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Εισαγωγή 

Ο κύριος στόχος της σηµερινής µας συνάντησης είναι να αποτελέσει την αρχή µίας 

ουσιαστικής συνεργασίας, στα πλαίσια του Συλλογικού Καταλόγου, να βάλουµε τις 

βάσεις της µεταξύ µας επικοινωνίας και να συντονίσουµε δράσεις στα πλαίσια µίας 

κοινής καταλογογραφικής πρακτικής που θα προσπαθήσουµε να ακολουθήσουµε από 

δω και στο εξής. 

Η συζητήσεις µε τις επιτροπές που θα ακολουθήσουν επιθυµούν να αποτελέσουν την 

απαρχή αυτής της συνεργασίας και να θέσουν τις βάσεις του προβληµατισµού για την 

εξεύρεση της µορφής και του πλαισίου λειτουργίας που πρόκειται να πάρει αυτή η 

συνεργασία, ώστε να γίνει ωφέλιµη για όλους µας.  

Οι ∆ιαρκείς Επιτροπές έχουν κάνει κάποια προπαρασκευαστική εργασία, έχουν 

εντοπίσει συχνά επαναλαµβανόµενα λάθη, όπως θα δείτε και παρακάτω, έχουν 

συζητήσει διάφορα σενάρια εργασίας και βέλτιστων πρακτικών αλλά και τη 

δηµιουργία ενός Εθνικού Αρχείου Καθιερώσεων. Σήµερα, θέλουµε να µοιραστούµε 

µαζί σας αυτές τις σκέψεις ώστε να µπορέσουµε να διαµορφώσουµε από κοινού 

κάποιες κατευθυντήριες γραµµές και τρόπους καταλογογραφικής συνεργασίας.  

Η δουλειά που µπορέσαµε να κάνουµε ήταν δειγµατοληπτική. Στη συνέχεια θα πρέπει 

να εξετάσουµε την προοπτική µίας συστηµατικής µελέτης από συναδέλφους που θα 

εργαστούν για ένα διάστηµα αποκλειστικά µε αυτά τα αντικείµενα. 

 

Στα διάφορα συµπεράσµατα φτάσαµε µελετώντας: α) τα προβλήµατα εφαρµογής 

του ΣΚ, β) τις εγγραφές που προέκυψαν από τις συγχωνεύσεις, και γ) 

χαρτογραφώντας την υπάρχουσα κατάσταση των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών 

Βιβλιοθηκών.  



Τα σενάρια εργασίας για ένα µοντέλου συνεργατικής καταλογογράφησης ήταν 

αναπόφευκτο να αναδυθούν. ∆ιότι τελικά, αυτή η χρόνια και πολυπόθητη, απ’ όλη τη 

βιβλιοθηκονοµική κοινότητα, συνεργασία είναι τελικά το ζητούµενο. Ο Συλλογικός 

Κατάλογος αποτελεί ένα εργαλείο, ή ένα µέσο αν θέλετε, και οι διαρκείς επιτροπές 

ένα αρχικό σχήµα για την διαµόρφωση και ανάπτυξη του συνεργατικού µοντέλου.  

Οι εισηγήσεις µου, λοιπόν, που αφορούν στην παρουσίαση των ∆ιαρκών Επιτροπών 

αλλά και στη συνέχεια τη Συνεργατική Καταλογογράφηση δεν θα µπορούσαν να είναι 

ξεχωριστές. 

 

Κάποιες υποθέσεις εργασίας ή σενάρια για τις 
επιτροπές 

Αρχικά, θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι: οι ∆ιαρκείς Επιτροπές, όπως τις ονοµάζουµε, 

Καταλογογράφησης και Θεµάτων, πιστεύουµε ότι θα πρέπει να είναι διαρκείς. Τα 

µέλη όµως που τις απαρτίζουν δεν σηµαίνει ότι θα παραµένουν µόνιµα σ’ αυτές. Η 

σύνθεση των συναδέλφων πρέπει να ανανεώνεται. Μια αρχική πρότασή για τη 

σύνθεση των επιτροπών είναι η εξής: στις επιτροπές να υπάρχει σταθερά 

εκπρόσωπος της Εθνικής Βιβλιοθήκης καθώς και εκπρόσωπος ενός µεγάλου 

Πανεπιστηµίου (σε βιβλιογραφικές εγγραφές). Τα υπόλοιπα µέλη µπορούν να είναι 

συνάδελφοι από ακαδηµαϊκά ιδρύµατα που θα εναλλάσσονται. Το παράδειγµα µας το 

δίνει το PCC (Program for Cooperative Cataloging,), όπου στην επιτροπή του 

συµµετέχει σταθερά η Βιβλιοθήκη του Κογρέσου και η OCLC. Ο τρόπος επιλογής ή 

εκλογής, η διάρκεια της θητείας κ.λπ. είναι ζητήµατα που θα καθοριστούν µετά από 

συζήτηση µεταξύ των βιβλιοθηκών και απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής της 

Οριζόντιας ∆ράσης. 

Το πλαίσιο λειτουργίας των επιτροπών µέσα στο Μοντέλο 

Συνεργασίας 

Σε άρθρο του Συντονιστή του Συλλογικού Καταλόγου Φ. Τσιµπόγλου, το πλαίσιο 

λειτουργίας των επιτροπών περιγράφεται ως εξής:  

«Η σύνθεση των ∆ιαρκών Επιτροπών ορίστηκε από την ∆ιοίκηση τις Κοινοπραξίας µε 

προτάσεις των βιβλιοθηκών-µελών. Οι Επιτροπές συγκροτήθηκαν από έµπειρους 

καταλογογράφους που προέρχονται από όλο το φάσµα των βιβλιοθηκών και τις 

εκπαίδευσης, αλλά δεν εκπροσωπούν τους φορείς. Ex officio συµµετέχουν 

καταλογογράφοι της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), για την εναρµόνιση της 

πολιτικής µε την ακολουθούµενη από τη ΕΒΕ. Τα µέλη κάθε Επιτροπής συναντώνται 

σε τακτά διαστήµατα. Μεταξύ των συνεδριάσεων επικοινωνούν µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο µέσω σχετικής εφαρµογής στην ιστοσελίδα του Συλλογικού Καταλόγου. 



Τα µέλη των Επιτροπών εισηγούνται θέµατα, αλλά τροφοδοτούνται και από δύο 

ακόµη πηγές (βλέπε 126Hσχήµα 4, σηµεία 1-3):   

1. Τα εκάστοτε ευρήµατα που εντοπίζονται από τους βιβλιοθηκονόµους του 

Συλλογικού Καταλόγου, τα οποία οµαδοποιούνται και αποστέλλονται στα µέλη 

των ∆ιαρκών Επιτροπών.  

2. Τα µηνύµατα µε παρατηρήσεις, σχόλια, κρίσεις, εισηγήσεις χρηστών µέσω τις 

ιστοσελίδας του Συλλογικού Καταλόγου, τα οποία συγκεντρώνονται, 

οµαδοποιούνται, κατά το δυνατόν, και προωθούνται στις Επιτροπές από τις 

βιβλιοθηκονόµους του Συλλογικού Καταλόγου.  

Μετά την επεξεργασία των εντοπιζόµενων προβληµάτων, ετοιµάζονται προτάσεις, οι 

οποίες αποστέλλονται τους βιβλιοθηκονόµους του Συλλογικού Καταλόγου, εισάγονται 

στην ειδική βάση δεδοµένων Αρχείο Μεταβολών, όπου ταυτοποιούνται, αριθµούνται 

και προωθούνται για δηµόσια κρίση (127Hσχήµα 4, σηµεία 4-7). Μετά την παρέλευση  

ενός εύλογου διαστήµατος, οι βιβλιοθηκονόµοι του Συλλογικού Καταλόγου 

οµαδοποιούν τα αποτελέσµατα των δηµόσιων κρίσεων που καταγράφονται και 

συγκεντρώνονται στο σύστηµα επικοινωνίας του Ιστότοπου του Συλλογικού 

Καταλόγου και τα προωθούν τις ∆ιαρκείς Επιτροπές. Με βάση τα αποτελέσµατα τις 

δηµόσιας κρίσης, οι ∆ιαρκείς Επιτροπές αποφασίζουν τις τελικές εισηγήσεις που 

αφορούν την εφαρµοστέα ενιαία πολιτική καταλογογράφησης (128Hσχήµα 4, σηµείο 

8). Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν σχόλια οι προτεινόµενοι όροι ή πολιτικές 

καθιερώνονται. Οι προσαρµογές στο Συλλογικό Κατάλογο γίνονται από τις 

βιβλιοθηκονόµους τις κεντρικής οµάδας, οι οποίοι ενηµερώνουν την ειδική βάση 

δεδοµένων του Αρχείου Μεταβολών και τις ιστοσελίδες του Συλλογικού Καταλόγου 

(βλέπε σχήµα 4, σηµεία 9-12). 

Η δραστηριοποίηση στο πεδίο αυτό θα µπορούσε σε µια δεύτερη φάση να 

µετεξελιχθεί σε «οιονεί» κεντρική καταλογογράφηση (του τύπου master catalogue) 

κατά το πρότυπο των OCLC, PICA κλπ. αφού εξασφαλιστεί η συστηµατική συµβολή 

τις ΕΒΕ και ο Συλλογικός Κατάλογος ενηµερώνεται άµεσα για τις νέες εγγραφές κάθε 

βιβλιοθήκης µέλους.» 
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Η δουλειά των επιτροπών 

Συνοψίζοντας, δουλειά των επιτροπών είναι: 

Όχι να ασχοληθούν µόνο περιπτωσιολογικά µε λάθη που εµφανίζονται, και κατ’ 

εξακολούθηση γίνονται, αλλά να οργανώσουν εκείνο το µηχανισµό που απαιτείται 

ώστε να λειτουργήσει ένα µοντέλο συνεργασίας. 



Ειδικότερα:  

Η Επιτροπή Καταλογογράφησης ασχολείται µε τον εντοπισµό, την καταγραφή και 

οµαδοποίηση των διαφορετικών ή λανθασµένων τρόπων ερµηνείας και εφαρµογής 

των κανόνων περιγραφικής καταλογογράφησης από τις βιβλιοθήκες-µέλη του ΣΚΕΑΒ. 

Τελική, επιδίωξη της Επιτροπής είναι να διερευνήσει τρόπους και διαδικασίες 

συνεργασίας σε θέµατα περιγραφικής καταλογογράφησης µεταξύ του ειδικευµένου 

προσωπικού των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών και να καταλήξει κάποια στιγµή στο 

µέλλον, σε µια µορφή Rules Interpretation για τον ΣΚΕΑΒ, που θα εκπορεύεται από 

όλες τις ελληνικές βιβλιοθήκες και θα τυγχάνει γενικής αποδοχής 

 

Αρχικές Ενέργειες της Επιτροπής Καταλογογράφησης: 

Εξαντλητική λίστα περιπτώσεων, συνοδευόµενης από παραδείγµατα, όπου ορίζεται η 

«επίσηµη» πολιτική περιγραφικής καταλογογράφησης για την κάθε περίπτωση. 

Ο εντοπισµός των υπευθύνων βιβλιοθηκονόµων που ασχολούνται κυρίως µε την 

περιγραφική καταλογογράφηση στις κατά τόπους βιβλιοθήκες-µέλη του ΣΚΕΑΒ  

Αποστολή ερωτηµατολογίου στις 37 βιβλιοθήκες-µέλη (απάντησε το 48,6%)  

(Τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου θα σας παρουσιαστούν στη συνέχεια) 

 

Η Επιτροπή Θεµάτων ασχολείται, αρχικά, µε την οµογενοποίηση των θεµατικών 

επικεφαλίδων (subjects). 

αλλά στην πορεία θα πρέπει να τεθεί και το ενδεχόµενο της συνακόλουθης δουλειάς 

για τη δηµιουργία Καθιερωµένων Αρχείων Ονοµάτων και Σειρών. 

 

Αρχικές Ενέργειες της Θεµατικής Επιτροπής: 

Αρχικά θεωρήθηκε σκόπιµο να καταγράψουµε την κατάσταση σήµερα. Ζητήθηκε έτσι 

επικοινωνία µε του υπεύθυνους των τµηµάτων καταλογογράφησης κάθε βιβλιοθήκης. 

Ήδη στάλθηκε ένα ερωτηµατολόγιο και θα ακολουθήσουν κι άλλα. Τα σηµεία που 

αρχικά διερευνήθηκαν είναι τα ακόλουθα. 

- Ποια Αρχεία καθιερωµένα έχουµε ή συµβουλευόµαστε 

- Πως κάνουµε την προσαρµογή των θεµάτων στα ελληνικά 

- Ποια Πρότυπα χρησιµοποιούν οι βιβλιοθηκονόµοι; 

Παράλληλα παρατηρήσαµε Συχνά Λάθη – και σε συνδυασµό µε τις προηγούµενες 

απαντήσεις καταλήξαµε σε ορισµένα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ που θα βοηθήσουν στην 

περαιτέρω οργάνωση της δουλειάς. 

Συντάξαµε Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη χρήση και ερµηνεία κανόνων Θεµατικής 

Ευρετηρίασης σε επιµέρους ζητήµατα, όπου εµφανίζονται συχνά λάθη.  

 



Κάτι που πιστεύω ότι λάβατε όλοι. Αυτό το αρχικό και πειραµατικό εγχείρηµα µπορεί 

να ενόχλησε κάποιους, κάποιους άλλους να τους βοήθησε και κάποιους να τους 

άφησε αδιάφορους. Εµείς απλά σε πρώτη φάση θέλαµε να καταγράψουµε 

αντιδράσεις αλλά κύρια να δούµε τα αντανακλαστικά των συναδέλφων. Φάνηκε 

τελικά, όπως και από την παρούσα συνάντηση, ότι όλοι είµαστε έτοιµοι για δουλειά. 

 

  

∆ιαπιστώσεις 

Με την ευκαιρία της δηµιουργίας του Συλλογικού Καταλόγου ήρθαν στην 

επιφάνεια προβλήµατα σε συγκεκριµένα βιβλιοθηκονοµικά ζητήµατα, τα οποία 

απασχολούν την βιβλιοθηκονοµική µας κοινότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε 

σχέση µε τις δραστηριότητες των ∆ιαρκών Επιτροπών Καταλογογράφησης τα θέµατα 

αυτά συνοψίζονται στις εξής κατηγορίες : 

 

1. ∆εν έχουµε καταφέρει να δηµιουργήσουµε Εθνικά Αρχεία Καθιερώσεων 

(Θεµατικών Όρων, Ονοµάτων). Ιδιαίτερα για τα θέµατα, τα οποία θεωρούνται το 

βασικό σηµείο πρόσβασης για αναζήτηση τεκµηρίων όταν οι χρήστες δεν 

γνωρίζουν άλλα σηµεία πρόσβασης όπως π.χ. συγγραφέα, τίτλο κτλ. 

2. ∆εν έχουµε καταφέρει να υλοποιήσουµε ένα ενιαίο Εθνικό Βιβλιογραφικό Αρχείο 

ώστε να αποτελέσει την κύρια πηγή άντλησης εγγραφών σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο. 

3. Έχουµε αναπτύξει διαφορετικές πολιτικές καταλογογράφησης ή καθόλου 

πολιτικές κάτι που δηµιουργεί έντονη ανοµοιογένεια εγγραφών και δυσκολίες 

στην ενιαία διαχείρισή τους. 

4. Από τη µη ύπαρξη του α) Εθνικού Αρχείου Καθιερωµένων Όρων, β) κοινής 

δεξαµενής άντλησης εγγραφών (copy cataloging) και γ) κοινής πολιτικής 

καταλογογράφησης προκύπτει: 

• Υπερβολικό κόστος καταλογογράφησης, αφού η κάθε βιβλιοθήκη 

επαναλαµβάνει την ίδια εργασία για τα ίδια τεκµήρια,  

• Χαµηλής ποιότητας βιβλιογραφικές εγγραφές µε αποδεδειγµένο πια το 

γεγονός της διαφορετικότητας των αποτελεσµάτων. 

• Χαµηλό ποσοστό επιτυχίας στην ανάκτηση της επιθυµητής πληροφορίας από 

τον τελικό χρήστη.    

(µε βάση τα παραπάνω, διαφαίνεται ξεκάθαρα η...) 



Αναγκαιότητα να συνεχιστούν οι δράσεις του Συλλογικού 

Καταλόγου 

Η λειτουργία των ∆ιαρκών Επιτροπών Καταλογογράφησης αποσκοπεί 

καταρχήν στη διασφάλιση της ποιότητας των εγγραφών και της οµοιογένειας του 

Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΑΒ). 

Αποσκοπεί επίσης όµως, στη σταδιακή σύγκλιση των πολιτικών που ακολουθούνται 

στην ανάπτυξη των τοπικών καταλόγων των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. 

Με τον τρόπο αυτό, η λειτουργία των ∆ιαρκών Επιτροπών 

Καταλογογράφησης πιστεύεται ότι θα µπορέσει να συµβάλλει στην κάλυψη του 

κενού που έχει δηµιουργηθεί από τη µέχρι τώρα έλλειψη ενιαίας πολιτικής 

αντιµετώπισης των προβληµάτων καταλογογράφησης, να σταµατήσει η συνέχιση και 

διαιώνιση της διαφορετικότητας και να λυθούν µια για πάντα όλα τα παραπάνω 

προβλήµατα. 

 

Ειδικότερα, οι ∆ιαρκείς Επιτροπές Καταλογογράφησης,, µέσα από τις 

δραστηριότητες τους υποστηρίζουν την αναγκαιότητα η όλη προσπάθεια να 

συνεχιστεί και να ενταθεί µέσα από θεσµικές και διαρκείς δράσεις. Το 

πνεύµα της συνεργατικότητας το οποίο διαπνέει τις δραστηριότητες της Οριζόντιας 

∆ράσης θα πρέπει να επεκταθεί και να εφαρµοστεί και στον τοµέα της Θεµατικής και 

Περιγραφικής Καταλογράφησης.  

Ο Συλλογικός Κατάλογος αποτελεί το εργαλείο, ή το µέσο, για την επίτευξη 

των παραπάνω σκοπών και οι επιτροπές ένα αρχικό σχήµα για την διαµόρφωση του 

µοντέλου συνεργασίας. 

 

Προτάσεις 

 

Με αφορµή τις παραπάνω σκέψεις οι ∆ιαρκείς Επιτροπές πρότειναν προς τη ∆ιοικούσα 

Επιτροπή τις παρακάτω δράσεις: 

 

• Συνέχιση της λειτουργίας των ∆ιαρκών Επιτροπών του Συλλογικού Καταλόγου 

και περαιτέρω στήριξη του ρόλου τους. 

- ∆ηµιουργία θεσµικού δικτύου συνεργασίας µεταξύ των Ελληνικών 

Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών σε θέµατα καταλογράφησης µε σκοπό τη συµβολή 

και ενεργή συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων µερών στο συνολικό 

παραγόµενο αποτέλεσµα, κατά τα πρότυπα του αµερικάνικου PCC (Program 

for Cooperative Cataloging)  



- ∆ηµιουργία του Εθνικού Αρχείου Καθιερωµένων Όρων κατά τα πρότυπα των 

Authorities της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου 

- Συνεργασία και συντονισµό όλων των εµπλεκόµενων φορέων (Εθνική 

Βιβλιοθήκη, Συλλογικός Κατάλογος Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Λαϊκές 

βιβλιοθήκες κ.α.) ώστε να επιτευχθεί σύγκλιση καταλογογραφικών πρακτικών 

και γιατί όχι µίας ενιαίας βιβλιογραφική βάσης  

- Ενηµέρωση και επιµόρφωση των µελών του δικτύου 

- Κεντρική διάθεση, από την ιστοσελίδα του Συλλογικού Καταλόγου, 

ηλεκτρονικών υποστηρικτικών  εργαλείων για  βιβλιοθηκονόµους. 

Παράδειγµα: LC Classification Web, Web Dewey, Cataloger’s Desktop, 

Bookwhere, OCLC connexion κ.λπ. 

- Παροχή Ελληνικών Βιβλιογραφικών Εγγραφών σε Οργανισµούς του 

Εξωτερικού (π.χ. στην OCLC, στην BNP κτλ.) και εταιρίες όπως το Google 


