 636.8. Αυτός ο αριθμός 

αποδίδεται διότι το συγκεκριμένο βιβλίο αφορά την τεχνολογία (τάξη 600), πρόκειται 

για θέμα κτηνοτροφίας (διαίρεση 630), πιο συγκεκριμένα ασχολείται με το θέμα της 

περιποίησης ζώων (τμήμα 636), και τελικά επειδή αφορά συγκεκριμένο κατοικίδιο, τις 

γάτες 636.8. 
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Κατηγορίες που περιλαμβάνει το Σύστημα DEWEY 

 

Το σύστημα αποτελείται από επτά πίνακες και δέκα κύριες κατηγορίες, καθεμιά 

από τις οποίες χωρίζεται σε δέκα δευτεροβάθμιας κατηγορίες ή υποκατηγορίες, 

καθένα από τα οποία περιέχει δέκα υποδιαιρέσεις. 

Οι επτά πίνακες είναι οι εξής: 

 πρότυπο υποδιαίρεσης 

 περιοχές 

 υποδιαίρεση των επιμέρους λογοτεχνίων 

 υποδιαιρέσεις των επιμέρους γλωσσών 

 φυλετικών, εθνοτικών, εθνικών ομάδων 

 γλώσσες 

 άτομα 
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Οι δέκα κύριες κατηγορίες είναι οι εξής: 

 000 - επιστήμη των υπολογιστών, των πληροφοριών και γενικά έργα 

 100 - Φιλοσοφία και ψυχολογία 

 200 - Θρησκεία 

 300 - Κοινωνικές επιστήμες 

 400 - Γλώσσα 

 500 - Επιστήμη (συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών) 

 600 - Τεχνολογία και Εφαρμοσμένες Επιστημες 

 700 - Τέχνες και ψυχαγωγία 

 800 - Λογοτεχνία 

 900 - Ιστορία και γεωγραφία 

 

 

Κωδικοποίηση   εκτός DEWEY   

 

ΕΜ   ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 
ΕΠ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 
ΕΔ   ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ 
ΞΜ   ΞΕΝΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 
ΞΠ   ΞΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ 
ΞΔ   ΞΕΝΟ ΔΙΗΓΗΜΑ 
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Αναλυτικότερα οι 10 βασικές κατηγορίες και οι 10 πρώτες υποδιαιρέσεις: 

 

000 ΕΡΓΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

· 000  Πληροφορική 

· 010 Βιβλιογραφίες / Κατάλογοι 

· 020 Βιβλιοθηκονομία 

· 030 Γενικές Εγκυκλοπαίδειες/ Λεξικά/ Πληροφοριακά βιβλία 

· 040 Συλλογές δοκιμίων, διαλέξεων  που δεν υπάγονται σε ειδικό θέμα 

· 050 Περιοδικά γενικής φύσεως / Επιθεωρήσεις 

· 060 Ακαδημίες / Άλλα Ιδρύματα και Επιστημονικοί Εταιρείες 

· 070 Δημοσιογραφία / Τύπος 

· 080 Συλλογές έργων διαφόρων θεμάτων ενοποιημένων σε ένα έργο, συλλογή, σειρά κλπ.   

   · 090 Σπάνια βιβλία / Χειρόγραφα 

100 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

· 110 Μεταφυσική 

· 120 Μεταφυσικές θεωρίες 

· 130 Κλάδοι της ψυχολογίας 

· 140 Φιλοσοφικά συστήματα 

· 150 Ψυχολογία 

· 160 Λογική 

· 170 Ηθική 

· 180 Ανατολική και αρχαία φιλοσοφία 

· 190 Νεώτερη φιλοσοφία 

 

200 ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

· 210 Φυσική θρησκεία 

· 220 Βίβλος 

· 230 Δογματική θεολογία 

· 240 Πρακτική θεολογία 

· 250 Ποιμαντορική θεολογία 

· 260 Εκκλησιαστική θεολογία 

· 270 Ιστορία των Χριστιανικών Εκκλησιών 

· 280 Χριστιανικοί Εκκλησίες και Αιρέσεις 

· 290 Άλλες θρησκείες 



[10] 
 

 

300 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

· 310 Στατιστική 

· 320 Πολιτικές Επιστήμες 

· 330 Οικονομικές Επιστήμες 

· 340 Δίκαιο 

· 350 Δημοσία Διοίκηση 

· 360 Κοινωνική Πρόνοια 

· 370 Εκπαίδευση 

· 380 Εμπόριο 

· 390 Ήθη και έθιμα 

 

400 ΓΛΩΣΣΑ 

· 410 Συγκριτική φιλολογία 

· 420 Αγγλική γλώσσα 

· 430 Γερμανική γλώσσα 

· 440 Γαλλική γλώσσα 

· 450 Ιταλική γλώσσα 

· 460 Ισπανική και Πορτογαλική γλώσσα 

· 470 Λατινική γλώσσα 

· 480 Ελληνική γλώσσα 

· 490 Άλλες Γλώσσες 

 

500 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

· 510 Μαθηματικά 

· 520 Αστρονομία 

· 530 Φυσική 

· 540 Χημεία / Ορυκτολογία / Κρυσταλλογραφία 

· 550 Γεωλογία 

· 560 Παλαιοντολογία 

· 570 Βιολογία 

· 580 Βοτανική 

· 590 Ζωολογία 
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600 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΙΑΤΡΙΚΗ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

· 610 Ιατρική 

· 620 Μηχανική 

· 630 Γεωργία 

· 640 Οικιακή Οικονομία 

· 650 Επιχειρήσεις και μέθοδοι επιχειρήσεων 

· 660 Βιομηχανική χημεία 

· 670 Μεταποίηση (βιομηχανικοί κλάδοι και προϊόντα αυτών) 

· 680 Διάφορες βιομηχανίες(ι βιομηχανίες ορισμένων κατεργασμένων προϊόντων) 

· 690 Δομικές κατασκευές 

 

700 ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ / ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

· 710 Αρχιτεκτονική του τοπίου 

· 720 Αρχιτεκτονική 

· 730 Γλυπτική 

· 740 Σχέδιο / Διακοσμητική τέχνη 

· 750 Ζωγραφική 

· 760 Χαρακτική 

· 770 Φωτογραφία 

· 780 Μουσική 

· 790 Ψυχαγωγία / Αθλητισμός 

 

800 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

· 810 Αμερικανική λογοτεχνία 

· 820 Αγγλική λογοτεχνία 

· 830 Γερμανική λογοτεχνία 

· 840 Γαλλική λογοτεχνία 

· 850 Ιταλική λογοτεχνία 

· 860 Ισπανική και Πορτογαλική λογοτεχνία 

· 870 Λατινική λογοτεχνία 

· 880 Ελληνική λογοτεχνία 

· 890 Λογοτεχνία άλλων γλωσσών 
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900 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ / ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΙΣΤΟΡΙΑ 

· 910 Γεωγραφία / Ταξίδια 

· 920 Βιογραφίες 

· 930 Αρχαία παγκόσμιος ιστορία 

· 940 Ευρωπαϊκή ιστορία 

· 950 Ιστορία της Ασίας 

· 960 Ιστορία της Αφρικής 

· 970 Ιστορία της Β. Αμερικής 

· 980 Ιστορία της Ν. Αμερικής 

· 990 Ιστορία της Ωκεανίας και των Πολικών περιοχών 
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Η Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey στην Ελλάδα: παρόν και μέλλον 

Η απόδοση και έκδοση στα ελληνικά της Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey ήταν για 

το χώρο των ελληνικών βιβλιοθηκών ένα ζητούμενο που άργησε πολύ να 

ικανοποιηθεί. Στο παρελθόν είχαν γίνει σχετικές απόπειρες που για διάφορους 

λόγους δεν τελεσφόρησαν. Παρά τη σοβαρή έλλειψη, η διάδοση του συστήματος 

ήταν τέτοια που πολλές βιβλιοθήκες το εφάρμοζαν χρησιμοποιώντας την πρωτότυπη 

έκδοση στα αγγλικά. Όπως ήταν φυσικό, αυτό δημιούργησε πολλά προβλήματα, 

καθώς για τις ανάγκες του καταλόγου της κάθε βιβλιοθήκης άλλοτε επιχειρούνταν η 

κατά το δοκούν απόδοση των όρων και άλλοτε χρησιμοποιούνταν οι όροι ως είχαν 

στην αγγλική γλώσσα, με προφανείς συνέπειες τόσο για την οργάνωση της ίδιας της 

βιβλιοθήκης, όσο και για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Ανάλογες ασφαλώς ήταν 

και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε η βιβλιοθηκονομική εκπαίδευση στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο. 

Τον Σεπτέμβριο του 1999, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με την υποστήριξη του 

Υπουργείου Παιδείας και τη συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και 

Επιστημόνων της Πληροφόρησης, εξασφάλισε τα δικαιώματα της 13 ης Συνοπτικής 

Έκδοσης και προχώρησε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση του έργου, που 

ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2001. Για την υλοποίηση της έκδοσης εργάστηκαν 

βιβλιοθηκονόμοι, μεταφραστές και ειδικοί των διαφόρων γνωστικών πεδίων. Η 

πρώτη ελληνική "Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey" τυπώθηκε σε 2.500 αντίτυπα και 

διανεμήθηκε δωρεάν στις βιβλιοθήκες της χώρας (σχολικές, δημόσιες-δημοτικές, 

ακαδημαϊκές, ερευνητικές κ.ά.), καθώς και σε άλλους φορείς που διαθέτουν συλλογές 

και εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον. 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, ακριβώς για να μην επιβαρυνθεί περισσότερο ένα 

ήδη απαιτητικό εγχείρημα, επιλέχθηκε ο δρόμος της "μετάφρασης" και όχι της 

"προσαρμογής". Αυτό σημαίνει ότι περιορίστηκαν στο ελάχιστο οι κάθε είδους 

παρεμβάσεις που θεωρούνται απαραίτητες, ώστε να καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες 

του ελληνικού περιεχομένου. Συγκεκριμένα, για τις θεματικές ενότητες που αφορούν 

την Ελληνική Λογοτεχνία, Ιστορία και Γεωγραφία χρησιμοποιήθηκε το αντίστοιχο 

υλικό από την 21 η πλήρη έκδοση, ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεπάρκεια της 

συνοπτικής έκδοσης. Για μια ικανοποιητική προσαρμογή, ωστόσο, χρειάζονται 

τροποποιήσεις τόσο στις συγκεκριμένες όσο και σε άλλες ενότητες, όπως Θρησκεία, 

Δίκαιο, Δημόσια Διοίκηση κ.λπ. Το εγχείρημα αυτό έχει περιληφθεί στον σχεδιασμό 

της νέας έκδοσης, που δρομολογείται αυτήν την περίοδο. 
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Συγκεκριμένα, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, και πάλι με την υποστήριξη του 

Υπουργείου Παιδείας, προετοιμάζει την παραγωγή της διαδικτυακής 

έκδοσης "WebDewey", η οποία αντιστοιχεί στην 22η πλήρη έντυπη έκδοση. 

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο, λόγω του μεγάλου όγκου του και των 

τεχνικών απαιτήσεων για τη διάθεσή του, και γι'αυτό εκτιμάται ότι η διάθεσή του στη 

βιβλιοθηκονομική κοινότητα δεν θα αρχίσει πριν από το έτος 2009. Η προσδοκία 

είναι ότι τα οφέλη θα αποδειχθούν σημαντικά, καθώς το προσωπικό των βιβλιοθηκών 

θα έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την απόδοση της ταξινομικής εργασίας σε χρόνο 

και σε ποιότητα, έχοντας άμεση πρόσβαση, μέσω του υπολογιστή, στο πλήρες και 

ενημερωμένο περιεχόμενο του ταξινομικού συστήματος στην ελληνική γλώσσα. Το 

ηλεκτρονικό αυτό εργαλείο θα προσφέρει στους Έλληνες χρήστες όλες τις 

διευρυμένες δυνατότητες που σήμερα απολαμβάνουν όσοι χρησιμοποιούν την 

πρωτότυπη αγγλόγλωσση έκδοση του "WebDewey 
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Σχεδιασμός 

 

Το DDC επιχειρεί να οργανώσει όλη τη γνώση σε δέκα κύριες κατηγορίες. Οι δέκα 

κύριες κατηγορίες υποδιαιρούνται σε δέκα τμήματα, και κάθε διαίρεση σε δέκα 

ενότητες, δίνοντας δέκα κύριες τάξεις, 100 τμήματα και 1000 τμήματα. Το DDC ειναι 

πλεονέκτημα όσον αφορά τη χρήση δεκαδικών ψηφίων για τις κατηγορίες της γιατι 

επιτρέπει να είναι καθαρά αριθμητική. Το μειονέκτημα είναι ότι οι κώδικες είναι πολύ 

μεγαλύτεροι και είναι πιο δύσκολο να θυμάστε, σε σύγκριση με αλφαριθμητικό 

σύστημα. Χρησιμοποιεί, επίσης, ορισμένες πτυχές μιας πολύπλευρης ταξινόμησης, 

που συνδυάζει στοιχεία από διάφορα μέρη της δομής του για να κατασκευάσει έναν 

αριθμό που αντιπροσωπεύει το θέμα του περιεχομένου (συχνά συνδυάζει δύο 

στοιχεία θέμα με τη σύνδεση τους αριθμούς και τα γεωγραφικά και χρονικά στοιχεία) 

και τη μορφή της σε ένα στοιχείο και όχι στη συναγωγή μετά από μια λίστα που 

περιέχει κάθε κατηγορία και το νόημά της. 

Εκτός από τα γενικά έργα και φαντασίας, τα έργα ταξινομούνται κυρίως με βάση 

το θέμα, με προεκτάσεις για το θέμα των σχέσεων, τον τόπο, χρόνο ή είδος του 

υλικού, που παράγει αριθμούς κατάταξης. Τουλάχιστον τρία ψηφία αλλά κατά τα 

άλλα ..αορίστου διάρκειας με ένα δεκαδικό ψηφίο πριν από το τέταρτο ψηφίο, εφόσον 

υπάρχει (για παράδειγμα, 330 για την οικονομία + .9 για τη γεωγραφική θέση + 0,04 

για την Ευρώπη = 330,94 ευρωπαϊκή οικονομία? 973 για τις Ηνωμένες Πολιτείες + 

0,05 διαίρεση μορφή για τα περιοδικά = 973,05 περιοδικά που αφορούν τις 

Ηνωμένες Πολιτείες γενικότερα). 

Βιβλία τοποθετούνται στο ράφι για την αύξουσα αριθμητική σειρά του στο 

δεκαδικό αριθμό, για παράδειγμα, 050, 220, 330, 330,973, 331. Όταν τα δύο βιβλία 

έχουν τον ίδιο αριθμό κατάταξης της δεύτερης γραμμής του αριθμού κλήσης 

(συνήθως το πρώτο γράμμα ή τα γράμματα του επωνύμου του συγγραφέα, τον τίτλο, 

αν δεν υπάρχει εμφανής συγγραφέας) τοποθετείται σε αλφαβητική σειρά. 

Το DDC έχει έναν αριθμό για όλα τα βιβλία, συμπεριλαμβανομένων φαντασίας: 

αμερικανικής λογοτεχνίας και έχει ταξινομηθεί σε 813. Οι περισσότερες βιβλιοθήκες 

δημιουργουν μια ξεχωριστή ενότητα φαντασίας για να επιτρέψει ράφια με 

περισσότερο γενικευμένο τρόπο από ό, τι  ο Dewey προβλέπει, ή να αποφευχθεί ο 

χώρος που θα επιβιβάζονται στο 800s, ή απλά να επιτρέψει στους αναγνώστες για 

να βρουν τους συγγραφείς με αλφαβητική σειρά του επωνύμου. 
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Ορισμένα τμήματα της κατάταξης προσφέρουν επιλογές για να φιλοξενήσουν 

διάφορα είδη των βιβλιοθηκών.  Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του συστήματος είναι 

η δυνατότητα να εκχωρείτε πολλούς αριθμούς κλάσης για ένα βιβλιογραφικό στοιχείο 

και να χρησιμοποιείτε μόνο ένα από αυτά για τα ράφια. Η προστιθέμενη αριθμοί 

εμφανίζονται στον κατάλογο που ταξινομείτε το θέμα (αν και αυτό δεν είναι η 

συνήθης πρακτική στη Βόρεια Αμερική). Για το πλήρες όφελος από το καθεστώς το 

σχετικό δείκτη και τους πίνακες που αποτελούν μέρος της κάθε έκδοση πρέπει να 

γίνει κατανοητή και να ζητείται η γνώμη όταν απαιτείται. Η δομή των προγραμμάτων 

είναι τέτοια ώστε τα υποκείμενα να ειναι κοντά το ένα στο άλλο σε ένα λεξικό  και 

διάσπαρτες στους πίνακες Dewey (για παράδειγμα, η αρχιτεκτονική του Σικάγο 

σαφώς από τη γεωγραφία του Σικάγο) 

Χρησιμότητα 

 

Η χρήση ενός συστήματος ταξινόμησης σε μια βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τα 

ακόλουθα: 

 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 

 Τα δύο πιο πάνω σε συνδυασμό διευκολύνουν τον χρήστη στο να εντοπίσει στο 

ράφι πρόσθετα τεκμήρια που πιθανόν να τον ενδιαφέρουν 

Σημειώνεται ότι σήμερα, με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταλόγου το σύστημα 

ταξινόμησης δεν είναι τόσο αναγκαίο  όσο ήταν παλαιότερα, όταν ο κατάλογος μιας 

βιβλιοθήκης αποτελείτο από καρτέλες, αφού θεωρητικά θα μπορούσαν τα βιβλία να 

παίρνουν απλώς έναν αύξοντα αριθμό και να εντοπίζονται εύκολα· ωστόσο, 

εξακολουθεί να χρησιμεύει πολύ στον (ακόμη και τυχαίο) εντοπισμό πρόσθετων 

τεκμηρίων πάνω σε ένα θέμα. 
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