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Πεπίλητη 

Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία αιιά θαη πξαθηηθή έρεη θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα 

επηθξαηέζηεξα κνληέια αξρηηεθηνληθήο γηα ηε δεκηνπξγία ζπιινγηθψλ θαηαιφγσλ 

είλαη ηα εμήο: ηο θσζικό μονηέλο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε κηα θεληξηθή βάζε 

δεδνκέλσλ, ε νπνία πεξηέρεη φιεο ηηο βηβιηνγξαθηθέο εγγξαθέο, ηο εικονικό μονηέλο, 

ην νπνίν θάλεη ρξήζε ηνπ Ε39.50 πξσηνθφιινπ κε ηηο αλαδεηήζεηο λα γίλνληαη “on 

the fly” θαη ηο σβριδικό μονηέλο ην νπνίν είλαη κία ζπλέλσζε ησλ δχν παξαπάλσ θαη 

κπνξεί λα έρεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο.  

Οη βαζηθνί ζηφρνη φισλ ησλ κνληέισλ θαη πξνζπαζεηψλ πινπνίεζεο ζπιινγηθψλ 

θαηαιφγσλ είλαη θνηλνί θαη ζπλνςίδνληαη ζηνπο εμήο : λα απνηεινχλ κηα πινχζηα 

πεγή αμηφπηζησλ βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, ηθαλή λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο 

απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ ρξεζηψλ, λα εμαζθαιίδνπλ γξήγνξε, ζπλεπή θαη 

αμηφπηζηε αλάθηεζε απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ αλαδήηεζε ηνπ ρξήζηε, λα 

πεξηέρνπλ βηβιηνγξαθηθέο εγγξαθέο πςειήο πνηφηεηαο, αμηνπνηήζηκεο απφ ηνπο 

θαηαινγνγξάθνπο, λα επηηξέπνπλ ηε ιεηηνπξγία δηαδαλεηζκνχ, λα παξέρνπλ θηιηθφ 

πξνο ην ρξήζηε πεξηβάιινλ αλαδήηεζεο θαη ηέινο λα είλαη ζπκβαηνί κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαζψο θαη επεθηάζηκνη. 

Ζ αλνκνηνγέλεηα ζηελ εξκελεία θαη ρξήζε ησλ θνηλψλ πξνηχπσλ θαη θαλφλσλ 

θαηαινγνγξάθεζεο θαη ε πνηθηιία ησλ  πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζπλαληάκε 

ζηνλ ειιεληθφ ρψξν απνηέιεζε ηε ζεκαληηθφηεξε δπζθνιία ζηελ πνξεία πινπνίεζεο 

Σπιινγηθψλ Καηαιφγσλ. Δπίζεο ηα παξαπάλσ απνηεινχλ έλαλ επηπιένλ ιφγν γηα ηνλ 

νπνίν ζπλαληνχκε δηαθνξεηηθά κνληέια ζπιινγηθψλ θαηαιφγσλ ζήκεξα ζηελ 

Διιάδα. Άιινη ιφγνη δηαθνξνπνίεζεο ζρεηίδνληαη κε ηα πεξηζζφηεξα απφ έλα 

νξγαλσηηθά ζρήκαηα πνπ ήηαλ θαηά θαηξνχο ππεχζπλα γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ 

Σπιινγηθψλ Καηαιφγσλ. Οη θπξηφηεξεο πξνζπάζεηεο Σπιινγηθψλ Καηαιφγσλ ζηνλ 

Διιεληθφ ρψξν είλαη ν Σπιινγηθφο Καηάινγνο Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ 

Βηβιηνζεθψλ, ν Εέθπξνο, ε Αξγψ, ν Σπιινγηθφο Καηάινγνο ησλ Γεκνζηψλ 

Βηβιηνζεθψλ θ.α. 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζθνπεχεη λα παξνπζηάζεη κε ιεπηνκέξεηα ηα κνληέια 

αξρηηεθηνληθήο Σπιινγηθψλ Καηαιφγσλ θαη ηηο αληίζηνηρεο πινπνηήζεηο ηνπο ζηνλ 

Διιεληθφ ρψξν. Δπηπιένλ κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ 2,5 εθαηνκκπξίσλ εγγξαθψλ ησλ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ 

Βηβιηνζεθψλ θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Φπζηθνχ Σπιινγηθνχ Καηαιφγνπ ζα 

δηαθαλεί απφ ηε κία πσο είλαη δπλαηή ε επίηεπμε βειηίσζεο ησλ ηνπηθψλ ζπιινγψλ, 

θαη απφ ηελ άιιε ε αλάγθε γηα ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφ ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ 
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δεκηνπξγία ελφο «θνηλνχ» θαηαινγνγξαθηθνχ ζπλεξγαηηθνχ ζρήκαηνο. Δπίζεο, 

βαζηθφ ζπκπέξαζκα απφ ηελ αλάιπζε πνπ ζα γίλεη είλαη ε θαηάδεημε ηεο 

αιιεινζπκπιήξσζεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα κνληέια κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη ε 

αλάγθε γηα ζπλεξγαζία ζηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο, ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε 

εθκεηάιιεπζε ησλ ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δπν θηινζνθηψλ ζε ζρέζε κε 

ηε δεκηνπξγία ρξήζηκσλ βηβιηνγξαθηθψλ εξγαιείσλ ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ 

πιεξνθνξίαο. 
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Abstract  

The international library community has concluded that the most important 

architectural models for implementing union catalogs are the followings: the physical 

model, where a central database keeps stored all the bibliographic records, the virtual 

or distributed model, where users access the bibliographic data through the Z39.50 

protocol “on the fly”, and finally the hybrid model, which combines the two previous 

models and presents three different variations.  The most important goals of all union 

catalogs and implementation efforts are common no matter the architectural model 

followed and they are summarized as follows: to be a rich source for bibliographic 

data, capable to fulfill the high expectations of modern users, to ensure fast, reliable 

access and retrieval to results, to maintain high quality bibliographic records for copy 

cataloging, to enable inter library loan and finally to be compatible with and 

extendable to new technologies and protocols. The heterogeneity both in the 

interpretation of cataloging standards and information systems that Greek Libraries 

follow are the major obstacle in the process of creating any type of union catalog. 

Also, this is one of the major reasons that more than one architectural models have 

been followed by different implementation efforts.  The most important union 

catalogs in Greek Library community are the Hellenic Academic Libraries Union 

Catalog, Zephyros, Argo and the Union Catalog of Greek Public Libraries. This 

article aims to present in details the most important architectural models for 

implementing Union Catalogs and the corresponding implementation efforts in the 

Greek Library community. Moreover, through the presentation of the results which 

emerged after the process of more than 2.5 million records from the Greek Academic 

libraries, during the implementation of the Hellenic Academic Libraries Union 

Catalog, what becomes obvious is the necessity for creating and establishing a 

common cataloging scheme. Also, it has been proved that architectural models are 

complementary and thus it is necessary to cooperate and exchange technological 

experience in order to exploit the best from both “approaches” to building useful 

bibliographic tools in the current information environment. 
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Διζαγυγή 

Ζ αλάγθε γηα πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ, εθηφο 

ησλ άιισλ, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία «εηδηθνχ» ηχπνπ ζπζηεκάησλ ζην 

ρψξν ησλ Βηβιηνζεθψλ, γλσζηψλ σο Σπιινγηθνί Καηάινγνη,. Ζ παξαπάλσ άπνςε 

απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα Σπιινγηθφο Καηάινγνο θαη 

ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη ηειηθνί ρξήζηεο γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηα 



ζπζηήκαηα, αιιά θαη κεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνζεθνλνκηθήο θνηλφηεηαο. Ωζηφζν νη 

Σπιινγηθνί Καηάινγνη, ηδηαίηεξα πξηλ ηελ δηάδνζε ηνπ Internet, απέβιεπαλ θπξίσο 

ζηελ δηεπθφιπλζε ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ ζε ζρέζε κε ηηο βαζηθέο ηνπ θαζεκεξηλέο 

εξγαζίεο, φπσο ε θαηαινγνγξάθεζε θαη ε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ. Ζ ρξήζε 

Σπιινγηθψλ Καηαιφγσλ ή αθφκα θαιχηεξα ζπλεξγαηηθψλ κνληέισλ 

θαηαινγξάθεζεο ήηαλ θαη είλαη ε επηθξαηνχζα ζε ρψξεο κε πινχζηα 

«βηβιηνζεθνλνκηθή» παξάδνζε, φπσο ε Μ. Βξεηαλία θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο. Βαζηθή επηδίσμε πίζσ απφ θάζε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο 

ελφο Σπιινγηθνχ Καηαιφγνπ ήηαλ (θαη είλαη) αθελφο ε ελνπνηεκέλε πξφζβαζε, κε 

ηελ έλλνηα ηεο αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, 

κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ, απνδνηηθφ θαη γξήγνξν, κέζα απφ έλα κεγάιν ζχλνιν 

δηαθξηηψλ πεγψλ δεδνκέλσλ (ζηελ πεξίπησζε καο ειεθηξνληθνί θαηάινγνη 

βηβιηνζεθψλ), θαη αθεηέξνπ ν θαιχηεξνο ζπληνληζκφο ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

θπξίσο βηβιηνγξαθηθή εξγαζία (π.ρ θαηαινγνγξάθεζε, δεκηνπξγία θαζηεξσκέλσλ 

φξσλ, δαλεηζκφο θαη δηαδαλεηζκφο θηι). Σε πξψηε θάζε νη Σπιινγηθνί Καηάινγνη 

παξνπζηάζηεθαλ ζε έληππε κνξθή, ελψ κε ηελ εηζαγσγή ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο εκθαλίζηεθαλ νη ειεθηξνληθέο θαη on-line κνξθέο απηψλ ησλ 

θαηαιφγσλ. Ζ πξνζπάζεηα μεθίλεζε αξρηθά κε ηελ δεκηνπξγία ησλ Φπζηθψλ 

Σπιινγηθψλ Καηαιφγσλ (Physical Union Catalogs), ελψ κεηά ηελ αλάπηπμε θαη 

εμέιημε ηνπ πξσηνθφιινπ Ε39.50 (Moen, 2001) (Lynch, 1997), εκθαλίζηεθαλ νη 

Δηθνληθνί Σπιινγηθνί Καηάινγνη (Virtual Union Catalogs) θαη ηα Καηαλεκεκέλα 

Σπζηήκαηα Αλαδήηεζεο (Distributed Search Systems), πνπ δελ πεξηθιείνπλ 

ιεηηνπξγίεο φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε ζπγρψλεπζε εγγξαθψλ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ησλ Σπιινγηθψλ Καηαιφγσλ θαη ησλ Καηαλεκεκέλσλ Σπζηεκάησλ Αλαδήηεζεο 

(ΚΣΑ), αλεμάξηεηα απφ ην κνληέιν θαη ηελ κνξθή κε ηελ νπνία δνκνχληαη, είλαη ε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία κέζσ ελφο κφλν ζεκείνπ (“one-stop 

shopping”)  δηάδξαζεο (interface – δηεπαθή) κε ηνλ ρξήζηε, κε ηξφπν ελνπνηεκέλν 

θαη δηαθαλή (transparent).  

Σπκπιεξσκαηηθά ζηελ αλσηέξσ αλάιπζε, ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεη 

ηελ εμέιημε ζηνλ ρψξν ησλ Βηβιηνζεθνλνκηθψλ Σπζηεκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηνλ 

ρψξν ησλ Σπιινγηθψλ Καηαιφγσλ, πεξηιακβάλνληαο δεδνκέλα θαη απφ ηνλ Διιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

 

 

 
 

Σην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Διιεληθή Βηβιηνζεθνλνκηθή Κνηλφηεηα 

ιφγσ εγγελψλ δπζθνιηψλ θαζπζηέξεζε ζεκαληηθά λα αληηιεθζεί ηελ αμία θαη ηελ 

Δικόνα 1. Ιζηοπική εξέλιξη Σςλλογικών Καηαλόγυν ζηην Δλλάδα 



ρξεζηκφηεηα ησλ Σπιινγηθψλ Καηαιφγσλ, ηφζν ζε ζρέζε κε ηα νθέιε πξνο ηνλ 

ηειηθφ ρξήζηε φζν θαη ζε ζρέζε κε βαζηθέο βηβιηνζεθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο ε θαηαινγνγξάθεζε, νη ζεκαηηθνί φξνη, ν δηαδαλεηζκφο θηι. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη φηη πξνζπάζεηεο φπσο ν WorldCat (http://www.worldcat.org/), o National 

Union Catalog (έληππε κνξθή Σπιινγηθνχ Καηαιφγνπ πνπ μεθίλεζε λα 

δεκηνπξγείηαη ην 1950 θαη κέξνο ηνπ νπνίνπ πεξηέρεηαη ζηνλ WorldCat), o COPAC 

(http://copac.ac.uk), o Karlsruhe Virtual Catalog (KVK, http://www.ubka.uni-

karlsruhe.de/hylib/en/kvk.html) θηι., είραλ μεθηλήζεη θαη νινθιεξσζεί αξθεηέο δεθαεηίεο 

πξηλ απφ απηή πνπ ζήκεξα δηαλχνπκε. 

Παξφια ηαχηα, ε Διιεληθή Βηβιηνζεθνλνκηθή Κνηλφηεηα ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα 

έρεη πξνρσξήζεη δπλακηθά ζηελ δεκηνπξγία αξθεηψλ Σπιινγηθψλ Καηαιφγσλ, 

αθνινπζψληαο δηάθνξα κνληέια, κε έκθαζε ζηηο δξάζεηο πνπ ζπληνλίδνληαη απφ ηηο 

Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηή ηελ ζηηγκή νη πην 

ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο ελ ιεηηνπξγία είλαη ν Φπζηθφο Σπιινγηθφο Καηάινγνο ησλ 

Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ, ν Φπζηθφο Σπιινγηθφο Καηάινγνο ησλ 

Γεκνζίσλ Βηβιηνζεθψλ θαη ηα Καηαλεκεκέλα Σπζηήκαηα Αλαδήηεζεο «Εέθπξνο» 

ηεο Οξηδφληηαο Γξάζεο ησλ Βηβιηνζεθψλ (Παλεπηζηεκίν Κξήηεο), θαη «ε Αξγψ» ηνπ 

Δζληθνχ Κέληξνπ Τεθκεξίσζεο. Απφ ηελ αλσηέξσ αλάιπζε γίλεηαη μεθάζαξν φηη ε 

Διιεληθή Βηβιηνζεθνλνκηθή Κνηλφηεηα έρεη πηα απνθηήζεη κηα αξθεηά κεγάιε 

εκπεηξία ζε φ,ηη αθνξά ηελ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Σπιινγηθψλ Καηαιφγσλ 

(αλεμάξηεηα ηνπ αθνινπζνχκελνπ κνληέινπ), εληνπίδνληαο ηα νθέιε αιιά θαη ηηο 

αδπλακίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά ηα ζπζηήκαηα.  

Τα θχξηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ζηε ιεηηνπξγία ησλ Σπιινγηθψλ 

Καηαιφγσλ (Hider, 2003) θαη ησλ Καηαλεκεκέλσλ Σπζηεκάησλ Αλαδήηεζεο είλαη ηα 

εμήο: (α) Αναζήηηζη και Δυπεηηπιακή Σαξινόμηζη (Searching and Indexing), (β) 

Δνοποίηζη ή υγχώνευζη ηαυηόζημων εγγπαθών (Consolidation), (γ) Απόδοζη 

(Performance) θαη (δ) Γιαχείπιζη (Management). Πέξα φκσο απφ ηα ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη αλαγθαίν λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο (πνπ απνηειεί θαη ην θχξην 

ζεκείν ηνπ παξφληνο άξζξνπ) ηεο ζεηηθήο επίδξαζε πνπ έρεη ε δεκηνπξγία θαη 

ιεηηνπξγία ελφο Σπιινγηθνχ Καηαιφγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ελφο Φπζηθνχ Σπιινγηθνχ 

Καηαιφγνπ, ζηελ πνηφηεηα ηεο βαζηθήο βηβιηνζεθνλνκηθήο εξγαζίαο ησλ 

βηβιηνζεθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. Ζ ηειεπηαία δηαπίζησζε 

απνηειεί, φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε,  βαζηθφ ζηφρν ηνπ άξζξνπ ζηφρνο ηνπ νπνίνπ 

είλαη λα ελδπλακψζεη κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηελ αλάγθε ρξήζεο ελφο Φπζηθνχ 

Σπιινγηθνχ Καηαιφγνπ, φπσο είλαη απηφο ησλ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ 

Βηβιηνζεθψλ, ζε ζρέζε κε ηνλ ππξήλα ηεο βηβιηνζεθνλνκηθήο επηζηήκεο, δειαδή ηελ 

πεξηγξαθηθή θαη ζεκαηηθή θαηαινγνγξάθεζε. 

Ζ δηάξζξσζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ έρεη σο εμήο: ζην επφκελν θεθάιαην ζα 

παξνπζηαζηνχλ κε αλαιπηηθά ζηνηρεία θαη παξαδείγκαηα ηα ζεκεία ζηα νπνία επηδξά 

ε ιεηηνπξγία ηνπ Σπιινγηθνχ Καηαιφγνπ ησλ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ 

(εθεμήο ΣΚΔΑΒ). Σηελ ίδηα παξάγξαθν πξαγκαηνπνηείηαη αλαθνξά ζε ζέκαηα πνπ 

αλέθπςαλ ζηελ πνξεία πινπνίεζεο θαη ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο απφ ηελ 

βηβιηνζεθνλνκηθή θνηλφηεηα. Τα ζέκαηα απηά ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα δηφηη ν ΣΚΔΑΒ 

έδσζε ηελ επθαηξία κηαο εκπεξηζηαησκέλεο αιιά θαη ζπλάκα ζπλνιηθήο 

ελδνζθφπεζεο ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ηεο βηβιηνζεθνλνκηθήο εξγαζίαο ζηηο 

επηκέξνπο βηβιηνζήθεο. Δλ ζπλερεία, έρνληαο εληνπίζεη ηα θχξηα ζέκαηα-

πξνβιήκαηα, ζην ηξίην θεθάιαην παξαηίζεληαη πξνηάζεηο ηφζν γηα ηελ επίιπζε ηνπο 

φζν θαη γηα ηελ αλάγθε εθαξκνγήο ελφο Σπλεξγαηηθνχ Μνληέινπ 

Καηαινγνγξάθεζεο, κε θχξηνπο ζηφρνπο ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ζπιινγψλ αιιά θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ. Σε φια ηα αλσηέξσ ζεκεία, ε ρξήζε 

http://copac.ac.uk/
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/hylib/en/kvk.html
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/hylib/en/kvk.html


θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ΣΚΔΑΒ σο θεληξηθήο βάζεο, πάλσ ζηελ νπνία ζα «ρηηζηνχλ» 

φιεο νη ππφινηπεο δξάζεηο είλαη πξνθαλήο. 

Η επίδπαζη ηος Σςλλογικού Καηαλόγος Δλληνικών Ακαδημαφκών Βιβλιοθηκών 

– Οθέλη και διαπιζηώζειρ 

Ο Σπιινγηθφο Καηάινγνο Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ είρε πάληα 

αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο ηνπ δπν βαζηθέο αιιεινζπκπιεξνχκελεο θαηεπζχλζεηο ζε 

ζρέζε κε φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ βηβιηνζεθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ 

Διιεληθφ ρψξν. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δξάζεηο ηνπ αθνξνχζαλ θαη αθνξνχλ απφ ηε 

κία ηα «επαγγεικαηηθά» κέιε ησλ βηβιηνζεθψλ, πνπ είλαη θπξίσο βηβιηνζεθνλφκνη 

θαη φζνη εξγάδνληαη ζε απηέο, θαη απφ ηελ άιιε ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. 

Πξψηα ζα ζπδεηεζνχλ νη ζπλέπεηεο ηνπ ΣΚΔΑΒ ζηηο επηκέξνπο ζπιινγέο ησλ 

βηβιηνζεθψλ-κειψλ θαζψο θαη ησλ βηβιηνζεθνλνκηθψλ εξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα γηα ην ρηίζηκν θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ζπιινγψλ.  

Οη βηβιηνζεθνλφκνη θαη νη βηβιηνζήθεο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ ΣΚΔΑΒ αμηνπνηνχλ ηε 

ζεηηθή επίδξαζε ηνπ ΣΚΔΑΒ ζηνπο εμήο ηνκείο: 

1. Δπηηπγράλεηαη ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ ηνπηθψλ ζπιινγψλ κέζα απφ ηηο 

αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: 

 Παξνρή πνιχηηκσλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, απφ ηελ νκάδα ηνπ 

ΣΚΔΑΒ κεηά απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο ηνπηθήο ζπιινγήο θαη πξίλ ηελ 

ελζσκάησζή ηεο . 

 Γηα πξψηε θνξά έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα, ζπζηεκαηηθά ιάζε ή 

δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ζηνπο θαλφλεο θαηαινγνγξάθεζεο αλάκεζα 

ζηηο βηβιηνζήθεο-κέιε θαη επηρεηξείηαη ν θαιχηεξνο ζπληνληζκφο ηνπο 

απφ ηηο Γηαξθείο Δπηηξνπέο Καηαινγνγξάθεζεο αιιά θαη απφ ηνλ 

δηάινγν κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.   

 Οη βηβιηνζεθνλφκνη – θαηαινγνγξάθνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

αλαηξέμνπλ ζηελ κεγαιχηεξε βηβιηνζεθνλνκηθή βάζε ηεο ρψξαο κε 

ζθνπφ λα αληηγξάςνπλ εγγξαθέο (copy cataloging), έρνληαο ζηελ 

δηάζεζε ηνπο ηαπηφρξνλα θαη ηηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ησλ ζεκαηηθψλ 

φξσλ φισλ ησλ επηκέξνπο βηβιηνζεθψλ. 

2. Ξεθίλεζε ε πξψηε ζνβαξή πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ 

ζπλεξγαζίαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο κεηαμχ ησλ βηβιηνζεθψλ-κειψλ, κε ηελ 

αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο ζε ζρέζε κε ηα ρξεζηκνπνηνχκελα 

βηβιηνζεθνλνκηθά ζπζηήκαηα αιιά θαη κε δηάθνξα βηβιηνζεθνλνκηθά ζέκαηα 

(κε απψηεξν ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ελφο ζπλεξγαηηθνχ ζρήκαηνο 

θαηαινγνγξάθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ πξνηχπσλ). 

3. Αλαδείρηεθε κηα ζεηξά ζεκάησλ, ησλ νπνίσλ ε επίιπζε έρεη θαζπζηεξήζεη 

ζεκαληηθά θαη απαζρνιεί ηελ Διιεληθή Βηβιηνζεθνλνκηθή θνηλφηεηα, φπσο: 

 Ζ ρξήζε δπν δηαθνξεηηθψλ κνξθνηχπσλ δηάηαμεο θαη αλαπαξάζηαζεο ησλ 

βηβιηνγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (UNIMARC θαη MARC21), πνπ δεκηνπξγεί 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ππνζηήξημεο θαη νδεγεί ζηελ θαηαζπαηάιεζε 

ζεκαληηθψλ πφξσλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπο. Δπηπιένλ, 

παξαηεξείηαη έληνλα ε ιαλζαζκέλε ή δηαθνξεηηθή εξκελεία θαη εθαξκνγή 

ησλ θαλφλσλ θαηαινγνγξάθεζεο, εμαηηίαο θπξίσο ηεο «απνκφλσζεο» ησλ 

δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ θαηαινγνγξάθεζεο. 

 Ο ρακειφο βαζκφο εμνηθείσζεο (ηφζν ζε ηερληθφ φζν θαη ζε 

βηβιηνζεθνλνκηθφ επίπεδν) κε ηα Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα 

Απηνκαηηζκνχ Βηβιηνζεθψλ (ILS – Integrated Library Systems) νδεγεί ζην 

ρακειφ πνζνζηφ αμηνπνίεζήο ηνπο θαζψο θαη ζε ζεκαληηθά ιάζε θαηά ηε 



δηαδηθαζία ηεο θαηαινγνγξάθεζεο. Κχξηνη ιφγνη είλαη ε κε ππνζηήξημε απφ 

ηηο θαηαζθεπάζηξηεο θαη πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο αιιά θαη ε ππνβάζκηζε ηεο 

ζεκαζίαο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ βηβιηνζεθψλ.  

 Γελ έρεη μεθηλήζεη ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο εζληθνχ αξρείνπ θαζηεξσκέλσλ 

φξσλ (νλνκάησλ, γεσγξαθηθψλ φξσλ, ζεκάησλ θηι.) ψζηε λα  ζπλερηζηεί ε 

πξνζπάζεηα ησλ Θεκαηηθψλ Δπηθεθαιίδσλ ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο. 

 Με χπαξμε νινθιεξσκέλνπ Γίγισζζνπ Διιεληθνχ  θαη Αγγιηθνχ Θεζαπξνχ. 

 Απνπζία εζληθήο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα φπσο ηα θνηλά πξφηππα 

θαηαινγνγξάθεζεο, ε πξνκήζεηα θαη ζπκβαηφηεηα θνηλψλ ζπζηεκάησλ 

απηνκαηηζκνχ βηβιηνζεθψλ, ην ζπλεξγαηηθφ κνληέιν θαηαινγνγξάθεζεο θηι. 

Καηά ζπλέπεηα, ε απνπζία νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπλελλφεζεο ζε δεηήκαηα λέσλ ηερλνινγηψλ θαη λέσλ πξνηχπσλ. 

Ζ πην πάλσ αλάιπζε θαζηζηά εκθαλέο φηη ε επίδξαζε ησλ δηαθφξσλ δξάζεσλ πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΣΚΔΑΒ  είλαη ζεκαληηθή, θπξίσο γηα 

ηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο αιιά θαη γηα ηελ επξχηεξε Διιεληθή 

βηβιηνζεθνλνκηθή θνηλφηεηα. Σπλνςίδνληαο ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε 

ηέζζεξεηο ζεκαληηθφηαηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έλαο Φπζηθφο 

(Κεληξηθνπνηεκέλνο) Σπιινγηθφο Καηάινγνο επηδξά ζεηηθά ζε ζρέζε κε ηηο 

βηβιηνγξαθηθέο εξγαζίεο, ζε ζρέζε πάληα κε ηνλ Δηθνληθφ Σπιινγηθφ Καηάινγν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

(1) Τν θφξησκα ή ε θαηαινγνγξάθεζε κε ηελ βνήζεηα ελφο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο 

δηαζθαιίδεη ην γεγνλφο φηη νη ηπρφλ «δηπιέο» εγγξαθέο νθείινληαη κφλν ζε 

αλζξψπηλα ιάζε. 

(2) Δίλαη επθνιφηεξε ε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ελφο κεραληζκνχ ειέγρνπ θαη 

πνηνηηθήο δηαζθάιηζεο ησλ εγγξαθψλ. 

(3) Οη θαηαινγνγξάθνη ελδέρεηαη λα επηδεηθλχνπλ κεγαιχηεξε πξνζήισζε θαη 

ζρνιαζηηθφηεηα ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ θαηαινγνγξάθεζεο, 

εμαηηίαο ηεο χπαξμεο κεραληζκνχ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο. 

(4) Οη εγγξαθέο ζα ππφθεηληαη ζε κηα δηαξθή δηαδηθαζία βειηίσζεο θαη δηφξζσζεο 

εμαηηίαο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ.    

Πέξα φκσο απφ ηηο πην πάλσ γεληθνχ ηχπνπ παξαηεξήζεηο, ε δεκηνπξγία ηνπ ΣΚΔΑΒ 

θαη ε ελαζρφιεζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο κε ηηο εγγξαθέο ησλ ζπιινγψλ απφ έλα 

κεγάιν πιήζνο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ έδσζε ηελ επθαηξία «ποζοηικοποίηζηρ» 

ηος βαθμού βεληίυζηρ και ηυν πποβλημάηυν πος ςπάπσοςν.  Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ν ΣΚΔΑΒ πεξηέρεη 38 δηαθξηηέο ζπιινγέο απφ 36 βηβιηνζήθεο Αλψηαησλ 

Παλεπηζηεκηαθψλ Ηδξπκάησλ (ΑΔΗ θαη ΤΔΗ). Τν ζχλνιν ησλ εγγξαθψλ ζηε θεληξηθή 

βάζε αγγίδεη ηα 2 εθαηνκκχξηα, ελψ ν πίλαθαο θαη ην γξάθεκα πνπ αθνινπζνχλ 

παξαζέηνπλ ηα ζηνηρεία απφ ηελ σο ηψξα πνξεία ελζσκάησζεο ηνπηθψλ ζπιινγψλ 

ζηελ θεληξηθή βάζε ηνπ Σπιινγηθνχ Καηαιφγνπ, θαηαδεηθλχνληαο ην κέγεζνο ηεο 

πξνζπάζεηαο. 

 

Πίνακαρ 1. Σηαηιζηικά ζηοισεία ποπείαρ ενζυμάηυζηρ ηοπικών ζςλλογών ππορ 

ηην κενηπική βάζη ηος ΣΚΔΑΒ    

  



3% 3% 2% 1% 1%

3%
1%

86%

Μετατροπή από MARC21 Χωρίσ 001 ή 005 Χωρίσ ή λάθοσ 100 Χωρίσ Αντίτυπα 

Περιοδικά Λάθοσ κωδ/ποίηςη Πιθανόν διπλζσ Συμβατζσ  Εγγραφζσ
 

Δικόνα 2. Καηανομή Δπεξεπγαζμένυν Δγγπαθών ζηον ΣΚΔΑΒ 

Απφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην πιήζνο ησλ εγγξαθψλ, ηηο νπνίεο 

ε νκάδα εξγαζίαο ηνπ ΣΚΔΑΒ έρεη επεμεξγαζηεί, μεπεξλά ηα 2,3 εθαηνκκχξηα. Καηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ελζσκάησζεο κηαο ηνπηθήο ζπιινγήο ζηνλ ΣΚΔΑΒ, ε 

νκάδα εξγαζίαο εληνπίδεη ιάζε ηερληθνχ ραξαθηήξα θαη ηα ελζσκαηψλεη ζε κνξθή 

αλαθνξάο καδί κε κηα ζεηξά άιισλ ρξήζηκσλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ βηβιηνζήθε-

κέινο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζεη ζε δηνξζψζεηο θαη βειηηψζεηο κε βάζε ηελ 

αλαθνξά απηή. Δπηπιένλ, αθνινπζψληαο ηηο σο ηψξα εθδνζείζεο νδεγίεο ησλ 

Γηαξθψλ Δπηηξνπψλ Καηαινγνγξάθεζεο νη βηβιηνζήθεο βειηηψλνπλ ηηο εγγξαθέο 

ηνπο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξνπ βαζκνχ νκνηνκνξθίαο κε ηηο ππφινηπεο 

βηβιηνζήθεο. Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη κε αξηζκεηηθά δεδνκέλα νη 

πεξηπηψζεηο δπν βηβιηνζεθψλ πξηλ θαη κεηά ηηο δηνξζψζεηο-βειηηψζεηο ζηηο ηνπηθέο 

ζπιινγέο ηνπο. 

 

Πίνακαρ 2. Σηαηιζηικά ζηοισεία ππιν και μεηά ηην διαδικαζία διόπθυζηρ-

βεληίυζηρ ηηρ ηοπικήρ ζςλλογήρ. 

 
 

Σεκεηψλεηαη φηη νη δπν βηβιηνζήθεο πξνέβεζαλ ζε καδηθέο δηνξζψζεηο 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκαηηθψλ ιαζψλ, αλαβαζκίδνληαο αθελφο ηελ πνηφηεηα ησλ 

ηνπηθψλ ζπιινγψλ θαη επηηξέπνληαο αθεηέξνπ ηελ ελζσκάησζε κεγαιχηεξνπ 

αξηζκνχ εγγξαθψλ ζηελ θεληξηθή βάζε ηνπ ΣΚΔΑΒ. Τα παξαδείγκαηα είλαη 

ελδεηθηηθά, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ηα ιάζε πνπ εληνπίζηεθαλ ήηαλ ζε πνιχ 

κεγαιχηεξε έθηαζε θαη δελ θξίλεηαη ζθφπηκε ε παξνπζίαζε ηνπο, ηελ ζηηγκή πνπ ην 

πξνζσπηθφ ησλ ελ ιφγσ βηβιηνζεθψλ έρεη μεθηλήζεη καδηθέο δηνξζψζεηο. 

Ζ πξνζπάζεηα θαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο βηβιηνζήθεο είλαη ζπλερήο θαη ην 

πξψην ζηάδην ζηελ πνξεία γηα κεγαιχηεξν βαζκφ ζπλεξγαζίαο έρεη νινθιεξσζεί. Οη 

πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ είλαη ζεκαληηθφηαηεο, κε θχξηνπο ζηφρνπο ηελ βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο αιιά θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Τν θεθάιαην πνπ αθνινπζεί αλαιχεη 

ηηο πξνηάζεηο καο γηα ην επφκελν ζηάδην δνπιεηάο θαη ζπλεξγαζίαο.   



Πποοπηικέρ για ηο μέλλον – Δπόμενο βήμα – Ανηί Δπιλόγος 

Σηελ παξνχζα θάζε ν ΣΚΔΑΒ σο ζχζηεκα (θπζηθφ κνληέιν αξρηηεθηνληθήο κε 

δπλαηφηεηεο αλάθηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο αληηηχπνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν), δηαζέηεη 

ηα θαηάιιεια ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά (Δλνπνίεζε, Δπηθαηξνπνίεζε, Γεκηνπξγία, 

Σπληήξεζε, Δπεθηαζηκφηεηα, Αλαδήηεζε, Ταρχηεηα, Δπξεηεξίαζε), θαη σο «ζψκα» 

έρεη ζέζεη θαη ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο 

βηβιηνζεθνλνκηθήο θνηλφηεηαο (Κεληξηθφο ζπληνληζκφο, θνηλή πνιηηηθή). 

Οη δχν απηέο θαηεγνξίεο ραξαθηεξηζηηθψλ, ηερληθά θαη ζεζκηθά, απνηεινχλ πνιχ 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ δξάζεσλ φπσο ην 

θεληξηθφ ζχζηεκα δηα-δαλεηζκνχ βηβιίσλ θαη ε δεκηνπξγία Θεζαπξνχ, ζηα νπνία 

αλαθεξζήθακε παξαπάλσ, ε ππνζηήξημε ελφο ζπλεξγαηηθνχ κνληέινπ 

θαηαινγνγξάθεζεο θαζψο θαη ε εηζαγσγή ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ησλ λέσλ εμειίμεσλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ην πβξηδηθφ κνληέιν αξρηηεθηνληθήο γηα ηελ δεκηνπξγία 

Σπιινγηθψλ Καηαιφγσλ.  

Τν κνληέιν πνπ αθνινπζείηαη ζηελ παξνχζα θάζε (Μνληέιν Α) θαζψο θαη ην 

πξνηεηλφκελν (Μνληέιν Β) γηα ην κέιινλ παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 

 

Δικόνα 3. Τπέσον και πποηεινόμενο μονηέλο λειηοςπγίαρ ΣΚΔΑΒ 

 

Τν κνληέιν ζπλεξγαηηθήο θαηαινγνγξάθεζεο πνπ πξνηείλεηαη (Μνληέιν Β) έρεη ηελ 

εμήο δνκή θαη ξνή εξγαζηψλ: ν θαηαινγνγξάθνο αξρηθά ειέγρεη εάλ ε βηβιηνγξαθηθή 

εγγξαθή πνπ επηζπκεί λα πξνζζέζεη ζηελ ηνπηθή ηνπ βάζε ππάξρεη ήδε ζην ΣΚΔΑΒ. 

Δάλ ππάξρεη, ηφηε ηελ θαηεβάδεη απφ ηε βάζε ηνπ ΣΚΔΑΒ θαη ηε θνξηψλεη ζηελ 

ηνπηθή ηνπ βάζε, πξνζζέηνληαο ηελ ηνπηθή πιεξνθνξία αληηηχπνπ. Δάλ ε εγγξαθή 

δελ ππάξρεη, ηφηε ν θαηαινγνγξάθνο δεκηνπξγεί ηελ εγγξαθή ζηελ ηνπηθή ηνπ βάζε, 

ε νπνία κεηαθέξεηαη απηφκαηα ζε κηα πξφρεηξε βάζε ηνπ ΣΚΔΑΒ. Ζ εγγξαθή 

ειέγρεηαη σο πξνο ηα ηερληθά αιιά θαη ηα πνηνηηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά απφ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή (ν έιεγρνο κπνξεί λα γίλεη απφ κέιε ησλ δηαξθψλ επηηξνπψλ 

πεξηγξαθηθήο θαη ζεκαηηθήο θαηαινγνγξάθεζεο, ή απφ άιιε εμνπζηνδνηεκέλε 

νκάδα). Ζ εγγξαθή δηνξζψλεηαη εθφζνλ έηζη απνθαζηζηεί, εγθξίλεηαη θαη ηέινο 

θνξηψλεηαη ζηελ θεληξηθή βάζε ηνπ ΣΚΔΑΒ σο master εγγξαθή.  

Σχκθσλα κε απηφ ην κνληέιν ζπλεξγαηηθήο θαηαινγνγξάθεζεο, ν ΣΚΔΑΒ 

νπζηαζηηθά κεηαηξέπεηαη απφ Υπνηειήο θπζηθφο Σπιινγηθφο Καηάινγνο  (slave 

physical union catalog) ζε Κχξην Φπζηθφ Σπιινγηθφ Καηάινγν (master physical 



union catalog), εμαηηίαο ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ πνπ δεκηνπξγνχληαη ηφζν γηα ηελ 

ηερληθή φζν θαη γηα ηε βηβιηνγξαθηθή αξηηφηεηα θαη νκνηνκνξθία ησλ εγγξαθψλ ηνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη κεραληζκνί πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πνηφηεηα, 

νκνηνκνξθία θαη ζπλέπεηα ηφζν ζηηο ηνπηθέο βάζεηο φζν θαη ζηε βάζε ηνπ ΣΚΔΑΒ 

είλαη ε θνηλή επίζεκε εξκελεία βηβιηνζεθνλνκηθψλ θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ πνπ ζα 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ δηαξθψλ επηηξνπψλ θαηαινγνγξάθεζεο κε ην 

ζχλνιν ησλ αξκφδησλ ζε απηά ηα ζέκαηα βηβιηνζεθνλφκσλ ησλ επηκέξνπο 

βηβιηνζεθψλ (δει. ε δεκηνπξγία ελφο αλζξσπνδηθηχνπ θαηαινγνγξάθσλ νη νπνίνη ζα 

ιακβάλνπλ ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη ή/θαη άδεηα δεκηνπξγίαο εγγξαθψλ 

ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ κνληέιν).  

Βαζηθή αηηία γηα ηελ κεηάβαζε ζην πην πάλσ κνληέιν είλαη ε δξαζηηθή κείσζε ηνπ 

θφζηνπο θαηαινγνγξάθεζεο ηφζν ζε ζρέζε κε ην ινγηζηηθφ θφζηνο αιιά θαη ζε 

ζρέζε κε ηελ πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηελ θαηαιφγσλ.  

Απφ ηελ σο ηψξα εξγαζία θαη κε βάζε ην γεγνλφο φηη ππνιείπεηαη κηθξφο αξηζκφο 

βηβιηνζεθψλ, κε ζεκαληηθφηεξε ζπιινγή απηή ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο, κπνξνχκε 

λα ππνινγίζνπκε ρσξίο κεγάιε απφθιηζε φηη ην ζχλνιν ησλ βηβιηνγξαθηθψλ 

εγγξαθψλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 3 εθαηνκκχξηα. Δπηπιένλ 

κέζσ ηνπ αιγνξίζκνπ εληνπηζκνχ φκνησλ εγγξαθψλ (δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο 

εγγξαθψλ) εληνπίζηεθαλ πάλσ απφ 0,5 εθαηνκκχξην εγγξαθέο νη νπνίεο ηαπηίδνληαλ 

κε κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο εγγξαθέο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε έλα πνζνζηφ 

επηθάιπςεο γχξσ ζην 27-28%). Γηα ιφγνπο πνπ ήδε έρνπλ αλαιπζεί δηεμνδηθά 

(Κνπήο, 2007) (Μπξάηηεο, 2007) ην πνζνζηφ απηφ κε πεξαηηέξσ εθιέπηπλζε ηνπ 

αιγνξίζκνπ ηαχηηζεο κπνξεί λα πιεζηάζεη θαη ην 50%. Τν γεγνλφο απηφ απνηειεί 

βαζηθφ ζεκείν έλαξμεο παξαηεξήζεσλ ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ηεο πνιιαπιήο 

θαηαινγνγξάθεζεο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν.  

1. Με βάζε ηα πνζνζηά ησλ πνιιαπιψλ εγγξαθψλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζην 

Σπιινγηθφ Καηάινγν, θαζίζηαηαη πιένλ εθηθηή θαη κε ζρεηηθή αζθάιεηα κηα 

πξψηε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο θαηαινγνγξάθεζεο ησλ κέρξη ηψξα πνιιαπιψλ 

εγγξαθψλ, πνπ εληνπίζηεθαλ ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. 

Σε ζεκεξηλέο ηηκέο ην θφζηνο απηφ ππνινγίδεηαη ζε 5.400.000 €, Ήηνη: 3.000.000 

εγγξαθέο Φ 30%  πνιιαπιέο Φ 6 € αλά εγγξαθή = 5.400.000 €.   

2. Απφ ηα ζηνηρεία ηεο Μνλάδαο Οιηθήο Πνηφηεηαο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ - 

ΜΟΠΑΒ (2005 Πίλαθαο 10, ζει. 19) πξνθχπηεη φηη ην πιήζνο ησλ κνλνγξαθηψλ 

πνπ εηζέξρνληαη θάζε ρξφλν ζηα ΑΔΗ-ΤΔΗ ηα ηειεπηαία 8 ρξφληα αλέξρεηαη θαηά 

κέζν φξν ζηηο 152.000. Με ηελ ππφζεζε φηη ε ξνή απηή ζα ζπλερηζηεί ηα επφκελα 

ρξφληα, θαη ε επηθάιπςε ησλ ηίηισλ ζα είλαη ε ίδηα κε απηή πνπ πξνθχπηεη απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ Σπιινγηθνχ Καηαιφγνπ, ην θφζηνο θαηαινγνγξάθεζεο πνιιαπιψλ 

εγγξαθψλ εθηηκάηαη φηη ζα αλέξρεηαη ζε 273.000 € εηεζίσο, ήηνη 152.077 αληίηππα 

Φ 30% επηθάιπςε εγγξαθψλ Φ 6 € αλά εγγξαθή. 

 

Πίνακαρ 3. Απιθμόρ ειζεπσόμενυν μονογπαθιών ανά έηορ (πηγή: ΜΟΠΑΒ 2005, 

πίνακαρ 10, ζελ 19) 

 

Έηος Πλήθος ειζερτόμενων μονογραθιών 

1998 199.866 

1999 215.026 

2000 179.200 

2001 131.938 

2002 123.265 



2003 125.593 

2004 132.505 

2005 109.222 

Σύνολο 1.216.615 

 

3. Αλ ην θαηλφκελν ηεο αζπληφληζηεο πνιιαπιήο θαηαινγνγξάθεζεο ζπλερηζηεί θαη 

κε ηα θνηλφρξεζηα ςεθηαθά ηεθκήξηα (βηβιία, ζεηξέο, εγρεηξίδηα θιπ) πνπ 

απνθηνχληαη καδηθά κέζσ ηνπ Σπλδέζκνπ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ  

απνθηήκαηα ην θφζηνο ηεο πνιιαπιήο θαηαινγνγξάθεζεο απμάλεηαη αθφκε 

πεξηζζφηεξν. Αλ π.ρ. επηρεηξεζεί ε αζπληφληζηε θαηαινγνγξάθεζε ησλ 15.000 

ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ απφ φιεο ηηο βηβιηνζήθεο κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ 

(επηρεηξήζεθα απφ κία ήδε) ην θφζηνο ζα αλέξζεη ζε 3.060.000 €. Ήηνη 15.000 Φ 

34 βηβιηνζήθεο Φ 6 € αλά εγγξαθή. Αληίζηνηρν πξφβιεκα εκθαλίζηεθε θαη ζηα 

ειεθηξνληθά πεξηνδηθά. Μέρξη ηψξα έρνπλ θαηαινγνγξαθεζεί (αγνξά εγγξαθψλ 

MARC) αλεμάξηεηα απφ δχν ηδξχκαηα. 

4. Σε απηή ηελ εθηίκεζε θφζηνπο πξέπεη λα πξνζηεζεί ην θφζηνο πνιιαπιήο 

θαηαινγνγξάθεζεο θαη ησλ ππφινηπσλ  θαηεγνξηψλ βηβιηνζεθψλ (Γεκνζίσλ, 

Γεκνηηθψλ, εηδηθψλ θιπ.). 

Οη παξαπάλσ εθηηκήζεηο σο καθξνζθνπηθέο είλαη πξνζεγγηζηηθέο, αιιά απνηππψλνπλ 

ζε ρξεκαηηθνχο φξνπο ην νηθνλνκηθφ κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηαο. Απηφ πνπ είλαη 

δχζθνιν λα εθηηκεζεί θαη λα απνηηκεζεί ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο είλαη ην θφζηνο ησλ 

εμσηεξηθψλ επηβαξχλζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ ρακειή πνηφηεηα θαη ηηο 

αδπλακίεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πξφζβαζε ζε 

ηεθκήξηα ηα νπνία ππάξρνπλ κελ ζηηο ζπιινγέο θάπνησλ βηβιηνζεθψλ (άξα έρνπλ 

θαηαβιεζεί θνλδχιηα γηα ηελ απφθηεζή ηνπο θχιαμή ηνπο θιπ.), αιιά δελ κπνξνχλ 

λα εληνπηζηνχλ ιφγσ ηεο αζπληφληζηεο θαηαινγνγξάθεζεο. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ 

Σπιινγηθνχ Καηαιφγνπ θαη ε έλαξμε ζπζηεκαηηθήο ζπλεξγαηηθήο 

θαηαινγνγξάθεζεο ζα ζεξαπεχζεη αξθεηά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζηελ παξνχζα εξγαζία. 
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