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Πεξίιεςε 

Ζ θνηλφηεηα ησλ ειιεληθψλ βηβιηνζεθψλ, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, 

επεδίσθε κνξθέο ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ζπιινγηθνχ θαηαιφγνπ 

(αξρηθά έληππνπ) πνπ ζα πξνζέθεξε ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο βηβιηνγξαθίαο θαη 

εληνπηζκνχ ηνπ επηζπκεηνχ πιηθνχ ζε εζληθφ επίπεδν. Λφγσ έιιεηςεο πφξσλ αιιά 

θπξίσο ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ, νη επηδηψμεηο απηέο νπδέπνηε πινπνηήζεθαλ. Οη 

βηβιηνζήθεο παξέκεηλαλ απνκνλσκέλεο κεηαμχ ηνπο, ζε επίπεδν θνηλψλ 

θαηαινγνγξαθηθψλ πξαθηηθψλ θαη δεκηνπξγίαο βηβιηνγξαθηθψλ αξρείσλ, γηα πνιιά 

ρξφληα (κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαηεηίαο ’90). Κπξίσο φκσο δελ αλαπηχρζεθαλ ειιεληθά 

βηβιηνζεθνλνκηθά εξγαιεία θαη ε πξνζαξκνγή θάπνησλ μέλσλ ζηα ειιεληθά 

(Θεκαηηθέο Δπηθεθαιίδεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο, κεηάθξαζε Anglo-American 

Cataloguing Rules) ήξζαλ κε αξθεηή θαζπζηέξεζε θαη δελ εθαξκφζηεθαλ απ’ φινπο, 

θαηά ην δνθνχλ. Αθφκα θαη ζήκεξα θνηλέο ζπιινγέο θαηαινγνγξαθνχληαη μερσξηζηά 

απφ ηελ θάζε βηβιηνζήθε, κε δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο, πνιηηηθέο θαη πξφηππα. Σήκεξα 

βέβαηα, , έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα, ή ηελ πνιπηέιεηα, πνιιψλ ζπζηεκάησλ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ πιηθνχ ζε εζληθφ επίπεδν (Βιέπε Εέθπξνο, Αξγψ, Σπιινγηθφο Καηάινγνο) 

κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο. Ο Σπιινγηθφο Καηάινγνο ησλ 

Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ, κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ, κπνξεί λα 

απνηειέζεη ηε βάζε ζηε δηακφξθσζε ελφο ζπλεξγαηηθνχ κνληέινπ 

θαηαινγνγξάθεζεο πνπ ζα ιχζεη πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ρξφληα ηψξα ηελ 

ειιεληθή βηβιηνζεθνλνκηθή θνηλφηεηα. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε παξνχζα εηζήγεζε πξνηείλεη έλα κνληέιν ζπλεξγαζίαο, 

αξρηθά βαζηδφκελν ζηελ ππάξρνπζα νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Σπιινγηθνχ Καηαιφγνπ, 

θαη ζε κία λέα επηζπκεηή νξγαλσηηθή δνκή. Έηζη, πεξηγξάθνληαη νη δξάζεηο θαη νη 

ζηφρνη ησλ ζεκεξηλψλ Γηαξθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ Σ.Κ. ζε έλα άκεζα εθαξκφζηκν 

κνληέιν ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη θάπνηεο ζθέςεηο γηα αιιαγέο ηεο δνκήο πξνο έλα 

βέιηηζην κεραληζκφ θαη κνληέιν ζπλεξγαζίαο. Κνηλή ζπληζηάκελε θαη βαζηθά 

ζπζηαηηθά ζα απνηεινχλ ν Σπιινγηθφο Καηάινγνο, ην Δζληθφ Αξρείν Καζηεξψζεσλ, 

θνηλά βηβιηνζεθνλνκηθά εξγαιεία θαη ζπλεξγαηηθή ζπλείδεζε. Σπκθσλίεο ζα πξέπεη 

λα πξνθχςνπλ αξρηθά ζηελ πνιηηηθή πεξηγξαθηθήο (εγγξαθή ππξήλαο-Core Record 

θ.ιπ.) θαη ζεκαηηθήο θαηαινγνγξάθεζεο  (Θεκαηηθνί θαηάινγνη θ.ιπ.) θαη θαη’ 

επέθηαζε ζηελ εθαξκνγή πξνηχπσλ, εξγαιείσλ θαη ππεξεζηψλ. 

Τειηθφο ζηφρνο, ε ελαξκφληζε ζε θνηλά βηβιηνγξαθηθά πξφηππα θαη πξαθηηθέο πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ησλ ηνπηθψλ θαηαιφγσλ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ 

Σπιινγηθνχ, πξνζθέξνληαο παξάιιεια ηε βέιηηζηε βνήζεηα πξνο ηνπο ρξήζηεο καο 

ζηελ αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο θαη δηαδαλεηζκνχ. 
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Δηζαγσγή 

Γηάθνξεο θνηλνπξαμίεο ζπζηήλνληαη αλά ηνλ θφζκν ζε κία πξνζπάζεηα λα 

εμαζθαιηζηεί κία επξχηεξε δπλαηή δηαζεζηκφηεηα βηβιηνγξαθηθψλ θαη θαζηεξσκέλσλ 

εγγξαθψλ φζν πην πεξηεθηηθή θαη πην νηθνλνκηθή γίλεηαη. Οξηζκέλεο απ’ απηέο 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη πξνζθέξνληαη γηα παξαηήξεζε ελφςεη ηνπ 

δηθνχ καο ζρεδηαζκνχ ζπλεξγαζίαο.  

Μία πξνζπάζεηα πνπ εκθαλίδεη αξθεηέο νκνηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά κε ην δηθφ 

καο πεξηβάιινλ είλαη απηή ηεο Πνισλίαο (Sroka, 1997). Τν 1992 κε αθνξκή ηελ  

εθαξκνγή θνηλνχ πξνγξάκκαηνο απηνκαηηζκνχ (VTLS) πξνρψξεζαλ ζηε δεκηνπξγία 

θνηλνπξαμίαο γηα λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα πνπ ζήκεξα αληηκεησπίδνπκε θη 

εκείο. Απνθάζηζαλ λα εθαξκφζνπλ φιεο USMARC γηαηί, φπσο αλαθέξεη ε Sroka 

(1997, p. 183), ε κνξθή ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα νκαιήο αληηζηνίρηζεο 

βηβιηνγξαθηθψλ θαη θαζηεξσκέλσλ εγγξαθψλ. Απαξαίηεηε ζεσξήζεθε, επίζεο, ε 

δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ αξρείνπ θαζηεξσκέλσλ φξσλ, ζε κνξθφηππν USMARC-

authority, θαη ε ζπκθσλία λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ θαηαινγνγξάθεζή ηνπο κφλν ηε 

«ζσζηή» κνξθή ησλ επηθεθαιίδσλ, απηή δειαδή πνπ ζα απνξξέεη  απφ ην θνηλφ 

αξρείν πνπ ζα δεκηνπξγνχληαλ. Πξνέθπςε παξάιιεια ε αλάγθε κεηάθξαζεο ηνπ 

πξνηχπνπ θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ γηα ηηο δηάθνξεο κνξθέο πιηθνχ θαζψο θαη λα 

γξαθηνχλ ή κεηαθξαζηνχλ δηάθνξα άιια εγρεηξίδηα (USMARC format for authority 

data θ.ιπ.). Τν 1996 ζπζηήζεθε έλα θεληξηθφ φξγαλν γηα ηελ επίβιεςε απηνχ ηνπ 

θνηλνχ αξρείνπ θαζηεξψζεσλ (Formats and Authority Files Center) κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ Αξρείνπ θαη ηελ παξνρή επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ. 

Απηή ε ελέξγεηα εμαζθάιηζε ηε κεγάιε αχμεζε ησλ θαζηεξσκέλσλ επηθεθαιίδσλ 

κέζα ζε ιίγα ρξφληα (απφ 15.000 ην 1991 ζε 172.000 ην 1997) θαη θπξίσο ηε κείσζε 

ησλ πνιιψλ θαζηεξσκέλσλ εγγξαθψλ γηα ηελ ίδηα βηβιηνγξαθηθή εγγξαθή (αξρηθά 

1,07 θαζηεξσκέλεο εγγξαθέο αλά βηβιηνγξαθηθή εγγξαθή θηάλνληαο κεηά απφ 5 

ρξφληα ζε 0.51 θαζηεξσκέλεο εγγξαθέο αλά βηβιηνγξαθηθή εγγξαθή). Λφγν πνιιψλ 

ειιείςεσλ ζην αξρείν θαζηεξψζεσλ ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Βαξζνβίαο 

ζπζηήζεθε έλα λέν αξρείν (ΚΑΒΑ) πνπ πξνέθπςε απφ ηα θαζηεξσκέλα αξρεία ησλ 

Αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ, ηα νπνία βέβαηα εκπεξηείραλ πνιιέο επηθεθαιίδεο ηεο 

Δζληθήο ηνπο Βηβιηνζήθεο. Κχξηνη νδεγνί γηα ηε δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ επηθεθαιίδσλ 

απνηεινχλ ην γαιιηθφ αξρείν θαζηεξψζεσλ RAMEAU θαη νη ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο 

ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Κνγθξέζνπ (LCSH). Καηά ηε δεκηνπξγία λένπ ζέκαηνο ν 

θαηαινγνγξάθνο ειέγρεη πξψηα ηεο πξναλαθεξζείζεο πεγέο θαη κεηαθξάδεη ή 

εξκελεχεη ηε ιέμε δεκηνπξγψληαο επηθεθαιίδεο πνπ ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο 

γιψζζαο ηνπ.  

Κάπνηνη γείηνλεο καο αλέπηπμαλ επίζεο ζπλεξγαζία. Τν COBISS αξρηθά 

δεκηνπξγήζεθε ζηελ πξψελ ελσκέλε Γηνπγθνζιαβία θαη ζήκεξα δηαηεξείηαη πιένλ 

ζηε Σινβελία (Seljak, 2000) σο εζληθφο ζπιινγηθφο θαηάινγνο κε ηε κνξθή ηνπ 

θχξηνπ (master) θαηαιφγνπ φπνπ ε θαηαινγνγξάθεζε γίλεηαη θεληξηθά. Μφλν φηαλ 

δελ ππάξρεη κία βηβιηνγξαθηθή ή θαζηεξσκέλε εγγξαθή ζηελ θεληξηθή βάζε ηφηε 

δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ εθάζηνηε θαηαινγνγξάθν. Απηνλφεηε είλαη ε ρξήζε θνηλνχ 

πξνηχπνπ θαη θαλφλσλ. Απηφο ν θαηάινγνο απνηέιεζε ηε βάζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε θη άιισλ εξγαιείσλ θαη 

βάζεσλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηελ ελνπνηεκέλε πξφζβαζε ζε  δηεζλείο βάζεηο θαη 

πξνκεζεπηέο (Swets, OCLC). 



Σηηο ΖΠΑ έρνπκε ηελ αλάπηπμε ηνπ γλσζηνχ PCC (Program for Cooperative 

Cataloging)
1
 πνπ απνηειείηαη απφ ηα ηκήκαηα BIBCO (Bibliographic cooperative 

program), NACO (Names authority cooperative program), SACO (Subject authority 

cooperative program), CONSER (Cooperative Online Serials Program). Σην 

πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ εθηφο ησλ κεγαιχηεξσλ βηβιηνζεθψλ ησλ ΖΠΑ, ε Δζληθή 

Βηβιηνζήθε ηνπ Καλαδά θαη ε Βξεηαληθή Βηβιηνζήθε. Ο νξίδνληαο ηνπ είλαη δηεζλήο 

θαη ην πξφγξακκα είλαη αλνηρηφ ζε ζπλεξγαζίεο κε βηβιηνζήθεο άιισλ ρσξψλ. 

Απνηειεί πξφηππν ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν θαηαινγνγξάθεζεο γηα φιεο ηηο 

βηβιηνζήθεο ηνπ θφζκνπ θαη ε θχξηα πεγή παξαγσγήο βηβιηνγξαθηθψλ θαη 

θαζηεξσκέλσλ εγγξαθψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Σηε Βξεηαλία δηαζέηνπλ έλα θπζηθφ Σπιινγηθφ Καηάινγν (COPAC) θαζψο θαη 

θαηαλεκεκέλνπο (ηνπο απνθαινχκελνπο Clumps). Γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο έηξεμαλ έλα πξφγξακκα κε ηελ νλνκαζία 

CC-Interop (Macgregor, 2005). Τν βαζηθφ ζπκπέξαζκα πνπ θαηέιεμαλ είλαη φηη 

ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν νξγαλσηηθέο παξά ηερληθέο ιχζεηο θαη πξέπεη λα 

επαλεμεηάζνπλ θπξίσο ηηο πξαθηηθέο επξεηεξίαζεο θαη θαηαινγνγξάθεζεο. Οη 

βαζηθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα δξνκνινγήζνπλ ψζηε νη βηβιηνζήθεο μερσξηζηά 

αιιά θαη σο θνηλνπξαμίεο λα θαηεπζπλζνχλ πξνο ηελ επίηεπμε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (Dunsire & Macgregor, 2004), ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: α) πξέπεη 

λα αλαπηπρζνχλ πεξηγξαθηθέο νδεγίεο γηα ην ειάρηζην επίπεδν θαηαινγνγξάθεζεο 

θαη ηα ζεκεία πξφζβαζεο, β) κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζην PCC, γ) θαηαλεκεκέλε 

θαηαινγνγξάθεζε γηα ςεθηαθέο πεγέο, δ) λα αλαπηπρζνχλ κεραληζκνί επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ θαηαινγνγξάθσλ, ε) λα πξνζδηνξηζηνχλ κνλαδηθά αλαγλσξηζηηθά 

(identifiers) γηα ηηο ζπιινγέο θαη ηηο ηνπνζεζίεο ηνπο, ζη) δηαξθή εμέηαζε ηηο 

κειινληηθήο εθαξκνγήο ηνπ FRBR θαη δ) κεγαιχηεξε επαθή κε ηηο αλάγθεο ησλ 

ηειηθψλ ρξεζηψλ. Απηέο ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο CC-Interop (Macgregor, 

2005, ζ. 240) κπνξνχκε λα ηηο ζεσξήζνπκε θνηλέο θαη ζην δηθφ καο πεξηβάιινλ. 

Ο Σπιινγηθφο Καηάινγνο ησλ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ, κε ηελ 

νξγαλσηηθή δνκή ηνπ, κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε ζηε δηακφξθσζε ελφο 

ζπλεξγαηηθνχ κνληέινπ θαηαινγνγξάθεζεο  πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ησλ κεηαδνδνκέλσλ πνπ πξνζθέξνληαη ζε εζληθφ επίπεδν θαη ηε 

ζπλαθφινπζε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο 

 

Γηαιεηηνπξγηθόηεηα. Τν δεηνύκελν. 

Γηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πνιηηηθή θαη ηηο πξαθηηθέο θαηαινγνγξάθεζεο θαη 

επξεηεξίαζεο είλαη απηέο πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη δπζθνιεχνπλ ηα δηάθνξα θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα. (Lynch, 1997; 

Moen, 2001b;). Απηφ επεξεάδεη φιεο ηηο κνξθέο αλαδήηεζεο αιιά θπξίσο ηηο 

αλαδεηήζεηο κε «ζέκα» θαη «Λέμεηο θιεηδηά». Όπσο αλαθέξεη ν Macgregor (2005), ε 

κφλε νξαηή ζηξαηεγηθή είλαη λα ζέζνπκε ζε ιεηηνπξγία θάπνηεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο 

αλαθνξηθά κε πξαθηηθέο θαηαινγνγξάθεζεο θαη επξεηεξίαζεο.  H κφλε γλσζηή 

πξνζπάζεηα ζηε βηβιηνγξαθία πνπ ζέηεη ηα πξνβιήκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ πξαθηηθψλ είλαη απηή ηνπ CAIRNS 

Cataloguing and Indexing Working Group (2000).  

Αλαγλσξίδεηαη γεληθφηεξα φηη έλαο θπζηθφο Σπιινγηθφο Καηάινγνο κπνξεί λα 

απνηειέζεη απφ κφλνο ηνπ κέξνο ελφο κεγαιχηεξνπ θαηαλεκεκέλνπ ζπιινγηθνχ 

θαηαιφγνπ. Δίλαη απαξαίηεηε ινηπφλ ε αλάπηπμε θαηαινγνγξαθηθψλ νδεγηψλ πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ηνπο θαηαινγνγξάθνπο λα ελαξκνληζηνχλ θαη λα πηνζεηήζνπλ πξαθηηθέο 

                                                 
1 2004, www.loc.gov/catdir/pcc (εκεξνκελία πξφζβαζεο 6 Απγνχζηνπ 2007), 

http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?Filename=Published/EmeraldFullTextArticle/Articles/2800390304.html#b23#b23
http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?Filename=Published/EmeraldFullTextArticle/Articles/2800390304.html#b29#b29
http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?Filename=Published/EmeraldFullTextArticle/Articles/2800390304.html#b4#b4
http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?Filename=Published/EmeraldFullTextArticle/Articles/2800390304.html#b4#b4
http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?Filename=Published/EmeraldFullTextArticle/Articles/2800390304.html#b4#b4
http://www.loc.gov/catdir/pcc


πνπ ζα εληζρχζνπλ απηή ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Δλ θαηαθιείδη, νη βηβιηνζήθεο 

ρξεηάδεηαη λα ζθέθηνληαη παγθφζκηα πξηλ δξάζνπλ ηνπηθά.  

Απηφ παξάδεηγκα απηήο ηεο παγθφζκηαο ινγηθήο πνπ ζπκβάιιεη ζηε 

ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εληαίνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο 

πιεξνθφξεζεο απνηειεί ε πξνζπάζεηα VIAF (Virtual International Authority File) 

(Morris, 2003). Πξφθεηηαη γηα κία ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο LC  ηεο OCLC θαη ηεο 

Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Γεξκαλίαο πνπ ζα πξνζθέξεη αλνηρηή πξφζβαζε ζε 5,8 

εθαηνκκχξηα θαζηεξσκέλεο εγγξαθέο νλνκάησλ, ζπλδεδεκέλεο κε βηβιηνγξαθηθέο, κε 

ηελ πεπνίζεζε φηη ζα ζπκβάιινπλ σο ζεκειηψδεο θνκκάηη ζην «Σεκαζηνινγηθφ ηζηφ» 

(Semantic Web) πνπ δεκηνπξγείηαη. Κάλνληαο παξάιιεια ηελ θαηαινγνγξάθεζε πην 

απνδνηηθή, ηελ αλαδήηεζε πην αθξηβήο θαη ηνπο θαηαιφγνπο ησλ βηβιηνζεθψλ κέξνο 

ησλ κηθηψλ πιεξνθνξηαθψλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εξεπλεηέο 

ζην Web. 

Απηή ε πξνζπάζεηα δίλεη κία απάληεζε ζηηο δηάθνξεο θσλέο ζηε ρψξα καο 

πνπ αληηηίζεληαη ζηε ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε κε ηηο θαζηεξψζεηο νλνκάησλ θαη 

ζεκάησλ, σο θάηη παξσρεκέλν θαη αλνχζην ρξεζηηθά. Θα ήζεια λα επηζεκάλσ φηη ε 

αλάπηπμε θαζηεξσκέλσλ αξρείσλ δελ απνηειεί κέξνο ηεο ζρνιαζηηθφηεηαο θαη 

απηντθαλνπνίεζεο ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ αιιά εξγαιείν αθξηβνχο θαη 

ζεκαζηνινγηθήο αλαδήηεζεο ζην ζεκεξηλφ πιεξνθνξηαθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ζε 

απηφ ην παγθφζκηα ελνπνηεκέλν πνπ έξρεηαη. 

 

Σεκεξηλό κνληέιν ζπλεξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ ΣΚ 

Με γλψκνλα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ζε εζληθφ θαη θαη’ επέθηαζε ζε δηεζλέο 

επίπεδν, ζα πξέπεη λα θηλεζνχλ θαη νη δηθέο καο πξνζπάζεηεο ζπλεξγαηηθήο 

θαηαινγνγξάθεζεο. Ζ δνκή ηνπ ΣΚΔΑΒ κε ηηο επηθνπξηθέο-ζπκβνπιεπηηθέο 

Γηαξθείο Δπηηξνπέο πξνζπαζεί λα εξγαζηεί επάλσ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. Τν έξγν 

ησλ επηηξνπψλ φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζε άξζξν ηνπ Σπληνληζηή ηνπ Σπιινγηθνχ 

Καηαιφγνπ Φ. Τζηκπφγινπ (2006), θαζψο θαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηηξνπψλ 

έρεη σο εμήο:  

«…Οη Δπηηξνπέο ζπγθξνηήζεθαλ απφ έκπεηξνπο θαηαινγνγξάθνπο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ φιν ην θάζκα ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ηηο εθπαίδεπζεο, αιιά δελ εθπξνζσπνχλ 

ηνπο θνξείο. Ex officio ζπκκεηέρνπλ θαηαινγνγξάθνη ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο 

Διιάδνο (ΔΒΔ), γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο πνιηηηθήο κε ηελ αθνινπζνχκελε απφ ηε 

ΔΒΔ. Τα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ εηζεγνχληαη ζέκαηα, αιιά ηξνθνδνηνχληαη θαη απφ 

δχν αθφκε πεγέο: α) Τα εθάζηνηε επξήκαηα πνπ εληνπίδνληαη απφ ηνπο 

βηβιηνζεθνλφκνπο ηνπ Σπιινγηθνχ Καηαιφγνπ θαη β) ηα κελχκαηα κε παξαηεξήζεηο, 

ζρφιηα, θξίζεηο θαη εηζεγήζεηο ρξεζηψλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σπιινγηθνχ 

Καηαιφγνπ, ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη, νκαδνπνηνχληαη, θαηά ην δπλαηφλ, θαη 

πξνσζνχληαη ζηηο Δπηηξνπέο. Μεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ εληνπηδφκελσλ 

πξνβιεκάησλ, εηνηκάδνληαη πξνηάζεηο πνπ εθηίζεληαη ζε δεκφζηα θξίζε. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δεκφζηεο θξίζεο, νη Γηαξθείο Δπηηξνπέο απνθαζίδνπλ ηηο 

ηειηθέο εηζεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνζηέα εληαία πνιηηηθή 

θαηαινγνγξάθεζεο. ….» 

Σηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο ησλ επηηξνπψλ έγηλε ακέζσο θαηαλνεηφ φηη δελ έπξεπε 

λα αζρνιεζνχλ κφλν πεξηπησζηνινγηθά κε ιάζε πνπ εκθαλίδνληαη, θαη θαη’ 

εμαθνινχζεζε γίλνληαη απφ ηνπο θαηαινγνγξάθνπο, αιιά λα ζπκβάιινπλ ψζηε λα 

νξγαλσζεί εθείλνο ν κεραληζκφο πνπ απαηηείηαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα κνληέιν 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. Έηζη, ε δνπιεηά ησλ επηηξνπψλ 

μεθίλεζε ζηε βάζε ηεο θαηαγξαθήο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ φπσο απηέο απεηθνλίδνληαη κέζα ζηνλ ΣΚ αιιά θαη κε 



εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζηάιζεθαλ ζηνπο ππεχζπλνπο βηβιηνζεθνλφκνπο. Γφζεθε ε 

επθαηξία έηζη λα πξνρσξήζνπλ ζηε ζχληαμε θάπνησλ αξρηθψλ νδεγηψλ θαη θαιψλ 

πξαθηηθψλ σο πξσηφιεηεο ελέξγεηεο (παξνπζηάζηεθαλ ζηελ εκεξίδα ηνπ Σπιινγηθνχ 

Καηαιφγνπ
2
) πνπ ζα σζήζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. Ζ δνπιεηά ησλ επηηξνπψλ φπσο 

πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν ηνπ Τζηκπφγινπ (2006), θαη αλαθέξζεθε παξαπάλσ, 

κπνξεί λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία αθνχ φκσο πξνεγεζνχλ ε πεξηγξαθή ησλ  βαζηθψλ 

αξρψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη νη πξψηεο νδεγίεο θαιψλ 

πξαθηηθψλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε νκνγελνπνίεζεο αιιά θαη ην πεδίν 

ζπδήηεζεο. Πξψηα απ΄ φια φκσο ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί ην πεξηβάιινλ 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θαηαινγνγξάθσλ θαη ν «ρψξνο δεκφζηαο θξίζεο» πνπ ζα 

απνηειέζνπλ ην ζεκείν ζπλάληεζεο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ.  Ζ πξνζπάζεηα έρεη 

μεθηλήζεη κε ην Forum ηνπ ΣΚ, αξθεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απ’ φινπο θαη λα ζπλνδεπηεί 

πηζαλφλ θαη απφ ηε ιεηηνπξγία ελφο  mailing list αιιά θαη ηε ζπρλή έθδνζε 

ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ. Ο ηζηφηνπνο ηνπ ΣΚ κπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ θνηλφ ηφπν 

ζπλάληεζεο, ελεκέξσζεο θαη δηαιφγνπ κηα θαη μεθίλεζε ήδε ππεξεζίεο φπσο ην 

forum, θηινμελεί ηα Καζηεξσκέλα Αξρεία Ολνκάησλ θαη Θεκάησλ ηεο LC θαη 

αλαξηά φιεο ηηο νη ελέξγεηεο, απνθάζεηο θαη πνιηηηθέο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

δηάθνξεο νκάδεο εξγαζίαο. 

 

Πξνηεηλόκελε δνκή (πξόηππν PCC) 

Έρνληαο ζήκεξα ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο, ην 

Σπιινγηθφ Καηάινγν, κπνξνχκε λα επεθηείλνπκε ην ζρεδηαζκφ θαη λα 

ζεζκνζεηήζνπκε έλα ζχζηεκα ζπλεξγαηηθήο θαηαινγνγξάθεζεο ζηα πξφηππα ηνπ 

PCC
3
. Ζ κεηαθνξά θαη πξνζαξκνγή ηερλνγλσζίαο κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθέο 

ππεξεζίεο πξνο ηηο δηθέο καο βηβιηνζήθεο δίλνληαο παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα 

ελαξκφληζεο θαη ζπλεξγαζίαο ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ παξαγφκελε πνζφηεηα 

κεηαδεδνκέλσλ ζε εζληθφ επίπεδν κπνξεί λα γίλεη πνηνηηθφηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε 

πξνζβιέπνληαο ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θάηη πνπ ζα θέξεη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο γηα 

αληαιιαγή εγγξαθψλ θαη ηε ζπκκεηνρή καο ζην παγθφζκην πεξηβάιινλ 

πιεξνθφξεζεο.  

Έλα πηζαλφ νξγαλσηηθφ κνληέιν πνπ ζπλάδεη κε ην PCC αιιά θαη κε ηνλ δηθφ 

καο αξρηθφ ζρεδηαζκφ κπνξεί λα είλαη ην παξαθάησ θαη λα απνηειείηαη απφ: 

1. Δπιηποπή Πολιηικήρ πνπ ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζην ζχλνιφ ηνπ: γηα ηελ αλάπηπμε, αλαζεψξεζε θαη ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθψλ θαη 

ζηφρσλ. Ωο κέιε ηεο επηηξνπήο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ: ν ζπληνληζηήο ηνπ 

ΣΚΔΑΒ, έλαο εθπξφζσπνο ηεο ΔΒΔ, δχν κέιε απφ ηηο επηηξνπέο Θεκαηηθήο θαη 

Καηαινγνγξάθεζεο, έλαο πιεξνθνξηθφο ηνπ ΣΚΔΑΒ.  

Σηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα ππάξρνπλ δχν Γηαξθείο Δπηηξνπέο 

(φπσο θαη ζήκεξα) θαη ηξεηο Οκάδεο Δξγαζίαο. Οη νκάδεο εξγαζίαο κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε φηη απνηεινχλ ηελ θχξηα δνκή ηνπ ΣΚΔΑΒ θαη είλαη απηέο πνπ 

πινπνηνχλ. Οη νκάδεο ζε θάζε πεξίπησζε ζπλεξγάδνληαη κε ηηο επηηξνπέο γηα ην 

ζρεδηαζκφ δξάζεσλ. 

2. Γιαπκήρ Δπιηποπή Καηαλογογπάθηζηρ—παξαθνινπζεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη ηελ νξζφηεηα ησλ εγγξαθψλ. Γεκηνπξγεί δηαδηθαζίεο, πξνηείλεη αιιαγέο ζε 

                                                 
2
 http://www.unioncatalog.gr/ucportal/index.php?option=com_wrapper&Itemid=65 (εκεξνκελία πξφζβαζεο: 

14 Απγνχζηνπ 2007) 
3
 Program for Cooperative Cataloging. Governance Document. Revised November 3, 2006 and 

Approved April 2007. Γηαζέζηκν απφ: http://www.loc.gov/catdir/pcc/governce.html (εκεξνκελία 

πξφζβαζεο 10 Απγνχζηνπ 2007). 

http://www.unioncatalog.gr/ucportal/index.php?option=com_wrapper&Itemid=65
http://www.loc.gov/catdir/pcc/governce.html


πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο, αλαπηχζζεη ηεθκεξίσζε, θαη ζπκκεηέρεη ζηελ αλάπηπμε 

πξνηχπσλ ζε φια ηα format.  

3. Γιαπκήρ Δπιηποπή Θεμαηικήρ Καηαλογογπάθηζηρ—φπσο ε πξνεγνχκελε επηηξνπή, 

παξαθνινπζεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εγγξαθψλ θαζηέξσζεο. Γεκηνπξγεί 

δηαδηθαζίεο, πξνηείλεη αιιαγέο ζε πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο, αλαπηχζζεη 

ηεθκεξίσζε, θαη ζπκκεηέρεη ζηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ ζε φια ηα format. 

4. Ομάδα επγαζίαρ Αςηομαηιζμού --πξνζδηνξίδεη δεηήκαηα απηνκαηνπνίεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε απνζηνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο, δηαηππψλεη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο, θαη δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ ππνζηήξημε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ 

εξγαιείσλ. 

5. Ομάδα πποηύπων-- αλαπηχζζεη θαη πξνσζεί ηε ρξήζε ησλ ακνηβαία απνδεθηψλ 

πξνηχπσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δεκηνπξγία θαη ηελ επξεία ρξήζε εγγξαθψλ θαηά 

ηξφπν νηθνλνκηθψο απνδνηηθφ. 

6. Ομάδα επγαζίαρ Δκπαίδεςζηρ— πξνγξακκαηίδεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα ηνπο 

θαηαινγνγξάθνπο θαη workshops, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο.  

Εεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηε δηνίθεζε, εθπξνζψπεζε, εθινγή ησλ κειψλ θ.ιπ. 

ζα πξέπεη λα ζπκθσλεζνχλ απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε. Άιιεο νκάδεο εξγαζίαο πνπ 

αθνξνχλ ζηα πξψηα ζηάδηα ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ. 

 

Αξρεία Καζηεξώζεσλ 

Απηφ πνπ θχξηα ρξεηαδφκαζηε φκσο είλαη ε ζχζηαζε ελφο Δζληθνχ Αξρείνπ 

Καζηεξψζεσλ ην νπνίν φινη ζα ζπκβνπιεπφκαζηε θαη ζα ελεκεξψλνπκε. Δπίζεο, 

θνηλά ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία θαη βνεζήκαηα. Χσξίο απηά δελ κπνξνχκε λα κηιάκε 

γηα ζπλεξγαζία, θνηλέο πξαθηηθέο θ.ιπ.  

Ο Σπιινγηθφο Καηάινγνο θαιείηαη λα θαιχςεη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο 

εζληθψλ αξρείσλ θαζηεξψζεσλ κε ζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα θαη ζπιινγηθή επζχλε, 

θάηη πνπ πξνηάζεθε ήδε ζηελ αξρηθή κειέηε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Σπιινγηθνχ 

Καηαιφγνπ (ΔΠΔΑΔΚ, 1997). Γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζηήξημή ηνπ πξναλαθεξφκελνπ 

Αξρείνπ Καζηεξψζεσλ απαηηείηαη ίζσο ε Λεηηνπξγία ελφο «Γξαθείνπ Καζηεξψζεσλ» 

ζην παξάδεηγκα ηνπ PCC (SACO-Subject Authority Cooperative program, θαη 

NACO- Names Authority Cooperative program). Απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη 

λα δξνκνινγεζνχλ γηα ηε ζχζηαζε ηνπ Αξρείνπ είλαη: 

1. Να δηαηππσζνχλ νη Αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ βηβιηνζεθψλ,  

2. Να ζπζηαζεί ην Γξαθείν Καζηεξψζεσλ ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

ελεκέξσζε, δηαηήξεζε, ζπληήξεζε θαη  επηθχξσζε ησλ ζεκάησλ 

(επηθνπξνχκελνπ απφ ηηο Δπηηξνπέο), θαη ηε ζπζηεκαηηθή δηνρέηεπζε αιιαγψλ ή 

κεηαβνιψλ πξνο ην Σπιινγηθφ Καηάινγν θαη θαη’ επέθηαζε ζηηο επηκέξνπο 

Βηβιηνζήθεο (Monthly Bulletin),  

3. Να αλαδεηεζεί ην θαηάιιειν Λνγηζκηθφ πνπ ζα θηινμελεί ηηο θαζηεξσκέλεο 

εγγξαθέο (αγνξά έηνηκνπ ή θαηαζθεπή ηνπ κε εζληθή ηερλνγλσζία).  

4. Ωο εθθίλεζε γηα ην αξρείν κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε ζε ζεκαληηθέο θαη 

ζπζηεκαηηθέο εξγαζίεο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα απφ ην Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην, ην Πάληεην Παλεπηζηήκηνπ, ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ην ΤΔΗ 

Θεζζαινλίθεο, ηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε θ.ά. 

Τν αξρείν θαζηεξσκέλσλ ζεκάησλ ηεο ΔΒΔ παξ’ φιεο ηηο αηέιεηεο θαη 

ειιείςεηο ηνπ απνηειεί ζήκεξα ην κεγαιχηεξν αξρείν θαζηεξσκέλσλ ζεκάησλ ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα κε ηελ πην νινθιεξσκέλε ζπλδεηηθή δνκή θαη ζα πξέπεη λα 

απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ ζπλεξγαηηθή βειηίσζε θαη αλάπηπμή ηνπ. 

http://www.loc.gov/catdir/pcc/saco/saco.html
http://www.loc.gov/catdir/pcc/naco/naco.html


Αξρεία θαζηεξσκέλσλ ζεκάησλ ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ απνδίδνπλ ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο ηεο LCSH, ζα κπνξνχζαλ λα ζπλαπνηειέζνπλ έλα 

βνεζεηηθφ αξρείν-πεγή γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ΔΒΔΚΘ θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ 

ηνπ ζην Δζληθφ Αξρείν Καζηεξσκέλσλ Θεκάησλ (ΔΑΚΘ). 

Ζ αλάγθε γηα ηε ζχζηαζε ηνπ παξαπάλσ γξαθείνπ γηα ηε ζηήξημε ελφο θνηλνχ 

αξρείνπ θαζηεξψζεσλ είλαη έθδειε αλ αλαινγηζηνχκε ηελ έιιεηςε ελφο επαξθνχο θαη 

δηαξθψο αλαλεσλφκελνπ Διιεληθνχ Αξρείνπ ζεκάησλ θαη νλνκάησλ πνπ φινη ζα 

ζπκβνπιεπφκαζηε. Οη έιιελεο βηβιηνζεθνλφκνη εξγάδνληαη ηνπηθά θάλνληαο 

επαλαιακβαλφκελεο εξγαζίεο φπσο: ηεο εξκελείαο ησλ ζεκάησλ ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ 

Κνγθξέζνπ, δηαθνξεηηθή ρξήζε ηνπ MARC authority θαη θ.ιπ.. Αλ παξαηεξήζνπκε 

ηηο εγγξαθέο ηνπ Σπιινγηθνχ Καηαιφγνπ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ ην πξφβιεκα 

ζπλεξγαζίαο θαη εξκελείαο ησλ θαλφλσλ, ε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ζηε 

ζπκπιήξσζε ησλ authority files, ε επαλάιεςε ιαζψλ θαη ηειηθά απηή θαζ’ απηή ε 

πνηφηεηα ησλ εγγξαθψλ. Παξάδεηγκα, ειιεληθά θαη αγγιηθά authorities (ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο φρη ζπκπιεξσκέλα) ρσξίο ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο κε ηελ αλαθνξά 

ηνπ φξνπ πνπ κεηαθξάζηεθε λα δειψλεηαη ζε δηάθνξα πεδία ή λα κελ δειψλεηαη 

θαζφινπ.  

 

Η ηππνπνίεζε ηεο εξγαζίαο καο (εγγξαθή ππξήλαο) 

Έρνληαο σο θνηλή δεμακελή ην Σπιινγηθφ Καηάινγν, θνηλά αξρεία 

θαζηεξψζεσλ θαη θνηλέο πξαθηηθέο θαη θαλφλεο φιεο νη βηβιηνζήθεο κπνξνχλ λα 

ελαξκνληζηνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα. Μπνξνχλ λα είλαη παξάιιεια 

δεκηνπξγνί θαη πειάηεο. Απαξαίηεηεο ζεσξνχληαη αξρηθά θάπνηεο ζπλαληήζεηο 

εξγαζίαο, ζεκηλάξηα, ηππνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη ζπκθσλίεο ζε θάπνηεο βαζηθέο 

αξρέο. Κάζε βηβιηνζήθε κπνξεί λα πξνζθέξεη λέεο εγγξαθέο (βηβιηνγξαθηθέο ή 

θαζηεξσκέλεο) κέζα απφ ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ηξφπνπο (π.ρ. θφξκεο λένπ 

ζέκαηνο ή δηφξζσζεο-ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή- βάζε γξαπηψλ νδεγηψλ). 

Κάζε εγγξαθή ζα θέξεη ηνλ θσδηθφ ηεο βηβιηνζήθεο πνπ ηε δεκηνχξγεζε ή ηελ 

ηξνπνπνίεζε θαζψο θαη δηαθξηηηθά πνπ ζα δειψλνπλ φηη πξνέθπςε κε βάζε ηηο αξρέο 

θαη ηα πξφηππα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα ζην PCC νη λέεο 

βηβιηνγξαθηθέο εγγξαθέο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν έρνπλ ζην 

Encoding Level ηνλ αξηζκφ «4» πνπ ζεκαίλεη Core Record θαη έλα πεδίν 

πεξηερνκέλσλ ην 042 (MARC21) κε ηελ έλδεημε «pcc». Οη λέεο ή ηξνπνπνηεκέλεο 

εγγξαθέο θαηαηίζεληαη πξνο ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ειέγρνληαη 

σο πξνο ηελ νξζφηεηα ρξήζεο ησλ πξνηχπσλ θαη θαηαρσξνχληαη ζηε βάζε. 

Δβδνκαδηαίεο αιιά θαη εηήζηεο αλαθνξέο εθδίδνληαη ζπγθεληξψλνληαο φιεο ηηο 

αιιαγέο. Απηφ βνεζά ηνπο θαηαινγνγξάθνπο λα δνπλ ζπγθεληξσηηθά φιεο ηηο 

αιιαγέο θαη λα δξνκνινγήζνπλ ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη ζηνπο θαηαιφγνπο 

ηνπο ή λα ελαξκνλίζνπλ θάπνηεο απφ ηηο πνιηηηθέο ηνπο. 

Σηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο ζα πξέπεη θη εκείο λα ζπκθσλήζνπκε ζε 

νξηζκέλα δεηήκαηα φπσο είλαη ε πνηφηεηα. Θα πξέπεη δειαδή λα δνχκε ηα ζεκεία 

εθείλα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ψζηε νη εγγξαθέο καο λα ζεσξνχληαη πνηνηηθέο. 

Μπνξνχκε, ινηπφλ, λα πηνζεηήζνπκε ην κνληέιν ηεο εγγξαθήο ππξήλα (core record) 

ηνπ PCC
4
 πνπ παξνπζηάδεη έλα λέν επίπεδν θαηαινγνγξάθεζεο κεηαμχ ηνπ 

ειάρηζηνπ θαη ηνπ πιήξνπο γηα φιεο ηηο κνξθέο πιηθνχ. Απηά ηα πξφηππα νξίδνπλ ηα 

βαζηθά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ πξέπεη πάληνηε λα πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε 

εγγξαθή ππξήλα. Ωζηφζν, επηηξέπεηαη ε ππέξβαζε θαη πξνηείλεη ζηηο βηβιηνζήθεο 

έλα λέν επίπεδν επειημίαο ζηνπο ηνπηθνχο θαηαιφγνπο ηνπο. Σηηο εγγξαθέο core: α) 

                                                 
4
 http://www.loc.gov/catdir/pcc/bibco/bibco.html 

http://www.loc.gov/catdir/pcc/


πεξηιακβάλεηαη ην ειάρηζην ησλ πιεξνθνξηψλ, έρνπλ φια ηα Ολφκαηα, ηηο Σεηξέο 

(440/8ΧΧ) θαη ηα Θεκαηηθά Σεκεία Πξφζβαζεο ελαξκνληζκέλα κε πξφηππα φπσο ηεο 

Βηβιηνζήθεο ηνπ Κνγθξέζνπ ή άιια εζληθά, β) είλαη δπλακηθέο θαη κπνξνχλ λα 

εκπινπηηζηνχλ θαη γ) πξνζθέξνπλ ζηηο βηβιηνζήθεο κεγαιχηεξε επειημία ζην λα 

πξνζαξκφζνπλ ηελ ηνπηθή θαηαινγνγξαθηθή ηνπο πξαθηηθή ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη 

πξνηεξαηφηεηεο. 

Τν δηθφ καο core record ζα πξέπεη λα έρεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζα 

ζπκθσλήζνπκε, θπξίσο φκσο ζεκεία πξφζβαζεο απφ ηα αξρεία θαζηεξσκέλσλ φξσλ 

πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ κέζσ ηνπ ΣΚΔΑΒ. Γηα ηα βαζηθά πξναπαηηνχκελα ησλ 

αξρείσλ θαζηεξσκέλσλ απνδφζεσλ (authorities) κπνξνχκε λα ζηεξηρζνχκε ζην 

πξφηππν ηεο IFLA ―Mandatory Data Elements for Internationally Shared Resource 

Authority Records» (1999). 

 

Η ηππνπνίεζε ηεο εξγαζίαο καο (θαζηεξώζεηο) 

Σχκθσλα κε ηε Μειέηε γηα ηε Γεκηνπξγία ηνπ Σπιινγηθνχ Καηαιφγνπ 

(ΔΠΔΑΔΚ, 1997) ζα πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε λα ηεξνχκε φινη ηνπο ίδηνπο θαλφλεο 

θαη λα ζπκβνπιεπφκαζηε ηα ίδηα βνεζεηηθά εξγαιεία γηα ηελ θαζηέξσζε νλνκάησλ 

θαη ζεκάησλ ιακβάλνληαο πάληνηε ππφςε καο εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη πξαθηηθέο.  

Τα ηνπηθά ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεχνληαη ην θεληξηθφ αξρείν 

θαζηεξσκέλσλ φξσλ πξηλ θαζηεξψζνπλ ηνπηθά θάπνηα επηθεθαιίδα. Νέεο εγγξαθέο 

θαζηέξσζεο: α) ζα δεκηνπξγνχληαη ηνπηθά κε βάζε ηα παξαπάλσ πξφηππα θαη πεγέο 

θαζψο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ θαη ζα ππνβάιινληαη θαηεπζείαλ ζην 

θεληξηθφ αξρείν θαζηεξψζεσλ ή β) ζα δεκηνπξγνχληαη θεληξηθά ζην ζπιινγηθφ 

θαηάινγν χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο ελδηαθεξφκελεο βηβιηνζήθεο πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ θαζηέξσζε. 

Γηα ηα Θέκαηα, έλα ζεκαληηθφ δήηεκα, ην νπνίν ρξήδεη απφθαζεο θαη 

θαζνξηζκφ πνιηηηθήο είλαη αλ ε αλάθηεζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ εγγξαθψλ κε βάζε ηε 

ζεκαηηθή επηθεθαιίδα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα γίλεηαη θαη ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο γηα ηε ζεκαηηθή αλάιπζε 

ησλ ηεθκεξίσλ θαζίζηαηαη απαξαίηεηε γηα ζεσξεηηθνχο ιφγνπο (δηεζλήο πξφζβαζε 

ζηνλ θαηάινγν, ρξήζε ηεο απφ εξεπλεηέο αιιά θαη γηα ιφγνπο πεξηζζφηεξν 

πξαθηηθνχο (ρξεζηκνπνηνχκε ήδε ηηο επηθεθαιίδεο ηνπ Κνγθξέζνπ, βξίζθνπκε έηνηκε 

θαηαινγνγξάθεζε θαη θαζηεξσκέλα αξρεία). Δξγαιεία γηα ηελ θαζηέξσζή ησλ 

ζεκάησλ: α) Γηα ηελ αγγιηθή γιψζζα, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη Library of 

Congress Subject headings (LCSH) θαη ην αληίζηνηρν αξρείν ζε ΜARC Library of 

Congress Subject Authorities, ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν κέζσ ηνπ ζπιινγηθνχ 

θαηαιφγνπ ζε φιεο ηηο βηβιηνζήθεο, β) Γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα. ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ν Καηάινγνο θαζηεξσκέλσλ ζεκάησλ ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο 

(ΔΒΔΚΘ) πνπ βαζίδεηαη ζην LCSH θαη ην αληίζηνηρν αξρείν ζε ΜARC γηα ην νπνίν 

ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε δηαζεζηκφηεηά ηνπ κέζσ ηνπ ζπιινγηθνχ θαηαιφγνπ ζε 

φιεο ηηο βηβιηνζήθεο.  

Ζ ρξήζε ηνπηθψλ ζεκαηηθψλ επηθεθαιίδσλ ή ηνπηθψλ ζεκαηηθψλ φξσλ ζα 

κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηα ηνπηθά ζπζηήκαηα κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

αθνινπζείηαη απζηεξφο δηαρσξηζκφο ησλ ζεκαηηθψλ επηθεθαιίδσλ ηεο LC, ησλ 

ζεκαηηθψλ επηθεθαιίδσλ ηεο ΔΒΔ ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ησλ ηνπηθψλ 

ζεκαηηθψλ επηθεθαιίδσλ ή φξσλ επξεηεξίαζεο πνπ είηε πξνέξρνληαη απφ άιινπο 

ζεζαπξνχο είηε είλαη ειεχζεξνη. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζεζαπξνχ γίλεηαη θαη ζηα δχν 

Format (UNIMARC θαη USMARC) ζηα πεδία 6ΧΧ κε ηε ρξήζε ηνπ ππνπεδίνπ $2 

ζην δε MARC 21 κε ηελ ηηκή ηνπ δεχηεξνπ δείθηε 7. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε 

αλάγθε λα νξηζηνχλ θσδηθνί γηα ηνπο ζεκαηηθνχο θαηαιφγνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 



(θαη κεηέπεηηα ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ) γηα ρξήζε ηνπο ζηα δχν format. Απηή ηε ζηηγκή 

(κε πξσηνβνπιία ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο) έρνπκε πάξεη 

θσδηθφ γηα ηηο ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο ηεο ΔΒΔ.  

Μεγάιε πεγή πξνβιεκάησλ απνηειεί ε κε ελαξκφληζε ηεο ρξήζεο ησλ αγγιηθψλ 

θαη ειιεληθψλ θαζηεξσκέλσλ εγγξαθψλ θαηά ηε δεκηνπξγία ή ρξήζε ηνπο ζηηο 

βηβιηνγξαθηθέο εγγξαθέο. Έρνπκε έηζη, ειιεληθά θαη αγγιηθά authorities (ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο φρη ζπκπιεξσκέλα ) θαη ρσξίο ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο. Ζ αλαθνξά 

ηνπ φξνπ πνπ κεηαθξάζηεθε δειψλεηαη ζε δηάθνξα πεδία (See ή See Also) ή δελ 

δειψλεηαη θαζφινπ. Γηεξεπλάηαη, ινηπφλ, ε πξννπηηθή ρξήζεο ηνπ πεδίνπ 7ΧΧ – 

Heading Linking Entries (MARC21 authority) γηα ηνλ αγγιηθφ φξν πνπ 

κεηαθξάδνπκε θαη ΟΧΗ άιια πεδία. Ζ πξνζέγγηζε απηή ζεσξείηαη ε νξζφηεξε γηαηί 

εμαζθαιίδεη δίγισζζν ζεζαπξφ κε ηζρπξή ζπλδεηηθή δνκή θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

αλάθηεζεο βηβιηνγξαθηθψλ εγγξαθψλ πνπ είηε πεξηιακβάλνπλ ζεκαηηθέο 

επηθεθαιίδεο ζηελ κία γιψζζα, είηε ζηελ άιιε είηε θαη ζηηο δχν. Απηφ ζα βνεζήζεη 

αθελφο ζε κία ηππνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο θαη αθεηέξνπ ζηελ παξάιιειε αλάπηπμε 

ηνπ ειιεληθνχ αξρείνπ ζεκάησλ θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ δίγισζζνπ ζεκαηηθνχ αξρείνπ 

(authority ειιεληθά θαη αγγιηθά), κε ζπλδεδεκέλνπο φκσο ηνπο φξνπο.  

Υπνζηεξηθηηθά Δξγαιεία 

Όια ηα παξαπάλσ ζελάξηα γηα Σπλεξγαηηθή Καηαινγνγξάθεζε δελ κπνξνχλ λα 

πινπνηεζνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ή θαζφινπ αλ δελ ππνζηεξηρζνχλ απφ 

Βηβιηνζεθνλνκηθά Δξγαιεία θαη ειεθηξνληθέο πεγέο ζηηο νπνίεο φινη ζα έρνπκε 

πξφζβαζε. Γη’ απηφ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε εμαζθάιηζε απφ ηνλ ΣΔΑΒ θνηλήο 

πξφζβαζεο φισλ ησλ βηβιηνζεθψλ ελδεηθηηθά ζηα παξαθάησ: 

 LC Authorities, (ζεκάησλ θαη Ολνκάησλ) πνπ ήδε πξνζθέξνληαη απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΣΚ. 

 Classification Web, ην νπνίν πεξηιακβάλεη: LCSH, LCCN, ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ ηνπο θαη κε ηαμηλφκεζε Dewey.  

 OCLC Connection, ην νπνίν πεξηιακβάλεη:ην WordCat (γηα copy 

cataloging) θαη ην Web Dewey,  

 Cataloger’s Desktop, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο Anglo-American Cataloguing 

Rules (AACR2), Library of Congress Rule Interpretations, Subject 

Cataloging Manuals, MARC 21 Formats, Latest editions of all MARC 

code lists, Complete list of resources  

 BookWhere,  γηα copy cataloging ζε θαηαιφγνπο βηβιηνζεθψλ 

παγθνζκίσο. 

Αθνχ ζπκθσλήζνπκε ζηα πξφηππα ζθφπηκν ζεσξείηαη λα πξνρσξήζνπκε ζηε 

κεηάθξαζε ή πξνζαξκνγή νξηζκέλσλ εγρεηξηδίσλ ζηα Διιεληθά. Απηφ πηζηεχεηαη φηη 

ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ νξζή ρξήζε ηνπο. Οξηζκέλα πνπ ζεσξνχληαη 

απαξαίηεηα είλαη:  

 Δγρεηξίδην ηνπ κνξθφηππνπ MARC21 γηα βηβιηνγξαθηθέο θαη θαζηεξσκέλεο 

εγγξαθέο  

 Δγγξαθή ππξήλαο (Core Record) γηα θάζε κνξθή πιηθνχ 

 Library of Congress Subject Headings : principles and application / Lois Mai 

Chan 

 Library of Congress rule interpretations updates  

<http://www.loc.gov/cds/PDFdownloads/lcri/index.html> 

 Cataloging Service Bulletin http://www.loc.gov/cds/PDFdownloads/csb/index.html  

 Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR).  

 

http://www.unioncatalog.gr/ucportal/index.php?option=com_wrapper&Itemid=58
http://classificationweb.net/Menu/
http://www.oclc.org/connexion/
http://desktop.loc.gov/
http://www.loc.gov/cds/desktop/resourcelist.html
http://www.webclarity.info/products/bookwhere.html
http://www.loc.gov/cds/PDFdownloads/lcri/index.html
http://www.loc.gov/cds/PDFdownloads/csb/index.html


Τειεηώλνληαο 

Πνιινί απφ καο ίζσο πηζηεχνπλ φηη ε δηαδηθαζία ηεο θαηαινγνγξάθεζεο έρεη 

ζρεδφλ θηάζεη ζην ηέινο ηεο γηα ηηο βηβιηνζήθεο καο. Τν copy cataloging  καο έρεη 

δψζεη ηε ιχζε ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ θαη πιένλ θαιχπηνπκε ηηο αλάγθεο καο. 

Σπκθσλνχκε κε απηή ηελ άπνςε κφλν αλ έρνπκε θαηά λνπ ην έληππν πιηθφ. Αλ 

δνχκε φκσο ηελ αλάγθε γηα θαηαινγνγξάθεζε (κε φπνην πξφηππν) ηνπ ζπλερψο 

δηεπξπλφκελνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ ηφηε θαηαιαβαίλνπκε φηη ηα πξνβιήκαηα ηψξα 

αξρίδνπλ θαη ε αλάγθε γηα ζπλεξγαζία, θνηλά πξφηππα θαη αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο  

θαη εγγξαθψλ είλαη πεξηζζφηεξν απαξαίηεηα παξά πνηέ. 

Σηφρνο ηεο θνηλνπξαμίαο καο πξέπεη λα είλαη:  

 λα ελαξκνληζηνχκε κε θνηλά βηβιηνγξαθηθά πξφηππα γηα θαλφλεο 

θαηαινγνγξάθεζεο, ειάρηζην επίπεδν βηβιηνγξαθηθήο πεξηγξαθήο (core 

record), αξρεία θαζηεξσκέλσλ φξσλ, κνξθή νλνκάησλ, ρξήζε θαη ελεκέξσζε 

ζεκαηηθψλ επηθεθαιίδσλ (ειιεληθά, αγγιηθά) θαη ηππνπνίεζεο ησλ ηνπηθψλ 

δεδνκέλσλ (holdings). 

 Να δνχκε ην ζέκα ηεο Σπλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο, φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ, 

επάλσ ζηα εηδηθά δεηήκαηα εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ Σπλεξγαηηθήο 

Καηαινγνγξάθεζεο. Οη θχξηνη άμνλεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα αθνξνχλ 

ελδεηθηηθά: θαζηέξσζε νλνκάησλ θαη ζεκάησλ, θαζηέξσζε κνξθήο ζεκαηηθήο 

επηθεθαιίδαο, παξαπνκπέο, MARC authority, Δγγξαθή ππξήλαο (core record) 

θ.ιπ. 

 Τε ζπγγξαθή ή κεηάθξαζε ησλ απαξαίηεησλ εγρεηξηδίσλ θαη νδεγηψλ 

Καη λα κελ μερλάκε φηη ηειηθφο ζηφρνο καο είλαη: λα ειαρηζηνπνηεζεί ε 

αλνκνηνγέλεηα ησλ θαζηεξσκέλσλ φξσλ, λα ππάξμεη ζχλδεζε ησλ ειιεληθψλ θαη 

αγγιηθψλ φξσλ, λα κελ γίλνληαη επαλαιακβαλφκελα ιάζε ή δνπιεηά απφ κέξνπο ησλ 

θαηαινγνγξάθσλ, λα κεησζεί ην θφζηνο θαηαινγνγξάθεζεο θαη λα απμεζεί ε 

πνηφηεηα ησλ εγγξαθψλ, λα κπνξνχκε λα ζπλεξγαζηνχκε κε θνξείο φπσο π.ρ. OCLC, 

Google ζπλεηζθέξνληαο εγγξαθέο. Κχξηα, λα απμήζνπκε ηελ βνήζεηα πξνο ηνλ 

ρξήζηε ψζηε λα πεηχρεη πςειφηεξε Αλάθιεζε θαη Αθξίβεηα θαηά ηελ αλαδήηεζε 

ηνπ. 

Καη’ επέθηαζε, πξέπεη λα δνπιέςνπκε γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα 

δηαιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ γηα αληαιιαγή, αλαδηαλνκή θαη δηάζεζε ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ καο πινπνηψληαο έλα νινθιεξσκέλν θνηλφ πεξηβάιινλ 

πιεξνθφξεζεο (βηβιηνζήθεο, κνπζεία, αξρεία) ψζηε λα απνθχγνπκε επαλάιεςε 

πξνζπαζεηψλ. 
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