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Εισαγωγή 

Είναι σε όλους γνωστά τα µεγάλα προβλήµατα που παρουσιάζουν οι δηµοτικές 

βιβλιοθήκες της χώρας, τα οποία τις εµποδίζουν να διαδραµατίσουν τον ενεργό ρόλο 

που τους αρµόζει σχετικά µε τη διάδοση των υπηρεσιών τους προς τους δηµότες – 

πολίτες.  Η συντριπτική πλειοψηφία των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών δε διαθέτει  τα 

απαραίτητα «εργαλεία» για να προσεγγίσει αποτελεσµατικά τους χρήστες της, σε 

έναν κόσµο ο οποίος συνεχώς αλλάζει και όπου η τεχνολογία κατακτά όλο και 

περισσότερο τους βασικούς τοµείς της καθηµερινότητας. Η προσπάθεια που ξεκινάει 

για την αναβάθµιση των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών της χώρας και οι όποιες 

µελλοντικές δράσεις πρέπει να σχεδιαστούν, εκτός των άλλων, και µε γνώµονα την 

αναπλήρωση του χαµένου χρόνου.  Μέσα από συντονισµένες και συνεργατικές 

κινήσεις, οι εµπλεκόµενοι µπορούν να αξιοποιήσουν την πολύτιµη  εµπειρία που 

αποκτήθηκε από τη διαδικασία αυτοµατοποίησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών 

Βιβλιοθηκών, από το 1996 µέχρι και σήµερα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία η πρόταση µας για  

δηµιουργία Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών 

(ΣΚΕ∆Β). 

 

Επίπεδο Αυτοµατοποίησης ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών 
∆υστυχώς, δεν υπάρχει επίσηµη καταγραφή του αριθµού των ∆ηµοτικών 

Βιβλιοθηκών που υπάρχουν στην Ελλάδα. Μοναδική πηγή, από την οποία µπορεί 

κανείς να αντλήσει πληροφορίες,  είναι η πρόσφατη έρευνα (2007) της κ. Μαρίας 

Κορκίδη,  σε όλες τις περιοχές της χώρας, κατά την οποία εντόπισε 286 ∆ηµοτικές 

Βιβλιοθήκες. Από αυτές οι 194 είναι ενεργές (ποσοστό 67,83%), ενώ οι υπόλοιπες 92 
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είναι ανενεργές (ποσοστό 32,17%). Από τις ενεργές βιβλιοθήκες, απάντησαν στην 

έρευνα οι 100 (ποσοστό 52%), ενώ δεν απάντησαν οι 94 (ποσοστό 48%). Από την 

έρευνα προκύπτουν τα εξής: 

1ο) Το 40% διαθέτει µικρές συλλογές, που κυµαίνονται από 2.500  έως και 10.000 

τίτλους, το 44% διαθέτει συλλογές µεσαίου µεγέθους από 10.001 έως 40.000 τίτλους, 

ενώ µόλις το 13% διαθέτει συλλογές σχετικά µεγάλου µεγέθους, από 40.000 τίτλους 

και άνω. Ένα πρώτο συµπέρασµα είναι ότι ο αριθµός των τίτλων του υλικού, στις 

βιβλιοθήκες που απάντησαν, κυµαίνεται µεταξύ 1.333.000 και 2.000.000 τίτλων, 

αριθµός όχι απαγορευτικός για ένα πρώτο βήµα προς τη συγκρότηση Συλλογικού 

Καταλόγου. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη, το µεγάλο ποσοστό κοινών τίτλων που 

διαθέτουν οι ∆ηµοτικές βιβλιοθήκες, λόγω του ότι η συντριπτική πλειοψηφία του 

υλικού αποτελείται από ελληνικές εκδόσεις, καθώς και του ότι διαθέτουν υλικό 

κοινής θεµατικής περιοχής (π.χ. λογοτεχνία, ιστορία, ψυχαγωγία, λαογραφία, 

γεωγραφία, παιδικά βιβλία κλπ.).  

2ο) Από τις 100 βιβλιοθήκες που απάντησαν, το 84% διαθέτει πρόγραµµα 

αυτοµατοποίησης, ενώ µόλις το 12% δεν διαθέτει. Στα προγράµµατα 

αυτοµατοποίησης, κυριαρχεί απόλυτα το ΑΒΕΚΤ, µε 68 εγκαταστάσεις στις 84, ενώ 

14 βιβλιοθήκες χρησιµοποιούν αυτοσχέδια κυρίως προγράµµατα, και µόνο 2 

βιβλιοθήκες χρησιµοποιούν διεθνή ολοκληρωµένα συστήµατα (1 ADVANCE και 1 

HORIZON). Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι λόγω της διάθεσης του ΑΒΕΚΤ από το 

ΕΚΤ, είναι λίγες οι βιβλιοθήκες που δεν διαθέτουν σύστηµα αυτοµατοποίησης.  Είναι 

όµως λογικό, το ποσοστό των βιβλιοθηκών που δεν διαθέτουν σύστηµα, να είναι 

µεγαλύτερο, αν συµπεριληφθούν σε αυτές, οι βιβλιοθήκες που δεν απάντησαν καθώς 

και οι ανενεργές. 

3ο) Μόλις το 27% των βιβλιοθηκών, δηλώνει ότι έχει καταλογογραφήσει το σύνολο 

τον διαθέσιµων τίτλων. Επίσης το 23% δηλώνει ότι έχει αυτοµατοποιήσει µεγάλο 

µέρος της συλλογής, έναντι 27% που έχει αυτοµατοποιήσει µικρό µέρος, και 17% 

που δεν έχει αυτοµατοποιήσει καθόλου το υλικό του. Συµπεραίνεται, ότι οι 

διαθέσιµες εγγραφές στα συστήµατα αυτοµατοποίησης δεν πρέπει να ξεπερνούν το 

50% των συνολικών εγγραφών, ποσοστό  που σίγουρα µειώνεται στο σύνολο των 286 
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δηµοτικών βιβλιοθηκών της χώρας. Η δηµιουργία καταλόγων στις ∆ηµοτικές 

Βιβλιοθήκες, κρίνεται ως πρώτη και επιτακτική ανάγκη για την ανάπτυξη τους. 

4ο) Υπάρχει µόνο 1 εργαζόµενος  στο 35% των βιβλιοθηκών, 2 στο 25% και κανένας 

στο 8%. Από αυτούς του εργαζόµενους, στο 27% των βιβλιοθηκών, δεν υπάρχει 

βιβλιοθηκονόµος, ενώ στο 33% δεν υπάρχει κανένας µόνιµος υπάλληλος. Σχετικά µε 

την ειδικότητα των πληροφορικών, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι σπανίζει στο χώρο 

των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών. Με βάση αυτά τα στοιχεία, κρίνεται απολύτως 

απαραίτητη η αύξηση του αριθµού του προσωπικού των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών. 

Επιπλέον, είναι εύλογο ότι ένα κεντρικό συνεργατικό µοντέλο καταλογογράφησης θα 

βοηθήσει ουσιαστικά στην εξοικονόµηση χρόνου και πόρων, µε το να απαλλάξει 

µέρος του προσωπικού από εργασίες που µπορούν να πραγµατοποιηθούν συλλογικά. 

Στα παραπάνω, πρέπει να προστεθεί η απουσία των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών από το 

Internet. Μια αναζήτηση στο Google, οδηγεί σε λίγες αυτόνοµες ιστοσελίδες, στην 

πλειοψηφία τους στατικές, και σε ακόµα λιγότερες συνδέσεις µε on-line OPAC 

καταλόγους (εξαίρεση η ύπαρξη αρκετών βιβλιοθηκών στην βάση ΑΡΓΩ του ΕΚΤ). 

Tα παραπάνω συµπεράσµατα, µπορούν να απαντήσουν στην ερώτηση, για το ποιο θα 

µπορούσε να είναι το είδος Συλλογικού Καταλόγου και το µοντέλο συνεργατικής 

καταλογογράφησης, που πρέπει να ακολουθήσουν οι ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες. 

 

Ιστορική αναδροµή και συλλογικοί κατάλογοι ανά τον κόσµο 
Η ανάγκη των βιβλιοθηκών να καλύψουν τις απαιτήσεις των χρηστών τους σε 

βιβλιογραφία και κάθε είδους υλικό, πέρα από τα όρια µιας τοπικής συλλογής, αλλά 

και τα οφέλη που προσφέρει ένα κεντρικό µοντέλο καταλογογράφησης υλικού 

(οµοιογένεια εγγραφών, καταλογογράφηση µια φορά κεντρικά και όχι όσες υπάρχει 

το υλικό, αξιοποίηση του προσωπικού σε άλλες λειτουργίες εκτός 

καταλογογράφησης, διαδανεισµός υλικού, κ.λπ.), οδήγησε αρχικά στην υιοθέτηση 

συνεργατικών µοντέλων καταλογογράφησης και στη συνέχεια, στην δηµιουργία 

Συλλογικών Καταλόγων (Σ.Κ.), στο παρελθόν σε έντυπη µορφή και στις µέρες µας σε 

ηλεκτρονική. Η αρχή έγινε από τη Library of Congress στις αρχές του 20ου αιώνα µε 

το σύστηµα διανοµής έτοιµων δελτίων καταλόγου (catalog cards), σε όλες τις 

Αµερικανικές βιβλιοθήκες. Τα οφέλη ήταν εντυπωσιακά. Ένα βιβλίο 
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καταλογογραφείται ΜΟΝΟ µία φορά, από την κεντρική υπηρεσία, ακολουθώντας 

καθιερωµένα πρότυπα και καθιερωµένα αρχεία, και αποστέλλεται στις βιβλιοθήκες 

που το διαθέτουν, µόνο για προσθήκη τοπικών πληροφοριών αντιτύπων. Τη δεκαετία 

του 1950, ξεκινάει η δηµιουργία του έντυπου National Union Catalog, στις Ηνωµένες 

Πολιτείες της Αµερικής. Με την εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων, 

εµφανίζονται και οι πρώτες προσπάθειες δηµιουργίας Φυσικών Σ.Κ. (Physical Union 

Catalog), ενώ µετά την ανάπτυξη και εξέλιξη του πρωτοκόλλου ανταλλαγής 

βιβλιογραφικών πληροφοριών Z39.50, εµφανίστηκαν οι Εικονικοί Συλλογικοί 

Κατάλογοι (Virtual Union Catalogs) και τα Κατανεµηµένα Συστήµατα Αναζήτησης 

(Distributed Search Systems).  Ενδεικτικά αναφέρουµε τους σηµαντικότερους 

διεθνείς Σ.Κ., όπως είναι ο WorldCat της OCLC µε 125.000.000 εγγραφές από 

χιλιάδες βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσµο, o SUDOC στη Γαλλία που περιέχει 

7.500.000 εγγραφές από 2.400 βιβλιοθήκες πανεπιστηµιακών και ερευνητικών 

ιδρυµάτων, ο COPAC στην Μεγάλη Βρετανία, που περιέχει εγγραφές κυρίως των 

ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Μεγάλης Βρετανίας και της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ιρλανδίας, και τέλος ο AMICUS στον Καναδά, που 

περιέχει περισσότερες από 30.000.000 εγγραφές από 1.500 βιβλιοθήκες, 

συµπεριλαµβανοµένης της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Καναδά. 

Όσον αφορά εµπειρίες από Σ.Κ. δηµοσίων και δηµοτικών βιβλιοθηκών, η αναζήτηση 

στον παγκόσµιο ιστό για κοινοπραξίες δηµοτικών βιβλιοθηκών, ανά τον κόσµο, 

έδωσε ελάχιστα αποτελέσµατα. Υπάρχει βέβαια, τεράστια γκάµα στις υπηρεσίες ανά 

δηµοτική βιβλιοθήκη, ανάλογα µε την κοινότητα χρηστών που εξυπηρετεί η κάθε µία, 

την ιστορία της, οικονοµικά θέµατα κ.λπ. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι δηµοτικές 

βιβλιοθήκες ανήκουν στον εθνικό συλλογικό κατάλογο (το παράδειγµα της Γαλλίας), 

ή ένας αριθµός δηµοτικών βιβλιοθηκών που γεωγραφικά βρίσκονται κοντά, έχουν 

δηµιουργήσει ένα κοινό κατάλογο (παράδειγµα του Bilbao στην Ισπανία). Πολλές 

δηµοτικές βιβλιοθήκες εµφανίζουν έντονη διάθεση συνεργασίας σε θέµατα 

προώθησης των υπηρεσιών τους, και υιοθετούν πρακτικές όπως συνεργατικό γραφείο 

πληροφόρησης τύπου “ask a librarian” (παράδειγµα του Ηνωµένου Βασιλείου).  

Η πιθανότερη εξήγηση που θα µπορούσε να δοθεί γι αυτό, είναι ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των δηµοτικών βιβλιοθηκών ανά τον κόσµο, στηρίζεται, σχετικά µε τη 

λειτουργία της καταλογογράφησης, στην ήδη υπάρχουσα υποδοµή που προσφέρεται 



 

               «Η δυναµική και οι προοπτικές των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα»   

227 

από τον εθνικό συλλογικό κατάλογο, εθνική βιβλιοθήκη κ.λπ., κάθε χώρας. Με 

γνώµονα τα παραπάνω οι Ελληνικές ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες θα µπορούσαν επίσης να 

αξιοποιήσουν ανάλογες υποδοµές που προσφέρονται σήµερα, όπως το Συλλογικό 

Κατάλογο των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΑΒ). 

Μοντέλα Συλλογικών Καταλόγων 

Υπάρχουν δύο βασικά µοντέλα συλλογικών καταλόγων. Ο Φυσικός Συλλογικός 

Κατάλογος (Physical Union Catalog) και ο Εικονικός – Κατανεµηµένος Συλλογικός 

Κατάλογος (Virtual / Distributed). Στο Φυσικό Σ.Κ., υπάρχει µία ενιαία κεντρική 

βιβλιογραφική βάση, στην οποία εισάγονται βιβλιογραφικές εγγραφές από τις 

βιβλιοθήκες – µέλη, ενοποιώντας κοινές εγγραφές και περιγράφοντας σε ποιες 

βιβλιοθήκες βρίσκεται η εγγραφή. Στο Φυσικό Σ.Κ. διακρίνονται δύο τύποι.  

Ο Κύριος (Master) Φυσικός Σ.Κ., όπου οι εγγραφές δηµιουργούνται, είτε από µία 

κεντρική υπηρεσία, είτε από τις βιβλιοθήκες – µέλη, σε ένα κεντρικό κατάλογο και 

στην συνέχεια «κατεβαίνουν» στα τοπικά συστήµατα της βιβλιοθήκης. To µοντέλο 

αυτό παρουσιάζει τα περισσότερα πλεονεκτήµατα,  καθώς εξασφαλίζει υψηλή 

ακρίβεια στην ανάκτηση των αποτελεσµάτων, µια κοινή εγγραφή για όλα τα µέλη, 

δεν εµφανίζονται στον κατάλογο διπλοεγγραφές, χρησιµοποιούνται κοινοί κανόνες 

περιγραφής και κοινά  καθιερωµένα αρχεία, ο κεντρικός και οι τοπικοί κατάλογοι 

είναι άµεσα ενηµερωµένοι και διαθέσιµοι. Στα µειονεκτήµατα του Κύριου (Master) 

Φυσικού Σ.Κ., συγκαταλέγεται, ο συγκεντρωτικός τρόπος λειτουργίας του, που 

χρειάζεται χρόνο, εκπαίδευση των χρηστών – µελών του και συντονισµό για να 

οδηγήσει στην επιτυχία. 

Ένας άλλος τύπος Φυσικού Σ.Κ. είναι ο Υποτελής (Slave).  Και σε αυτή την 

περίπτωση ο κατάλογος είναι κεντρικός. Η εισαγωγή των εγγραφών γίνεται στα 

τοπικά συστήµατα των βιβλιοθηκών-µελών, οι οποίες ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 

στέλνουν τις εγγραφές στον Σ.Κ. Με την χρήση ειδικών προγραµµάτων, ο Σ.Κ. 

ενοποιεί κοινές εγγραφές (όταν εντοπίζει ίδιες πληροφορίες σε σηµαντικά 

βιβλιογραφικά πεδία, όπως τίτλος, συγγραφείς, έτος έκδοσης, ISBN), προσθέτοντας 

σε κάθε εγγραφή επιπλέον πληροφορίες των βιβλιοθηκών – µελών του Σ.Κ. (π.χ. 

θέµατα, ταξινόµηση, αντίτυπα). Ο Υποτελής (Slave) Φυσικός Σ.Κ., παρουσιάζει 

πολλά κοινά πλεονεκτήµατα µε τον Κύριο (Master) Φυσικό Σ.Κ., αφού ενοποιεί τις 
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βιβλιογραφικές εγγραφές σε ένα κατάλογο,  αλλά και αρκετά µειονεκτήµατα, όπως το 

ότι, λόγω διαφορών στην καταλογογράφηση, δεν εντοπίζονται και δεν ενοποιούνται 

πάντα οι κοινές εγγραφές, δεν ανατροφοδοτούνται οι τοπικές βάσεις από εγγραφές 

που έχουν διαφοροποιηθεί στο Σ.Κ., εξακολουθούν οι βιβλιοθήκες να 

καταλογογραφούν τοπικά κλπ.  

Οι εικονικοί / κατανεµηµένοι (Virtual / Distributed) Συλλογικοί Κατάλογοι 

βασίζονται στη χρήση του πρωτοκόλλου Z39.50. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει 

κοινός βιβλιογραφικός κατάλογος. Οι βιβλιοθήκες «ενοποιούνται» τεχνητά, σε  έναν 

OPAC. Το σύστηµα ψάχνει στους επιµέρους καταλόγους που είναι συνδεδεµένοι 

µέσω Ζ39.50, για να βρει και να εµφανίσει τα αποτελέσµατα, σε πραγµατικό χρόνο. 

Οι εγγραφές των τοπικών καταλόγων δεν ενοποιούνται. Ο εικονικός Σ.Κ. είναι ένα 

χρήσιµο εργαλείο για το χρήστη, κυρίως λόγω της απάντησης  σε πραγµατικό χρόνο, 

αλλά παρουσιάζει πολλά µειονεκτήµατα, µε κυριότερα την εξάρτησή του από την 

διαθεσιµότητα του τοπικού server της βιβλιοθήκης, την κατασπατάληση χρόνου και 

πόρων λόγω της πολλαπλής καταλογογράφησης για το ίδιο τεκµήριο, την απουσία 

κοινής πολιτικής σε θέµατα περιγραφικής και θεµατικής καταλογογράφησης, κ.λπ.  

Τέλος, υπάρχουν και οι Υβριδικοί Συλλογικοί Κατάλογοι, οι οποίοι αποτελούν µια 

συνένωση Φυσικών και Εικονικών Σ.Κ. 

 

Ελληνικοί Συλλογικοί Κατάλογοι 

Οι σηµαντικότεροι ελληνικοί Σ.Κ., παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Συλλογικός Κατάλογος ∆ηµοσίων Βιβλιοθηκών (ΣΚ∆Β) 
Ο Συλλογικός Κατάλογος ∆ηµοσίων Βιβλιοθηκών (ΣΚ∆Β),  ξεκίνησε την λειτουργία 

του το 1999, στη ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Λειβαδιάς.  Είχε ως στόχο τη 

συλλογή και επεξεργασία των βιβλιογραφικών εγγραφών όλων των δηµοσίων 

βιβλιοθηκών της χώρας (εκτός της Εθνικής Βιβλιοθήκης). Χρησιµοποιεί τόσο στον 

κεντρικό όσο και στους τοπικούς καταλόγους, το πρόγραµµα ΑΒΕΚΤ. Με την 

ολοκλήρωση του έργου τον Οκτώβριο του 2008, ο ΣΚ∆Β περιέχει 45.000 

επιλεγµένες εγγραφές από 13 δηµόσιες βιβλιοθήκες και ένα αρχείο 107.000 

εγγραφών καθιερωµένων αποδόσεων. Πρόκειται για ένα Φυσικό Συλλογικό 

Κατάλογο, ουσιαστικά «Υποτελή» µε στοιχεία «Κύριου». Αυτό οφείλεται στο ότι οι 
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εγγραφές στον κεντρικό κατάλογο διορθώνονται και ενηµερώνονται, µε αυτόµατους 

και χειροκίνητους τρόπους (στοιχείο Master καταλόγου), αλλά δεν ενηµερώνουν 

αυτόµατα ή περιοδικά τις εγγραφές των βιβλιοθηκών – µελών (στοιχείο Slave 

καταλόγου). Ο ΣΚ∆Β είναι πολύ σηµαντικός κατάλογος για τα ελληνικά δεδοµένα, 

παρουσιάζει, όµως το µειονέκτηµα του µικρού αριθµού εγγραφών που περιέχει, 

καθώς και της µη αυτόµατης ενηµέρωσης των βιβλιοθηκών µε τις διορθωµένες 

εγγραφές. 

 

Αργώ & Ζέφυρος  
Η «Αργώ», που δηµιουργήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και ο 

«Ζέφυρος» που έχει την βάση του στο Πανεπιστήµιο της Κρήτης και 

χρηµατοδοτείται από την Οριζόντια ∆ράση των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, είναι 

εικονικοί / κατανεµηµένοι Σ.Κ.  Με την «Αργώ» και τον «Ζέφυρου», υπάρχει η 

δυνατότητα αναζήτησης βιβλιογραφικών εγγραφών από δεκάδες ακαδηµαϊκές, 

δηµοτικές, δηµόσιες και  ερευνητικές ελληνικές βιβλιοθήκες, µέσω ενός κοινού 

interface. Βασικά πλεονεκτήµατα αυτών των Σ.Κ., είναι τα άµεσα, on-line 

αποτελέσµατα που µπορεί κανείς να ανακτήσει σε πραγµατικό χρόνο, ενώ στα 

µειονεκτήµατα τους, πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι αυτοί εξαρτώνται από τη 

διαθεσιµότητα του server της βιβλιοθήκης που αναζητούν και εµφανίζουν πολλαπλά 

αποτελέσµατα στο χρήστη, πολλές φορές για το ίδιο τεκµήριο, όσα και οι εγγραφές 

που βρίσκουν στις βιβλιοθήκες. 

 

Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΑΒ) 
Ο ΣΚΕΑΒ ξεκίνησε πειραµατικά την λειτουργία του το 1997, στο Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, στα πλαίσια της Οριζόντιας ∆ράσης των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. 

Πρόκειται για «Υποτελή» (Slave) Φυσικό Συλλογικό Κατάλογο. Στον κεντρικό 

κατάλογο χρησιµοποιείται το πρόγραµµα ADVANCE, ενώ οι βιβλιοθήκες-µέλη 

χρησιµοποιούν όλα τα γνωστά βιβλιοθηκονοµικά προγράµµατα (ADVANCE, 

HORIZON, ALEPH, ABEKT, VTLS). Ο κεντρικός κατάλογος υποστηρίζει το format 

UNIMARC, ενώ οι τοπικές βιβλιοθήκες χρησιµοποιούν UNIMARC σε ποσοστό 

83,33% και MARC21 σε ποσοστό 16,67%. Στον ΣΚΕΑΒ συµµετέχουν όλες οι 

Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες της χώρας (23 ΑΕΙ και 15 ΤΕΙ), η Εθνική Βιβλιοθήκη της 
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Ελλάδος, η Βιβλιοθήκη της Ακαδηµίας Αθηνών, 4 Κυπριακές βιβλιοθήκες (ανάµεσα 

τους το Πανεπιστήµιο της Κύπρου), οι βιβλιοθήκες του Ιδρύµατος Ευγενίδη, της 

Τράπεζας της Ελλάδος, του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος και του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (1ος πίνακας) 

 

 

1ος πίνακας. Ιδρύµατα που συµµετέχουν στον ΣΚΕΑΒ 

 

Μέχρι σήµερα έχουν δηµοσιοποιηθεί  3 εκδόσεις του ΣΚΕΑΒ, ενώ µέχρι το τέλος του 

2008 θα ολοκληρωθεί η 4η έκδοση. Με βάση την 3η έκδοση (Μαϊος 2008), ο αριθµός 

των εγγραφών που διέθεταν οι βιβλιοθήκες – µέλη, ανήλθε στα 3.080.431 εγγραφές. 

(2ος πίνακας).  

 

1η έκδ.    2η έκδ.  3η έκδ.    

2.319.741
3.005.077

3.080.431

Εγγραφές βιβλιοθηκών

 

2ος πίνακας. Εγγραφές βιβλιοθηκών ΣΚΕΑΒ 
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Ο ΣΚΕΑΒ λειτουργεί µε τον εξής τρόπο. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (κάθε 6 

µήνες) ζητά από τις βιβλιοθήκες – µέλη, να του αποστείλουν τις βιβλιογραφικές τους 

εγγραφές. Στη συνέχεια, µέσω ειδικών προγραµµάτων, ελέγχει τις διαθέσιµες 

εγγραφές. Κατά τον έλεγχο, κόβονται όσες εγγραφές παρουσιάζουν προβλήµατα στη 

διάταξη του UNIMARC ή έχουν λάθη και παραλήψεις σε σηµαντικά βιβλιογραφικά 

πεδία (δεν έχουν αντίτυπα, δεν έχουν τα πεδία 001, 005 και 100 του UNIMARC, 

παρουσιάζουν λάθη κατά την µετατροπή των εγγραφών από MARC21 σε 

UNIMARC, είναι διπλές εγγραφές στην ίδια βάση).  Οι κοµµένες εγγραφές, που 

αντιπροσωπεύουν το 10,86% των εγγραφών στην 3η έκδοση του ΣΚΕΑΒ, 

αποστέλλονται στις βιβλιοθήκες για διόρθωση προκειµένου να ενταχθούν στον 

ΣΚΕΑΒ στην επόµενη έκδοση. Οι σωστές εγγραφές (2.745.904 εγγραφές ή το 

89,14%) εισάγονται στον κεντρικό κατάλογο του ΣΚΕΑΒ, και είναι διαθέσιµες στους 

χρήστες και στους βιβλιοθηκονόµους (3ος πίνακας).  

 

 

1η έκδ.    2η έκδ.  3η έκδ.    

2.005.327 εγγ.
86,45% 2.566.906 εγγ.

85,42%

2.745.904 εγγ.
89,14%

314.414 εγγ.
13,55%

438.171 εγγ.
14,58%

334,527 εγγ.
10,86%

 

3ος πίνακας: Εγγραφές στον ΣΚΕΑΒ 

Είναι σηµαντικό να υπογραµµιστεί, ότι κατά την εισαγωγή των εγγραφών, 

χρησιµοποιούνται ειδικά προγράµµατα ενοποίησης κοινών εγγραφών οι οποίες 

προκύπτουν λόγω της πολυάριθµης καταλογογράφησης του ίδιου τεκµηρίου από 

διαφορετικές βιβλιοθήκες-µέλη. Η ενοποίηση πραγµατοποιείται βάση ειδικών 

κλειδιών, που συγχωνεύουν εγγραφές µε το ίδιο ISBN, τίτλο, κύριο συγγραφέα, 

αριθµό έκδοσης, έτος έκδοσης και σειρά. Στις κοινές εγγραφές, το σύστηµα κρατά ως 

κύρια την πληρέστερη εγγραφή (master record), στην οποία προσθέτει τα θέµατα, την 
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ταξινόµηση και τα αντίτυπα των άλλων βιβλιοθηκών-µελών που διαθέτουν εγγραφή 

για το ίδιο τεκµήριο. Το ποσοστό ταύτισης των εγγραφών ανέρχεται στο 24,6%. Έτσι, 

αυτή τη στιγµή, υπάρχουν στο ΣΚΕΑΒ 2.085.251 εγγραφές, που αντιπροσωπεύουν 

2.745.904 πραγµατικές εγγραφές στις βιβλιοθήκες-µέλη.  

Τα πλεονεκτήµατα από τη δηµιουργία του ΣΚΕΑΒ είναι πάρα πολλά, τόσο για τους 

χρήστες, όσο και για τους βιβλιοθηκονόµους.  

1ο)Οι χρήστες µπορούν πλέον να βρίσκουν το υλικό που τους ενδιαφέρει, µέσω µίας 

αναζήτησης και τις περισσότερες φορές µέσω µίας µόνο εγγραφής, που τους 

ενηµερώνει ποιές βιβλιοθήκες διαθέτουν αυτό που ζητάνε. 

2ο) Οι χρήστες και οι βιβλιοθηκονόµοι, µέσω του συστήµατος διαδανεισµού 

βιβλιοθηκών VDX, το οποίο συνδέεται µε την αναζήτηση του ΣΚΕΑΒ, µπορούν να 

υποβάλλουν αίτηµα διαδανεισµού του υλικού. 

3ο) Οι έλληνες βιβλιοθηκονόµοι µπορούν να κατεβάσουν και να εντάξουν µια 

εγγραφή στους τοπικούς καταλόγους (copy cataloging). 

4ο) Μέσω της αποστολής των προβληµατικών εγγραφών στα µέλη, διορθώθηκε 

µεγάλο µέρος των προβληµατικών εγγραφών στις τοπικές βάσεις.  

5ο) Αναδείχτηκαν τα σηµαντικότερα λάθη στην καταλογογράφηση του υλικού, που 

προέρχονται κυρίως από την έλλειψη Εθνικής Πολιτικής. 

6ο) Μέσω του ΣΚΕΑΒ, προωθήθηκαν µοντέλα συνεργατικής καταλογογράφησης στις 

ελληνικές βιβλιοθήκες. 

Στα µειονεκτήµατα του ΣΚΕΑΒ πρέπει να αναφερθεί η αδυναµία του, ως κεντρική 

υπηρεσία, να διορθώσει και να τροποποιήσει µια βιβλιογραφική εγγραφή, πράγµα 

που οφείλεται, κυρίως στην αδυναµία του συστήµατος, να επανατροφοδοτήσει τις 

διορθωµένες εγγραφές στις τοπικές βάσεις.  Επίσης, σηµαντική έλλειψη θεωρείται η 

αδυναµία του να έχει καθηµερινή ενηµέρωση για τις νέες εγγραφές των βιβλιοθηκών 

µελών, λόγω της ενηµέρωσης του καταλόγου κάθε 6 µήνες.  
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Για την επίιλυση αυτών των προβληµάτων, µελετάται η δηµιουργία «Κύριου» 

(Master) Φυσικού Συλλογικού Καταλόγου, για το σύνολο των Ελληνικών 

Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. 

 

Συλλογικός Κατάλογος ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών Ελλάδος (ΣΚ∆ΒΕ) 
Η πρόταση για τη δηµιουργία του ΣΚ∆ΒΕ γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τα όσα 

παρουσιάστηκαν παραπάνω. Η πρόταση αναπτύσσεται σε δύο σκέλη. Το πρώτο 

σκέλος αφορά στη δηµιουργία και φιλοξενία του ΣΚ∆ΒΕ από το ΣΚΕΑΒ. Η οµάδα 

υποστήριξης του ΣΚΕΑΒ, αξιοποιώντας την πλούσια εµπειρία και τις τεχνικές 

υποδοµές που διαθέτει είναι σε θέση, από τις αρχές του 2009,  να προχωρήσει στη 

δηµιουργία «Υποτελούς» (Slave) Φυσικού Συλλογικού Καταλόγου των ∆ηµοτικών 

Βιβλιοθηκών. Η οµάδα µπορεί να αναλάβει να συγκεντρώσει τις διαθέσιµες 

βιβλιογραφικές βάσεις των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών, και να δηµιουργήσει και τον 

Σ.Κ. των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών χρησιµοποιώντας τα ίδια εργαλεία που έχει 

αναπτύξει για τη δηµιουργία του του ΣΚΕΑΒ,. Με αυτόν τον τρόπο, οι εγγραφές των 

∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών θα ενοποιηθούν σε ένα κατάλογο, µέσα από τον οποίο οι 

χρήστες θα µπορούν να εντοπίζουν τον βιβλιογραφικό τους πλούτο. Η άµεση αυτή 

λύση, δίνει τη δυνατότητα, να εντοπιστεί πόσο και ποιο υλικό διαθέτουν οι 

βιβλιοθήκες, µπορεί να οδηγήσει σε συνεργατικές µορφές καταλογογράφησης, και το 

κυριότερο να δώσει στους χρήστες την δυνατότητα πρόσβασης σε καταλόγους που 

σήµερα δεν µπορούν να «δουν». Ήδη, για τις ανάγκες του 1ου Συνεδρίου των 

∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών, η οµάδα προχώρησε, σε µια πρώτη πειραµατική εφαρµογή 

της παρούσας πρότασης. Ο ΣΚΕΑΒ, ενοποίησε τις εγγραφές 5 ∆ηµοτικών 

Βιβλιοθηκών µε απόλυτη επιτυχία. Αυτές είναι οι ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες Καλλιθέας, 

Πειραιά, Χαϊδαρίου, Ηρακλείου Αττικής και Νίκαιας.  Συνολικά, οι 5 βιβλιοθήκες, 

απέστειλαν 85.011 εγγραφές. Μετά την επεξεργασία, κόπηκαν από τον κατάλογο 

2.850 εγγραφές ή ποσοστό 3,35% (18 εγγραφές δεν είχαν το πεδίο 100, 1.767 δεν 

είχαν αντίτυπα, 1.065 ήταν πιθανόν διπλές εγγραφές στην ίδια βιβλιοθήκη). Οι 

υπόλοιπες 82.161 εγγραφές (ποσοστό 96,65%) είναι διαθέσιµες αυτή τη στιγµή στην 

ιστοσελίδα (http://147.102.210.203/cgi-bin-EL/egwcgi/egwirtcl/targetsML.egw). Από 

αυτές τις εγγραφές, οι 5.260 ή ποσοστό 6,40% έχουν ενοποιηθεί στον κεντρικό 

κατάλογο. 
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Το δεύτερο σκέλος αφορά στα εξής. Η παραπάνω πρόταση, ενώ προσφέρει άµεσα και 

σηµαντικά οφέλη, για τις δηµοτικές βιβλιοθήκες που διαθέτουν ολοκληρωµένες 

βιβλιογραφικές βάσεις, δυστυχώς δεν λύνει το πρόβληµα για την πλειοψηφία των 

∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών, που είτε διαθέτουν σύστηµα αυτοµατοποίησης, αλλά δεν 

έχουν δηµιουργήσει ακόµα τον αριθµό των βιβλιογραφικών εγγραφών, που 

αντιστοιχεί στο σύνολο του υλικού της συλλογής τους, είτε δεν διαθέτουν καθόλου 

σύστηµα αυτοµατοποίησης.  Για το λόγο αυτό, κρίνοται απαραίτητα. στο άµεσο 

µέλλον,  ο σχεδιασµός και η δηµιουργία ενός «Κύριου» (Master)  Φυσικού 

Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών. Για να 

επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να δηµιουργηθεί µια Κεντρική Συντονιστική Υπηρεσία, η 

οποία θα διαχειρίζεται κεντρικά το έργο της δηµιουργίας του συλλογικού καταλόγου. 

Η Οριζόντια ∆ράση των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών µπορεί να αναλάβει, 

σε στενή συνεργασία µε τους συναδέλφους των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών, τον 

συντονισµό του έργου.  Στόχος του Master Σ.Κ. θα είναι η δηµιουργία µίας κεντρικής 

βάσης δεδοµένων, στην οποία θα καταλογογραφούνται απευθείας τα δεδοµένα των 

δηµοτικών βιβλιοθηκών από την κεντρική υπηρεσία και από εξουσιοδοτηµένους 

βιβλιοθηκονόµους στις τοπικές βιβλιοθήκες. Η βιβλιογραφική βάση θα χτιστεί από 

την αρχή λαµβάνοντας υπόψη τις πληρέστερες από τις υπάρχουσες βάσεις. Η 

κεντρική υπηρεσία, θα αναλάβει µέσω συνεργατών της, να καταλογογραφήσει το 

υπάρχον υλικό των βιβλιοθηκών που θα συµµετάσχουν στο έργο και να προσθέσει τα 

τοπικά στοιχεία των βιβλιοθηκών που διαθέτουν τα αντίτυπα.  Το έργο πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί µε επιλογή κεντρικού προγράµµατος αυτοµατοποίησης 

βιβλιοθηκών, που θα είναι διαθέσιµο στις τοπικές βιβλιοθήκες µέσω Internet.  Οι 

τοπικές βιβλιοθήκες θα µπορούν να διατηρούν το υπάρχον τοπικό σύστηµα (µε την 

προϋπόθεση ότι θα ενηµερώνεται αυτόµατα µε τις εγγραφές του κεντρικού 

συλλογικού καταλόγου) ή θα µπορούν να χρησιµοποιούν το κεντρικό σύστηµα µέσω 

διαδικτύου. 

 

Επίλογος - Συµπεράσµατα 
Εκτιµάται ότι η δηµιουργία, αρχικά “Slave” και στην συνέχεια «Master», Συλλογικού 

Καταλόγου Ελληνικών ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών, θα αποτελέσει το έναυσµα, ώστε οι 

βιβλιοθήκες να µπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσµατικότερα στο ρόλο που 
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επιβάλλει η σύγχρονη εποχή της πληροφορίας, βοηθώντας τες να καλύψουν τα 

τεράστια κενά που  δηµιούργησε η αδιαφορία της κεντρικής και της τοπικής εξουσίας 

για αυτές. Τα οφέλη θα είναι πολλά: 

1) Θα ανοίξει τις πύλες των τοπικών καταλόγων, στους χρήστες όλου του 

κόσµου. 

2) Θα δηµιουργήσει βιβλιογραφικούς καταλόγους σε βιβλιοθήκες που δεν έχουν 

αυτή τη δυνατότητα, κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού.  

3) Θα δώσει τη δυνατότητα σε βιβλιοθήκες που δε διαθέτουν πρόγραµµα 

αυτοµατοποίησης να αποκτήσουν. 

4) Θα δώσει τη δυνατότητα στις βιβλιοθήκες να αποκτήσουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, τεχνική υποδοµή και υποστήριξη. 

5) Θα δώσει τη δυνατότητα στις βιβλιοθήκες να αποκτήσουν εξειδικευµένο 

προσωπικό. 

6) Θα αναπτύξει άλλες υπηρεσίες των βιβλιοθηκών που σήµερα δεν µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν (π.χ. διαδανεισµός υλικού µεταξύ βιβλιοθηκών). 

7) Θα οδηγήσει σε µοντέλα συνεργατικής καταλογογράφησης και κοινών 

κανόνων καταλογογράφησης και καθιερωµένων αρχείων. 

8) Θα οδηγήσει στη συνεργασία µε άλλες Ελληνικές βιβλιοθήκες, όπως οι 

Ακαδηµαϊκές, οι οποίες έχουν επιτελέσει µε µεγάλη επιτυχία, την οργάνωση 

των λειτουργιών τους, µε βάση τα διεθνή βιβλιοθηκονοµικά πρότυπα. 

9) Θα µειώσει κατά πολύ το κόστος καταλογογράφησης του υλικού των 

βιβλιοθηκών, ειδικά σε µια κατηγορία βιβλιοθηκών, όπου υπάρχει µεγάλη 

ταύτιση βιβλιογραφικών εγγραφών, λόγω του ότι το περισσότερο υλικό 

καλύπτει κοινές θεµατικές κατηγορίες (λογοτεχνία, ιστορία, ψυχαγωγία, 

λαογραφία, παιδικά βιβλία κλπ.) και στη συντριπτική πλειοψηφία του, αφορά 

ελληνικές εκδόσεις. 

10) Θα απελευθερώσει πόρους και ανθρώπινο δυναµικό που µπορούν να 

αξιοποιηθούν σε άλλες υπηρεσίες, οι οποίες ενισχύουν δυναµικά το ρόλο των 

δηµοτικών βιβλιοθηκών (π.χ. προώθηση ανάγνωσης, κοινωνικό και 

πολιτισµικό έργο κ.λπ.).  

Η δηµιουργία Φυσικού Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών ∆ηµοτικών 

Βιβλιοθηκών, αποτελεί σίγουρα ένα δύσκολο εγχείρηµα. Πρέπει να τονιστεί όµως, 
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ότι είναι ο µοναδικός τρόπος ώστε να καταστούν οι δηµοτικές βιβλιοθήκες, µέχρι και 

στον µικρότερο δήµο της χώρας, σύγχρονες και προσβάσιµες σε όλους.  

Η εισήγησή ολοκληρώνεται µε ένα παράδειγµα:  

«Ας υποθέσουµε ότι είµαστε ο µοναδικός υπάλληλος σε µια µικρή βιβλιοθήκη 3.000 

βιβλίων, σε ένα νησί, ή σε µια µικρή πόλη της χώρας µας και θέλουµε να 

αυτοµατοποιήσουµε τις λειτουργίες της βιβλιοθήκης. Θα πρέπει, σύµφωνα µε τα 

σηµερινά δεδοµένα, και εφόσον εξασφαλίσουµε  χρηµατοδότηση, να αποκτήσουµε 

τεχνική υποδοµή, πρόσβαση στο διαδίκτυο, πρόγραµµα αυτοµατοποίησης, γνώσεις 

βιβλιοθηκονοµίας (εφόσον δεν είµαστε βιβλιοθηκονόµοι), ειδική εκπαίδευση σε 

θέµατα καταλόγου, ώστε να είµαστε σε θέση να καταλογογραφήσουµε το διαθέσιµο 

υλικό. Είναι πιθανό (αν και δύσκολο) να τα καταφέρουµε, αλλά µε ποιο κόστος και 

µετά από πόσο χρόνο.  

Αν η ίδια βιβλιοθήκη σε 5 χρόνια από σήµερα, και ενώ ο «Master» Φυσικός 

Συλλογικός Κατάλογος των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών είναι σε πλήρη λειτουργία, 

θελήσει να αυτοµατοποιήσει τις ίδιες λειτουργίες, τότε τα πράγµατα θα είναι πιο 

απλά. Ο Σ.Κ. θα µας δώσει πρόσβαση στη βάση του, θα µπορούµε µέσω διαδικτύου 

να φιλοξενούµε τα δεδοµένα µας στο δικό του server, θα µπορούµε να εκπαιδευτούµε 

από τις δικές του υπηρεσίες και τέλος να αντλήσουµε από τη δική του βάση έτοιµες 

και σωστές βιβλιογραφικές εγγραφές, προσθέτοντας µόνο τα τοπικά µας στοιχεία. 

Πιστεύουµε ότι σε αυτή την περίπτωση θα τα καταφέρουµε καλύτερα.». 
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