
0 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΩΝ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΩΝ (AUTHORITIES) 

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ματθαίος Ν. Στρατής 
Τμήμα Καταλόγων ΕΒΕ 

0 Κατάλογος των Authorities 
• Περιλαμβάνει το σύνολο των καθιερωμένων 

επικεφαλίδων που δημιουργούνται από το Τμήμα 
Καταλόγων της ΕΒΕ κατά την επεξεργασία του 
εισαγόμενου υλικού 

• Σήμερα εισάγονται στην ΕΒΕ περίπου 14000 
τίτλοι ετησίως απ' όλο το φάσμα των επιστημών 
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Αναδρομή 
1978: Έναρξη της δημιουργίας του 
1990: Μετατροπή των 
επικεφαλίδων σε μορφή UNIMARC 
1991: Έκδοση του Καταλόγου 
Επικεφαλίδων 

Καταλόγου 
υπαρχουσών 

Θεματικών 

1992: Έκδοση του Καταλόγου Καθιερωμένων 
Ονομάτων Φυσικών Προσώπων 
1999: Συστηματική ενημέρωση του 
2003: Έκδοση του Καταλόγου σε μ< 

Περιεχόμενα 
Κατάλογος περιλαμβάνει τις 

Καταλόγου 
3ρφή CD-ROM 

καθιερωμένες 
μορφές για τους ακόλουθους τύπους 
επικεφαλίδων: 
Ονόματα Φυσικών Προσώπων 
Θεματικούς Όρους 
Ονόματα Συλλογικών Οργάνων / Συναντήσεων 
Γεωγραφικά Ονόματα 
Ομοιόμορφους Τίτλους 
Ονόματα/Τίτλους ως Θέματα 
Οικογενειακά Ονόματα 



Ονόματα Φυσικών Προσώπων 
(Πεδίο 200) 

• Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην όσο το δυνατόν ορθότερη 
και πληρέστερη καθιέρωση των ελληνικών ονομάτων 
φυσικών προσώπων 

• Χρησιμοποιούμενες πηγές: Εγκυκλοπαίδειες, Βιογραφικά 
λεξικά, Επετηρίδες, Κατάλογοι άλλων Βιβλιοθηκών, 
LCAuthorities, Εκδότες, Διαδίκτυο, Τεκμήριο 

• Χρήση πεδίου 106 (Coded data field: 
Personal/Corporate/Family Name/Trademark used as 
Subject Heading) 

• Μελλοντική χρήση του πεδίου 120 (Coded Data Field: 
Personal Name) 

Θεματικοί Όροι (Πεδίο 250) 
• LCAuthorities: Κύρια πηγή προέλευσης όσον 

αφορά στην καθιέρωση του όρου, στις 
υποδιαιρέσεις και στις διασυνδέσεις του 

• Άλλες χρησιμοποιούμενες πηγές: 
Εγκυκλοπαίδειες, Επιστημονικά και γλωσσικά 
λεξικά, Κατάλογοι άλλων Βιβλιοθηκών, MeSH, 
Επικοινωνία με επιστήμονες και ειδικούς, 
Διαδίκτυο 

• Χρήση αστερίσκου (*) για να δηλωθεί το σημείο 
της γεωγραφικής υποδιαίρεσης 
Π.χ.: Γυναίκες* - Εκπαίδευση* 
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Ονόματα Συλλογικών Οργάνων 
/ Συναντήσεων (Πεδίο 210) 

• Χρησιμοποιούμενες πηγές: Τεκμήριο, 
Επαφή με Οργανισμούς/Φορείς, 
Διαδίκτυο, LCAuthorities 

Γεωγραφικά ονόματα (Πεδίο 215) 
• Επιλέγεται η ευρύτερα γνωστή και χρησιμοποιούμενη μορφή 

των γεωγραφικών τόπων 
• Χρήση διευκρινιστικής παρένθεσης: 

^ Σε μη μοναδικά ή μη ευρέως γνωστά γεωγραφικά ονόματα, π.χ.: 
Αρνίθα (Ρόδος) - Κοινωνική ζωή και έθιμα 

- Στα γεωγραφικά ονόματα εκτός του ελληνικού χώρου, π.χ.: Ρώμη 
(Ιταλία) 

> Στους νομούς, π.χ.: Λάρισα (Νομός) - Ιστορία 
r Στα ονόματα των νησιών, π.χ.: Τήνος (Κυκλάδες) - Αρχαιότητες 

• Στην περίπτωση των γεωγραφικών υποδιαιρέσεων 
ακολουθείται η «ιεραρχική» δόμηση του όρου 

Π.χ.: Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική - Ελλάς - Κυκλάδες 
(Νομός) - Πάρος 

• Χρησιμοποιούμενες πηγές: Εγκυκλοπαίδειες, Γεωγραφικά 
λεξικά, Διαδίκτυο 
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Ομοιόμορφοι Τίτλοι (Πεδίο 
230) 

• Οι ομοιόμορφοι τ ίτλοι χρησιμοποιούνται 
κατά την καταλογογράφηση για την 
ενοποίηση έργων που μπορεί να 
εμφανίζονται με διάφορες παραλλαγές του 
τ ίτλου τους 

• Χρησιμοποιούμενες πηγές: 
Εγκυκλοπαίδειες, Βιβλιογραφίες, 
Κατάλογοι άλλων Βιβλιοθηκών, Λεξικό 
Tusculum, LCAuthorities 

Ονόματα/Τίτλοι ως Θέματα 
(Πεδίο 240) 

• Χρησιμοποιούμενες πηγές: Εγκυκλοπαίδειες, 
Βιβλιογραφίες, Κατάλογοι άλλων Βιβλιοθηκών, 
Λεξικό Tusculum, LCAuthorities 

• Η επικεφαλίδα συντάσσεται με την τεχνική των 
Standard Subfields 
Π.χ.: 
240 ## $a Καζαντζάκης, Νίκος (1883-1957) $t Οδύσσεια 
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Οικογενειακά ονόματα (Πεδίο 
220) 

• Χρησιμοποιούμενες πηγές: Τεκμήριο, 
Εγκυκλοπαίδειες, Βιογραφικά λεξικά, 
LCAuthorities, Διαδίκτυο 

Μελλοντικά σχέδια 
• Έκδοση νέου CD-ROM των 

Authorities μετά την ολοκλήρωση 
της αναδρομικής καταλογογράφησης 

• Έκδοση Καταλόγου Τυποποιημένων 
Θεματικών Υποδιαιρέσεων 


