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Πεπίλητη  

Ζ εξγαζία εμεηάδεη θαη αμηνινγεί ηα επίπεδα 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ θαηαιφγσλ ησλ βηβιηνζεθψλ 

(OPACs) θαη ησλ θαηαιφγσλ ησλ απνζεηεξίσλ. Πξφθεηηαη γηα 

κειέηε πεξηπηψζεσλ ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ειιεληθψλ αθαδεκατθψλ 

βηβιηνζεθψλ.  

Τν πξψην δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη είλαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

εληφο ησλ νξίσλ ηεο ίδηαο ηεο βηβιηνζήθεο, δειαδή ν βαζκφο 

θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνλ 

θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο (OPAC) θαη ηνλ θαηάινγν ηνπ 

απνζεηεξίνπ ηεο. Λακβάλνληαη ππφςε κηα ζεηξά απφ 

παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ φπσο: δηαηάμεηο κεηαδεδνκέλσλ (formats), 

θαλφλεο θαηαινγνγξάθεζεο, αξρεία θαζηεξσκέλσλ ηχπσλ, 

ηαμηλνκηθά ζπζηήκαηα. Δπίζεο εμεηάδνληαη νη ηξφπνη θαη ηα 

ζπζηήκαηα δηάζεζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ αιιά θαη ησλ ίδησλ 

ησλ ηεθκεξίσλ ζηελ πεξίπησζε ησλ απνζεηεξίσλ.  

Τν δεχηεξν δήηεκα πνπ κειεηά ε παξνχζα εξγαζία είλαη ν 

βαζκφο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηδξπκάησλ 

θαη φρη ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ ηδξχκαηνο. Σην ελ ιφγσ ηκήκα 

ηεο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Σηφρνο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

θαηαιφγσλ ζε επίπεδν ην νπνίν αθνξά ηφζν ζηηο άκεζεο 

δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ 
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ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ φζν θαη ζηηο πξννπηηθέο 

ζηήξημεο ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο κε βάζε ηα 

απνζεηήξηα.  

Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα αμηνινγείηαη ηφζν ζε επίπεδν 

ζπζηεκάησλ δηάζεζεο φζν θαη ζε ζεκαζηνινγηθφ. Ζ 

ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

δηφηη είλαη εθείλε πνπ θαζνξίδεη ηελ ηειηθή επαθή κε ηνλ 

ρξήζηε. Σηελ νπζία απνηειεί ηνλ παξάγνληα πνπ ζα θξίλεη ηε 

ζπλνιηθή επηηπρία ή απνηπρία ηεο επηθνηλσλίαο. Άιισζηε ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηφζν ζε επίπεδν δνκήο φζν θαη ζχληαμεο 

είλαη εχθνιν λα αρξεζηεπζεί-αθπξσζεί αλ δελ ζπλνδεχεηαη 

απφ ηελ απαηηνχκελε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε επίπεδν 

ζεκαζίαο.  

Ωο κέζνδνο έξεπλαο επηιέρζεθε ν ζπλδπαζκφο ηεο ρξήζεο 

εξσηεκαηνινγίσλ παξάιιεια κε ηελ πξφζβαζε ζηνπο ίδηνπο 

ηνπο θαηαιφγνπο.  

Λέξειρ κλειδιά: Αξιολόγηζη, Γιαλειηοςπγικόηηηα, 

Μεηαδεδομένα, Αποθεηήπια, Δλληνικέρ Ακαδημαϊκέρ 

Βιβλιοθήκερ 

Abstract 

This study examines and evaluates the levels of 

interoperability between library catalogues (OPACs) and 

catalogues of repositories. It presents a case study including a 

representative sample of Hellenic academic libraries.  

The first issue examined is the interoperability, i.e. the degree 

and effectiveness of the communication, between a library’s 

catalogue (OPAC) and the same library’s repository catalogue. 

The parameters taken into account concern the production of 

metadata such as: metadata formats, cataloguing rules, 

authority files and classification schemes. Additionally, we 

examine the ways and the operating systems with which 

metadata are handled along with the actual documents in the 

case of the repositories. 

The second issue studied is the scale of interoperability not 

only in the context of the same institution but among different 

institutions as well. In this section we attempt a comparative 

analysis of the results of our research. Our aim is the 



evaluation of catalogues in terms of both the current potential 

of communication and interoperability among the academic 

libraries and the prospect of supporting services of added 

value based on the repositories. 

Interoperability is evaluated both in terms of the metadata 

operating systems and semantically. Semantic interoperability 

plays an important role being the determining element of the 

final contact with the user. Actually, it constitutes the factor 

that will judge the overall success or failure of the 

communication. Nevertheless, interoperability –both structural 

and syntactic– could easily turn out useless if not associated to 

the required level of semantic interoperability. 

Our research method is the use of questionnaires together with 

access to the catalogues in question.  

Keywords: Evaluation, Interoperability, Metadata, 

Repositories, Greek Academic Libraries 

1. Ειζαγυγή 

1.1. Καηάλογοι βιβλιοθηκών και Αποθεηήπια  

Σην ηέινο ηνπ 20
νπ

 αηψλα είραλ ήδε αλαπηπρζεί νη κέζνδνη θαη νη ηερλνινγίεο πνπ 

επέηξεπαλ ζηηο βηβιηνζήθεο λα δηαζέηνπλ ηνπο θαηαιφγνπο ηνπ πιηθνχ ηνπο ζην θνηλφ 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη θαηάινγνη απηνί, γλσζηνί σο OPACs (On line Public Access 

Catalogues) κέζα ζε ιίγα ρξφληα απνηέιεζαλ απηνλφεηε ππεξεζία γηα ην ζχλνιν ησλ 

βηβιηνζεθψλ.  

 

Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε πιεζψξα ηνπ πιηθνχ πνπ ππήξρε ζε ςεθηαθή κνξθή 

έθεξε ζην πξνζθήλην ηελ αλάγθε ηεο δηάζεζεο ζηνπο ρξήζηεο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πιηθνχ θαη φρη κφλν ελφο θαηαιφγνπ. Οη βηβιηνζήθεο σο παξαδνζηαθνί θνξείο 

ππεξεζηψλ δηαηήξεζεο θαη δηάζεζεο πιηθνχ ήηαλ αλακελφκελν λα πξσηαγσληζηνχλ 

ζε ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο θαη ζηελ ςεθηαθή επνρή. Τα πξψηα ζπέξκαηα ησλ 

απνζεηεξίσλ βξίζθνληαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 φπνπ ε δηθηπαθή 

ειεθηξνληθή επηθνηλσλία άξρηζε λα θαίλεηαη έλα βηψζηκν εξγαιείν γηα ηε δηάρπζε 

ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνγξαθίαο (Jones, 2006, ζ.111). Πνιινί νξηζκνί έρνπλ 

επηρεηξεζεί γηα ηα απνζεηήξηα είηε είλαη ζεκαηηθά είηε ηδξπκαηηθά. Γηα ηε Wikipedia 

(23/8/2008) έλα ηδξπκαηηθφ απνζεηήξην είλαη “an online locus for collecting, 

preserving, and disseminating -- in digital form -- the intellectual output of an 



institution, particularly a research institution”. Ο Clifford Lynch (αλαθέξεηαη ζην 

Gibbons, 2004, ζ. 6) πεξηγξάθεη σο αθαδεκατθά απνζεηήξηα “a set of services that a 

university offers to the members of its community for the management and 

dissemination of digital materials created by the institution and its community 

members”.  

 

Τα απνζεηήξηα εκθαλίδνληαη καδί κε φιν ην θίλεκα ηεο Αλνηρηήο Πξφζβαζεο (Open 

Access) θαη ζπλεπηθνπξνχλ ζηε δηάδνζή ηεο. Ζ αλνηρηή πξφζβαζε φκσο απαηηεί 

αλνηρηά πξφηππα θαη ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ ελφο ζπζηήκαηνο 

ην άιιν. Αθξηβψο ζε απηφ ην ζεκείν αλαθχπηεη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα σο 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο ή απνηπρίαο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο.  

1.2. Γιαλειηοςπγικόηηηα 

Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα νξίδεηαη σο ε δπλαηφηεηα δχν ή πεξηζζφηεξσλ ζπζηεκάησλ (ή 

ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ζπζηεκάησλ) λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληάιιαμαλ. Σπλήζσο απηή ε δπλαηφηεηα 

εξκελεχεηαη ζην πιαίζην ζπζηεκάησλ δηαθνξεηηθήο θαηαζθεπήο (θηηαγκέλα απφ 

δηαθνξεηηθνχο παξαγσγνχο). Τν ζεκείν θιεηδί ζε απηή ηελ πξνζέγγηζε είλαη ε ρξήζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληαιιάρζεθαλ θαη κάιηζηα ρσξίο θάπνηα ηδηαίηεξε 

πξνζπάζεηα απφ ην θάζε ζχζηεκα. Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα απνηειεί έλα απφ ηα κεγάια 

ζηνηρήκαηα ηεο επνρήο καο θαη γηα πνιινχο βξίζθεηαη αθφκε ζηα ζπάξγαλα ζηνλ 

ηνκέα ησλ βηβιηνζεθψλ: “ε πξαγκαηηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη ην κεγαιχηεξν 

ςέκα ηεο δεθαεηίαο ζηνλ απηνκαηηζκφ βηβιηνζεθψλ” (Bahr, 2007).  

1.3. Σηόσορ και μέθοδορ έπεςναρ 

Τν δεηνχκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αλίρλεπζε ηνπ βαζκνχ ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηηο ειιεληθέο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ζε δχν επίπεδα. 

Πξψηνλ κεηαμχ ηνπ θαηαιφγνπ ηεο βηβιηνζήθεο θαη εθείλνπ ηνπ απνζεηεξίνπ ζηα 

πιαίζηα ηνπ ίδηνπ ηδξχκαηνο θαη δεχηεξνλ ε ζπλνιηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ βηβιηνζεθψλ ζε εζληθφ επίπεδν.  

 

Ωο κέζνδνο έξεπλαο επηιέρζεθε ε ζχληαμε θαη απνζηνιή εξσηεκαηνινγίσλ ζε 

ζπλδπαζκφ φκσο κε ηελ πξφζβαζε ζηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαιφγνπο. 

1.4. Η επιλογή ηος δείγμαηορ  

Αξρηθά επειέγεζαλ δέθα ειιεληθά παλεπηζηήκηα νη βηβιηνζήθεο ησλ νπνίσλ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ωζηφζν ε ρξήζε 

λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε δεκηνπξγία απνζεηεξίσλ δελ αξθνχζε. Ζ δεχηεξε 



πξνυπφζεζε πνπ ηέζεθε ήηαλ λα δηαζέηνπλ ηδξπκαηηθά απνζεηήξηα, κε ηελ έλλνηα φηη 

επηθεληξψλνληαη ζην πιηθφ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην παλεπηζηήκην. Τν απνηέιεζκα 

ήηαλ κφλν έμη παλεπηζηήκηα λα πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαη ηειηθά 

ζπκπεξηιήθζεθαλ κφλν απηά. Έηζη, βηβιηνζήθεο κε παξάδνζε ζε έξγα ςεθηνπνίεζεο 

θαη παξαγσγήο θαηαιφγσλ φπσο ε βηβιηνζήθε ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο δελ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην δείγκα. Απαληήζεηο πνπ πξνήιζαλ απφ βηβιηνζήθεο πνπ 

ηειηθά ζεσξήζεθε πσο δε δηέζεηαλ Ηδξπκαηηθφ Απνζεηήξην δελ ιήθζεθαλ ππφςε. 

2. Ανάλςζη δεδομένυν 

2.1. Γιαλειηοςπγικόηηηα μεηαξύ καηαλόγος και αποθεηηπίος ζηα πλαίζια ηος ίδιος 

ιδπύμαηορ 

Τν πξψην κέξνο ηεο αλάιπζεο εζηηάδεη ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαηαιφγνπ 

βηβιηνζήθεο θαη θαηαιφγνπ απνζεηεξίνπ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο θάζε κεκνλσκέλνπ 

ηδξχκαηνο.  

2.1.1 Γηαηάμεηο κεηαδεδνκέλσλ θαη θαλφλεο θαηαινγνγξάθεζεο 

Οη δχν ζηηο έμη βηβιηνζήθεο (πνζνζηφ 33%) θαηαινγνγξαθνχλ ζηελ ίδηα δηάηαμε 

κεηαδεδνκέλσλ (MARC 21) ηφζν γηα ηνλ θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο φζν θαη γηα ηνλ 

θαηάινγν ηνπ απνζεηεξίνπ. Οη ππφινηπεο (πνζνζηφ 67%) ρξεζηκνπνηνχλ είηε MARC 

21 είηε UNIMARC γηα ηνλ θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο αιιά DC γηα ηνλ θαηάινγν ηνπ 

απνζεηεξίνπ. Μία απφ ηηο βηβιηνζήθεο πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη ηα δεδνκέλα εθηφο απφ 

DC θαη ζε MODS.   

2.1.2 Γεκηνπξγία ζεκείσλ πξφζβαζεο 

Αθνινπζεί αλάιπζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζην επίπεδν ησλ “παξαδνζηαθψλ” 

ζεκείσλ πξφζβαζεο: νλφκαηα πξνζψπσλ, ζέκαηα θαη ηαμηλνκηθνί αξηζκνί. Αθεηεξία 

ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ππήξμε ε απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί 

λα αλαδεηήζεη ζηνπο θαηαιφγνπο (βηβιηνζήθεο θαη απνζεηεξίνπ) ρξεζηκνπνηψληαο 

ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη εμαζθαιίδνληαο ίδηα πνζνζηά αλάθιεζεο θαη αθξίβεηαο. 

 

Ζ θαζηέξσζε νλνκάησλ αλήθεη ζηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ελφο 

νπνηνπδήπνηε θαηαιφγνπ ή επξεηεξίνπ. Οη ειιεληθέο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, 

εληνχηνηο, ηεξνχλ δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο θαζηέξσζεο ζηνλ θαηάινγν ηεο 

βηβιηνζήθεο θαη ζε απηφλ ηνπ απνζεηεξίνπ. Γηα ηελ αθξίβεηα ζε φ,ηη αθνξά ηα 

ειιεληθά νλφκαηα ην έλα ηξίην ησλ βηβιηνζεθψλ ηνπ δείγκαηνο δεκηνπξγεί 

επηθεθαιίδεο γηα ηα ειιεληθά νλφκαηα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηνπο δχν θαηαιφγνπο. 

Τν πνζνζηφ αλεβαίλεη ζην 67% (δχν ηξίηα) γηα ηα μελφγισζζα νλφκαηα! 

 



Σρεηηθά κε ηελ απφδνζε ζεκάησλ ζηνπο δχν θαηαιφγνπο (βηβιηνζήθεο θαη 

απνζεηεξίνπ) κφλν δχν ζηηο έμη βηβιηνζήθεο ρξεζηκνπνηνχλ αθξηβψο ηελ ίδηα 

πνιηηηθή. Σε φιεο ηηο άιιεο αθνινπζνχληαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απνθιίλνπζεο 

πξαθηηθέο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ελψ φιεο νη βηβιηνζήθεο 

ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηνχλ ειεγρφκελν ιεμηιφγην ζηνλ θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο 

νη ηξεηο απφ ηηο έμη (πνζνζηφ 50%) ρξεζηκνπνηνχλ κε ειεγρφκελν ιεμηιφγην ζηνλ 

θαηάινγν ηνπ απνζεηεξίνπ. Μάιηζηα κία απφ απηέο ρξεζηκνπνηεί κφλν κε 

ειεγρφκελν ιεμηιφγην. Άξα ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη άιινπο φξνπο 

αλαδήηεζεο ζηνπο δχν θαηαιφγνπο ή αλ ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ίδηνπο φξνπο ζα 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά πνζνζηά αλάθιεζεο θαη αθξίβεηαο.  

 

Ζ ηαμηλφκεζε ή φρη ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ επαλέξρεηαη ζπρλά ζην πξνζθήλην ηα 

ηειεπηαία ρξφληα κε δχν εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο πξνζεγγίζεηο. Ζ κία ηνλίδεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο ηαμηλφκεζεο ελψ ε άιιε ηε ζπζρεηίδεη κε ηελ ηαμηζέηεζε -δειαδή 

ηε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ηνπ πιηθνχ- θαη σο εθ ηνχηνπ ηε ζεσξεί πεξηηηή. Έλα 

πξφζθαην παξάδεηγκα είλαη ε ζπδήηεζε πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην (Cliff, 2008). Έλα άιιν παξάδεηγκα, πάιη απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, θάλεη 

ιφγν αθφκε θαη γηα δηπιή ηαμηλφκεζε: 

 “Double classification: It may be worthwhile classifying your resource using 

a universal scheme for cross-searching and interoperability in the wider 

information environment and at the same time using a more focused scheme 

for use within the context of your own Web site”. [Quality Assurance 

Handbook Part 5. ζ. 16]
 1
: 

 

Σηηο βηβιηνζήθεο ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη LCC, DDC θαη έλα ηνπηθφ 

ηαμηλνκηθφ ζρήκα. Ζ κία βηβιηνζήθε πνπ ρξεζηκνπνηεί LCC ρξεζηκνπνηεί θαη έλα 

ηνπηθφ. Ζ ίδηα βηβιηνζήθε γηα ην απνζεηήξην ρξεζηκνπνηεί κφλν ην ηνπηθφ. Μία απφ 

ηηο βηβιηνζήθεο δε ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ ηαμηλφκεζε ζην απνζεηήξην ελψ ζηνλ 

θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο ρξεζηκνπνηεί ην DDC. Τν 67% ησλ βηβιηνζεθψλ φκσο 

παξάγεη ηαμηλνκηθνχο αξηζκνχο ηφζν γηα ηνλ θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο φζν θαη ηνπ 

απνζεηεξίνπ κε βάζε ην ίδην ηαμηλνκηθφ ζρήκα. 

2.1.3 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζπζηεκάησλ 

Κακία απφ ηηο βηβιηνζήθεο ηνπ δείγκαηνο δελ δηαζέηεη θνηλφ ινγηζκηθφ γηα ηνπο δχν 

θαηαιφγνπο (απνζεηεξίνπ θαη βηβιηνζήθεο). Οη 4 βηβιηνζήθεο (67%) δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο αλαδήηεζεο θαη ζηνπο δχν θαηαιφγνπο (βηβιηνζήθεο θαη 

                                                
1 Τν εγρεηξίδην εθδφζεθε απφ ην JISC ζε ζπλεξγαζία κε UKOLN (United Kingdom Office for Library 

and Information Networking) θαη AHDS (Arts and Humanities Data Service) ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ 

NOF-digitise ην νπνίν ήηαλ έλα εζληθφ έξγν γηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ρσξηδφηαλ ζε πεξίπνπ 150 

ππνέξγα. Τν εγρεηξίδην δηαηίζεηαη ζην δηαδίθηπν ζην http://www.ukoln.ac.uk/qa-

focus/documents/handbook/qa-handbook-metadata.doc [ηειεπηαία επίζθεςε 23/8/2008] 

http://www.ukoln.ac.uk/qa-focus/documents/handbook/qa-handbook-metadata.doc
http://www.ukoln.ac.uk/qa-focus/documents/handbook/qa-handbook-metadata.doc


απνζεηεξίνπ) φκσο κφλν ε κία απφ απηέο (17%) θάλεη ελνπνίεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ 

απφ ην πξφγξακκα ηεο ηαπηφρξνλεο αλαδήηεζεο. Πξνθαλψο δελ είλαη ηπραίν φηη ε 

βηβιηνζήθε πνπ ην επηηπγράλεη δηαζέηεη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ θνηλέο πνιηηηθέο 

ζηε δεκηνπξγία ησλ κεηαδεδνκέλσλ γηα ηνπο δχν θαηαιφγνπο. 

2.2. Γιαλειηοςπγικόηηηα μεηαξύ καηαλόγων και αποθεηηπίων ζςνολικά 

Τν δεχηεξν κέξνο ηεο αλάιπζεο εζηηάδεη ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

θαηαιφγσλ (βηβιηνζεθψλ θαη απνζεηεξίσλ) δηαθνξεηηθψλ ηδξπκάησλ.  

2.2.1 Γηαηάμεηο κεηαδεδνκέλσλ θαη πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο 

Τν πξφβιεκα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ θαηαιφγσλ ησλ βηβιηνζεθψλ ζηελ 

Διιάδα είλαη ήδε γλσζηφ θαη εληείλεηαη απφ ηηο πνιιαπιέο δηαηάμεηο θαη ηελ απνπζία 

θνηλψλ πνιηηηθψλ ζηα ζεκεία πξφζβαζεο (Πεπνλάθεο θ.α., 2004). Σηελ ήδε 

βεβαξεκέλε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηα απνζεηήξηα πξνζζέηνπλ λέεο δηαηάμεηο 

(DC) αιιά θαη λέα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο (OAI-PMH). Απηφ πεξηπιέθεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ θαηάζηαζε.  

2.2.2 Γεκηνπξγία ζεκείσλ πξφζβαζεο 

Σρεηηθά κε ηελ θαζηέξσζε νλνκάησλ ε θαηάζηαζε ζηηο ειιεληθέο αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο είλαη θάζε άιιν παξά ηθαλνπνηεηηθή (Άλζε – Καινθσιηά, 2004). 

Γπζηπρψο φκσο ε θαηάζηαζε ζηνπο ππφ δηακφξθσζε θαηαιφγνπο ησλ απνζεηεξίσλ 

δείρλεη ρεηξφηεξε. Όπσο θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 1, ελψ ην ζχλνιν ησλ βηβιηνζεθψλ 

ρξεζηκνπνηεί ηα LC names γηα ηελ θαζηέξσζε ησλ μελφγισζζσλ νλνκάησλ 

πξνζψπσλ, κφλν ην έλα ηξίην απφ απηέο θάλεη ην ίδην θαη γηα ην απνζεηήξην. 

 

Τν άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο απαληήζεσλ ζην Γξάθεκα 1 κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 

ζχλνιν δηφηη θάπνηεο βηβιηνζήθεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ παξάιιεια δχν 

ζπζηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα θάπνηεο βηβιηνζήθεο ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν ηελ ΔΒΔ αιιά 

δηαηεξνχλ θαη ηνπηθφ αξρείν γηα ηα νλφκαηα πνπ δελ εληνπίδνπλ ζην αξρείν ηεο 

Δζληθήο Βηβιηνζήθεο. Ζ βηβιηνζήθε πνπ δελ θάλεη θαζηέξσζε νχηε ζηα ειιεληθά 

νχηε ζηα μελφγισζζα νλφκαηα ηνπ απνζεηεξίνπ ηεο είλαη ε ίδηα.  
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Γπάθημα: 1 – Καζηέξσζε Ολνκάησλ Πξνζψπσλ (Διιεληθά θαη Ξελφγισζζα) 

 

Σηα πιαίζηα ζπγθξφηεζεο ελφο θαηαιφγνπ βηβιηνζήθεο ε ρξήζε κε ειεγρφκελνπ 

ιεμηινγίνπ ζηελ απφδνζε ζεκάησλ απέρεη πνιχ απφ ηηο φπνηεο βηβιηνζεθνλνκηθέο 

πξαθηηθέο. Τα απνηειέζκαηα φκσο ηεο έξεπλαο δείρλνπλ πσο απηή ε πξαθηηθή είλαη 

αξθεηά δηαδεδνκέλε ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ θαηαιφγνπ ηνπ απνζεηεξίνπ. 

Δλψ ζην δείγκα φιεο νη βηβιηνζήθεο ρξεζηκνπνηνχλ ειεγρφκελν ιεμηιφγην ζηνλ 

θαηάινγφ ηνπο, αληίζεηα νη κηζέο βηβιηνζήθεο ρξεζηκνπνηνχλ κε ειεγρφκελν 

ιεμηιφγην ζηνλ θαηάινγν ηνπ απνζεηεξίνπ. Τν κε ειεγρφκελν ιεμηιφγην ζηνλ 

θαηάινγν ηνπ απνζεηεξίνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια κε ην ειεγρφκελν. 

Ζ κία απφ ηηο έμη βηβιηνζήθεο ρξεζηκνπνηεί κφλν κε ειεγρφκελν ιεμηιφγην ελψ νη 

άιιεο δχν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κε ειεγρφκελν ιεμηιφγην ρξεζηκνπνηνχλ παξάιιεια 

θαη ειεγρφκελν (Γξάθεκα 2). 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζε φιε ηηο βηβιηνζήθεο ηνπ δείγκαηνο εθηφο απφ ηα 

δηαθνξεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ ζεκάησλ (βιέπε 

θαη Γξάθεκα 2) νχηε ε γιψζζα ησλ ζεκάησλ είλαη θνηλή. Σε θάπνηεο βηβιηνζήθεο 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε ειιεληθή θαη ε αγγιηθή ζηελ ίδηα εγγξαθή ζε άιιεο κφλν ε 

αγγιηθή ή κφλν ε ειιεληθή ελψ κία βηβιηνζήθε ρξεζηκνπνηεί κφλν αγγιηθά ζηνλ 

OPAC ελψ ζηνλ θαηάινγν ηνπ απνζεηεξίνπ ε γιψζζα εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ 

πιηθνχ.  
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Γπάθημα: 2 – Θέκαηα 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ε ηαμηλφκεζε ζηα απνζεηήξηα δελ εκθαλίδεηαη 

ηφζν απηνλφεηε φζν ζηηο βηβιηνζήθεο αθνχ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαμηζέηεζε. Σην 

Γξάθεκα 3 θαίλεηαη φηη ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ βηβιηνζεθψλ νη ηέζζεξηο 

ρξεζηκνπνηνχλ DDC θαη νη δχν LCC. Ζ κία πνπ ρξεζηκνπνηεί LCC ρξεζηκνπνηεί 

παξάιιεια θαη δηθή ηεο ηνπηθή ηαμηλφκεζε. Σηνπο θαηαιφγνπο ησλ απνζεηεξίσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη DDC (ζε δχν), LCC (ζε δχν) θαη έλα ηνπηθφ ζρήκα. Σην έλα απφ 

ηα απνζεηήξηα δελ ρξεζηκνπνηείηαη θαζφινπ ηαμηλφκεζε.  
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Γπάθημα: 3 – Ταμηλνκηθνί αξηζκνί 

 



Οη ειιεληθέο βηβιηνζήθεο ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηνπο θαηαιφγνπο ηνπο γλσζηά θαη 

δηαδεδνκέλα ηαμηλνκηθά ζπζηήκαηα αιιά ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πξνζηίζεληαη ζε 

απηά θαη ηνπηθέο ηαμηλνκήζεηο (πηζαλφηεηα ιφγσ ηνπηθψλ ηδηνκνξθηψλ). Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη πσο νη πέληε απφ ηηο βηβιηνζήθεο ηνπ δείγκαηνο (πνζνζηφ 83%) 

ρξεζηκνπνηνχλ ηαμηλφκεζε ζηνλ θαηάινγν ηνπ απνζεηεξίνπ.  

2.2.3 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζπζηεκάησλ 

Όιεο νη βηβιηνζήθεο ηνπ δείγκαηνο παξέρνπλ πξφζβαζε θαη ζηνπο δχν θαηαιφγνπο 

(απνζεηεξίνπ θαη βηβιηνζήθεο) κέζσ αλνηθηνχ πξνηχπνπ. Όια ηα απνζεηήξηα 

δηαζέηνπλ ηα κεηαδεδνκέλα ηνπο κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ ζπγθνκηδήο (harvesting) 

OAI-PMH. Γηα ηελ αλαδήηεζε-αλάθηεζε ηα απνζεηήξηα δηαζέηνπλ ηα δεδνκέλα 

κέζσ SRW/SRU (εθηφο απφ έλα απνζεηήξην). Τα δεδνκέλα φισλ ησλ θαηαιφγσλ ησλ 

βηβιηνζεθψλ ηνπ δείγκαηνο δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ Ε39.50. 

 

Δλδηαθέξνλ, επίζεο, παξνπζηάδεη ε νκνηνγέλεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηελ επηινγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ απνζεηεξίνπ. Οη 5 βηβιηνζήθεο (πνζνζηφ 83%) 

ρξεζηκνπνηνχλ DSpace θαη ε κία CDS-WARE. Σηα ζπζηήκαηα βηβιηνζεθψλ 

παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία αθνχ ππάξρνπλ 3 Horizon, 2 Advance θαη 1 

Aleph. Ζ κία βηβιηνζήθε δξνκνινγεί κεηάβαζε απφ ην DSpace ζην FEDORA. 

3. Σςμπεπάζμαηα 

Δίλαη γεγνλφο πσο ν θαηάινγνο ηεο βηβιηνζήθεο έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ έλα ζχλνιν 

πεγψλ κέζα ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ηππηθφο θαηάινγνο, απηφο ηνπ 

απνζεηεξίνπ θ.α. Γηα λα είλαη εθηθηή ε εληαία αλαδήηεζε απαηηνχληαη shareable 

κεηαδεδνκέλα, δειαδή κεηαδεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ έμσ απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ παξαγσγήο ηνπο ψζηε λα είλαη 

δπλαηφ λα αλαπηπρζνχλ αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο (Shreeves et al, 2006). Απηφ έρεη 

εθαξκνγή ηφζν ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο θάζε βηβιηνζήθεο φζν θαη ζην ζχλνιν ησλ 

ειιεληθψλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ.  

 

Έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα είλαη πσο φιεο νη 

βηβιηνζήθεο ηνπ δείγκαηνο πνπ θάλνπλ θαηαινγνγξάθεζε ζε DC ρξεζηκνπνηνχλ 

qualifiers θαη κάιηζηα ηνπηθά νξηζκέλνπο, γεγνλφο ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ηφζν 

ρακειά επίπεδα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο φζν θαη ρακειή εθθξαζηηθφηεηα. Τίζεηαη 

ινηπφλ ην εξψηεκα γηα πνην ιφγν δελ επηιέρζεθε έλα πξφηππν εθθξαζηηθφηεξν ηνπ 

DC γηα ηνλ θαηάινγν ηνπ απνζεηεξίνπ; Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

δηαθαίλεηαη κηα ζαθήο ηάζε απινχζηεπζεο ζηα δεδνκέλα ησλ απνζεηεξίσλ κε 

άκεζεο ζπλέπεηεο ζηε ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Δίλαη άμην πξνζνρήο ην 

γεγνλφο φηη ζηελ επνρή ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ην ζεκαζηνινγηθφ ηζηφ (semantic web), 



ησλ νληνινγηψλ θαη ελ γέλεη ηεο εθθξαζηηθήο δνκήο, νη βηβιηνζήθεο -θνξείο κε 

πξαγκαηηθή παξάδνζε ζηα δνκεκέλα δεδνκέλα- απινπζηεχνπλ ηφζν ηα δεδνκέλα πνπ 

παξάγνπλ φζν θαη ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο ηνπο. Όπσο θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 2, 

ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ βηβιηνζεθψλ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο δηαδεδνκέλα εξγαιεία 

ζεκαηηθήο αλάιπζεο ελψ ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ απνζεηεξίσλ ηείλνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη είηε κε ειεγρφκελν ιεμηιφγην είηε λα γίλεηαη ηνπηθή θαζηέξσζε. 

Απφ ηελ άιιε κφλν νη δχν ζηηο έμη βηβιηνζήθεο ρξεζηκνπνηνχλ κηα εθθξαζηηθή 

δηάηαμε κεηαδεδνκέλσλ. Ίζσο απηή ε ηάζε ηεο ππεξαπινχζηεπζεο ζα πξέπεη λα 

πξνβιεκαηίζεη ηηο βηβιηνζήθεο
2
. 

 

Τν ζχλνιν ησλ βηβιηνζεθψλ ηνπ δείγκαηνο δηαζέηεη ηα δεδνκέλα ηνπ θαηαιφγνπ ηνπ 

απνζεηεξίνπ ηνπ κε ην OAI-PMH. Όκσο ην OAI-PMH σο πξσηφθνιιν ζπγθνκηδήο 

(harvesting) θαη φρη αλαδήηεζεο ζηνρεχεη αθξηβψο ζε απηή ηελ έλλνηα ηνπ 

“shareability” φπσο απηή αλαπηχρζεθε παξαπάλσ. Τν ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν 

παξφηη είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε φιεο ηηο βηβιηνζήθεο ηνπ δείγκαηνο δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ θακία αθνχ νχηε κία δελ θάλεη harvesting κεηαδεδνκέλσλ. Οη 

βηβιηνζήθεο ηνπ δείγκαηνο δελ θάλνπλ harvesting νχηε γηα ζπιινγή κεηαδεδνκέλσλ 

απφ άιια ηδξχκαηα, νχηε γηα ζπιινγή κεηαδεδνκέλσλ απφ παξαξηήκαηα ή ηνπηθά 

εξγαζηήξηα φπνπ απηά ππάξρνπλ. Μήπσο ηα ρακειά επίπεδα νκνηνγέλεηαο θαη 

εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο (consistency) ησλ κεηαδεδνκέλσλ νδεγνχλ θαη ζε αδπλακία 

αλάπηπμεο ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλάπηπμε ελφο 

ζεκαηηθνχ απνζεηεξίνπ κε ρξήζε δηαδηθαζηψλ harvesting; 

 

Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο ηα απνζεηήξηα ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ 

εκθαλίδνπλ αλνκνηνγέλεηα ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη ζε αληηζηνηρία κε ηνλ θαηάινγν 

ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ νηθείνπ ηδξχκαηνο. Με δεδνκέλν πσο ην πιηθφ ηεο βηβιηνζήθεο 

δελ απνηππψλεηαη πιένλ ζηνλ έλα θαη κνλαδηθφ θαηάινγν αιιά πεξηγξάθεηαη απφ 

έλα ζχλνιν πεγψλ (OPACs, θαηάινγνη απνζεηεξίσλ, βάζεηο άξζξσλ πεξηνδηθψλ 

θ.α.) γίλεηαη πην επηηαθηηθή απφ πνηέ ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ 

εληαίαο πξφζβαζεο. Γηα λα είλαη φκσο απνηειεζκαηηθή ε πξφζβαζε ζην ζχλνιν ηνπ 

πιηθνχ απαηηείηαη λα απμεζνχλ ζεκαληηθά ηα επίπεδα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

επηκέξνπο ζπζηεκάησλ θαη ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ απηά θνκίδνπλ, θαηαξράο ζην 

πιαίζην ηνπ ηδξχκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ αθαδεκατθψλ 

βηβιηνζεθψλ. 

 

                                                
2 Δλδερφκελα εμαηηίαο απηνχ αθξηβψο ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ε κία εθ ησλ βηβιηνζεθψλ ηνπ δείγκαηνο 

ζθνπεχεη λα κεηαβεί απφ DC ζε MODS. 
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