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0 Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), στο πλαίσιο της 

Οριζόντιας Δράση Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και του έργου «Ανάπτυξη 

Ψηφιακής Συνεργασίας των Βιβλιοθηκών των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» -
ΕΠΕΑΕΚ II, διοργανώνει δ ιημερίδα με τ ίτλο: 

«Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Υπηρεσίες και Εργαλεία 
οτη δ ιάθεοη χρηστών κ α ι β ιβλιοθηκονόμων» 

Στόχοι της εκδήλωσης ε ίνα ι η διάδοση της χρήσης του ΣΚΕΑΒ ως εργαλείου 

αναζήτησης βιβλιογραφικών πληροφοριών και ως μέσου συνεργατικής καταλογογράφησης, 

η ενημέρωση της ελληνικής βιβλιοθηκονομικής κοινότητας για τα πλεονεκτήματα που αυτό 

προσφέρει και γ ια τη σημασία των παράλληλων δράσεων με τις οποίες συνδέεται κ α ι τ ις 

οποίες συνεπικουρεί, καθώς επίσης η διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των βιβλιοθηκών, 

η ανταλλαγή ιδεών κα ι η διάχυση της διεθνούς εμπειρίας στα θέματα αυτά. 

Στην εκδήλωση έχουν κληθεί και συμμετέχουν ως ομιλητές άνθρωποι με σημαντική 

εμπειρία στο χώρο της βιβλιοθηκονομίας. 

Ομιλητές της εκδήλωσης ε ίναι ο ι κ.κ. 

• Gordon Dunsire (Depute Director of Research, Centre for Digital Library Research, 

Department of Computer & Information Science, University of Strathclyde), 

» ΓΡϋ^ργιος Μιτώκος (Καθηγητής - Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας 

Βιβλιοθηκονομίας -Πρόεδρος ΣΚΕΑΒ), 

» Φίλιππος Τσιμπόγλου (Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου -
Συντονιστής ΣΚΕΑΒ), 

• Κλωντίνη Ξενίδου Δέρβου (Διαχείριση & Λειτουργία HEAL- Link Portal - Α.Π.Θ.), 

• Σταματίνα Τσάφου (Καθηγήτρια -Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας -

Σ^ντονίστριαΐργου Δίγλωσσου Ελληνικού Αγγλικού Θησαυρού), 

• Γιώργος Χριστοδούλου (Βιβλιοθηκονόμος Α.Π.Θ. - Μέλος Διαρκούς Επιτροπής 

Θεματικής Καταλογογράφησης), 

• Andrew Christison (Εταιρεία OCLC, VDX support), 

• Mar t in van Muyen (CBS Product Manager) 
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καθώς και τα μέλη των Διαρκών Επιτροπών Καταλογογράφησης (Δ.Ε.Κ.) ο ι οποίες έχουν 
συσταθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΣΚΕΑΒ, 

Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Θεματικής Καταλογογράφησης: 

• Έλλη, Ανθη-Καλοφωλιά - Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

• Προκοπής Κατωμέρης - Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας 

• Μαργαρίτα Σαμιώτη -Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

• Κορίνα Σπυροπούλου - Πάντειο Πανεπιστήμιο 

• Γιώργος Χριστοδούλου - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Περιγραφικής Καταλογογράφησης: 

• Μαρία Αραπάκη - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

• Αλεξάνδρα Αρσένη - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

• Ιωάννα Δημοπούλου - Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας 

• Αλεξάνδρα Καλογρίδη - Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

• Αλεξάνδρα Παπάζογλου - Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

• Ματθαίος Στρατής- Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας 
Πάνω σε τεχνικά θέματα θα μιλήσουν ο ι : 

• Παντελής Μπράττης (Βιβλιοθηκονόμος - Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ), 

• Δημήτρης Κουής (Τεχνικός Διαχειριστής ΣΚΕΑΒ), 

• Γιώργος Βουγιουκλής (Τεχνικός Διευθυντής Elidoc) 

Κατά τη διάρκεια της διημερίδας παρουσιάζονται το ιστορικό, η εξέλιξη, ο 
μηχανισμός λειτουργίας και η χρηστικότητα του φυσικού συλλογικού καταλόγου, οι 
παρατηρήσεις και τα προβλήματα στη βάση του ΣΚΕΑΒ που αντικατοπτρίζουν τα 
προβλήματα στις βάσεις των επιμέρους βιβλιοθηκών-μελών, καθώς και οι παράλληλες 

δράσεις με τις οποίες συνδέεται ο ΣΚΕΑΒ (Κεντρική Μηχανή Μετά-αναζήτησης των 
Ηλεκτρονικών Περιοδικών και του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών, Διαδανεισμός βιβλίων -παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας και του 
νέου κεντρικού συστήματος διαδανεισμοΰ βιβλίων VDX, Δίγλωσσος Ελληνικός-Αγγλικός 

Θησαυρός). 
Επίσης ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ρόλο και το έργο των Διαρκών Επιτροπών 

Καταλογογράφησης και επιχειρείτε μια πρώτη προσπάθεια για ανταλλαγή απόψεων 

σχετικά με τη δημιουργία και εφαρμογή ενός συνεργατικού μοντέλου καταλογογράφησης, 
τάση την οποία υιοθετούν ο ι βιβλιοθήκες παγκοσμίως και η οποία πιστεύουμε ότι 

υπογραμμίζεται ιδιαίτερα, κατά την παρούσα εκδήλωση, και από την ομιλία του κ. Gordon 
Dunsire, ο οποίος θα παρουσιάσει ένα παρόμοιο έργο με αυτό του ΣΚΕΑΒ, το 

(COPAC/Clumps Interoperability - COPAC/Clumps Continuing Technical Cooperation Project). 
Επιπρόσθετα, ο ίδιος ομιλητής που είναι μέλος του CILIP-BL Committee on AACR, (ένα 
βασικό σώμα της διαδικασίας ανάπτυξης του RDA), καθώς και μέλος του RDA Outreach 

Group (το οποίο διερευνά την ανάπτυξη του σε σχέση με διάφορα μεταδεδομένα) 

παρουσιάζει και το «Metadata Content Standard RDA» το οποίο βρίσκεται ακόμη σε 

διαδικασία ανάπτυξης και πιθανότατα δεν θα εκδοθεί μέχρι το 2009, αλλά στοχεύει να 
βελτιώσει τη χρησιμότητα των βιβλιογραφικών μεταδεδομένων που δημιουργούνται από 

ετερογενείς φορείς μέσα στο ενιαίο περιβάλλον ανάκτησης πληροφοριών-πράγμα που 
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μπορεί να δώσει μελλοντικές λύσεις σε βάσεις οι οποίες συγκεντρώνουν διαφορετικά είδη 
μεταδεδομένων, όπως είναι οι συλλογικοί κατάλογου 

Τέλος, ο βασικός πυρήνας της δεύτερης ημέρας της εκδήλωσης επικεντρώνεται στη 
διεξαγωγή σεμιναρίων περιγραφικής και θεματικής καταλογογράφησης. Βασικός στόχος 
μέσα από τα σεμινάρια αυτά είναι η προώθηση κοινής πολιτικής στον τομέα της 
καταλογογράφησης, τόσο σε πρακτικό επίπεδο, με την κοινοποίηση συγκεκριμένων 
οδηγιών προς τους καταλογογράφους, όσο και σε δεοντολογικό επίπεδο με την ανταλλαγή 
ιδεών και τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας. 

Με εκτίμηση, 

Jte^Cy 
Β. Παπάζογλου, 

Καθηγητής Ε.Μ.Π. 
Υπεύθυνος του Έργου 
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