
Χρήση πεδίων 6ΧΧ Χρήση πεδίων 6ΧΧ 
του του UNIMARCUNIMARCτου του UNIMARCUNIMARC

∆ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής ∆ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής 
ΚαταλογογράφησηςΚαταλογογράφησης



600: Όνοµα Προσώπου ως Θέµα600: Όνοµα Προσώπου ως Θέµα

∆είκτες 1, 2∆είκτες 1, 2 ΥποπεδίαΥποπεδία

1:1: κενόςκενός

2:2:
0 = ονόµατα σε 0 = ονόµατα σε 

$a$a Στοιχείο της αναγραφήςΣτοιχείο της αναγραφής

$b$b Υπόλοιπο του ονόµατοςΥπόλοιπο του ονόµατος

$c$c Άλλες προσθήκες (πλην χρονολογιών)Άλλες προσθήκες (πλην χρονολογιών)

$d$d Ρωµαϊκοί αριθµοίΡωµαϊκοί αριθµοί
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0 = ονόµατα σε 0 = ονόµατα σε 
ευθεία µορφήευθεία µορφή

1 = ονόµατα υπό 1 = ονόµατα υπό 
επώνυµοεπώνυµο

600  _0$aΑισχύλος600  _0$aΑισχύλος

600 _1$aΣεφέρης600 _1$aΣεφέρης

$bΓιώργος$bΓιώργος

$d$d Ρωµαϊκοί αριθµοίΡωµαϊκοί αριθµοί

$f$f Χρονολογίες  σχετιζόµενες µε το Χρονολογίες  σχετιζόµενες µε το 
όνοµα. όνοµα. $f $f ≠ $z≠ $z
$$jj Υποδιαίρεση µορφής Υποδιαίρεση µορφής 

$x$x Υποδιαίρεση θέµατοςΥποδιαίρεση θέµατος

$y$y Γεωγραφική υποδιαίρεσηΓεωγραφική υποδιαίρεση

$z$z Χρονολογική υποδιαίρεσηΧρονολογική υποδιαίρεση



601: Όνοµα συλλογικού οργάνου ως 601: Όνοµα συλλογικού οργάνου ως 
θέµα θέµα 

∆είκτες 1, 2∆είκτες 1, 2 ΥποπεδίαΥποπεδία
1:1:
0 = Συλλογικό 0 = Συλλογικό 
όργανοόργανο
1 = Συνάντηση1 = Συνάντηση

$a$a Στοιχείο της αναγραφήςΣτοιχείο της αναγραφής

$b $b Ιεραρχικά εξαρτώµενο τµήµα ή Ιεραρχικά εξαρτώµενο τµήµα ή 
συλλογικό όργανο υπό τόποσυλλογικό όργανο υπό τόπο

$c $c Προσθήκες από τον καταλογογράφο, Προσθήκες από τον καταλογογράφο, 
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1 = Συνάντηση1 = Συνάντηση
2:2:
0 = Όνοµα σε 0 = Όνοµα σε 
ανεστραµµένη ανεστραµµένη 
µορφήµορφή
1 = Όνοµα υπό 1 = Όνοµα υπό 
τόπο ή δικαιοδοσίατόπο ή δικαιοδοσία
2 = Όνοµα σε 2 = Όνοµα σε 
ευθεία µορφήευθεία µορφή

$c $c Προσθήκες από τον καταλογογράφο, Προσθήκες από τον καταλογογράφο, 
Π.χ. Π.χ. $aΤιτανικός$cΠλοίο$aΤιτανικός$cΠλοίο

$d $d Αριθµός συνάντησης σε αριθµηµένη Αριθµός συνάντησης σε αριθµηµένη 
σειρά σειρά 601 12$aΠανελλήνιο Συνέδριο 601 12$aΠανελλήνιο Συνέδριο 
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών$d(13οΑκαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών$d(13ο

$f $f Χρονολογία συνάντησης. Χρονολογία συνάντησης. Προσοχή! Προσοχή! 

��Όχι χρονολογία έκδοσης Όχι χρονολογία έκδοσης 
�� το υποπεδίοτο υποπεδίο $f$f προηγείται τουπροηγείται του $e$e!!



601: Όνοµα συλλογικού οργάνου ως 601: Όνοµα συλλογικού οργάνου ως 
θέµα (2)θέµα (2)

∆είκτες 1, 2∆είκτες 1, 2 ΥποπεδίαΥποπεδία

601 601 0202$aΑριστοτέ$aΑριστοτέ--
λειο Πανεπιστήµιο λειο Πανεπιστήµιο 
ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης

601601 0101$aΕλλάδα$aΕλλάδα

$$ee Τόπος πραγµατοποίησης συνάντησηςΤόπος πραγµατοποίησης συνάντησης

$g$g Τµήµα ονόµατος ανεστραµµένου Τµήµα ονόµατος ανεστραµµένου 
συλλογικού οργάνουσυλλογικού οργάνου

$h$h Κάθε τµήµα του ονόµατος, το οποίο Κάθε τµήµα του ονόµατος, το οποίο 
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601601 0101$aΕλλάδα$aΕλλάδα

$bΥπουργείο $bΥπουργείο 
ΕξωτερικώνΕξωτερικών

601 601 1212$aΠανελ$aΠανελ--
λήνιο Συνέδριο λήνιο Συνέδριο 
Ακαδηµαϊκών Ακαδηµαϊκών 
ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών

$h$h Κάθε τµήµα του ονόµατος, το οποίο Κάθε τµήµα του ονόµατος, το οποίο 
δεν λαµβάνεται υπόψη κατά την δεν λαµβάνεται υπόψη κατά την 
ταξιθέτησηταξιθέτηση

$x$x Θεµατική υποδιαίρεσηΘεµατική υποδιαίρεση

$y$y Γεωγραφική υποδιαίρεση του Γεωγραφική υποδιαίρεση του 
συλλογικού οργάνουσυλλογικού οργάνου

$z$z Χρονολογική υποδιαίρεσηΧρονολογική υποδιαίρεση



602: Οικογενειακό όνοµα ως θέµα602: Οικογενειακό όνοµα ως θέµα

∆είκτες 1, 2∆είκτες 1, 2 ΥποπεδίαΥποπεδία

$a$a Όνοµα της οικογένειας, δυναστείας Όνοµα της οικογένειας, δυναστείας 
κλπ. σε µορφή σηµείου πρόσβασηςκλπ. σε µορφή σηµείου πρόσβασης

602 __$aMendelssohn, Οικογένεια602 __$aMendelssohn, Οικογένεια

602 __$aΧαλκοκονδύλη, Οικογένεια602 __$aΧαλκοκονδύλη, Οικογένεια
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1:1: κενόςκενός

2: κενός2: κενός

602 __$aΧαλκοκονδύλη, Οικογένεια602 __$aΧαλκοκονδύλη, Οικογένεια

Τα ελληνικά επώνυµα να αναγράφονται Τα ελληνικά επώνυµα να αναγράφονται 
στη στη γενική πτώσηγενική πτώση του ενικού αριθµούτου ενικού αριθµού..

Όχι Όχι Χαλκοκονδύληδες, Κολοκοτρωναίοι, Χαλκοκονδύληδες, Κολοκοτρωναίοι, 
Κυβελαίοι, Ζωσιµάδες κλπ.Κυβελαίοι, Ζωσιµάδες κλπ.

$f , $j, $x, $y, $z$f , $j, $x, $y, $z Χρησιµοποιούνται Χρησιµοποιούνται 
όπως στα προηγούµενα πεδίαόπως στα προηγούµενα πεδία



604: Όνοµα και τίτλος ως  θέµα 604: Όνοµα και τίτλος ως  θέµα 

∆είκτες 1, 2∆είκτες 1, 2 ΥποπεδίαΥποπεδία

1:1: κενόςκενός

∆ύο εναλλακτικές λύσεις∆ύο εναλλακτικές λύσεις

Α.Α.

$1 $1 ∆εδοµένα των πεδίων που ∆εδοµένα των πεδίων που 
διασυνδέονται: ετικέτα (διασυνδέονται: ετικέτα (77---- ή 500ή 500))
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1:1: κενόςκενός

2: κενός2: κενός
διασυνδέονται: ετικέτα (διασυνδέονται: ετικέτα (77---- ή 500ή 500))

604__$1700_0$aΘουκυδίδης$f470604__$1700_0$aΘουκυδίδης$f470--
394$150010$aΙστορίαι$hΒιβλίο 2$hκεφ. 394$150010$aΙστορίαι$hΒιβλίο 2$hκεφ. 
3535--46$jΒιβλιογραφία46$jΒιβλιογραφία



604: Όνοµα και τίτλος ως  θέµα (2)604: Όνοµα και τίτλος ως  θέµα (2)

∆είκτες 1, 2∆είκτες 1, 2 ΥποπεδίαΥποπεδία

1:1: κενόςκενός

Β.Β.

604__$aΘουκυδίδης, 470604__$aΘουκυδίδης, 470--394$tΙστορίαι. 394$tΙστορίαι. 
Βιβλίο 2. κεφ. 35Βιβλίο 2. κεφ. 35--46 46 –– ΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφία
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1:1: κενόςκενός

2: κενός2: κενός 604__$aΠαπαδιαµάντης, Αλέξανδρος, 604__$aΠαπαδιαµάντης, Αλέξανδρος, 
18511851--1911$tΟι έµποροι των εθνών 1911$tΟι έµποροι των εθνών 

604__$aΠαπαδιαµάντης$bΑλέξανδρος$f604__$aΠαπαδιαµάντης$bΑλέξανδρος$f
18511851--1911$tΟι έµποροι των εθνών1911$tΟι έµποροι των εθνών



605: Τίτλος ως θέµα 605: Τίτλος ως θέµα 

∆είκτες 1, 2∆είκτες 1, 2 ΥποπεδίαΥποπεδία
$a$a Οµοιόµορφος τίτλος Οµοιόµορφος τίτλος 
$$h h Αριθµός µέρους/Αριθµός µέρους/ τµήµατος του τµήµατος του 
οµοιόµορφου τίτλουοµοιόµορφου τίτλου
605__$aΤο Χρονικόν του Μορέως$hστ. 605__$aΤο Χρονικόν του Μορέως$hστ. 
11--104104
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1:1: κενόςκενός

2: κενός2: κενός

605__$aΤο Χρονικόν του Μορέως$hστ. 605__$aΤο Χρονικόν του Μορέως$hστ. 
11--104104
$i$i Όνοµα µέρους/ τµήµατοςΌνοµα µέρους/ τµήµατος
605__$aΒίβλος$iΚ.∆.605__$aΒίβλος$iΚ.∆.
$k$k Χρονολογία δηµοσίευσηςΧρονολογία δηµοσίευσης
$$11 Υποεπικεφαλίδα Υποεπικεφαλίδα 
605__$aΒίβλος$iΠ.∆.$lΕπιλογές605__$aΒίβλος$iΠ.∆.$lΕπιλογές
$m$m Γλώσσα του τεκµηρίουΓλώσσα του τεκµηρίου



605: Τίτλος ως θέµα (2)605: Τίτλος ως θέµα (2)

∆είκτες 1, 2∆είκτες 1, 2 ΥποπεδίαΥποπεδία

1:1: κενόςκενός

$$n n Ποικίλες µη προβλεπόµενες αλλού Ποικίλες µη προβλεπόµενες αλλού 
πληροφορίεςπληροφορίες

605__$aΑκρόπολις$n(Εφηµερίδα)605__$aΑκρόπολις$n(Εφηµερίδα)

$q $q Πληροφορία ταύτισης της εκδοχήςΠληροφορία ταύτισης της εκδοχής

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007 ∆ιηµερίδα "ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη 
∆ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων"

9

1:1: κενόςκενός

2: κενός2: κενός

$q $q Πληροφορία ταύτισης της εκδοχήςΠληροφορία ταύτισης της εκδοχής

605__$aBeowulf$mΕλληνικά$q2η έκδ.605__$aBeowulf$mΕλληνικά$q2η έκδ.

$r, $s, $u, $w$r, $s, $u, $w Οµοιόµορφος τίτλος Οµοιόµορφος τίτλος 
µουσικού έργουµουσικού έργου

$$j, $x, $y, $zj, $x, $y, $z Χρησιµοποιούνται όπως Χρησιµοποιούνται όπως 
στα προηγούµενα πεδίαστα προηγούµενα πεδία



606: Θέµα606: Θέµα

∆είκτες 1, 2∆είκτες 1, 2 ΥποπεδίαΥποπεδία

1:1:

1 = Κύριο θέµα 1 = Κύριο θέµα 
στο οποίο στο οποίο 
εστιάζεται το έργοεστιάζεται το έργο

$a$a Θεµατικός όροςΘεµατικός όρος

$$jj Υποδιαίρεση µορφήςΥποδιαίρεση µορφής

606__$aΓεωγραφία$jΒιβλιογραφία606__$aΓεωγραφία$jΒιβλιογραφία
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εστιάζεται το έργοεστιάζεται το έργο

2 = ∆ευτερεύον 2 = ∆ευτερεύον 
θέµα του έργουθέµα του έργου

0 = ∆εν 0 = ∆εν 
καθορίζεταικαθορίζεται

2: κενός2: κενός

$x$x Υποδιαίρεση θέµατοςΥποδιαίρεση θέµατος

$y$y Γεωγραφική υποδιαίρεσηΓεωγραφική υποδιαίρεση

$z$z Χρονολογική υποδιαίρεσηΧρονολογική υποδιαίρεση



607: Γεωγραφικό όνοµα ως θέµα 607: Γεωγραφικό όνοµα ως θέµα 

∆είκτες 1, 2∆είκτες 1, 2 ΥποπεδίαΥποπεδία

$a$a Γεωγραφικό όνοµαΓεωγραφικό όνοµα

$$jj Υποδιαίρεση µορφής Υποδιαίρεση µορφής 

$x$x Υποδιαίρεση θέµατοςΥποδιαίρεση θέµατος
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1:1: κενόςκενός

2: κενός2: κενός

$y$y Γεωγραφική υποδιαίρεσηΓεωγραφική υποδιαίρεση

607__$aΒαλκανική Χερσόνησος 607__$aΒαλκανική Χερσόνησος 
$xΣχέσειςyΗνωµένες Πολιτείες Αµερικής$xΣχέσειςyΗνωµένες Πολιτείες Αµερικής

$z$z Χρονολογική υποδιαίρεσηΧρονολογική υποδιαίρεση

607__$aΒαλκανική Χερσόνησος 607__$aΒαλκανική Χερσόνησος 
$xΣχέσειςyΗνωµένες Πολιτείες $xΣχέσειςyΗνωµένες Πολιτείες 
Αµερικής$z20ός αιώναςΑµερικής$z20ός αιώνας


