
Δλληνική Βιβλιοθηκονομική
Κοινόηηηα και Σςλλογικοί Καηάλογοι –

Δςκαιπίερ και Πποκλήζειρ

Γημήηπηρ Κοςήρ, Φωηεινή Δςθςμίος, Πανηελήρ 
Μππάηηηρ, Φίλιππορ Τζιμπόγλος, Κανέλλα Ποςλή

16ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
1-3 Οκηωβπίος 2007, Πανεπιζηήμιο Πειπαιά



Πεπιεσόμενα

 Δηζαγσγή

 Η επίδξαζε ηνπ Σπιινγηθνύ Καηαιόγνπ 
Διιεληθώλ Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

 Οθέλη
 Διαπιζηώζειρ
«Ποζοηικοποίηζη» ηων διαπιζηώζεων

 Πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ 



Διζαγωγή

 Η αλάγθε γηα πξόζβαζε ζε δηαθνξεηηθέο πεγέο πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλσλ είρε
ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ησλ Σπιινγηθώλ Καηαιόγσλ.

 Οη Σπιινγηθνί Καηάινγνη απνβιέπνπλ ζηελ δηεπθόιπλζε ηνπ βηβιηνζεθνλόκνπ ζε
βαζηθέο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο, όπσο ε θαηαινγνγξάθεζε θαη ε εμππεξέηεζε ησλ
ηειηθώλ ρξεζηώλ.

 Η ρξήζε Σπιινγηθώλ Καηαιόγσλ ή ζπλεξγαηηθώλ κνληέισλ θαηαινγξάθεζεο ήηαλ
θαη είλαη ε επηθξαηνύζα άπνςε ζε ρώξεο κε πινύζηα «βηβιηνζεθνλνκηθή» παξάδνζε,
όπσο ε Μ. Βξεηαλία θαη νη Η.Π.Α.

Τελικόρ 
Χπήζηηρ Βιβλιοθηκονόμορ



Διζαγωγή
 Βαζηθή επηδίσμε ελόο Σπιινγηθνύ Καηαιόγνπ είλαη

1. Η ελνπνηεκέλε πξόζβαζε, κε ηελ έλλνηα ηεο αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο ηεο
πιεξνθνξίαο από ηνλ ηειηθό ρξήζηε, κε ηξόπν απνηειεζκαηηθό, απνδνηηθό θαη
γξήγνξν, κέζα από έλα κεγάιν ζύλνιν δηαθξηηώλ πεγώλ δεδνκέλσλ

2. Ο ζπληνληζκόο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ θπξίσο βηβιηνγξαθηθή εξγαζία (π.ρ.
θαηαινγνγξάθεζε, δεκηνπξγία θαζηεξσκέλσλ όξσλ, δαλεηζκόο θαη δηαδαλεηζκόο
θηι).

Τα θύξηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ζηε ιεηηνπξγία ησλ Σπιινγηθώλ
Καηαιόγσλ (Φπζηθώλ θαη Δηθνληθώλ)(Hider, 2003) θαη ησλ Καηαλεκεκέλσλ
Σπζηεκάησλ Αλαδήηεζεο είλαη:

(α) Αναζήηηζη και Εςπεηηπιακή Ταξινόμηζη (Searching and Indexing)
(β) Ενοποίηζη ή Σςγσώνεςζη ηαςηόζημων εγγπαθών (Consolidation)
(γ) Απόδοζη (Performance) 
(δ) Διασείπιζη (Management)

Κπιηήπια 
Αξιολόγηζηρ



Διζαγωγή
 Ιζηνξηθή εμέιημε Σπιινγηθώλ Καηαιόγσλ  ζηελ Διιάδα



Διζαγωγή

 Δίλαη μεθάζαξν όηη ε Διιεληθή Βηβιηνζεθνλνκηθή Κνηλόηεηα έρεη πηα απνθηήζεη κηα
αξθεηά κεγάιε εκπεηξία ζε ό,ηη αθνξά ηελ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Σπιινγηθώλ
Καηαιόγσλ (αλεμάξηεηα από ην αθνινπζνύκελν κνληέιν), εληνπίδνληαο ηα νθέιε
αιιά θαη ηηο αδπλακίεο πνπ πξνθύπηνπλ από απηά ηα ζπζηήκαηα.

 Πέξα όκσο από ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη Σπιινγηθνί Καηάινγνη επηδξνύλ
ζεηηθά, ζηελ πνηόηεηα ηεο βαζηθήο βηβιηνζεθνλνκηθήο εξγαζίαο ησλ βηβιηνζεθώλ.

 Η ηειεπηαία δηαπίζησζε απνηειεί βαζικό ζηότο ηης ειζήγηζης, ποσ είναι η
ενδσνάμωζη ηης ανάγκης τρήζης ενός Φσζικού Σσλλογικού Καηαλόγοσ,
όπως είναι ασηός ηων Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ζε ζτέζη με ηον
πσρήνα ηης βιβλιοθηκονομικής επιζηήμης, δηλαδή ηην καηαλογογράθηζη.



Δπίδπαζη ΣΚΔΑΒ (Άμεζα Οθέλη)

Θεηηθή επίδξαζε ΣΚΔΑΒ ζηηο βηβιηνζήθεο:
1. Με ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ηνπηθώλ ζπιινγώλ κέζα από ηηο αθόινπζεο

δηαδηθαζίεο:
i. Παξνρή ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ ηνπηθή ειεθηξνληθή ζπιινγή
ii. Δληνπηζκόο ησλ ζπζηεκαηηθώλ ιαζώλ ή δηαθνξεηηθώλ εξκελεηώλ ζηνπο

θαλόλεο θαηαινγνγξάθεζεο αλάκεζα ζηηο βηβιηνζήθεο-κέιε
iii. Δληνπηζκόο δηπιώλ εγγξαθώλ ζε ηνπηθνύο θαηαιόγνπο
iv. Σπληνληζκόο από ηηο Γηαξθείο Δπηηξνπέο Καηαινγνγξάθεζεο αιιά θαη από ηνλ

δηάινγν κεηαμύ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
v. Γπλαηόηεηα γηα αληηγξαθή εγγξαθώλ από ηνπο θαηαινγνγξάθνπο, έρνληαο

ζηελ δηάζεζε ηνπο ηαπηόρξνλα θαη ηηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ησλ ζεκαηηθώλ
όξσλ

2. Γεκηνπξγία ελόο δηθηύνπ ζπλεξγαζίαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο κεηαμύ ησλ
βηβιηνζεθώλ-κειώλ, κε ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο ζε ζρέζε κε ηα
ρξεζηκνπνηνύκελα βηβιηνζεθνλνκηθά ζπζηήκαηα αιιά θαη κε δηάθνξα
βηβιηνζεθνλνκηθά ζέκαηα (κε απώηεξν ζθνπό ηελ δεκηνπξγία ελόο ζπλεξγαηηθνύ
ζρήκαηνο θαηαινγνγξάθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ πξνηύπσλ).



Δπίδπαζη ΣΚΔΑΒ (Γιαπιζηώζειρ)

Σηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΚΔΑΒ αλαδείρηεθαλ κηα ζεηξά
ζεκάησλ, ησλ νπνίσλ ε επίιπζε / αληηκεηώπηζε έρεη θαζπζηεξήζεη ζεκαληηθά θαη
απαζρνιεί ηελ Διιεληθή Βηβιηνζεθνλνκηθή θνηλόηεηα, όπσο:
1. Καηαζπαηάιεζε πόξσλ ζε ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία θαηαινγνγξάθεζεο
2. Η ρξήζε δπν δηαθνξεηηθώλ κνξθνηύπσλ δηάηαμεο θαη αλαπαξάζηαζεο ησλ

βηβιηνγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ (UNIMARC θαη MARC21)
3. Ο ρακειόο βαζκόο εμνηθείσζεο (ηόζν ζε ηερληθό όζν θαη ζε βηβιηνζεθνλνκηθό

επίπεδν) κε ηα Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα Απηνκαηηζκνύ Βηβιηνζεθώλ (ILS –
Integrated Library Systems), ν νπνίνο νδεγεί ζην ρακειό πνζνζηό αμηνπνίεζήο
ηνπο θαζώο θαη ζε ζεκαληηθά ιάζε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαινγνγξάθεζεο

4. Γελ έρεη μεθηλήζεη ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο εζληθνύ αξρείνπ θαζηεξσκέλσλ όξσλ
(νλνκάησλ, γεσγξαθηθώλ όξσλ, ζεκάησλ θηι.) ώζηε λα ζπλερηζηεί ε πξνζπάζεηα
ησλ Θεκαηηθώλ Δπηθεθαιίδσλ ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο

5. Με ύπαξμε ζπληνληζκνύ ησλ πξνζπαζεηώλ γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο
νινθιεξσκέλνπ Γίγισζζνπ Διιεληθνύ θαη Αγγιηθνύ Θεζαπξνύ

6. Απνπζία εζληθήο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα όπσο ηα θνηλά πξόηππα θαηαινγνγξάθεζεο, ε
πξνκήζεηα θαη ζπκβαηόηεηα θνηλώλ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνύ βηβιηνζεθώλ, ην
ζπλεξγαηηθό κνληέιν θαηαινγνγξάθεζεο θηι.

Η δημιοςπγία ηος ΣΚΔΑΒ έδωζε ηην εςκαιπία «ποζοηικοποίηζηρ» ηος 
βαθμού βεληίωζηρ και ηων πποβλημάηων πος ςπάπσοςν. 



«Ποζοηικά Γεδομένα – Παπάδειγμα 1»

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 υμβατζσ  Εγγραφζσ



«Ποζοηικά Γεδομένα – Παπάδειγμα 2»

ONOMA ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕ ΑΝΣΙΣΤΠΑ
Μετατροπή 

από 
MARC21

Χωρίσ 
001 ή 
005 

Χωρίσ ή 
λάθοσ 

100 

Χωρίσ 
Αντίτυπα 

Περιοδικά 
Λάθοσ 

κωδ/ποί
ηςη 

Πιθανόν 
διπλζσ 

Σύνολο 
κομμένων 
εγγραφών

υνολικόσ 
αριθμόσ 

εγγραφών

Ποςοςτό 
εγγραφών 
ςε ςχζςη 

με αρχικζσ

υνολικόσ 
αριθμόσ 

κομμζνων 
εγγραφών

Ποςοςτό 
κομμζνων 

ςε ςχζςη με 
αρχικζσ

ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ -
ΠΡΙΝ

12.941 27.169 0 0 2.762 0 119 9 63 2.953 9.988 77,18% 2.953 22,82%

ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ -
ΜΕΣΑ

14.662 31.065 0 0 584 0 0 36 76 696 13.966 95,25% 696 4,75%

ΠΑΝΣΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ -

ΠΡΙΝ
46.745 65.120 0 0 2.731 248 0 18 33 3.030 43.715 93,52% 3.030 6,48%

ΠΑΝΣΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ -

ΜΕΣΑ
49.924 69.964 0 1 9 0 0 0 29 39 49.885 99,92% 39 0,08%



«Ποζοηικά Γεδομένα – Παπάδειγμα 3 (1/3)»

Γεδομένο 1. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο εγγξαθώλ ζηα ειιεληθά βηβιηνζεθνλνκηθά
ζπζηήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηνύ ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο δελ μεπεξλά ηα 3
εθαηνκκύξηα.
Γεδομένο 2. Ο βαζκόο ζπγρώλεπζεο εγγξαθώλ κε βάζε ηνλ «πξσηόγνλν» αιγόξηζκν
ηνπ ΣΚΔΑΒ γηα ηα 2,3 εθαηνκκύξηα επεμεξγαζκέλσλ εγγξαθώλ είλαη πεξίπνπ 30%
Γεδομένο 3. Τν θόζηνο θαηαινγνγξάθεζεο ελόο βηβιίνπ ππνινγίδεηαη γύξσ ζηα 6
επξώ…

Θεώπηζη 1. Ο βαζκόο ζπγρώλεπζεο εγγξαθώλ παξακέλεη πεξίπνπ 30% ζην ζύλνιν
ησλ 3 εθαηνκκπξίσλ εγγξαθώλ
Θεώπηζη 2. Ο «πξαγκαηηθόο» βαζκόο ζπγρώλεπζεο εγγξαθώλ εθηηκάηαη ζην 50% ζην
ζύλνιν ησλ 3 εθαηνκκπξίσλ εγγξαθώλ

Κόζηνο Καηαινγνγξάθεζεο κε βάζε ηελ Θεώπηζη 1 :

3.000.000 εγγπαθέρ Χ 30%  πολλαπλέρ Χ 6 € ανά εγγπαθή 

= 5.400.000 €
Κόζηνο Καηαινγνγξάθεζεο κε βάζε ηελ Θεώξεζε 2 :

3.000.000 εγγπαθέρ Χ 50%  πολλαπλέρ Χ 6 € ανά εγγπαθή 

= 8.000.000 €



«Ποζοηικά Γεδομένα – Παπάδειγμα 3 (2/3)»

Κόζηνο Καηαινγνγξάθεζεο κε βάζε ηελ Θεώπηζη 1 ανά έηορ :

~ 150.000 εγγπαθέρ Χ 30%  πολλαπλέρ Χ 6 € ανά εγγπαθή 

~ 270.000 €

Έτος Πλήθος εισερχόμενων μονογραυιών

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

ΜΟΠΑΒ (2005 Πίλαθαο 10, ζει. 19) 



«Ποζοηικά Γεδομένα – Παπάδειγμα 3 (3/3)»

Αλ π.ρ. επηρεηξεζεί ε αζπληόληζηε θαηαινγνγξάθεζε ησλ 15.000 ειεθηξνληθώλ
βηβιίσλ από όιεο ηηο βηβιηνζήθεο κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ (επηρεηξήζεθαλ από κία ήδε) ην
θόζηνο ζα αλέιζεη ζε:

15.000 Χ 34 βιβλιοθήκερ Χ 6 € ανά εγγπαθή = 

3.060.000 €. 

και μια ακπαία πεπίπηωζη ….

και θςζικά …

i. Γελ έρεη εθηηκεζεί θαη λα απνηηκεζεί ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο ην θόζηνο ησλ
εμσηεξηθώλ επηβαξύλζεσλ πνπ πξνθαινύληαη από ηελ ρακειή πνηόηεηα θαη ηηο
αδπλακίεο ηνπ ζπλόινπ ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πξόζβαζε ζε
ππάξρνληα ηεθκήξηα

ii. Γελ έρεη πξνζηεζεί ην θόζηνο πνιιαπιήο θαηαινγνγξάθεζεο θαη ησλ ππόινηπσλ
θαηεγνξηώλ βηβιηνζεθώλ (Γεκνζίσλ, Γεκνηηθώλ, εηδηθώλ θιπ.).



Το παπόν ….  και ηο μέλλον ….

Έλα Μνληέιν Σπλεξγαηηθήο Καηαινγνγξάθεζεο 



Δςσαπιζηώ για ηην πποζοσή ζαρ…


