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Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο ηεο 

Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλ. Μαθεδνλίαο

 Σπλερήο πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ππεξεζηώλ πξνο ηνπο ρξήζηεο

 Βειηίσζε  ηνπ ειεθηξνληθνύ θαηαιόγνπ από Σεπηέκβξην ηνπ 2006 

(Έξγν ΠΛΟΗΓΙΣ: “Από ηελ Πιεξνθνξία ζηε Γλώζε”)

 Δμπλοςηιζμόρ καηαλόγος (catalogue enrichment): ελζσκάησζε 

επηπξόζζεησλ πιεξνθνξηώλ ζηε βηβιηνγξαθηθή εγγξαθή

 Ηλεκηπονική ξενάγηζη (catalog enhancement - electronic 

conducted tour): δπλαηόηεηα εληνπηζκνύ ηεθκεξίσλ ζην ρώξν ηεο 

βηβιηνζήθεο



Πνξεία Καηαιόγσλ Βηβιηνζεθώλ

 Καηάινγνο  ε πην νηθεία εθαξκνγή αλαδήηεζεο γηα ηνπο 
ρξήζηεο ηεο βηβιηνζήθεο

 1990 - Σήκεξα: αλαδξνκηθή θαηαινγνγξάθεζε πιηθνύ από ηηο 
ειιεληθέο βηβιηνζήθεο

 Απηνκαηνπνίεζε θαηαιόγσλ θαη δηαδηθαζηώλ

 Μείσζε ζπνπδαηόηεηαο θαη παξαγθσληζκόο ησλ παξαδνζηαθώλ 
ειεθηξνληθώλ θαηαιόγσλ

 Η βηβιηνγξαθηθή πιεξνθνξία:

 δελ απέρεη πνιύ από απηήλ ησλ παξαδνζηαθώλ θαηαιόγσλ

 δελ θξίλεηαη επαξθήο θαη ειθπζηηθή



H Καηάζηαζε Σήκεξα

 Απμαλόκελε εμνηθείσζε ρξεζηώλ κε ην αλαβαζκηζκέλν 

πεξηβάιινλ ζειίδσλ ηνπ δηαδηθηύνπ

 Σηξνθή ηνπο ζε ζύγρξνλεο κεραλέο αλαδήηεζεο & 

δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο (π.ρ. Google Scholar, Amazon)

 Αλάγθε γηα πιεξέζηεξε κνξθή βηβιηνγξαθηθώλ εγγξαθώλ

 Αλάγθε γηα πεξηζζόηεξε πιεξνθνξία θαη όρη κόλν απηή ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο



Google Book Search



Amazon



Δκπινπηηζκόο Καηαιόγνπ-

Οη έξεπλεο δείρλνπλ…

 Μεγάινο όγθνο βηβιηνγξαθίαο θαη ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζε 
παγθόζκην επίπεδν

 Σεκαληηθή αύμεζε θπθινθνξίαο ηνπ εκπινπηηζκέλνπ πιηθνύ    ζε 
ζύγθξηζε κε ην ππόινηπν πιηθό (>45% ην έηνο 2001)

 Καιύηεξνο πξνζδηνξηζκόο πεξηερνκέλνπ θαηά 19,5% γηα θάζε 
εκπινπηηζκέλε εγγξαθή

 Πνζνζηό online πξνζβάζεσλ > Πνζνζηό θπθινθνξίαο πιηθνύ

 Μείσζε ησλ δαλεηζκώλ

 Σεκαληηθή αύμεζε ησλ θξαηήζεσλ

 Τόζν ε κείσζε όζν θαη ε αύμεζε ηεο θπθινθνξίαο 
εκπινπηηζκέλνπ πιηθνύ απνηειεί ζεηηθό ζηνηρείν



Δκπινπηηζκόο Καηαιόγνπ-

Οη έξεπλεο δείρλνπλ επίζεο…

 Αύμεζε ζεκαηηθώλ όξσλ

 Αύμεζε πιεξνθνξηώλ γηα ηελ θαζηέξσζε νλνκάησλ

 Πεξηζζόηεξεο επηινγέο αλαδήηεζεο κε ιέμεηο-θιεηδηά

 Δμνηθνλόκεζε ρξόλνπ θαη θόπνπ ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ

 Δμνηθνλόκεζε θόζηνπο όηαλ επξόθεηην γηα εκπινπηηζκό πνιύηηκσλ 

ή κεγάισλ ζπιινγώλ κέζσ εκπνξηθνύ αληηπξνζώπνπ

 Μείσζε ησλ βηβιίσλ γηα επαλαηνπνζέηεζε ζηα ξάθηα ηεο 

βηβιηνζήθεο



Πνπ βαζηζηήθακε πεξηζζόηεξν

 Library of Congress (LC)

 LC: αλαγλώξηζε ηεο ζπνπδαηόηεηαο πξνζζήθεο επηπιένλ ζεκείσλ 

πξόζβαζεο ζηηο εγγξαθέο

 1992: ίδξπζε ηνπ Bibliographic Enrichment Advisory Team

(BEAT) διεξαγωγή επεςνών, δημιοςπγία και εθαπμογή 

ππωηοβοςλιών για ηην βεληίωζη ηηρ σπηζιμόηηηαρ ηων 

βιβλιογπαθικών εγγπαθών

 Πξσηνβνπιίεο γηα ηελ δηαζύλδεζε ηνπ θαηαιόγνπ κε ειεθηξνληθέο 

πεγέο



Σπνπδαηόηεηα & Βειηίσζε 

Ηιεθηξνληθώλ Καηαιόγσλ

 Πιεξόηεηα  Ηι. Καηαιόγνπ  επθνιόηεξε θαη γξεγνξόηεξε 

δηεμαγσγή ησλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο ρξήζηεο

 Η εθαξκνγή ησλ δύν (2) λέσλ ππεξεζηώλ 

δεκηνπξγεί κηα λέα γεληά θαηαιόγσλ

πξνζθέξνληαο ζεκαληηθή αλαβάζκηζε ιεηηνπξγηθόηεηαο

κε ρξήζε ηνπηθώλ & εμσηεξηθώλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγώλ



Σηόρνο ησλ Γύν Υπεξεζηώλ

 Αλαβάζκηζε θαηαιόγσλ κε

 ζπλδέζκνπο ζε πίλαθεο πεξηερνκέλσλ

 νπηηθό πιηθό

 απιά θαη νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ

 Πεξηζζόηεξε online πιεξνθνξία γηα ην πιηθό ηνπο

 Δύθνιε θαη γξήγνξε πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία

 Μεγηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο όισλ ησλ πεγώλ

 Βεληίωζη ποιόηηηαρ ηων ςπηπεζιών

 Καλύηεπη εξςπηπέηηζη ηων σπηζηών



Δκπινπηηζκόο Ηιεθηξνληθνύ 

Καηαιόγνπ Παλ. Μαθ.

 Ξενόγλωζζο ςλικό (πεξίπνπ 35.000 ηίηινη βηβιίσλ)

ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία Syndetics Solutions

 Δλληνόγλωζζο ςλικό (πεξίπνπ 2.000 ηίηινη βηβιίσλ)

Γεκηνπξγία θαηάιιειεο ππνδνκήο

Οπηηθή ζάξσζε θαη απνζήθεπζε ζηνλ θεληξηθό δηαθνκηζηή 
(server) ηνπ θαηαιόγνπ ηεο βηβιηνζήθεο

Δθαξκνγή πξόζβαζεο ζην ςεθηνπνηεκέλν πιηθό



Κξηηήξηα Δπηινγήο

Βηβιηνγξαθηθώλ Δγγξαθώλ

Δκπινπηηζκόο εγγξαθώλ όζνλ αθνξά ην:

 Ξενόγλωζζο ςλικό: 

 εγγξαθέο γηα ηηο νπνίεο εληνπίδεηαη δηαζέζηκν πιηθό ζηελ 

εηαηξία Syndetics Solutions

 Δλληνόγλωζζο ςλικό: 

 εγγξαθέο πνπ θαιύπηνπλ θύξηεο επηζηεκνληθέο ελόηεηεο ηεο 

ζπιινγήο ηεο Βηβιηνζήθεο θαη όρη ζπκπιεξσκαηηθέο

 εγγξαθέο πνπ απνηεινύλ πξόζθαηεο εθδόζεηο



Πξόζζεηεο Πιεξνθνξίεο Δκπινπηηζκνύ 

Ηιεθηξνληθνύ Καηαιόγνπ Παλ. Μαθ.

Ξενόγλωζζο &

Δλληνόγλωζζο ςλικό

 Δηθόλεο εμσθύιισλ 

 Πίλαθεο πεξηερνκέλσλ

 Πεξηιήςεηο

 Βηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο 

ζπγγξαθέσλ

Ξενόγλωζζο ςλικό
 Απνζπάζκαηα πξώηνπ 

θεθαιαίνπ 

 Βηβιηνθξηηηθέο από 

έγθπξα πεξηνδηθά (πρ. 

Choice)



Οθέιε ηεο Υπεξεζίαο 

γηα ηνπο Φξήζηεο

 Απμεκέλε αλάθηεζε απνηειεζκάησλ

 Δλίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη αθξίβεηαο ηεο έξεπλαο

 Γξεγνξόηεξε θαη ζσζηόηεξε επηινγή γηα δαλεηζκό ή θξάηεζε

 «Ξεθύιιηζκα» ηνπ πιηθνύ ρσξίο ηελ απνκάθξπλζή ηνπο από ηνλ 

ππνινγηζηή

 Μείσζε ηνπ ρξόλνπ παξακνλήο ηνπο ζηα ξάθηα ηεο βηβιηνζήθεο



Δκπινπηηζκόο Καηαιόγνπ -

Πξνϋπνζέζεηο

 Τα δεδνκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή

 Αλάγθε κεηαηξνπήο ηνπο ζε αληίζεηε πεξίπησζε

 Φξήζε Σαξσηή & Λνγηζκηθνύ νπηηθήο αλαγλώξηζεο 
ραξαθηήξσλ (OCR)

 Δμάξηεζε από ηελ αθξίβεηα ηνπ ινγηζκηθνύ OCR

 Υςειόηεξε αθξίβεηα => Μηθξόηεξν θόζηνο 
εκπινπηηζκνύ / εγγξαθή

 Ταπηόρξνλε απνζήθεπζή ηνπο θαη ζε κνξθή εηθόλαο 
(JPEG, GIF)



Δκπινπηηζκόο Καηαιόγνπ –

Πξαθηηθέο – Δλζσκάησζε

 Δλζσκάησζε ζηε βηβιηνγξαθηθή εγγξαθή

 Φξήζε ζπγθεθξηκέλσλ πεδίσλ MARC21

 Πίλαθεο πεξηερνκέλσλ – πεδίν 505

 Φεηξνλαθηηθά -> Αύμεζε θόζηνπο εηζαγσγήο εγγξαθήο

 Απηνκαηνπνηεκέλα κε ινγηζκηθό 

 Δμεηδηθεπκέλε ιύζε / πεξίπησζε 

 Έξγα E-CIP, ONIX-TOC & D-TOC (Library of Congress -
BEAT)

 Καιύηεξε αλαδήηεζε ηεθκεξίσλ κε πεξηζζόηεξεο 
ιέμεηο θιεηδηά 



Δκπινπηηζκόο Καηαιόγνπ –

Πξαθηηθέο - Σύλδεζε

 Σύλδεζε κε ηε βηβιηνγξαθηθή εγγξαθή

 Μεηαηξνπή ζε δηαδηθηπαθή κνξθή (HTML, 
XML, θιπ)

 Φξήζε ηνπ MARC21 πεδίνπ 856 γηα πξνβνιή 
κέζσ ηνπ θαηαιόγνπ

 Πξνζνρή απαηηείηαη ζηε ρξήζε ηνπ πεδίνπ 856

 Υπεξβνιηθή ρξήζε => θαηλόκελν “linkrot”

 Σύλδεζκνη άθπξνη ή δηαθνξεηηθό πεξηερόκελν



Δκπινπηηζκόο Καηαιόγνπ –

Πξαθηηθέο - Σύλδεζε

 Πην επαλάγλσζηα δεδνκέλα (↑)

 Γπλαηόηεηα πινήγεζεο ηνπ ρξήζηε ζε απηά 

(↑)

 Αλάγθε ύπαξμεο μερσξηζηήο εθαξκνγήο 

πξόζβαζεο (↓)

 Αλάγθε ύπαξμεο ρσξηζηήο βάζεο 

δεδνκέλσλ (↓)



Δκπινπηηζκόο Καηαιόγνπ –

Πξαθηηθέο – Απνκαθξπζκέλε βάζε

 Φξήζε βάζεο εκπνξηθνύ πξνκεζεπηή

 Πξόζβαζε κε ζπλδξνκή

 Γσξεάλ

 Syndetic Solutions (http://www.syndetics.com/)

 Blackwell’s Book Services 
(http://www.blackwell.com/)

 Amazon – E-Commerce Service (ECS)
(http://www.amazon.com) 

http://www.syndetics.com/
http://www.blackwell.com/
http://www.amazon.com/


Δκπινπηηζκόο Καηαιόγνπ –

Πξαθηηθέο – Απνκαθξπζκέλε βάζε

 Γπλαηόηεηεο Δκπινπηηζκνύ

 Δλζσκάησζε ζηο πεπιβάλλον ηνπ θαηαιόγνπ

 Δκθάληζε ηνπ εκπινπηηζκέλνπ πεξηερνκέλνπ 

απεπζείαο ζηηο εγγξαθέο κέζσ δηαδηθηύνπ

 Οη αλαλεώζεηο – πξνζζήθεο ζην πιηθό είλαη άκεζεο

 Γελ είλαη πάληα δπλαηή ε αλαδήηεζε κε ιέμεηο θιεηδηά 

ζηα πεδία απηά

 Πξνζθέξνπλ θηιηθό πεξηβάιινλ πινήγεζεο ηνπ ζην 

ρξήζηε



Δκπινπηηζκόο Καηαιόγνπ –

Πξαθηηθέο – Απνκαθξπζκέλε βάζε

 Δκπινπηηζκόο απεπζείαο ησλ βηβιηνγξαθηθώλ 

εγγξαθώλ (ελεκέξσζε MARC21 πεδίσλ)

 Απαηηείηαη απνζηνιή ηεο βηβιηνγξαθηθήο βάζεο ζηνλ 

πξνκεζεπηή γηα εκπινπηηζκό 

 Οη αιιαγέο ζην πεξηερόκελν απαηηνύλ ηελ ίδηα δηαδηθαζία –

ρξνλνβόξν

 Η εκθάληζε / πινήγεζε ζηα δεδνκέλα κπνξεί λα κελ είλαη 

θηιηθή

 Η αλαδήηεζε ηεθκεξίσλ πεξηιακβάλεη θαη ηα πεδία απηά



Δκπινπηηζκόο Καηαιόγνπ –

Πξαθηηθέο – Απνκαθξπζκέλε βάζε

 Σύλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηνλ θαηάινγν

 Φξήζε θαηάιιεινπ πεδίνπ MARC21 (856) γηα 

δηαζύλδεζεο ηεο εγγξαθήο 

 Πξόζβαζε ζην εκπινπηηζκέλν πεξηερόκελν 

«εμσηεξηθά»

 Σειίδεο HTML

 Σειίδεο HTML θαη ρξήζε εηθόλσλ

 Γπλαηόηεηα ρξήζεο ζπλδπαζκνύ ησλ παξαπάλσ 

κεζόδσλ / πξνκεζεπηή



Δκπινπηηζκόο Καηαιόγνπ –

Πξαθηηθέο – Απνκαθξπζκέλε βάζε

 Πην ζύλζεηε ε νινθιήξσζε ζηελ 
πεξίπησζε δσξεάλ ρξήζεο ηεο βάζεο 

 Φξήζε πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ 
(Java, PHP, Perl, θιπ)

 Δλζσκάησζε ζηνλ θαηάινγν κε ρσξηζηή 
εθαξκνγή

 Πξόζβαζε ζην εκπινπηηζκέλν πεξηερόκελν κε 
αηηήζεηο κέζσ ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ





















Δλίζρπζε Καηαιόγνπ –

Ηιεθηξνληθή Ξελάγεζε

 Λεηηνπξγία ελζσκαησκέλε ζηνλ θαηάινγν (OPAC)

 Υινπνηεκέλε ζε Macromedia Flash®

 Δύθνιε εηζαγσγή λέσλ ζηνηρείσλ

 Δύθνιε παξακεηξνπνίεζε / βηβιηνζήθε

 Μεγαιύηεξε θηιηθόηεηα πινήγεζεο

 Οπηηθή παξνπζίαζε ηεο ζέζεο ηνπ ηεθκεξίνπ ηνπ ρξήζηε

 Δκθαλίδεηαη θαηά ηελ πξνβνιή ηεο πιήξνπο εγγξαθήο ηνπ 
ηεθκεξίνπ

 Σπλδπάδεηαη κε ην εκπινπηηζκέλν πεξηερόκελν



Δλίζρπζε Καηαιόγνπ –

Ηιεθηξνληθή Ξελάγεζε

 Δληνπίδεη ηεθκήξηα ζηηο πεξηζζόηεξεο 

ζπιινγέο ηεο Βηβιηνζήθεο

 Κύξηα Σπιινγή

 Κιαδηθέο Μειέηεο

 Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο

 CD-Ήρνπ

 θ.α.



Δλίζρπζε Καηαιόγνπ –

Ηιεθηξνληθή Ξελάγεζε

 Φάξηεο θαζνδήγεζεο ρξήζηε

 Πεξηνρέο επηζεκαζκέλεο ρξσκαηηθά

 Υπόκλεκα επεμήγεζεο ησλ (ρξσκαηηθώλ) 
πεξηνρώλ

 Γεληθόηεξε επηζήκαλζε ζηε ρξσκαηηθή πεξηνρή 
όπνπ βξίζθεηαη ην ηεθκήξην

 Δηδηθόηεξε επηζήκαλζε αλά βηβιηνζηάηε ηεο 
πεξηνρήο ηνπ ηεθκεξίνπ

 Γπλακηθή αιιαγή ηαμηλνκηθώλ αξηζκώλ από ην 
πξνζσπηθό ηεο Βηβιηνζήθεο











Μειινληηθόο Σρεδηαζκόο

 Απνδέζκεπζε από ζπλδξνκεηηθέο ππεξεζίεο 
εκπινπηηζκνύ

 Αλάπηπμε εθαξκνγώλ (ππεξεζηώλ) γηα δσξεάλ 
ρξήζε βάζεο
 Ξελόγισζζν Υιηθό - Amazon ECS

 Διιελόγισζζν
 ΔΚΔΒΙ, ή Δθδνηηθό Οίθν

 Σηξαηεγηθή κεηαηξνπήο ζε θεηκέλνπ (OCR) ηνπ 
ειεθηξνληθνύ πιηθνύ (Δηθόλεο πηλάθσλ πεξηερνκέλσλ)
 Άκεζν εκπινπηηζκό εγγξαθώλ κε πίλαθεο πεξηερνκέλσλ 

(πεδίν MARC21 505)



Σας Εσταριζηούμε!
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