
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΟΛΥΤΟΜΩΝ / 
ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΤΟΜΟ / ΜΕΡΟΣ 
 
Από τα ερωτήµατα και τις απαντήσεις σχετικά µε τα πολύτοµα / πολυµερή προκύπτουν τα 
εξής: 
 
Για την καταγραφή του τίτλου 
 
• Η περιγραφή του έργου από κάποιες βιβλιοθήκες γίνεται σύµφωνα µε τον συλλογικό 

τίτλο ο οποίος καταγράφεται στο 200a / 245a ενώ οι τίτλοι των τόµων ή των µερών 
καταγράφονται σε σηµείωση περιεχοµένων 327 / 505 και όπου κρίνεται σκόπιµο και σε 
κάποιο πεδίο διασύνδεσης (463, 464) / πεδίο πρόσθετης αναγραφής (700 ονόµατος-
τίτλου, 740 σχετικού/αναλυτικού τίτλου, ή πιθανόν λανθασµένα 246 ποικίλη µορφή 
τίτλου). 

 
• Άλλες βιβλιοθήκες περιγράφουν κάθε τόµο χωριστά είτε καταχωρώντας τον επιµέρους 

τίτλο στο 200a / 245a κάθε ξεχωριστής βιβλιογραφικής εγγραφής και τον συλλογικό 
στο 461 / 440 ή 490 + 830 είτε καταχωρώντας τον επιµέρους τίτλο στο 200i / 245p 
κάθε ξεχωριστής βιβλιογραφικής εγγραφής και τον συλλογικό τίτλο στο 200a /245a. 

 
• Λίγες βιβλιοθήκες χρησιµοποιούν την πολυεπίπεδη περιγραφή, επιλογή για την οποία 

υπάρχει οδηγία από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου (Rule Interpretations 13.6) να µη 
χρησιµοποιείται. 

 
Για την επιλογή της πνευµατικής υπευθυνότητας 
 
Ο τρόπος αντιµετώπισης της πνευµατικής υπευθυνότητας που διαφέρει από τόµο σε τόµο 
ποικίλλει ανάλογα µε το αν έχει περιγραφεί ο συλλογικός τίτλος ή ο κάθε τόµος χωριστά. 
 
 
Προτάσεις 
 
Πεδία UNIMARC που σχετίζονται: 200, 210, 215, 327, 461, 464, 7--, 71- 
Πεδία MARC21 που σχετίζονται: 245, 260, 300, 505, 440, 490, 830, 740 (246?), 700, 
71X 
Σχετικοί Αγγλο-Αµερικανικοί Kανόνες Kαταλογογράφησης: 1.0Η2, 1.1Β10, 13.3, 13.6. 
 
Οι βιβλιοθήκες κατά περίπτωση µπορούν να ακολουθήσουν τους παρακάτω δύο τρόπους 
καταλογογράφησης. Κριτήρια για την επιλογή του τρόπου περιγραφής είναι το 
περιεχόµενο των τόµων και η ποικιλία της συγγραφικής υπευθυνότητας. 
 

1. Μία εγγραφή όπου: 
- ο συλλογικός τίτλος µπαίνει στο 200a / 245a 
- η πνευµατική υπευθυνότητα αναφέρεται στο σύνολο µε βάση την κύρια πηγή 

πληροφοριών του πρώτου ή του πληρέστερου µέρους (AAΚΚ2 1.0H2) 
(υποπεδία 200f και 200g / υποπεδίο 245c).  Πνευµατική υπευθυνότητα που 
διαφέρει στα άλλα µέρη σε σχέση µε το πρώτο µέρος αναφέρεται σε σηµείωση 
(AAΚΚ2 1.0H2) (πεδία 3-- / 5ΧΧ) 

- [UNIMARC] στο 327 σε επαναλαµβανόµενα υποπεδία a µπαίνουν ο επιµέρους 
τίτλος, η συγγραφική υπευθυνότητα ή άλλη πληροφορία για κάθε τόµο. 
Συνιστάται αν ο τίτλος ακολουθείται από δήλωση συγγραφικής υπευθυνότητας 
η καταγραφή των δεδοµένων να γίνεται σύµφωνα µε τον τρόπο και τη στίξη 



ISBD (π.χ. Ανόργανη χηµεία / Α. Παπαδόπουλος). «Αν πάντως, το όνοµα του 
συγγραφέα τοποθετείται πριν από τον τίτλο, πρέπει να καταχωρίζεται µε τη 
µορφή σηµείου πρόσβασης και να ακολουθείται από τον τίτλο» (π.χ. 
Παπαδόπουλος, Α. Ανόργανη χηµεία). 
[MARC21]Είτε στο 505 µε δεύτερο δείκτη κενό (βασικό επίπεδο) σε µη 
επαναλαµβανόµενο υποπεδίο a µπαίνουν οι γενικές πληροφορίες για όλα τα 
µέρη, οι τίτλοι των επιµέρους τόµων και η συγγραφική υπευθυνότητα κάθε 
µέρους (π.χ. $aΤ. 1. Οργανική χηµεία / ∆. Παπαδόπουλος -- Τ.2. Ανόργανη 
χηµεία / Κ. Χρηστίδης), είτε στο 505 µε δεύτερο δείκτη 0 (enhanced level-
εµπλουτισµένο επίπεδο) σε επαναλαµβανόµενα υποπεδία g (γενικές 
πληροφορίες για το µέρος), t (τίτλος µέρους), r (υπευθυνότητα µέρους) (π.χ. 
$gΤ. 1.$tΟργανική χηµεία /$r∆. Παπαδόπουλος --$gΤ.2.$tΑνόργανη χηµεία 
/$rΚ. Χρηστίδης) σύµφωνα πάντα µε την τυποποίηση και τη στίξη ISBD για τις 
σηµειώσεις περιεχοµένων. 

- [UNIMARC] σε χωριστά πεδία 464 συµπληρώνεται ο τίτλος κάθε τόµου 
[MARC21]Εάν είναι επιθυµητό σε χωριστά πεδία 700 γίνονται πρόσθετες 
αναγραφές ονόµατος-τίτλου για το κάθε µέρος ή σε χωριστά πεδία 740 µε 
δεύτερο δείκτη 2 γίνονται πρόσθετες αναγραφές αναλυτικών τίτλων.  Η 
χρησιµοποίηση του πεδίου 246 (ποικίλες µορφές τίτλου) για την καταχώριση 
των επιµέρους τίτλων δεν είναι η ορθότερη λύση εφόσον το πεδίο 740 
εξακολουθεί να είναι εν ισχύ ως πεδίο καταχώρισης σχετικών και αναλυτικών 
τίτλων. 

- τα στοιχεία έκδοσης (210 / 260) αφορούν το σύνολο, π.χ. Αθήνα : 
Καστανιώτης, 1980-1984. 

- η φυσική περιγραφή (215 / 300) αφορά το σύνολο, π.χ. 5 τ. 
- τα πεδία 7-- ή 71- / 700 ή 71Χσυµπληρώνονται κατ’ αρχήν µε τα στοιχεία για 

την πνευµατική υπευθυνότητα του συνόλου και αν είναι επιθυµητό και για τους 
υπεύθυνους των τόµων. 

 
Παράδειγµα εγγραφής UNIMARC: 
 
 

200 -- $a Advances in experimental social psychology $f edited by Leonard 
Berkowitz 
210 -- $a New York $c Academic Press $d 1964-1986 
215 -- $a 19 τ. $c εικ. $d 24 εκ. 
300 -- $a Περιέχει βιβλιογραφικές παραποµπές και ευρετήρια  
327 -- $a τόµ. 9. Equity theory : toward a general theory of social interaction $a τόµ. 
16. Theorizing in social psychology : theoretical perspectives $a τόµ. 17. 
Theorizing in social psychology : special topics  
464 -- $a Equity theory $e toward a general theory of social interaction 
464 -- $a Theorizing in social psychology $e theoretical perspectives 
464 -- $a Theorizing in social psychology $e special topics 
606 -- $a Κοινωνική ψυχολογία 
606 -- $a Social psychology 
702 -- $a Berkowitz $b Leonard $4 340 
 

 



Παράδειγµα εγγραφής MARC21: 
 
 

245 00 $a Advances in experimental social psychology /$cedited by Leonard 
Berkowitz 
260 -- $a New York :$bAcademic Press,$c1964-1986. 
300 -- $a19 τ. :$bεικ. ;$c24 εκ. 
504 -- $a Περιέχει βιβλιογραφικές παραποµπές και ευρετήρια  
505 2- $aT. 9. Equity theory : toward a general theory of social interaction -- T. 16. 
Theorizing in social psychology : theoretical perspectives -- T. 17. Theorizing in 
social psychology : special topics.  
740 -2 $aEquity theory  
740 -2 $aTheorizing in social psychology.$pTheoretical perspectives 
740 -2 $aTheorizing in social psychology.$pSpecial topics 
650 -7 $aΚοινωνική ψυχολογία.$2lcsh//gre 
650 -0 $aSocial psychology. 
700 1- $aBerkowitz, Leonard, $d1926- 
 

 
Προτείνεται να ακολουθείται η πρώτη µέθοδος όταν το περιεχόµενο των τόµων 
περιγράφεται µε την ίδια θεµατική ανάλυση και/ή όταν η πνευµατική υπευθυνότητα 
είναι κοινή ή δεν είναι σηµαντική για να αναλυθεί. 
 

 
2. Ξεχωριστές εγγραφές για κάθε µέρος όπου: 

- Στο 200 / 245 γράφεται ο τίτλος και η πνευµατική υπευθυνότητα του τόµου 
- τα στοιχεία έκδοσης (210 / 260) αφορούν τον τόµο 
- η φυσική περιγραφή (215 / 300) αφορά τον τόµο, π.χ. 306 σ. 
- στο πεδίο 461 / 440 ή 490+830 γράφεται ο συλλογικός τίτλος και ο τόµος 
- τα πεδία 7-- ή 71- / 700 ή 71Χ συµπληρώνονται κατ’ αρχήν µε τα στοιχεία για 

την πνευµατική υπευθυνότητα του τόµου και αν είναι επιθυµητό και για την 
πνευµατική υπευθυνότητα του συνόλου. 

 
 
Προτείνεται να ακολουθείται η δεύτερη µέθοδος όταν ο κάθε τόµος έχει διαφορετικά 
θέµατα και χρειάζεται ξεχωριστή θεµατική ανάλυση ανά τόµο και ο/οι 
συγγραφέας/είς και άλλοι υπεύθυνοι διαφέρουν από τόµο σε τόµο.  

 
Παράδειγµα εγγραφής UNIMARC: 

 
 

200 -- $a The Augustan Empire, 44 B.C.-A.D. 70 $f edited by S. A. Cook, F. E. 
Adcock [and] M. P. Charlesworth 
210 -- $a Cambridge $c Cambridge University Press $d 1971 
215 -- $a xxxii, 1057 σ. $c εικ., χάρτ. $d 24 εκ. 
300 -- $a Η πρώτη έκδοση έγινε το 1934  
461 -- $a Cambridge Ancient History $v 10 
606 -- $a Ιστορία, Αρχαία  
607 -- $a Ρωµαϊκή αυτοκρατορία $x Ιστορία $z 44 π.Χ.-70 µ.Χ.  
702 -- $a Adcock $b Frank E. $c Sir $f 1886-1968 
702 -- $a Cook $b Stanley Arthur $f 1873-1949 
702 -- $a Charlesworth $b Martin Percival $f 1895-1950 

 



Παράδειγµα εγγραφής MARC21: 
 

 
245 04 $aThe Augustan Empire, 44 B.C.-A.D. 70 /$cedited by S. A. Cook, F. E. 
Adcock [and] M. P. Charlesworth 
260 -- $a Cambridge :$b Cambridge University Press,$c1971. 
300 -- $a xxxii, 1057 σ. :$bεικ. ;$c 24 εκ. 
500 -- $a Η πρώτη έκδοση έγινε το 1934. 
440 -0 $aCambridge Ancient History ;$v10 
651 -0 $aRome$xHistory$yAugustus, 30 B.C.-14 A.D. 
651 -7 $aΡώµη$xΙστορία$yΑύγουστος, 30 π. Χ. – 14 µ.Χ.$2lcsh//gre 
700 1- $aAdcock, Frank E.,$cSir,$d1886-1968. 
700 1- $aCook, Stanley Arthur,$d1873-1949. 
700 1- $aCharlesworth, Martin Percival,$d1895-1950. 
 

 
 
 
 


