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Η κοινότητα των ελληνικών βιβλιοθηκών, από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, 

επεδίωξε µορφές συνεργασίας, καθώς και τη δηµιουργία έντυπου συλλογικού 

καταλόγου που θα προσέφερε τη δυνατότητα της αναζήτησης βιβλιογραφίας και του 

εντοπισµού του επιθυµητού υλικού σε εθνικό επίπεδο. Λόγω έλλειψης πόρων και 

συντονιστικού οργάνου, οι επιδιώξεις αυτές ουδέποτε υλοποιήθηκαν. Οι βιβλιοθήκες 

παρέµειναν αποµονωµένες µεταξύ τους για πολλά χρόνια (τέλος δεκατετίας ’90). 

Κυρίως όµως δεν αναπτύχθηκαν ελληνικά εργαλεία και η προσαρµογή κάποιων ξένων 

στα ελληνικά (Θεµατικές Επικεφαλίδες Εθνικής, µετάφραση Anglo-American 

Cataloguing Rules) ήρθε µε µεγάλη καθυστέρηση. Ακόµα και σήµερα κοινές συλλογές 

καταλογογραφούνται ξεχωριστά από την κάθε βιβλιοθήκη. Βέβαια, σήµερα, έχουµε 

την δυνατότητα ή την πολυτέλεια πολλών συστηµάτων για τον εντοπισµό υλικού σε 

εθνικό επίπεδο (Βλέπε Ζέφυρος, Αργώ, Συλλογικός Κατάλογος) µε τα πλεονεκτήµατα 

και τα µειονεκτήµατά τους. 

Προτεινόµενη δοµή (πρότυπο PCC) 

Η Επιτροπή Πολιτικής θα είναι υπεύθυνη για την καθοδήγηση του προγράµµατος στο 

σύνολό του: για την ανάπτυξη, αναθεώρηση και σχεδιασµό στρατηγικών και στόχων. 

Ως µέλη της επιτροπής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον: ο ∆ιευθυντής του ΣΚΕΑΒ, 

ένας εκπρόσωπος της ΕΒΕ, δύο µέλη από τις επιτροπές Θεµατικής και 

Καταλογογράφησης, ένας πληροφορικός του ΣΚΕΑΒ.  

Στη συνολική διαχείριση του Προγράµµατος θα υπάρχουν δύο ∆ιαρκείς Επιτροπές 

(όπως περιγράφηκαν παραπάνω) και τρεις Οµάδες Εργασίας. Οι οµάδες εργασίας 

µπορούµε να θεωρήσουµε ότι είναι η κύρια δοµή του ΣΚΕΑΒ και αυτές που 

υλοποιούν. Οι οµάδες σε κάθε περίπτωση συνεργάζονται µε τις επιτροπές για το 

σχεδιασµό δράσεων. 

∆ιαρκής Επιτροπή Καταλογογράφησης—παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα 

των εγγραφών. ∆ηµιουργεί διαδικασίες, προτείνει αλλαγές σε πολιτικές και 

στρατηγικές, αναπτύσσει τεκµηρίωση, και συµµετέχει στην ανάπτυξη προτύπων σε 

όλα τα format.  

∆ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής Καταλογογράφησης—όπως προηγούµενη 

επιτροπή, παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των εγγραφών καθιέρωσης. 

∆ηµιουργεί διαδικασίες, προτείνει αλλαγές σε πολιτικές και στρατηγικές, αναπτύσσει 

τεκµηρίωση, και συµµετέχει στην ανάπτυξη προτύπων σε όλα τα format. 



Οµάδα εργασίας Αυτοµατισµού --προσδιορίζει ζητήµατα αυτοµατοποίησης 

προκειµένου να εφαρµοστεί η αποστολή του προγράµµατος, διατυπώνει τις τεχνικές 

προδιαγραφές προς τους προµηθευτές, και διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ των 

συµµετεχόντων του προγράµµατος µε την υποστήριξη των βιβλιογραφικών 

εργαλείων 

Οµάδα προτύπων-- αναπτύσσει και προωθεί τη χρήση των αµοιβαία αποδεκτών 

προτύπων που υποστηρίζουν τη δηµιουργία και την ευρεία χρήση εγγραφών κατά 

τρόπο οικονοµικώς αποδοτικό. 

Οµάδα εργασίας Εκπαίδευσης— προγραµµατίζει επιµορφωτικά σεµινάρια για τους 

καταλογογράφους και workshops, µέσω της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης.  

 

Σενάρια εργασίας - Αποφάσεις 

Βασικό συστατικό και βάση για την ανάπτυξη της Συνεργασίας αποτελεί πλέον ο 

Συλλογικός Κατάλογος και το Εθνικό Αρχείο Καθιερώσεων, το οποίο όλοι θα 

συµβουλευόµαστε και θα ενηµερώνουµε. Ο Συλλογικός Κατάλογος καλείται να 

καλύψει την ανάγκη δηµιουργίας εθνικών αρχείων καθιερώσεων µε συνεργατική 

προσπάθεια και συλλογική ευθύνη. 

Ιδιαίτερα, για τη δηµιουργία του αρχείου καθιερωµένων θεµατικών επικεφαλίδων 

(authority records) µε την απαραίτητη συνδετική δοµή απαιτείται κεντρικός έλεγχος ή 

τουλάχιστον εποπτεία. Για τη διαδικασία αυτή δεν προσφέρονται µέθοδοι 

αυτοµατοποίησης. 

Ο αυτοµατοποιηµένος έλεγχος καθιερώσεων (authority control) είναι µια 

πολυσύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία όταν επιχειρείται να γίνει κεντρικά σε 

συλλογικούς καταλόγους. ∆εν είναι τυχαίο που η Library of Congress ή το PCC δεν 

εφαρµόζουν προς το παρόν την αυτοµατοποιηµένη σύνδεση των βιβλιογραφικών 

βάσεων δεδοµένων µε τις βάσεις καθιερωµένων όρων και έχουν εντάξει µια τέτοια 

διερεύνηση στον παραπέρα στρατηγικό σχεδιασµό τους. Η διαδικασία που 

ακολουθούν οι παραπάνω οργανισµοί είναι η παράλληλη ανάπτυξη µιας 

βιβλιογραφικής βάσης και µιας βάσης καθιερωµένων όρων και ο έλεγχος ποιότητας 

της βιβλιογραφικής βάσης επιτυγχάνεται µε την εκπαίδευση των καταλογογράφων 

στην τήρηση των κανόνων και πρακτικών καθιέρωσης επικεφαλίδων. 

 

Α. Γραφείο Καθιερώσεων 

Για τη λειτουργία και στήριξή του προαναφερόµενου Αρχείου Καθιερώσεων απαιτείται 

η Λειτουργία ενός Γραφείου Καθιερώσεων στο παράδειγµα του PCC (SACO-Subject 

Authority Cooperative program, και NACO- Names Authority Cooperative program).  



Απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να δροµολογηθούν για τη σύσταση του Αρχείου 

είναι: 

1. Να διατυπωθούν οι Αρχές λειτουργίας και συνεργασίας µεταξύ όλων των 

εµπλεκόµενων βιβλιοθηκών. 

2. Να συσταθεί το Γραφείο Καθιερώσεων το οποίο θα είναι υπεύθυνο για: 

• την ενηµέρωση, διατήρηση, συντήρηση και  επικύρωση των θεµάτων 

(µαζί µε τη Συµβουλευτική Επιτροπή). 

• Τη συστηµατική διοχέτευση αλλαγών ή µεταβολών προς το Συλλογικό 

Κατάλογο και κατ’ επέκταση στις επιµέρους Βιβλιοθήκες (ενηµέρωση 

για αλλαγές που έχουν γίνει σε µορφή Monthly Bulletin). 

• την τυποποίηση του τρόπου ενηµέρωσης-διόρθωσης των θεµάτων και 

ονοµάτων από τις συµµετέχουσες βιβλιοθήκες (οδηγίες, φόρµες, µέσα 

επικοινωνίας)  

• την εξαγωγή ετήσιων στατιστικών πινάκων εισαγωγής νέων 

καθιερώσεων, αλλαγών ή τροποποιήσεων ανά βιβλιοθήκη. 

• Να συντηρεί την ιστοσελίδα του Γραφείου η οποία θα εµπεριέχει 

κυρίως: τρέχουσα ενηµέρωση για δράσεις ή πολιτικές, αρχείο 

αναφορών (reports) και υποστηρικτικά εργαλεία για καθιερώσεις 

3. Να αναζητηθεί το κατάλληλο Λογισµικό που θα φιλοξενεί τα authority record 

(αγορά έτοιµου ή κατασκευή του µε εθνική τεχνογνωσία). Το αρχείο θα 

δηµιουργηθεί ξεχωριστά από τον Συλλογικό Κατάλογο µε την προοπτική της 

διατήρησης «καθαρών» καθιερωµένων εγγραφών. Εντούτοις, βασική προοπτική 

είναι το αρχείο αυτό σύντοµα να βοηθήσει στον έλεγχο και την ταυτοποίηση των 

Ονοµάτων και Θεµάτων του Συλλογικού Καταλόγου (authority control).  

4. Ως εκκίνηση για το αρχείο µπορούµε να βασιστούµε σε σηµαντικές και 

συστηµατικές εργασίες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα από το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο, το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, την Εθνική 

Βιβλιοθήκη κ.ά. [Που θα ήθελα να µας το γνωστοποιήσουν στη συζήτηση που θα 

ακολουθήσει]. 

Η ανάγκη για τα παραπάνω είναι έκδηλη αν αναλογιστούµε την έλλειψη ενός πλήρους 

και διαρκώς ανανεούµενου εθνικού αρχείου θεµάτων και ονοµάτων. Οι έλληνες 

βιβλιοθηκονόµοι βρίσκονται αποκοµµένοι, κάνουν επαναλαµβανόµενες εργασίες 

όπως: της ερµηνείας των θεµάτων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, διαφορετική 

χρήση του MARC authority και κ.λπ.. Αν παρατηρήσουµε τις εγγραφές του 

Συλλογικού Καταλόγου γίνεται εύκολα αντιληπτό το πρόβληµα συνεργασίας και 

ερµηνείας των κανόνων, η διαφορετική αντιµετώπιση στη συµπλήρωση των authority 



files, η επανάληψη λαθών αλλά κυρίως αυτή κάθ’ αυτή η ποιότητα των εγγραφών 

µας. 

Παράδειγµα, ελληνικά και αγγλικά authorities (τις περισσότερες φορές όχι 

συµπληρωµένα) χωρίς σύνδεση µεταξύ τους. Η αναφορά του όρου που 

µεταφράστηκε δηλώνεται σε διάφορα πεδία ή δεν δηλώνεται καθόλου.  

 

Β. Η τυποποίηση της εργασίας µας (για καθιερώσεις) 

Σύµφωνα µε τη Μελέτη για τη ∆ηµιουργία του Συλλογικού Καταλόγου1 θα πρέπει να 

συµφωνήσουµε και να τηρούµε όλοι τα εξής: 

1. Ονόµατα 

Α. Κανόνες 

Για την καθιέρωση της µορφής των επικεφαλίδων και τις παραποµπές πρέπει να 

ακολουθούνται τα κεφάλαια 22-25 και 26 αντίστοιχα των ΑΑΚΚ2.  

Β. Βοηθητικά εργαλεία 

Βασικά βοηθήµατα για τη καθιέρωση της µορφής των επικεφαλίδων και τις 

παραποµπές πρέπει να αποτελέσουν τα: 

• Names of Persons: National usages for Entry in Catalogues. 3rd ed. Comp. 

IFLA International Office for UBC. London: IFLA International Office for UBC, 

1977.  

• Form and Structure of Corporate Headings : Recommendations of the 

Working Group on Corporate Headings. Approved by the Standing 

Committees of the IFLA Section on Cataloguing and the IFLA Section on 

Official Publications. 1980.  

• Guidelines for Authority and Reference Entries. Recommended by the 

Working Group on an International Authority System; approved by the 

Standing Committees of the IFLA Section on Cataloguing and the IFLA 

Section on Information Technology. London: IFLA International Programme 

for UBC, 1984.  

Γ. Εθνικές πρακτικές 

Επιπρόσθετες πρακτικές που θα προσαρµόζονται στην εθνική χρήση ονοµάτων 

ελληνικών και ξένων πρέπει να διερευνηθούν και τυποποιηθούν. Παραποµπές βλέπε 

από την ελληνική γραφή ενός ονόµατος στην καθιερωµένη µορφή του πρέπει να 

                                                 
1 http://www.ntua.gr/library/deliv01.htm 



εµπλουτίζουν την εγγραφή καθιέρωσης ξένων ονοµάτων. Η δυνατότητα αυτόµατης, 

µε σύνθετες τεχνικές µεταγραµµατισµού, δηµιουργίας ή υποβολής πρότασης για 

τέτοιες παραποµπές πρέπει να µελετηθεί. 

∆. Βοηθητικές πηγές 

Βοηθητικές πηγές που θα µπορούσαν να χρησιµοποιούνται για την καθιέρωση της 

µορφής των επικεφαλίδων θα πρέπει να καταγραφούν ανά κατηγορία επικεφαλίδας 

(φυσικά πρόσωπα, συλλογικά όργανα, γεωγραφικά ονόµατα), γλώσσας αλλά και 

θεµατικού πεδίου που υπάγονται οι δραστηριότητες του φυσικού προσώπου ή του 

συλλογικού οργάνου. 

 [Εκτενή αναφορά σχετικά µε τις πηγές θα γίνει στο σεµινάριο-συζήτηση που θα 

ακολουθήσει. Οι πηγές αυτές θα εµφανίζονται και στην Ιστοσελίδα του ΣΚ] 

Ε. Αρχείο καθιερωµένων ονοµάτων 

Αρχικές πηγές για τη δηµιουργία ενός αρχείου καθιερωµένων ονοµάτων σε 

ηλεκτρονική µορφή του συλλογικού καταλόγου πρέπει να αποτελέσουν: 

α) Το αρχείο καθιερωµένων ονοµάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας. 

β) Το αρχείο καθιερωµένων ονοµάτων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of 

Congress Name Authority File - LCNAF) 

γ) Αρχεία καθιερωµένων ονοµάτων σε MARC Format από τις συµµετέχουσες 

βιβλιοθήκες 

Το LCNAF διατίθεται ήδη κεντρικά από το συλλογικό κατάλογο µε εξασφαλισµένα 

δικαιώµατα χρήσης για όλες τις συνεργαζόµενες βιβλιοθήκες.  

Η διόρθωση (εντοπισµός πολλαπλών εγγραφών καθιέρωσης για το ίδιο όνοµα, 

συγχώνευσή τους και µαζική ενηµέρωση των επικεφαλίδων στις βιβλιογραφικές 

εγγραφές) και η αναβάθµιση αυτών των εγγραφών (εµπλουτισµός µε τις σωστές 

παραποµπές) στο µεγαλύτερο µέρος τους θα πρέπει να γίνει κεντρικά στην Α΄ φάση 

υλοποίησης (Φάση που διανύουµε αυτή τη στιγµή) και να ολοκληρωθεί συνεργατικά 

στη Β’ φάση (Φάση στην οποία πρόκειται να περάσουµε από δω και πέρα). 

(Περισσότερες πληροφορίες για τις φάσεις ενηµέρωσης Βλέπε στην αντίστοιχη 

Μελέτη για τη ∆ηµιουργία του ΣΚ). 

ΣΤ. Ενηµέρωση αρχείου καθιερωµένων όρων 



Τα τοπικά συστήµατα από την Β’ φάση υλοποίησης και µετέπειτα θα πρέπει να 

συµβουλεύονται το κεντρικό αρχείο καθιερωµένων όρων πριν καθιερώσουν τοπικά 

κάποια επικεφαλίδα. Νέες εγγραφές καθιέρωσης: 

α) θα δηµιουργούνται τοπικά µε βάση τα παραπάνω πρότυπα και πηγές καθώς και τις 

πρακτικές που θα αναπτυχθούν και θα υποβάλλονται κατευθείαν στο κεντρικό αρχείο 

καθιερώσεων  

Ή 

β) θα δηµιουργούνται κεντρικά στο συλλογικό κατάλογο ύστερα από πρόταση της 

ενδιαφερόµενης βιβλιοθήκης που θα περιλαµβάνει τα απαραίτητα στοιχεία για την 

καθιέρωση. 

[∆ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΜΕΣ] 

Επικοινωνία του συλλογικού καταλόγου προς τα τοπικά συστήµατα για ενηµέρωση 

των τοπικών αρχείων καθιέρωσης εξαιτίας αναβάθµισης ή διόρθωσης των εγγραφών 

καθιέρωσης του κεντρικού αρχείου θα πρέπει να εξασφαλιστεί αρχικά µε 

εβδοµαδιαίες αναφορές τροποποιήσεων και µελλοντικά µε άλλον περισσότερο 

αυτοµατοποιηµένο τρόπο, που θα πρέπει να µελετηθεί. 

Σε επόµενη φάση, που θα ενεργοποιηθεί µετά από ένα ή δύο χρόνια, οι 

Βιβλιογραφικές εγγραφές που περιλαµβάνουν επικεφαλίδες που δεν ελέγχονται από 

κάποια εγγραφή καθιέρωσης του αρχείου καθιερωµένων όρων του συλλογικού 

καταλόγου θα πρέπει να παραµένουν για ένα χρονικό διάστηµα σε ένα προσωρινό 

αρχείο και να είναι ανακτήσιµες µε λέξεις-κλειδιά από τα µη ελεγχόµενα πεδία. Στόχος 

είναι, στη βέλτιστη λειτουργία του συλλογικού καταλόγου, όλες οι επικεφαλίδες των 

βιβλιογραφικών εγγραφών να ελέγχονται από το αρχείο καθιερωµένων όρων του 

συλλογικού καταλόγου. 

1. Θέµατα 

Ο παραπάνω µηχανισµός ενηµέρωσης είναι ο ίδιος και στα θέµατα. Ορισµένα όµως 

σηµαντικά ζητήµατα, τα οποία χρήζουν αποφάσεων και καθορισµό πολιτικής είναι τα 

εξής: 

Η ανάκτηση των βιβλιογραφικών εγγραφών µε βάση τη θεµατική επικεφαλίδα θα 

πρέπει να µπορεί να γίνεται και στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.  



Η χρησιµοποίηση της αγγλικής γλώσσας για τη θεµατική ανάλυση των τεκµηρίων 

καθίσταται απαραίτητη και για θεωρητικούς λόγους: 

• η αγγλική γλώσσα χρησιµοποιείται ή προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί ως 

γλώσσα διδασκαλίας µαθηµάτων σε µεταπτυχιακό επίπεδο σε πολλά 

ακαδηµαϊκά ιδρύµατα 

• καθίσταται δυνατή διεθνώς η θεµατική πρόσβαση στο συλλογικό κατάλογο 

• οι θεµατικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου αποτελούν ίσως 

τον πιο ολοκληρωµένο και ενηµερωµένο κατάλογο διεθνώς 

αλλά και για λόγους περισσότερο πρακτικούς: 

• οι θεµατικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου είναι αποδεκτές 

από το σύνολο σχεδόν των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών και χρησιµοποιούνται 

ήδη από τις περισσότερες βιβλιοθήκες στην αγγλική γλώσσα, στην καλύτερη 

περίπτωση συνοδευόµενες από ελληνική µετάφραση 

• το µεγαλύτερο τµήµα των συλλογών των βιβλιοθηκών είναι στην αγγλική 

γλώσσα και οι πηγές για αναδροµική και έτοιµη καταλογογράφηση 

περιλαµβάνουν θεµατικές επικεφαλίδες στην αγγλική γλώσσα. 

Εργαλεία για την καθιέρωσή τους: 

α) Για την αγγλική γλώσσα  

Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται οι Library of Congress Subject headings (LCSH) και 

το αντίστοιχο αρχείο σε ΜARC Library of Congress Subject Authorities το οποίο είναι 

διαθέσιµο µέσω του συλλογικού καταλόγου σε όλες τις βιβλιοθήκες. 

β) Για την ελληνική γλώσσα  

Θα πρέπει να χρησιµοποιείται ο Κατάλογος καθιερωµένων θεµάτων της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης (ΕΒΕΚΘ) που βασίζεται στο LCSH και το αντίστοιχο αρχείο σε ΜARC για 

το οποίο θα πρέπει να εξασφαλιστεί η διαθεσιµότητά του µέσω του συλλογικού 

καταλόγου σε όλες τις βιβλιοθήκες.  

Το αρχείο καθιερωµένων θεµάτων της ΕΒΕ παρ’ όλες τις ατέλειες και ελλείψεις του 

αποτελεί σήµερα το µεγαλύτερο αρχείο καθιερωµένων θεµάτων στην ελληνική 

γλώσσα µε την πιο ολοκληρωµένη συνδετική δοµή και θα πρέπει να αποτελέσει τη 

βάση για την περαιτέρω συνεργατική βελτίωση και ανάπτυξή του. Επειδή η 

συνένωση των αρχείων καθιερωµένων θεµάτων των τοπικών συστηµάτων είναι 

αδύνατη λόγω των διαφορετικών συνδετικών δοµών τους, αρχεία καθιερωµένων 



θεµάτων, που αποδίδουν στην ελληνική γλώσσα θεµατικές επικεφαλίδες της LCSH, 

θα µπορούσαν να συναποτελέσουν ένα βοηθητικό αρχείο-πηγή για τον εµπλουτισµό 

του ΕΒΕΚΘ και τον µετασχηµατισµό του στο Εθνικό Αρχείο Καθιερωµένων Θεµάτων 

(ΕΑΚΘ). 

Θεµατικές επικεφαλίδες εκτός LCSH για την αγγλική γλώσσα και εκτός ΕΑΚΘ για την 

ελληνική θα θεωρούνται τοπικές και δεν θα ελέγχονται από το αρχείο καθιερώσεων 

του συλλογικού καταλόγου. Η χρήση τοπικών θεµατικών επικεφαλίδων ή τοπικών 

θεµατικών όρων θα µπορεί να γίνεται από τα τοπικά συστήµατα µόνο υπό την 

προϋπόθεση ότι ακολουθείται αυστηρός διαχωρισµός των θεµατικών επικεφαλίδων 

της LC, των θεµατικών επικεφαλίδων της ΕΒΕ στην ελληνική γλώσσα και των 

τοπικών θεµατικών επικεφαλίδων ή όρων ευρετηρίασης που είτε προέρχονται από 

άλλους θησαυρούς είτε είναι ελεύθεροι.  

Ο προσδιορισµός του θησαυρού γίνεται και στα δύο Format στα πεδία 6ΧΧ µε τη 

χρήση του υποπεδίου $2 στο δε MARC 21 µε την τιµή του δεύτερου δείκτη 7. 

Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη να οριστεί κωδικός για τις θεµατικές 

επικεφαλίδες της ΕΒΕ (και µετέπειτα του Εθνικού Αρχείου) για χρήση τους στα δύο 

format καθώς επίσης και όποιων άλλων θεµατικών καταλόγων χρησιµοποιούµε.  

Αυτή τη στιγµή (µε πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας) 

έχουµε πάρει κωδικό για τις θεµατικές επικεφαλίδες της ΕΒΕ και είναι ο εξής: 

[∆ιαφάνεια, και παράδειγµα εφαρµογής] 

 

Μετάφραση θεµατικών όρων και Πεδίο 7ΧΧ.  

 

Οι βιβλιοθήκες χρησιµοποιούν στις βιβλιογραφικές εγγραφές τους:  

α) ελληνικούς όρους για ελληνικές και αγγλικούς όρους για ξένες εγγραφές,  

β) ελληνικούς όρους για όλες τις εγγραφές,  

γ) αγγλικούς όρους για όλες τις εγγραφές,  

δ) ελληνικούς ΚΑΙ αγγλικούς όρους σε όλες τις εγγραφές. 

Έχουµε έτσι, ελληνικά και αγγλικά authorities (τις περισσότερες φορές όχι 

συµπληρωµένα ) και χωρίς σύνδεση µεταξύ τους. Η αναφορά του όρου που 

µεταφράστηκε δηλώνεται σε διάφορα πεδία (See ή See Also) ή δεν δηλώνεται 

καθόλου.  

Για την επίτευξη του στόχου της δίγλωσσης θεµατικής πρόσβασης στο συλλογικό 

κατάλογο υπάρχουν τρεις δυνατές προσεγγίσεις: 



a. Η δηµιουργία ενός αρχείου καθιερωµένων όρων που θα περιλαµβάνει 

καθιερωµένους όρους σε µία γλώσσα και συσχετισµένους µε παραποµπές τύπου 

βλέπε µή καθιερωµένους όρους σε µια δεύτερη. 

Μοντέλο εγγραφής καθιέρωσης (Authority) 

2xx (UNIMARC) ή 1xx (MARC21) Eλληνικός όρος 

4xx (UNI/21 MARC) Αντίστοιχος όρος στην αγγλική 

  

Μοντέλο βιβλιογραφικής εγγραφής που ελέγχεται 

6xx (UNI/21 MARC) Ελληνικός όρος 

  

b. Η δηµιουργία ενός αρχείου καθιερωµένων όρων που θα περιλαµβάνει 

καθιερωµένους όρους και στις δύο γλώσσες χωρίς συσχέτιση µεταξύ τους. 

Μοντέλο εγγραφών καθιέρωσης (Authority) 

Εγγραφή Α 

2xx (UNIMARC) ή 1xx (MARC21) Eλληνικός όρος 

  

Εγγραφή Β 

2xx (UNIMARC) ή 1xx (MARC21) Αντίστοιχος όρος στην 

αγγλική 

  

Μοντέλο βιβλιογραφικής εγγραφής που ελέγχεται 

6xx (UNI/21 MARC) Ελληνικός όρος 

6xx (UNI/21 MARC) Αντίστοιχος όρος στην αγγλική 

  



c. Η δηµιουργία ενός αρχείου καθιερωµένων όρων που θα περιλαµβάνει 

καθιερωµένους όρους και στις δύο γλώσσες συσχετισµένους µεταξύ τους. 

Μοντέλο εγγραφών καθιέρωσης (Authority) 

Εγγραφή Α 

2xx (UNIMARC) ή 1xx (MARC21) Eλληνικός όρος 

7xx (UNI/21 MARC) Αντίστοιχος όρος στην αγγλική 

  

Εγγραφή Β 

2xx (UNIMARC) ή 1xx (MARC  21) Αγγλικός όρος 

7xx (UNI/  21 MARC) Αντίστοιχος όρος στην ελληνική 

  

Μοντέλο βιβλιογραφικής εγγραφής που ελέγχεται 

6xx (UNI/21 MARC) Ελληνικός ή αγγλικός όρος 

  

Η πρώτη προσέγγιση παρότι αφορά περιπτώσεις χωρών όπου κυριαρχεί µία γλώσσα 

όπως στην Ελλάδα έχει το µειονέκτηµα ότι συσχετίζει ιεραρχικά τους όρους µόνο 

στην µία γλώσσα χάνοντας τη συνδετική δοµή του θησαυρού της δεύτερης γλώσσας. 

Στην περίπτωσή µας αυτό θα µας υποχρέωνε να επιλέξουµε ένα αρχείο πολύ 

µικρότερου µεγέθους µε µια σαφώς φτωχότερη συνδετική δοµή (ΕΒΕΚΘ) έναντι ενός 

πολύ µεγαλύτερου µε µια πολύ πλουσιότερη συνδετική δοµή (LCSH). 

Η δεύτερη προσέγγιση έχει το µειονέκτηµα της επανάληψης των θεµατικών 

επικεφαλίδων και στις δύο γλώσσες σε κάθε βιβλιογραφική εγγραφή (Π.χ. για 100 

βιβλιογραφικές εγγραφές µε θέµα Χ θα πρέπει να εισαχθούν 100 θεµατικές 

επικεφαλίδες στη µία γλώσσα Χ1 και 100 θεµατικές επικεφαλίδες στην άλλη γλώσσα 

Χ2) πράγµα που θα σήµαινε έναν τεράστιο όγκο δουλειάς αν αναλογιστούµε τον 

αριθµό εγγραφών των τοπικών συστηµάτων που περιλαµβάνουν θεµατικές 

επικεφαλίδες µόνο στη µία γλώσσα. Παρουσιάζει παρόλα αυτά το αντίστοιχο σχετικό 



πλεονέκτηµα της χρησιµοποίησης του ξενόγλωσσου αρχείου (LCSH) χωρίς καµιά 

επέµβαση. 

Η τρίτη προσέγγιση είναι η ορθότερη. Εξασφαλίζει δίγλωσσο θησαυρό µε ισχυρή 

συνδετική δοµή και δίνει τη δυνατότητα ελέγχου βιβλιογραφικών εγγραφών που είτε 

περιλαµβάνουν θεµατικές επικεφαλίδες στην µία γλώσσα, είτε στην άλλη είτε και στις 

δύο. Το σχετικό µειονέκτηµα που έχει είναι πως αν εφαρµοστεί αυστηρά (δηλ. για 

κάθε επικεφαλίδα στην Α γλώσσα πρέπει να υπάρχουν δύο εγγραφές καθιέρωσης µία 

στην Α γλώσσα και µία στη Β) θα υπάρξουν εγγραφές καθιέρωσης που δεν θα 

ελέγχουν καµία θεµατική επικεφαλίδα στις βιβλιογραφικές εγγραφές. Το µειονέκτηµα 

αυτό µπορεί να ξεπεραστεί αν ο τελικός χρήστης ανακτά αµέσως και τις εγγραφές 

που περιέχουν τον συσχετιζόµενο µέσω του πεδίου 7ΧΧ όρο χωρίς το ενδιάµεσο 

στάδιο της παραποµπής τύπου βλέπε επίσης. 

∆ιερευνάται, λοιπόν, η προοπτική χρήσης του πεδίου 7ΧΧ – Heading Linking 

Entries (MARC-21) για τον αγγλικό όρο που µεταφράζουµε και ΟΧΙ άλλα πεδία. Αυτό 

θα βοηθήσει αφενός σε µία τυποποίηση της πρακτικής και αφετέρου στην παράλληλη 

ανάπτυξη του ελληνικού αρχείου θεµάτων και τη διατήρηση του δίγλωσσου 

θεµατικού αρχείου (authority ελληνικά και αγγλικά), µε συνδεδεµένους όµως τους 

όρους.  

 

[ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ-∆ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Barry] 

 

Από τη στιγµή που υπάρξει αντιστοίχηση των όρων στα authorities δεν θα 

συντρέχει λόγος:  

• να εµφανίζονται σε µία βιβλιογραφική εγγραφή αγγλικά και ελληνικά θέµατα, 

(όπως κάποιες βιβλιοθήκες εφαρµόζουν) 

• να µεταφράζουµε όλα τα αγγλικά authorities και αντίστροφα όλα τα ελληνικά 

στα αγγλικά (!). (όπως κάνουν κάποιες άλλες) 

 

Η παραπάνω επιλογή: 

• δεν θα αποτρέψει τις βιβλιοθήκες να εναρµονιστούν  

• δεν δηµιουργεί πρόβληµα αναδροµικής διόρθωσης ή αλλαγής πολιτικής 

• δεν απαιτεί µετάφραση σε κάθε όρο. Έχουµε στη βάση µας ελληνικά και 

αγγλικά authorities και η σύνδεσή τους γίνεται όταν προκύπτει ανάγκη. 

 

Υποστηρικτικά Εργαλεία 

Όλα τα παραπάνω σενάρια για Συνεργατική Καταλογογράφηση δεν µπορούν να 

υλοποιηθούν σε ικανοποιητικό βαθµό ή καθόλου αν δεν υποστηριχθούν από 



Βιβλιοθηκονοµικά Εργαλεία και ηλεκτρονικές πηγές στις οποίες όλοι θα έχουµε 

πρόσβαση. Γι’ αυτό θεωρείται απαραίτητη η εξασφάλιση από τον ΣΕΑΒ κοινής 

πρόσβασης όλων των βιβλιοθηκών ενδεικτικά στα παρακάτω: 

• LC Authorities  

(θέµατα και Ονόµατα) που ήδη προσφέρονται από την ιστοσελίδα του ΣΚ. 

• Classification Web 

το οποίο περιλαµβάνει: LCSH, LCCN, συσχετίσεις µεταξύ τους και µε 

ταξινόµηση Dewey.  

• OCLC Connection 

Το οποίο περιλαµβάνει:το WordCat (για copy cataloging) και το Web Dewey 

• Cataloger’s Desktop 

Που περιλαµβάνει: 

Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2)  

Library of Congress Rule Interpretations  

Subject Cataloging Manuals  

MARC 21 Formats  

Latest editions of all MARC code lists  

Complete list of resources  

• BookWhere (copy cataloging) 

 

Εγγραφή πυρήνας (core record) 

Στα πλαίσια της συνεργασίας µας θα πρέπει να συµφωνήσουµε σε ορισµένα ζητήµατα 

όπως είναι η ποιότητα. Θα πρέπει δηλαδή να δούµε τα σηµεία εκείνα τα οποία είναι 

απαραίτητα ώστε οι εγγραφές µας να θεωρούνται ποιοτικές. Μπορούµε, λοιπόν, να 

υιοθετήσουµε το µοντέλο της εγγραφής πυρήνα του PCC2. 

Η εγγραφή πυρήνας παρουσιάζει ένα νέο επίπεδο καταλογογράφησης µεταξύ του 

ελάχιστου και του πλήρους επιπέδου. ∆εδοµένου του κόστους της 

καταλογογράφησης και τη συρρίκνωση των πληροφοριών στις βιβλιοθήκες, το PCC  

αναγνώρισε την ανάγκη για ένα νέο καταλογογραφικό εργαλείο και ανέπτυξε τα 

πρότυπα core.  

Αυτά τα πρότυπα ορίζουν τα βασικά στοιχεία και δεδοµένα που πρέπει πάντοτε να 

περιλαµβάνονται σε κάθε εγγραφή core. Ωστόσο επιτρέπει υπέρβαση και προτείνει 

στις βιβλιοθήκες ένα νέο επίπεδο ευελιξίας στους τοπικούς καταλόγους τους. Οι 

εγγραφές core: 

1. Συναντούν έτσι τις ειδικές απαιτήσεις (πρότυπα που απαιτούν να 

συµπεριλαµβάνεται το ελάχιστο των πληροφοριών. Βλέπε IFLA) 

                                                 
2 http://www.loc.gov/catdir/pcc/bibco/bibco.html 



2. Έχουν όλα τα Ονόµατα, τις Σειρές (440/8ΧΧ) και τα Θεµατικά Σηµεία Πρόσβασης 

εναρµονισµένα µε πρότυπα, όπως της Βιβλιοθήκης του Κογρέσσου ή άλλα εθνικά. 

3. (Οι εγγραφές core) Είναι δυναµικές - η βιβλιοθήκη η οποία δηµιουργεί τη γνήσια 

core εγγραφή µπορεί να διαλέξει να υπερβεί το πρότυπο core ενώ άλλες 

βιβλιοθήκες µπορεί να επιλέξουν να εµπλουτίσουν µία υπάρχουσα core εγγραφή. 

(π.χ. µε τη συµπλήρωση σηµειώσεων, επιπλέον σηµείων πρόσβασης κ.λπ.). 

4. Προσφέρουν στις βιβλιοθήκες µεγαλύτερη ευελιξία στο να προσαρµόσουν την 

τοπική καταλογογραφική τους πρακτική στις τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες. 

 

Το δικό µας core record θα πρέπει να έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα 

συµφωνήσουµε και σηµεία πρόσβασης καθιερωµένα από τις πηγές που είχαµε 

προαναφέρει, κυρίως όµως τα αρχεία καθιερωµένων όρων του ΣΚΕΑΒ. 

 

Για τα αρχεία καθιερωµένων αποδόσεων (authorities) τα οποία, επίσης όλοι θα πρέπει 

να ενηµερώνουµε, µπορούµε να υιοθετήσουµε το πρότυπο της IFLA “Mandatory Data 

Elements for Internationally Shared Resource Authority Records : Report of the IFLA 

UBCIM Working Group on Minimal Level Authority Records and ISADN» 

http://www.ifla.org/VI/3/p1996-2/mlar.htm 

 

Συνοψίζοντας: Θα πρέπει να εναρµονιστούµε µε κοινά βιβλιογραφικά πρότυπα για: 

• Κανόνες καταλογογράφησης 

• Ελάχιστο επίπεδο βιβλιογραφικής περιγραφής (core record) 

• Αρχεία καθιερωµένων όρων 

o ονόµατα 

o θέµατα (ελληνικά, αγγλικά) 

• Τοπικά δεδοµένα (holdings) 

 

Να δούµε το θέµα της οργάνωσης Συνεχιζόµενης ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, όλων των 

συναδέλφων, επάνω στα ειδικά ζητήµατα εφαρµογής του µοντέλου Συνεργατικής 

Καταλογογράφησης. Οι κύριοι άξονες εκπαίδευσης πρέπει να αφορούν: 

• καθιέρωση ονοµάτων και θεµάτων 

• καθιέρωση µορφής θεµατικής επικεφαλίδας 

• παραποµπές 

• MARC authority 

• Εγγραφή πυρήνας (core record) 

 



Τελειώνοντας 

Για να µας βοηθήσετε, µπορείτε να επικοινωνείτε µαζί µας σε δύσκολα θέµατα που 

αντιµετωπίζετε, ή για απορίες στη χρήση του έντυπου ή ηλεκτρονικού LCSH Το 

Forum µέσω της ιστοσελίδας του ΣΚ λειτουργεί και µπορούµε να έχουµε ένα γόνιµο 

διάλογο από εκεί µέσα. ∆ιάλογος που τις περισσότερες φορές θα είναι η βάση για την 

έκδοση οδηγιών για διορθώσεις. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: µπορούν όλοι να χρησιµοποιούν το LC authorities file που έχει 

µεταφορτωθεί στον ΣΚ 

 

Ευελπιστούµε στη σύσταση µιας κεντρικής υπηρεσίας Authorities files. Έως τότε 

όµως έχουµε και έχετε πολύ δρόµο µε διορθώσεις, και αν χρειασθεί και µε σεµινάρια. 

 

Κι ας µην ξεχνάµε ότι τελικός στόχος µας είναι: 

• Να ελαχιστοποιηθεί η ανοµοιογένεια των θεµατικών όρων 

• Να µην γίνονται επαναλαµβανόµενα λάθη ή δουλειά από µέρους των 

καταλογογράφων.  

• Να µειωθεί το κόστος καταλογογράφησης και να αύξηθεί η ποιότητα των 

εγγραφών 

• Να υπάρξει σύνδεση των ελληνικών και αγγλικών όρων 

• Να µπορούµε να συνεργαστούµε µε φορείς όπως π.χ. OCLC, Google 

συνεισφέροντας εγγραφές 

• Κύρια, να αυξήσουµε την βοήθεια προς τον χρήστη ώστε να πετύχει 

υψηλότερη Ανάκληση και Ακρίβεια κατά την αναζήτηση του στον Κατάλογο. 



 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Core Bibliographic Record for Books – MARC21 
 

M = Mandatory (Υποχρεωτικό) 

MA = Mandatory if applicable (Υποχρεωτικό εάν εφαρµόζεται) 

 

USMARC UNIMARC  

LEADER & DIRECTORY:     RECORD LABEL MA 

∆ΙΑΦΟΡΑ ΠΕ∆ΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:  
001,003,005,008   

1XX Βλ. αντίστοιχες 
σελίδες 

010: Library of Congress Αριθµός 
ελέγχου (LCCN)    

 MA 

020: International Standard Book 
Number (ISBN) $a, $z  

010 MA 

040: Κωδικός πηγής 
καταλογογράφησης   

801 M 

042: Κωδικός πιστοποίησης   M 3 

050,082,086,090, etc.Ταξινοµικός 
# 

675, 676, 680, 

686 

M 4 

1XX Κύρια αναγραφή   7XX MA 

240: Οµοιόµορφος τίτλος     500, 501, 503 MA 5 

245: Μεταγραφή τίτλου, άλλων 
πληροφοριών τίτλου, µνείας ευθύνης  

200 M 

246: ∆ιάφορες µορφές τίτλου    510, 512, 513, 

514, 515, 516, 

517, 518, 520, 

530, 531, 532, 

540, 545 

MA 6 

250: Μνεία έκδοσης    205 MA 

260: Έκδοση (τόπος, εκδότης, 
χρόνος)  

210 M 

300: Φυσική περιγραφή    215 M 

                                                 
3 Πεδίο που χρησιµοποιείται σε εγγραφές που έχουν δηµιουργηθεί από 
βιβλιοθήκες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα για Cooperative Cataloging 
(pcc). 
4 Σηµειώστε έναν τουλάχιστον ταξινοµικό αριθµό από καθιερωµένο ταξινοµικό 
σύστηµα που υποστηρίζεται από τo MARC format. 
5 Σηµειώστε τον οµοιόµορφο τίτλο αν είναι γνωστός ή συµπεραίνεται εύκολα 
από το τεκµήριο που καταλογογραφείτε. 
6 Παραλλαγές τίτλου: Κριθείσες απαραίτητες από προσωπική κρίση 
καταλογογράφου ή της τοπικής πολιτικής. 



4XX: Μνεία Σειράς  225 MA 7 

5XX: Περιοχή σηµειώσεων   3XX MA 8 

500:  Πηγή τίτλου αν πρόκειται 
για άλλη από τη σ. τ.   

30X MA 

502:  Σηµείωση ∆ιατριβής   330 MA 9 

505:  Σηµείωση περιεχοµένων    327 MA 10 

533:  Σηµείωση αναπαραγωγής   325 MA 

6XX:  Θεµατικές επικεφαλίδες  600 - 615 MA 11 

7XX:  Πρόσθετες αναγραφές     7XX MA 12 

8XX:  Ίχνευση σειράς, κ. ά.    MA  

 

 

 

 

                                                 
7 Καταγράψτε την σειρά όπως εµφανίζεται σε ένα πεδίο 490 ή 440. 
8 Μόνο σηµειώσεις που βοηθούν και είναι απαραίτητες στην αναγνώριση του 
βιβλίου. ∆εν χρησιµοποιούνται για να δικαιολογήσουν πρόσθετες αναγραφές. 
9 Χρησιµοποιείται για µη εκδοθείσες διατριβές. 
10 Χρησιµοποιείται για πολύτοµα µε διαφορετικούς τίτλους. 
11 Μία έως δύο θεµατικές επικεφαλίδες από καθιερωµένο θησαυρό ή κατάλογο 
θεµατικών επικεφαλίδων. 
12 Τίθεται στην προσωπική κρίση του καταλογογράφου. Με βάση το σκεπτικό 
της εύκολης ανάκτησης του υλικού προσθέστε τις αναγραφές που θεωρείτε 
απαραίτητες. Οι πρόσθετες αναγραφές που καθορίζουν τις συνδεόµενες 
εγγραφές (linking entries) θεωρούνται MA (τοπική πολιτική). 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
 
 

 

UNIMARC – Enc. Level 

17 Encoding level 

• # = (blank) - full level 
• 1 = sublevel 1: not examined when the record was prepared for inclusion in a machine-

readable database. 
• 2 = sublevel 2: CIP 
• 3 = sublevel 3: less than full cataloguing 
 
 
 

UNIMARC minimal Record 

 

001  Record Identifier 

100  General Processing Data (Character positions 0-7, 22-24, 26-29) 

101  Language of the work (when applicable) 

120  Coded Data Field: Cartographic Materials - General (cartographic items only) 

123  Coded Data Field: Cartographic Materials - Scale and Co-ordinates (cartographic items 
only) 

200 $a Title and Statement of Responsibility, Title proper 

206  Material Specific Area: Cartographic Materials Mathematical Data (cartographic items 
only) 

801  Originating Source Field 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

 

Χρήσιµες URL 

 
 

- Συνεργατική καταλογογράφηση = Program for Cooperative Cataloguing (PCC), 

BIBCO- Core Record:   

http://lcweb.loc.gov/catdir/pcc  

 
- IFLA 

http://www.ifla.org  

 
- Μελέτη της IFLA για τα λειτουργικά προαπαιτούµενα των βιβλιογραφικών 

εγγραφών (Functional Requirements for Bibliographic Records) 
 

http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.htm 
 
 
 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ # 1 

 
CORE RECORD 
 
ENC LVL = 4 
 
1    001        96-123456 
2    040        CU $c CU 
3    042        pcc 
4    050  #4    DG304 $b .P36 1987 
5    100  2-    Paoletta, Erminio. 
6    245  13    Le grandi scoperte silenziose dell'archeologia : $b  

perch? le segrete tombe imperiali ad Acca Idea e a Romulea? : 
origini di Roma e avvio del nostro presente, misteriosofia e 
primordi di culti cristiani attraverso le ignorate epigrafi del 
Sarcofago Capitolino di Alessandro e Mamea e alla luce di 
iscrizioni e figure della Tavola orfica di Accadia e dei nuovi 
cippi di Bisaccia / $c Erminio Paoletta. 

7    246  30    Perch? le segrete tombe imperiali ad Acca Idea e a Romulea? 
8    260  -      Napoli : $b Laurenziana, $c 1987. 
9    300         227 p. : $b ill. ; $c 25 cm. 
10  600  00    Severus Alexander, $c Emperor of Rome, $d 208-235 $xTomb. 
11  600  00    Julia Mamaea, $d d. 235 $x Tomb. 
 
 
FULL LEVEL RECORD 
 
ENC LVL = [blank] 
                               
1    001        96-123456 
2    040        CU $c CU 
3    042        pcc 
4    043        e-it--- 
5    050  #4    DG304 $b .P36 1987    
6    100  1-    Paoletta, Erminio. 
7    245  13    Le grandi scoperte silenziose dell'archeologia : $b 

perch? le segrete tombe imperiali ad Acca Idea e a Romulea? : 
origini di Roma e avvio del nostro presente, misteriosofia e 
primordi di culti cristiani attraverso le ignorate epigrafi del 
Sarcofago Capitolino di Alessandro e Mamea e alla luce di 
iscrizioni e figure della Tavola orfica di Accadia e dei nuovi 
cippi di Bisaccia / $c Erminio Paoletta. 

8    246  30    Perch? le segrete tombe imperiali ad Acca Idea e a Romulea? 
9    260  -     Napoli : $b Laurenziana, $c 1987. 
10   300        227 p. : $b ill. ; $c 25 cm. 
11   504        Includes bibliographical references and index. 



12   600  00    Severus Alexander, $c Emperor of Rome, $d 208-235 $xTomb. 
13   600  00    Julia Mamaea, $d d. 235 $x Tomb. 
14   650  -0    Inscriptions, Latin $z Italy $z Accadia. 
15   650  -0    Inscriptions, Latin $z Italy $z Bisaccia. 
16   651  -0    Accadia (Italy) $x Antiquities, Roman. 
17   651  -0    Bisacia (Italy) $x Antiquities, Roman. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ # 2 
 
CORE RECORD 
 
      ENC LVL = 4 
 
1    001        96-123556 
2    040        CtY $c CtY 
3    042        pcc 
4    050  #4    DG738.29.M374 $b G35 1985   
5    100  2-    Galasso Calderara, Estella. 
6    245  13    La granduchessa Maria Maddalena d'Austria : $b 

un'amazzone tedesca nella Firenze medicea del '600 /$c Estella 
Galasso Calderara. 

7    246  30    Amazzone tedesca nella Firenze medicea del '600 
8    260  -     Genova : $b Sagep, $c c1985. 
9    300        178 p. ; $c 24 cm. 
10   600  00    Maria Maddalena, $c d'Austria, granduchessa, $d1587-1631. 
11   651  -0    Florence (Italy) $x History $y 1421-1737. 
 
 
 FULL LEVEL RECORD 
 
      ENC LVL = [blank] 
 
1    001        96-123556 
2    040        CtY $c CtY 
3    042        pcc 
4    043        e-it--- 
5    050  #4    DG738.29.M374 $b G35 1985   
6    100  2-    Galasso Calderara, Estella. 
7    245  13    La granduchessa Maria Maddalena d'Austria : $b 

un'amazzone tedesca nella Firenze medicea del '600 /$c Estella 
Galasso Calderara. 

8    246  30   Amazzone tedesca nella Firenze medicea del '600 
9    260  -      Genova : $b Sagep, $c c1985. 
10   300         178 p. ; $c 24 cm. 
11   504         Includes bibliographical references (p. 165-167) and index. 
12   600  00   Maria Maddalena, $c d'Austria, granduchessa, $d 1587-1631. 
14   600  00   Cosimo, $b II, $c Grand Duke of Tuscany, $d 1590-1621. 
15   600  30   Medici, House of. 
16   650  -0    Nobility $z Italy $z Florence $v Biography. 
17   650  -0    Nobility $z Austria $v Biography. 



ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ # 3 
 
 
CORE RECORD 
 
      ENC LVL = 4 
 
1    001         96-123656 
2    040        DLC $c DLC 
3    042         pcc 
4    050  00    HX289.7.B36 $b B37 1988     
5    100  1-    Barontini, Era. 
6    245  10    Diario : $b Ilio Barontini / $c Era Barontini, 

Vittorio Marchi. 
7    260  -    Livorno : $b Editrice Nuova fortezza, $c 1988. 
8    300      269 p., [64] p. of plates : $b ill. ; $c 22 cm. 
9    600  10    Barontini, Ilio, $d 1890-1951. 
10   700  1-    Marchi, Vittorio. 
 
 
FULL LEVEL RECORD 
 
      ENC LVL = [blank] 
 
1    001        96-123656 
2    040        DLC $c DLC 
3    043        e-it--- 
4    050  00    HX289.7.B36 $b B37 1988     
5    100  1-    Barontini, Era. 
6    245  10    Diario : $b Ilio Barontini / $c Era Barontini, 

Vittorio Marchi. 
7    260  -      Livorno : $b Editrice Nuova fortezza, $c 1988. 
8    300         269 p., [64] p. of plates : $b ill. ; $c 22 cm. 
9    504         Includes bibliographical references. 
10   600  10    Barontini, Ilio, $d 1890-1951. 
11   610  20    Partito comunista italiano. 
12   650  -0    Communists $x Italy $v Biography. 
13   650  -0    Italo-Ethiopian War, 1935-1936. 
14   650  -0    World War, 1939-1945 $x Underground movements $zItaly. 
15   651  -0    Livorno (Italy) $x Politics and government. 
16   700  1-    Marchi, Vittorio. 



Core Bibliographic Record for Books 

MARC 21 vs UNIMARC 
M = Mandatory (Υποχρεωτικό) 

MA = Mandatory if applicable (Υποχρεωτικό εάν εφαρµόζεται) 

 

MARC 21 UNIMARC  

LEADER & DIRECTORY:     RECORD LABEL MA 

∆ΙΑΦΟΡΑ ΠΕ∆ΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:  
001,003,005,008   

1XX Βλ. αντίστοιχες 
σελίδες 

010: Library of Congress Αριθµός 
ελέγχου (LCCN)    

 MA 

020: International Standard Book 
Number (ISBN) $a, $z  

010 MA 

040: Κωδικός πηγής 
καταλογογράφησης   

801 M 

#041: Κωδικός γλώσσας  MA 13 

042: Κωδικός πιστοποίησης   M 14 

050,082,086,090, etc.Ταξινοµικός 
# 

675, 676, 680, 

686 

M 15 

1XX Κύρια αναγραφή   7XX MA 

240: Οµοιόµορφος τίτλος     500, 501, 503 MA 16 

245: Μεταγραφή τίτλου, άλλων 
πληροφοριών τίτλου, µνείας ευθύνης  

200 M 

246: ∆ιάφορες µορφές τίτλου    510, 512, 513, 

514, 515, 516, 

517, 518, 520, 

530, 531, 532, 

540, 545 

MA 17 

250: Μνεία έκδοσης    205 MA 

260: Έκδοση (τόπος, εκδότης, 
χρόνος)  

210 M 

300: Φυσική περιγραφή    215 M 

                                                 
13 041 $a, $b ( εφαρµ. σε υλικό ανατ. γλωσσών µε περίληψη σε άλλη γλώσσα-
546) και $h θεωρούνται απαραίτητα στην περιγραφή του υλικού. 
14 Πεδίο που χρησιµοποιείται σε εγγραφές που έχουν δηµιουργηθεί από 
βιβλιοθήκες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα για Cooperative Cataloging 
(pcc). 
15 Σηµειώστε τον ταξινοµικό αριθµό στο πεδίο 050 καθώς και στο 099. 
16 Οµοιόµορφος τίτλος γνωστός (π.χ. Συλλογή, Collections, κ.λπ.) ή 
µετάφρασης. 
17 Παραλλαγές τίτλου: Κριθείσες απαραίτητες από προσωπική κρίση 
καταλογογράφου ή τοπικής. 



4XX: Μνεία Σειράς  225 MA 18 

5XX: Περιοχή σηµειώσεων   3XX MA 19 

500:  Πηγή τίτλου αν πρόκειται 
για άλλη από τη σ. τ.   

30X MA 

502:  Σηµείωση ∆ιατριβής   330 MA 20 

#504: Σηµείωση βιβλιογραφίας, 
κ.λπ. 

 MA  

505:  Σηµείωση περιεχοµένων    327 MA 21 

533:  Σηµείωση αναπαραγωγής   325 MA 

#546: Σηµείωση γλώσσας    MA22 

6XX:  Θεµατικές επικεφαλίδες  600 - 615 MA 23 

7XX:  Πρόσθετες αναγραφές     7XX MA 24 

8XX:  Ίχνευση σειράς, κ. ά.    MA  

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
♦ ∆εν διαγράφουµε πεδία από record για να το φέρουµε σε επίπεδο core. 

♦ Εγγραφή που έχει όλα τα πεδία της πλήρους (f) και είναι core 
κωδικοποιείται σαν full. 

 

                                                 
18 Καταγράψτε την σειρά όπως εµφανίζεται σε ένα πεδίο 490 ή 440. 
19 Μόνο σηµειώσεις που βοηθούν και είναι απαραίτητες στην αναγνώριση του 
βιβλίου. ∆εν χρησιµοποιούνται για να δικαιολογήσουν πρόσθετες αναγραφές. 
20 Χρησιµοποιείται για µη εκδοθείσες διατριβές. 
21 Χρησιµοποιείται για πολύτοµα µε διαφορετικούς τίτλους. 
22 Εφαρµόσιµη σε υλικό γραµµένο σε γλώσσες ανατολικών χωρών. 
23 Μία έως δύο θεµατικές επικεφαλίδες. 
24 Τίθεται στην προσωπική κρίση του καταλογογράφου. Με βάση το σκεπτικό 
της εύκολης ανάκτησης του υλικού προσθέστε τις αναγραφές που θεωρείτε 
απαραίτητες. Οι πρόσθετες αναγραφές που καθορίζουν τις συνδεόµενες 
εγγραφές (linking entries) θεωρούνται MA (τοπική πολιτική). 


