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Το ππώσο διαδικστακό Ελληνοαγγλικό Βιβλιοθηκονομικό Λεξικό ςε beta μοπυή
δημιοτπγήθηκε φπηςιμοποιώνσαρ σην πλασυόπμα Wikidot.
Το ππόβλημα σηρ οπολογίαρ παποτςιάζεσαι ςε κάθε επιςσήμη, ιδίψρ ςε
πεπιόδοτρ όποτ ςημειώνεσαι παγδαία εξέλιξη. Η καθημεπινή ειςαγψγή νέψν
όπψν –ποτ μάλιςσα διαφέονσαι με σαφύσησα φάπη ςση διεύπτνςη σηρ φπήςηρ σοτ
Διαδικσύοτ– και η ξενόγλψςςη βιβλιογπαυία οξύνοτν σο ππόβλημα. Η δόκιμη
απόδοςη, πποςαπμογή και ένσαξη ξένψν όπψν ςσην ελληνική γλώςςα γίνεσαι
επισακσική ανάγκη. Με σιρ ςκέχειρ ατσέρ ξεκίνηςε η δημιοτπγία ατσού σοτ
λεξικού, ποτ υιλοδοξεί να αποσελέςει ένα φπηςσικό έπγο αναυοπάρ.
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Σκοπόρ σοτ λεξικού είναι η ςτγκένσπψςη, η επιλογή και η κασαγπαυή σψν
ελληνικών όπψν ποτ διέποτν σην Επιςσήμη σηρ Πληπουόπηςηρ και σατσόφπονα η
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ενημέπψςη ανεξαπσήσψρ επιπέδοτ βιβλιοθηκονομικών γνώςεψν.
Για σην εύπεςη όπψν τπάπφοτν «Οδηγίερ Χπήςηρ». Πιο ςτγκεκπιμένα ςσο
διαδικστακό λεξικό τπάπφει αυενόρ η επιλογή «Ελληνο-αγγλικοί όποι» όποτ
παπαθέσονσαι αλυαβησικά οι 3.182 όποι, και αυεσέποτ η επιλογή «Εύπεςη κασά
γπάμμα» όποτ γίνεσαι ομαδοποίηςη σψν όπψν ανά γπάμμα. Με σην «Αναζήσηςη»

ψςσόςο μποπεί άμεςα να ανακληθεί κάθε αναζησούμενορ όπορ. Εκσόρ από σοτρ
όποτρ τπάπφοτν και «Ακπώντμα» ενώ ςση «Βιβλιογπαυία» μποπεί κανείρ να δει
από ποια εγφειπίδια έγινε η ανθολόγηςη σψν όπψν.
Το ςτνοπσικό ατσό έπγο είναι βέβαιο όσι δεν εξανσλεί σον καθημεπινά
ατξανόμενο όγκο όπψν και εννοιών ποτ ανακύπσοτν, ςσοφεύει όμψρ ςσο να
πποςυέπει οτςιαςσική βοήθεια, αξιοπιςσία και ετφπηςσία με σο ςτνεφή έλεγφο
και εμπλοτσιςμό βιβλιοθηκονομικών όπψν. Πποσάςειρ σψν αναγνψςσών θα είναι
φπήςιμερ και μποπούν να ππαγμασοποιηθούν μέςα από σην «Επικοινψνία» ή σο
«Forum» σοτ εν λόγψ Wiki.

