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Παραθέτουµε παρακάτω τα βιβλιογραφικά πεδία που χρησιµοποιούνται στο UNIMARC για την καταχώριση θεµατικών επικεφαλίδων 
διαφόρων µορφών, προσδιορίζοντας ιδιαίτερα τη χρήση τόσο των πεδίων, όσο και των υποπεδίων που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση. Έγινε 
προσπάθεια να χρησιµοποιηθούν τα συχνότερα χρησιµοποιούµενα υποπεδία, ώστε και να µη προκληθεί µεγαλύτερη σύγχυση σε όσους δεν  
χρησιµοποιούν ορισµένα και να υπάρξει δυνατότητα αποτελεσµατικότερης επίλυσης των προβληµάτων. Σηµαντικός είναι επίσης ο ρόλος των 
δεικτών, οι οποίοι πρέπει να αλλάζουν αναλόγως των ειδικών συνθηκών που περιγράφονται:  
 
ΠΕ∆ΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ∆ΕΙΚΤΕΣ 1, 2 ΥΠΟΠΕ∆ΙΑ 
600 Όνοµα προσώπου 

χρησιµοποιούµενο 
ως θέµα. 

Χρησιµοποιείται για φυσικά 
πρόσωπα εξεταζόµενα ως 
θέµα, µε ονόµατα είτε σε 
ευθεία µορφή είτε 
αναγραφόµενα υπό 
επώνυµο.  

1: κενός 
2: ∆είκτης µορφής του ονόµατος  
Αλλάζει αναλόγως του είδους 
του ονόµατος:  
0 = ονόµατα σε ευθεία µορφή 
1 = ονόµατα υπό επώνυµο. 

$a Περιέχει το στοιχείο της αναγραφής, δηλ. 
το όνοµα σε ευθεία µορφή (π.χ. Αισχύλος) ή 
το επώνυµο (π.χ. Σεφέρης) σε ονόµατα µε 
επώνυµο. 
$b Αναγράφεται το υπόλοιπο του ονόµατος, 
π.χ. βαφτιστικό όνοµα ή ονόµατα, 
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Π.χ.  
600  _0$aΑισχύλος 
600  _1$aΣεφέρης$bΓιώργος 

πατρώνυµο. 
$c Αναγράφονται άλλες προσθήκες (πλην 
χρονολογιών), όπως τίτλοι, ενδείξεις 
λειτουργήµατος κλπ. Π.χ. Αυτοκράτορας, 
Κόµης κλπ. 
$d Αναγράφονται ρωµαϊκοί αριθµοί 
συνδεόµενοι µε το όνοµα συνήθως βασιλέων, 
παπών και κληρικών. Με τη χρήση του 
υποπεδίου αυτού, η τιµή του δείκτη 2 πάντα 
πρέπει να είναι 0. 
$f Αναγράφονται χρονολογίες που 
σχετίζονται µε το όνοµα του προσώπου 
(γέννησης, θανάτου, ακµής) µε τις ανάλογες 
συντοµογραφίες, όπου χρειάζεται. Π.χ. π. 
1738-1802. Προσοχή στη χρήση του. Να µη 
συγχέεται µε το υποπεδίο $z! 
$j Αναγράφεται µια υποδιαίρεση µορφής, π.χ. 
Ευρετήρια, Λεξικά κ.ά. Εναλλακτικά µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί το υποπεδίο $x. Η χρήση 
του υποπεδίου $j είναι αποδεκτή και µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα πεδία του 
Unimarc. 
$x Περιέχει µια υποδιαίρεση που 
προσδιορίζει καλύτερα το θέµα της θεµατικής 
επικεφαλίδας. Π.χ. 600  
_1$aΣεφέρης$bΓιώργος$f1900-
1971$xΑλληλογραφία 
$y Γεωγραφική υποδιαίρεση της θεµατικής 
επικεφαλίδας, για να προσδιορίσει ένα τόπο 
που σχετίζεται µε κάποιο τρόπο µε το 
πρόσωπο στο εξεταζόµενο έργο , π.χ.    600 
_1$aΣεφέρης$bΓιώργος$f1900-
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1971$yΚύπρος 
$z Χρονολογική υποδιαίρεση της θεµατικής 
επικεφαλίδας, που προστίθεται για να 
προσδιορίσει µια χρονική περίοδο που 
εξετάζεται στο έργο. Προσοχή στη χρήση 
του. Να µη συγχέεται µε το υποπεδίο $f! 
Π.χ. 600 _1$aΣεφέρης$bΓιώργος$f1900-
1971$xΕργογραφία$z1931-1979 

601 Όνοµα συλλογικού 
οργάνου 
χρησιµοποιούµενο 
ως θέµα 

Περιέχει ως κύρια 
επικεφαλίδα το όνοµα ενός 
συλλογικού οργάνου, το 
οποίο είναι ένα από τα 
θέµατα της βιβλιογραφικής 
µονάδας. 

1: ∆είκτης συνάντησης 
Καθορίζει αν το συλλογικό 
όργανο είναι συνάντηση 
εξεταζόµενη ως θέµα 
(συνέδριο, συµπόσιο, έκθεση 
κλπ.) ή όχι: 
0 = Συλλογικό όργανο 
1 = Συνάντηση 
2: ∆είκτης µορφής του ονόµατος 
∆ηλώνει αν το όνοµα 
αναγράφεται σε ανεστραµµένη 
µορφή, υπό τόπο ή σε ευθεία 
µορφή: 
0 = Όνοµα σε ανεστραµµένη 
µορφή (όταν η πρώτη λέξη 
αρχίζει από ένα αρχικό) 
1 = Όνοµα υπό τόπο ή 
δικαιοδοσία 
2 = Όνοµα σε ευθεία µορφή 
 
Π.χ. 
601 02$aΑριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
601 01$aΕλλάδα$bΥπουργείο 

$a Περιέχει το τµήµα του ονόµατος που 
χρησιµοποιείται ως στοιχείο αναγραφής, 
µέχρι το όριο της πρώτης περιοχής. 
$b Αναγράφεται το όνοµα ενός ιεραρχικά 
εξαρτώµενου τµήµατος ή το όνοµα του 
συλλογικού οργάνου, όταν αυτό αναγράφεται 
σε τόπο. Π.χ. 601 02$aΑριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης$bΠολυτεχνική Σχολή 
$c Προσθήκες που γίνονται από τον 
καταλογογράφο στο όνοµα του συλλογικού 
οργάνου, εκτός από αριθµό, τόπο και 
χρονολογία συνεδρίου. Π.χ. 
$aΤιτανικός$cΠλοίο 
$d Αριθµός συνάντησης, όταν ανήκει σε 
αριθµηµένη σειρά. Ανάλογα µε το σύστηµα 
αυτοµατοποίησης, µπορεί να χρειάζεται, πριν 
πληκτρολογηθεί ο αριθµός,  να ανοιχτεί 
παρένθεση. Π.χ. στο Advance 601 
12$aΠανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών 
Βιβλιοθηκών$d(13ο  
$f Αναγράφεται η χρονολογία διεξαγωγής της 
συνάντησης. Προσοχή!  
(α) Όχι της χρονολογίας έκδοσης.  
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Εξωτερικών 
601 12$aΠανελλήνιο Συνέδριο 
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 

(β) Το υποπεδίο $f προηγείται του υποπεδίου 
$e! 
$e Αναγράφεται ο τόπος στον οποίο 
πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση. Ανάλογα µε 
το σύστηµα αυτοµατοποίησης, µπορεί να 
χρειάζεται, αφού πληκτρολογηθεί ο τόπος,  να 
κλείσει η παρένθεση. Π.χ. στο Advance 601 
12$aΠανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών 
Βιβλιοθηκών$d(13ο$f2004$eΚέρκυρα). 
Προσοχή. Το υποπεδίο $f προηγείται του 
υποπεδίου $e! 
$g Τµήµα ονόµατος ανεστραµµένου 
συλλογικού οργάνου, που δεν αποτελεί πρώτο 
όρο. 
$h Μπορεί να τοποθετηθεί κάθε τµήµα του 
ονόµατος, το οποίο δεν λαµβάνεται υπόψη 
κατά την ταξιθέτηση. 
$x Προστίθενται θεµατικές υποδιαιρέσεις. 
$y Γεωγραφική υποδιαίρεση του συλλογικού 
οργάνου. 
$z Χρονολογική υποδιαίρεση, για να 
προσδιορίσει µια περίοδο σχετιζόµενη µε το 
συλλογικό όργανο. 

602 Οικογενειακό 
όνοµα 
χρησιµοποιούµενο 
ως θέµα 

Περιέχει ως κύρια 
επικεφαλίδα το όνοµα µιας 
οικογένειας, το οποίο είναι 
ένα από τα θέµατα της 
βιβλιογραφικής µονάδας. 

1: κενός 
2: κενός 

$a Αναγράφεται το όνοµα της οικογένειας, 
δυναστείας κλπ. σε µορφή σηµείου 
πρόσβασης, π.χ.  
602 __$aMendelssohn, Οικογένεια 
602 __$aΧαλκοκονδύλη, Οικογένεια 
Τα ελληνικά επώνυµα πρέπει να 
αναγράφονται στη γενική πτώση του ενικού 
αριθµού. 
$f , $j, $x, $y, $z Χρησιµοποιούνται όπως 
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παραπάνω. 
604 Όνοµα και τίτλος 

χρησιµοποιούµενα 
ως  θέµα. 

Σε αυτό το πεδίο 
καταχωρίζονται η 
πνευµατική υπευθυνότητα 
και ο τίτλος ενός έργου µε 
σκοπό να συγκεντρωθούν 
σε µία σειρά όλες οι 
εγγραφές για τις διάφορες 
εργασίες σχετικά µε αυτόν 
τον τίτλο. Η πνευµατική 
υπευθυνότητα εισάγεται σε 
ένα ενσωµατωµένο πεδίο 
7__ και  ο τίτλος στο 
ενσωµατωµένο πεδίο 500 
(στο οποίο προστίθεται και 
κάθε αναγκαία θεµατική 
υποδιαίρεση). 

1: κενός 
2: κενός 

$1 Σε αυτό το επαναλαµβανόµενο υποπεδίο 
αναγράφονται τα δεδοµένα των πεδίων που 
διασυνδέονται. Κάθε $1, είτε αυτό της 
πνευµατικής υπευθυνότητας είτε αυτό του 
τίτλου, είναι ένα πλήρες πεδίο δεδοµένων που 
περιλαµβάνει την ετικέτα (7-- ή 500), τους 
δείκτες και τα προβλεπόµενα για κάθε πεδίο, 
υποπεδία, π.χ.  
604__$1700_0$aΘουκυδίδης$f470-
394$150010$aΙστορίαι$hΒιβλίο 2$hκεφ. 
35-46$jΒιβλιογραφία 
Για τη σύνταξη του πεδίου 604 εκτός από την 
τεχνική των ενσωµατωµένων πεδίων, η οποία 
προβλέπεται από το εγχειρίδιο Unimarc 
(Bibliographic format), θα µπορούσε να 
εφαρµοστεί η εναλλακτική τεχνική που 
προβλέπεται από το εγχειρίδιο Unimarc 
(Authorities format) για τη σύνταξη του 
πεδίου 240 (επικεφαλίδα – όνοµα/τίτλος). Το 
παραπάνω παράδειγµα θα µπορούσε, σε αυτή 
την περίπτωση, να έχει τις ακόλουθες 
εναλλακτικές εµφανίσεις:  
604__$aΘουκυδίδης, 470-394$tΙστορίαι. 
Βιβλίο 2. κεφ. 35-46 – Βιβλιογραφία 
(όπου η πνευµατική υπευθυνότητα και ο 
τίτλος του έργου, καταχωρίζονται αντίστοιχα 
σε δύο υποπεδία, το $a και το $t). Όταν το a ή 
το $t είναι συνθέσεις υποπεδίων τότε η 
µεταξύ τους διάκριση πραγµατοποιείται µε τη 
χρήση ISBD στίξης, π.χ. 
604__$aΠαπαδιαµάντης, Αλέξανδρος, 
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1851-1911$tΟι έµποροι των εθνών 
(κατάλληλο για Horizon),  
ή µε καταχώριση σε χωριστά υποπεδία 
(κατάλληλο για Advance) 
604__$aΠαπαδιαµάντης$bΑλέξανδρος$f18
51-1911$tΟι έµποροι των εθνών 

605 Τίτλος 
χρησιµοποιούµενος 
ως θέµα 

Το πεδίο περιέχει τον 
οµοιόµορφο τίτλο ενός 
έργου σε οποιαδήποτε 
µορφή ή µέσο, π.χ. ενός 
κειµένου για το οποίο δεν 
υπάρχει πνευµατική 
υπευθυνότητα, µιας 
εφηµερίδας ή περιοδικού, 
ενός ραδιοφωνικού 
προγράµµατος, µιας 
θεατρικής παράστασης ή 
µιας κινηµατογραφικής 
ταινίας, µιας συνθήκης, 
σύµβασης ή συµφωνίας, 
ενός µουσικού έργου κλπ. 

1: κενός 
2: κενός 

$a Αναγράφεται ο οµοιόµορφος τίτλος µε την 
καθορισµένη από το χρησιµοποιούµενο 
σύστηµα θεµατικών επικεφαλίδων µορφή 
του, π.χ. 
605__$aΒίβλος 
$h Προστίθεται ο αριθµός του 
µέρους/τµήµατος του οµοιόµορφου τίτλου, 
όταν το συγκεκριµένο µέρος/τµήµα είναι ένα 
από τα θέµατα του τεκµηρίου, π.χ.  
605__$aΤο Χρονικόν του Μορέως$hστ. 1-
104 (Στην περίπτωση τίτλων µε αρχικό άρθρο, 
είτε το σύστηµα αυτοµατοποίησης προβλέπει τη 
µη ταξιθέτηση και αναζήτησή τους, είτε 
χρησιµοποιούνται οι χαρακτήρες που 
προβλέπει το εγχειρίδιο του Unimarc, δηλ. 
$a≠NSB≠Το≠NSE≠ Χρονικόν του Μορέως). 
$i Προστίθεται το όνοµα του 
µέρους/τµήµατος του οµοιόµορφου τίτλου, 
όταν το συγκεκριµένο µέρος/τµήµα είναι ένα 
από τα θέµατα του τεκµηρίου, π.χ. 
605__$aΒίβλος$iΚ.∆. 
$k Προστίθεται η χρονολογία δηµοσίευσης 
προκειµένου να διακριθεί ο οµοιόµορφος 
τίτλος από άλλον διαφορετικής χρονολογίας, 
π.χ.  
605__$aΒίβλος$iΚ.∆.$k1934 
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$l Προστίθεται µία τυποποιηµένη φράση ως 
υποεπικεφαλίδα στον οµοιόµορφο τίτλο για 
να τον εξειδικεύσει/προσδιορίσει περαιτέρω, 
π.χ. 
605__$aΒίβλος$iΠ.∆.$lΕπιλογές 
$m Προστίθεται η γλώσσα του τεκµηρίου, 
όταν είναι διαφορετική από εκείνη µε την 
οποία είναι συνήθως συνδεδεµένος ο 
οµοιόµορφος τίτλος ή, όταν ο οµοιόµορφος 
τίτλος δεν έχει µία κύρια γλώσσα. Όταν το 
τεκµήριο είναι σε περισσότερες από µία 
γλώσσες τότε όλες οι γλώσσες 
καταχωρίζονται στο ίδιο υποπεδίο, π.χ.  
605__$aΒίβλος$iΚ.∆.$mΑγγλικά και 
Γαλλικά 
$n Προστίθενται ποικίλες πληροφορίες οι 
οποίες δεν προβλέπονται από άλλο υποπεδίο, 
π.χ. 
605__$a Τιτανικός$n(Ταινία) 
605__$aΑκρόπολις$n(Εφηµερίδα) 
605__$aΜάαστριχτ, Συνθήκη του$n(1992) 
$q Προστίθεται η πληροφορία για την 
ταύτιση της εκδοχής (έκδοσης) του 
οµοιόµορφου τίτλου. Η πληροφορία αυτή 
µπορεί να είναι το όνοµα ή η αρχική 
χρονολογία της εκδοχής, π.χ. 
605__$aBeowulf $mΕλληνικά$q2η έκδ. 
$r, $s, $u, $w Στα υποπεδία αυτά 
προστίθενται πληροφορίες που αφορούν 
οµοιόµορφο τίτλο µουσικού έργου. Το $r 
περιέχει το/τα όργανα για τα οποία έχει 
γραφεί µία µουσική σύνθεση. Το $s περιέχει 
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έναν αριθµό (σειράς, έργου/opus, θεµατικού 
ευρετηρίου ή και χρονολογία που 
χρησιµοποιείται ως αριθµός) ο οποίος 
χρησιµεύει στη διάκριση της µουσικής 
σύνθεσης. Το $u περιέχει το µουσικό κλειδί 
ή/και την κλίµακα της µουσικής σύνθεσης. 
Το $w περιέχει τη δήλωση ότι η µουσική 
σύνθεση στην οποία αναφέρεται ο 
οµοιόµορφος τίτλος, είναι διασκευασµένη.  
$j Σηµειώνεται το είδος ή η µορφή του 
τεκµηρίου, ένα από τα θέµατα του οποίου 
είναι ο οµοιόµορφος τίτλος, π.χ.  
605__$aΒίβλος$jΒιβλιογραφία 
Το εγχειρίδιο Unimarc παρέχει εναλλακτικά 
τη δυνατότητα, ένα βιβλιογραφικό κέντρο να 
δηλώνει την υποδιαίρεση µορφής ως 
θεµατική υποδιαίρεση ($x) 
$x Προστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιορίζει 
περαιτέρω θεµατικά τον οµοιόµορφο τίτλο, 
π.χ. 
605__$aΚαλλίµαχος και 
Χρυσορρόη$xΚριτική κειµένου 
$y Προστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιορίζει 
γεωγραφικά τον οµοιόµορφο τίτλο, π.χ. 
605__$aΚοράνι$hΕκτίµηση$yΕυρώπη 
$z Προστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιορίζει 
περαιτέρω χρονολογικά τον οµοιόµορφο 
τίτλο, π.χ. 
605__$aΒίβλος$xΚριτική, ερµηνεία 
κλπ.$yΓερµανία$xΙστορία$z19ος αιώνας 
 
(Τα πεδία h, i, n, x, y, z είναι 
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επαναλαµβανόµενα) 
 

606 Όνοµα θέµατος 
χρησιµοποιούµενο 
ως θέµα 

Το πεδίο περιέχει ένα κοινό 
ουσιαστικό ή ουσιαστική 
φράση η οποία είναι ένα 
από τα θέµατα του 
τεκµηρίου 

1: Επίπεδο θεµατικού όρου. 
∆ιακρίνει κύριους και 
δευτερεύοντες περιγραφείς: 
1 = Η θεµατική επικεφαλίδα 
περιγράφει το κύριο θέµα στο 
οποίο εστιάζεται το έργο 
2 = Η θεµατική επικεφαλίδα 
περιγράφει ένα δευτερεύον 
θέµα του έργου 
0 = ∆εν καθορίζεται εάν η 
θεµατική επικεφαλίδα 
θεωρείται κύρια ή 
δευτερεύουσα 
 
2: κενός 

$a Αναγράφεται ο θεµατικός όρος µε την 
καθορισµένη από το χρησιµοποιούµενο 
σύστηµα θεµατικών επικεφαλίδων µορφή 
του, π.χ. 
606__$a Γεωγραφία 
$j Προστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιορίζει 
περαιτέρω τη µορφή ή το είδος του 
τεκµηρίου, π.χ. 
606__$a Γεωγραφία$jΒιβλιογραφία 
Το υποπεδίο αυτό συνήθως καταλαµβάνει την 
τελευταία θέση χωρίς όµως αυτό να είναι ο 
κανόνας, π.χ.  
606__ $a 
Γεωγραφία$jΒιβλιογραφία$jΠεριοδικά 
606__$a Γεωγραφία$jΛεξικά$xΕλληνικά 
Το εγχειρίδιο Unimarc παρέχει εναλλακτικά 
τη δυνατότητα, ένα βιβλιογραφικό κέντρο να 
δηλώνει την υποδιαίρεση µορφής ως 
θεµατική υποδιαίρεση ($x) 
(Οι υποδιαιρέσεις µορφής είναι δυνατόν να 
εµφανίζονται και ως θεµατικές υποδιαιρέσεις 
ανάλογα µε το περιεχόµενο του τεκµηρίου. 
Στο επόµενο παράδειγµα  
606__$aΓεωγραφία$xΠεριοδικά$jΕυρετή-
ρια 
$jΠεριοδικά το έργο είναι ένα περιοδικό που 
περιέχει ευρετήρια περιοδικών για τη 
γεωγραφία)  
$x Προστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιορίζει 
περαιτέρω θεµατικά την έννοια της θεµατικής 



∆ιηµερίδα «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών  : Υπηρεσίες και εργαλεία στη διάθεση χρηστών και βιβλιοθηκονόµων», ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007 
 

10

επικεφαλίδας, π.χ. 
606__$a Γεωγραφία$xΙστορία 
$y Προστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιορίζει 
περαιτέρω γεωγραφικά τη θεµατική 
επικεφαλίδα, π.χ. 
606__$a Γεωγραφία$yΕυρώπη 
$z Προστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιορίζει 
περαιτέρω χρονολογικά τη θεµατική 
επικεφαλίδα, π.χ.  
606__$a Γεωγραφία$xΙστορία$z19ος 
αιώνας 
 
(Τα πεδία  x, y, z είναι επαναλαµβανόµενα) 
 

607 Γεωγραφικό όνοµα 
χρησιµοποιούµενο 
ως θέµα 

Το πεδίο περιέχει ένα 
γεωγραφικό όνοµα το οποίο 
χρησιµοποιείται ως θέµα 

1: κενός 
2: κενός 

$a Αναγράφεται το γεωγραφικό όνοµα µε την 
καθορισµένη µορφή του, π.χ. 
607__$aΒαλκανική Χερσόνησος 
$j Προστίθεται ο όρος, ο οποίος προσδιορίζει 
περαιτέρω το είδος ή τη µορφή του 
τεκµηρίου, π.χ. 
607__$aΒαλκανική Χερσόνησος$jΧάρτες 
Το εγχειρίδιο Unimarc παρέχει εναλλακτικά 
τη δυνατότητα, ένα βιβλιογραφικό κέντρο να 
δηλώνει την υποδιαίρεση µορφής ως 
θεµατική υποδιαίρεση ($x) 
$x Προστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιορίζει 
περαιτέρω θεµατικά την έννοια της θεµατικής 
επικεφαλίδας, π.χ. 
607__$aΒαλκανική Χερσόνησος$xΣχέσεις 
$y Προστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιορίζει 
περαιτέρω γεωγραφικά την έννοια της 
θεµατικής επικεφαλίδας, π.χ. 
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607__$aΒαλκανική Χερσόνησος$xΣχέσεις 
yΗνωµένες Πολιτείες Αµερικής 
$z Προστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιορίζει 
περαιτέρω χρονολογικά τη θεµατική 
επικεφαλίδα, π.χ.  
607__$aΒαλκανική Χερσόνησος$xΣχέσεις 
yΗνωµένες Πολιτείες Αµερικής$z20ός 
αιώνας 
 
(Τα πεδία  x, y, z είναι επαναλαµβανόµενα) 
 

 


