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Ορισμοί

OPACs (On line Public Access Catalogues)

 ε πξόζβαζε ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία απνηειείηαη από ηηο 
βηβιηνγξαθηθέο εγγξαθέο πνπ πεξηγξάθνπλ ην πιηθό ηεο 
βηβιηνζήθεο. Θαηά θαλόλα ε πξόζβαζε δίλεηαη κέζσ web από 
γξαθηθό πεξηβάιινλ (WebPac)

Ηδξπκαηηθά 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 (Clifford Lynch)

Γηαιεηηνπξγηθόηεηα

 ε δπλαηόηεηα δύν ή πεξηζζόηεξσλ ζπζηεκάησλ (ή ζπζηαηηθώλ 
ζηνηρείσλ ζπζηεκάησλ) λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα 
ρξεζηκνπνηνύλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληάιιαμαλ 
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Στόχος της έρευνας

Ζ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηε δεκηνπξγία 
θαηαιόγσλ γηα ηα απνζεηήξηα

 Ζ ζπγθξόηεζε ησλ OPACs ζεσξείηαη ζε κεγάιν βαζκό 
δεδνκέλε θαη γλσζηή

Ζ αλίρλεπζε ηνπ βαζκνύ ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ζηηο 
ειιεληθέο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ζε δύν επίπεδα:

1. Γηαιεηηνπξγηθόηεηα κεηαμύ OPAC θαη θαηαιόγνπ απνζεηεξίνπ 
ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ ηδξύκαηνο

2. Γηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ θαηαιόγσλ (OPACs & απνζεηεξίσλ) 
ησλ παλεπηζηεκηαθώλ βηβιηνζεθώλ ζε εζληθό επίπεδν
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Μέθοδος έρευνας και επιλογή δείγματος

Μέζνδνο έξεπλαο

 Δξσηεκαηνιόγηα

 Απεπζείαο πξόζβαζε ζηνπο θαηαιόγνπο

Δπηινγή δείγκαηνο

 1ν θξηηήξην: δξαζηεξηνπνίεζε ζε έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
λέεο ηερλνινγίεο

- Δπειέγεζαλ 10 παλεπηζηεκηαθέο βηβιηνζήθεο

 2ν θξηηήξην: ύπαξμε ηδξπκαηηθνύ απνζεηεξίνπ

- Μόλν 6 από ηηο παξαπάλσ
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OPAC και κατάλογος αποθετηρίου στο ίδιο 
ίδρυμα

Διαηάξειρ μεηαδεδομένων και κανόνερ 
καηαλογογπάθηζηρ

 Οη δύν ζηηο έμη βηβιηνζήθεο (πνζνζηό 33%) θαηαινγνγξαθνύλ 
ζηελ ίδηα δηάηαμε κεηαδεδνκέλσλ (MARC 21) ηόζν γηα ηνλ 
θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο όζν θαη γηα ηνλ θαηάινγν ηνπ 
απνζεηεξίνπ. 

 Οη ηέζζεξηο ζηηο έμη (πνζνζηό 67%) ρξεζηκνπνηνύλ MARC (είηε 

MARC 21 είηε UNIMARC) γηα ηνλ θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο θαη DC γηα 
ηνλ θαηάινγν ηνπ απνζεηεξίνπ. 

- Μία από απηέο ηηο βηβιηνζήθεο πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη ηα δεδνκέλα 
ζε MODS. 

 Οη  πέληε ζηηο έμη ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο AACR γηα ηνλ θαηάινγν 
ηνπ απνζεηεξίνπ

- Χξήδεη δηεξεύλεζεο ην πώο νη AACR εθαξκόδνληαη ζην DC
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OPAC και κατάλογος αποθετηρίου στο ίδιο 
ίδρυμα

Δημιοςπγία ζημείων ππόζβαζηρ

 Θαζηέξσζε νλνκάησλ πξνζώπσλ

- Οη ειιεληθέο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ηεξνύλ δηαθνξεηηθέο 
πνιηηηθέο θαζηέξσζεο ζηνλ θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο θαη ζε απηόλ 
ηνπ απνζεηεξίνπ 

– Το ένα ηπίηο (ποζοζηό 33%) ηων βιβλιοθηκών ηος δείγμαηορ δημιοςπγεί 

επικεθαλίδερ για ηα ελληνικά ονόμαηα με διαθοπεηικό ηπόπο ζηοςρ δύο 

καηαλόγοςρ 

– Τα δύο ηπίηα (ποζοζηό 67%) ηων βιβλιοθηκών ηος δείγμαηορ δημιοςπγούν 

επικεθαλίδερ για ηα ξενόγλωζζα ονόμαηα με διαθοπεηικό ηπόπο ζηοςρ δύο 

καηαλόγοςρ!
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OPAC και κατάλογος αποθετηρίου στο ίδιο 
ίδρυμα

Δημιοςπγία ζημείων ππόζβαζηρ

Απόδνζε ζεκάησλ

 Γύν ζηηο έμη βηβιηνζήθεο ρξεζηκνπνηνύλ αθξηβώο ηελ ίδηα πνιηηηθή

 Οη ηέζζεξηο ζηηο έμη αθνινπζνύλ πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν απνθιίλνπζεο 
πξαθηηθέο

 Όιεο νη βηβιηνζήθεο ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηνύλ ειεγρόκελν ιεμηιόγην 
ζηνλ θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο ελώ νη ηξεηο από ηηο έμη (πνζνζηό 50%) 
ρξεζηκνπνηνύλ κε ειεγρόκελν ιεμηιόγην ζηνλ θαηάινγν ηνπ 
απνζεηεξίνπ 

- Μόλν κία από απηέο ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά κε ειεγρόκελν ιεμηιόγην γηα 
ηνλ θαηάινγν ηνπ απνζεηεξίνπ
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OPAC και κατάλογος αποθετηρίου στο ίδιο 
ίδρυμα

Δημιοςπγία ζημείων ππόζβαζηρ

Ταμηλόκεζε ηνπ πιηθνύ 

 Οη βηβιηνζήθεο ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηνύλ LCC, DDC θαη έλα ηνπηθό 
ηαμηλνκηθό ζρήκα. 

 Τν 67% ησλ βηβιηνζεθώλ παξάγεη ηαμηλνκηθνύο αξηζκνύο ηόζν γηα ηνλ 
θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο όζν θαη ηνπ απνζεηεξίνπ κε βάζε ην ίδην 
ηαμηλνκηθό ζρήκα

- Ζ κία βηβιηνζήθε πνπ ρξεζηκνπνηεί LCC ρξεζηκνπνηεί θαη έλα ηνπηθό. Ζ ίδηα 
βηβιηνζήθε γηα ην απνζεηήξην ρξεζηκνπνηεί κόλν ην ηνπηθό.

 Μία από ηηο βηβιηνζήθεο δε ρξεζηκνπνηεί θαζόινπ ηαμηλόκεζε ζηνλ 
θαηάινγν ηνπ απνζεηεξίνπ, ελώ ζηνλ θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο 
ρξεζηκνπνηεί ην DDC
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OPAC και κατάλογος αποθετηρίου στο ίδιο ίδρυμα

Διαλειηοςπγικόηηηα ζςζηημάηων

Θακία από ηηο βηβιηνζήθεο ηνπ δείγκαηνο δελ δηαζέηεη θνηλό 
ινγηζκηθό γηα ηνπο δύν θαηαιόγνπο (απνζεηεξίνπ θαη 
βηβιηνζήθεο)

Οη 4 βηβιηνζήθεο (67%) δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο 
αλαδήηεζεο θαη ζηνπο δύν θαηαιόγνπο (βηβιηνζήθεο θαη 
απνζεηεξίνπ) 

 όκσο, κόλν ε κία από απηέο θάλεη ελνπνίεζε ησλ 
κεηαδεδνκέλσλ από ην πξόγξακκα ηεο ηαπηόρξνλεο αλαδήηεζεο

- Ζ βηβιηνζήθε πνπ ην επηηπγράλεη δηαζέηεη ζε πνιύ κεγάιν πνζνζηό 
θνηλέο πνιηηηθέο ζηε δεκηνπξγία ησλ κεηαδεδνκέλσλ γηα ηνπο δύν 
θαηαιόγνπο
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Διαλειτουργικότητα μεταξύ OPACs και καταλόγων 
αποθετηρίων πανελλαδικά

Ππωηόκολλα επικοινωνίαρ και ζςζηήμαηα

Όιεο νη βηβιηνζήθεο ηνπ δείγκαηνο παξέρνπλ πξόζβαζε θαη ζηνπο 
δύν θαηαιόγνπο (απνζεηεξίνπ θαη βηβιηνζήθεο) κέζσ αλνηθηνύ 
πξνηύπνπ 

 Όια ηα απνζεηήξηα δηαζέηνπλ ηα κεηαδεδνκέλα ηνπο κέζσ ηνπ 
πξσηνθόιινπ ζπγθνκηδήο (harvesting) OAI-PMH

 Γηα ηελ αλαδήηεζε-αλάθηεζε ηα απνζεηήξηα δηαζέηνπλ ηα δεδνκέλα 
κέζσ SRW/SRU (εθηόο από έλα απνζεηήξην) 

 Τα δεδνκέλα όισλ ησλ OPACs ηνπ δείγκαηνο δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ 
πξσηνθόιινπ Ε39.50

Οκνηνγέλεηα ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ απνζεηεξίνπ 

 5 βηβιηνζήθεο (πνζνζηό 83%) ρξεζηκνπνηνύλ DSpace θαη ε κία CDS-
WARE

- Ζ κία βηβιηνζήθε δξνκνινγεί κεηάβαζε από ην DSpace ζην FEDORA

Σηα ζπζηήκαηα βηβιηνζεθώλ παξαηεξείηαη κεγαιύηεξε πνηθηιία 

 3 Horizon, 2 Advance θαη 1 Aleph
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Δημιουργία σημείων πρόσβασης: ονόματα

Θαζηέξσζε νλνκάησλ πξνζώπσλ

0

1

2

3

4

5

6

ΕΒΕ Τοπικό

απχείο

Χωπίρ

καθιέπωση

LC Τοπικό

απχείο

Χωπίρ

καθιέπωση

Ελληνικά Ονόματα Ξενόγλωσσα Ονόματα

Αποθετήριο

Κατ/γος Βιβλ/κης
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Δημιουργία σημείων πρόσβασης: ταξινομικοί αριθμοί

Ταξινομικοί απιθμοί

0

1

2

3

4

5

6

DDC LCC Τοπική ηαξινόμηζη Χωπίρ ηαξινόμηζη

Αποθεηήπιο

Καη/γορ Βιβλ/κηρ
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Δημιουργία σημείων πρόσβασης: θέματα

Θέματα

0

1

2

3

4

5

6

LCSH ΕΒΕ Θηζ.ΟΟΣΑ Τοπική

καθιέπωζη

Χωπίρ

καθιέπωζη

Αποθεηήπιο

Καη/γορ Βιβλ/κηρ

Γελ ππάξρεη νκνηνκνξθία ζηε γιώζζα ησλ ζεκάησλ. Σε θάπνηεο βηβιηνζήθεο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε ειιεληθή θαη ε αγγιηθή ζηελ ίδηα εγγξαθή, 
ζε άιιεο κόλν ε αγγιηθή ή κόλν ε ειιεληθή ελώ κία βηβιηνζήθε ρξεζηκνπνηεί κόλν αγγιηθά ζηνλ OPAC ελώ ζηνλ θαηάινγν ηνπ απνζεηεξίνπ ε 
γιώζζα εμαξηάηαη από ηνλ ηύπν ηνπ πιηθνύ
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Συμπεράσματα I

Τα απνζεηήξηα ησλ ειιεληθώλ παλεπηζηεκίσλ εκθαλίδνπλ 
αλνκνηνγέλεηα ηόζν κεηαμύ ηνπο όζν θαη ζε αληηζηνηρία κε ηνλ 
θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ νηθείνπ ηδξύκαηνο 
 Τν πιηθό ηεο βηβιηνζήθεο δελ απνηππώλεηαη πιένλ ζηνλ έλα θαη 

κνλαδηθό θαηάινγν αιιά πεξηγξάθεηαη από έλα ζύλνιν πεγώλ (OPACs, 

θαηάινγνη απνζεηεξίσλ, βάζεηο άξζξσλ πεξηνδηθώλ θ.α.). Γίλεηαη πην επηηαθηηθή ε 
αλάγθε γηα δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ εληαίαο πξόζβαζεο 

- Γηα λα είλαη όκσο απνηειεζκαηηθή ε πξόζβαζε ζην ζύλνιν ηνπ πιηθνύ 
απαηηείηαη λα απμεζνύλ ζεκαληηθά ηα επίπεδα δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ 
επηκέξνπο ζπζηεκάησλ θαη ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ απηά θνκίδνπλ, θαηαξράο 
ζην πιαίζην ηνπ ηδξύκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ζύλνιν ησλ ειιεληθώλ 
αθαδεκατθώλ βηβιηνζεθώλ

Σεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζε πνιύ ρακειά επίπεδα
 Γηαθνξεηηθά ζεκαηηθά θαη ηαμηλνκηθά ζπζηήκαηα, δηαθνξεηηθέο γιώζζεο 

θηι.

 Γηαθαίλεηαη κηα ζαθήο ηάζε απινύζηεπζεο ζηα δεδνκέλα ησλ 
απνζεηεξίσλ κε άκεζεο ζπλέπεηεο ζηε ζεκαζηνινγηθή 
δηαιεηηνπξγηθόηεηα 

- Σηελ επνρή ησλ πξνζπαζεηώλ γηα ην ζεκαζηνινγηθό ηζηό (semantic web), ησλ 
νληνινγηώλ θαη ελ γέλεη ηεο εθθξαζηηθήο δνκήο, νη βηβιηνζήθεο -θνξείο κε 
πξαγκαηηθή παξάδνζε ζηα δνκεκέλα δεδνκέλα- απινπζηεύνπλ ηόζν ηα 
δεδνκέλα πνπ παξάγνπλ όζν θαη ηηο κεζόδνπο παξαγσγήο ηνπο
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Συμπεράσματα II

Γηαιεηηνπξγηθόηεηα δνκήο θαηλνκεληθά πςειή
 Σρεηηθά ιίγα πξόηππα κεηαδεδνκέλσλ (MARC & DC)

 Αλ, όκσο, ιεθζνύλ ππόςε ηα ηνπηθά νξηζκέλα ζηνηρεία (π.ρ. DC 

qualifiers) θαη ζπλδπαζηνύλ κε ηελ απνπζία θνηλώλ πνιηηηθώλ 
κεηώλεηαη νπζηαζηηθά ν βαζκόο ηεο

- όιεο νη βηβιηνζήθεο ηνπ δείγκαηνο πνπ θάλνπλ θαηαινγνγξάθεζε ζε 
DC ρξεζηκνπνηνύλ qualifiers θαη κάιηζηα ηνπηθά νξηζκέλνπο

 Τν ζύλνιν ησλ βηβιηνζεθώλ ηνπ δείγκαηνο δηαζέηεη ηα δεδνκέλα 
ηνύ θαηαιόγνπ ηνύ απνζεηεξίνπ ηνπ κε ην OAI-PMH

- Τν ζπγθεθξηκέλν πξσηόθνιιν παξόηη είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε όιεο 
ηηο βηβιηνζήθεο ηνπ δείγκαηνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη από θακία αθνύ 
νύηε κία δελ θάλεη harvesting κεηαδεδνκέλσλ

– Μήπωρ ηα σαμηλά επίπεδα ομοιογένειαρ και εζωηεπικήρ ζςνέπειαρ (consistency) 
ηων μεηαδεδομένων οδηγούν και ζε αδςναμία ανάπηςξηρ ςπηπεζιών 
πποζηιθέμενηρ αξίαρ όπωρ για παπάδειγμα η ανάπηςξη ενόρ θεμαηικού 
αποθεηηπίος με σπήζη διαδικαζιών harvesting;



25/9/2008
16

Συμπεράσματα III

Ο θαηάινγνο ηεο βηβιηνζήθεο έρεη αληηθαηαζηαζεί από έλα ζύλνιν 
πεγώλ κέζα ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ηππηθόο θαηάινγνο, 
απηόο ηνπ απνζεηεξίνπ θ.α. 

 Γηα εθηθηή εληαία αλαδήηεζε απαηηνύληαη shareable κεηαδεδνκέλα (δειαδή 

κεηαδεδνκέλα πνπ κπνξνύλ λα θαηαλνεζνύλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ έμσ από ην άκεζν 

πεξηβάιινλ παξαγσγήο ηνπο) ώζηε λα είλαη δπλαηό λα αλαπηπρζνύλ 
αλαβαζκηζκέλεο – πξνζηηζέκελεο αμίαο ππεξεζίεο

- Τν OAI-PMH σο πξσηόθνιιν ζπγθνκηδήο (harvesting) -θαη όρη αλαδήηεζεο-
ζηνρεύεη αθξηβώο ζε απηή ηελ έλλνηα ηνπ “shareability”

Όινη νη επηκέξνπο θαηάινγνη (απνζεηεξίνπ, βηβιηνζήθεο θηι.) ζα 
πξέπεη λα κπνξνύλ λα ηδσζνύλ θαη σο ζπζηαηηθά ελόο θαη 
κνλαδηθνύ εληαίνπ θαηαιόγνπ

 Ο θαηάινγνο απηόο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί από ηνλ 
ηειηθό ρξήζηε σο κηα αδηαίξεηε ελόηεηα, όπνπ κία θαη κνλαδηθή 
αλαδήηεζε ζα ηνπ επηζηξέςεη ην ζύλνιν ησλ ζρεηηθώλ πεγώλ πνπ 
δηαζέηεη ε βηβιηνζήθε αλεμάξηεηα από ηνπο πηζαλνύο ηύπνπο απηνύ ηνπ 
πιηθνύ


