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Πεπίλητη  

Σηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο πξνζπάζεηαο αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

ρξήζηεο ε βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο έζεζε απφ ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 

2006 ζε πηινηηθή εθαξκνγή ην έξγν ηνπ εκπινπηηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ 

ελίζρπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ θαηαιφγνπ ηεο. 

Ο θαηάινγνο απνηειεί ηελ πην νηθεία εθαξκνγή αλαδήηεζεο γηα ηνπο ρξήζηεο κηαο 

βηβιηνζήθεο. Τελ ηειεπηαία δεθαεηία δαπαλήζεθαλ πνιιά ρξήκαηα θαη ρξφλνο απφ 

ηηο ειιεληθέο Βηβιηνζήθεο γηα ηελ αλαδξνκηθή θαηαινγνγξάθεζε ηνπ πιηθνχ ηνπο 

θαη παξά ηελ απηνκαηνπνίεζε ηφζν ησλ θαηαιφγσλ φζν θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, νη 

ηειηθνί ρξήζηεο ιακβάλνπλ φρη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ φζα ειάκβαλαλ απφ ηνπο 

παξαδνζηαθνχο θαηαιφγνπο. Η εμνηθείσζε ησλ ρξεζηψλ κε ην αλαβαζκηζκέλν θαη 

δηαξθψο αλαλεσκέλν πεξηβάιινλ ησλ ζειίδσλ ζην δηαδίθηπν νδεγεί ζε 

παξαγθσληζκφ θαη αρξεζηία ηνπο θαηαιφγνπο ησλ βηβιηνζεθψλ. Σπζηήκαηα φπσο ην 

Amazon κε ηελ εκπινπηηζκέλε κνξθή ζε πεξηερφκελα ιεηηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά ζε 

επίπεδν πεξηβάιινληνο αλαδήηεζεο θαη δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε επηπιένλ έξεπλαο 

σο πξνο ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη βηβιηνζήθεο κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο 

αλαδήηεζεο πνπ δηαζέηνπλ.  

Με ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ είλαη δπλαηή 

ε ελζσκάησζε επηπξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ην πιηθφ ηεο βηβιηνζήθεο πνπ 

ππεξβαίλεη ηα φξηα ησλ βηβιηνγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ. Οη πξφζζεηεο απηέο 

πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνπλ εηθφλεο εμσθχιισλ, πίλαθεο πεξηερνκέλσλ, πεξηιήςεηο, 

βηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ζπγγξαθέσλ, θ.ά. Η βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηήκηνπ 

Μαθεδνλίαο κεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα θαη κειέηε ελζσκάησζε ηηο παξαπάλσ 

πιεξνθνξίεο ζηνλ θαηάινγφ ηεο δπλακηθά γηα ην μελφγισζζν πιηθφ ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ εηαηξία Syndetics Solutions, ελψ γηα ην ειιελφγισζζν δεκηνχξγεζε ηελ 

ππνδνκή θαη πξνρψξεζε ζε νπηηθή ζάξσζε θαη απνζήθεπζε ζηνλ θεληξηθφ 

δηαθνκηζηή (server) πνπ εμππεξεηεί ηνλ θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο. Τα 

πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο ηειηθνχο απνδέθηεο ηνπ έξγνπ είλαη ε απμεκέλε αλάθηεζε 

απνηειεζκάησλ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην «μεθχιιηζκα» ηνπ πιηθνχ ρσξίο ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ ρξήζηε απφ ηνλ ππνινγηζηή νδεγεί ζηε ζσζηφηεξε θαη πην 

γξήγνξε επηινγή πξνο δαλεηζκφ ή θξάηεζε.  

Τέινο αλαπηχρζεθε εθαξκνγή ειεθηξνληθήο μελάγεζεο πνπ βνεζά ην ρξήζηε λα 

εληνπίζεη ην πιηθφ ζηνπο ρψξνπο ηεο βηβιηνζήθεο θαη εθαξκφζηεθε ζηνλ online 

θαηάινγν. Η εθαξκνγή απηή ελζσκαηψλεηαη ζηνλ θαηάινγν κε ηε ρξήζε JavaScript, 

κέζσ ηεο νπνίαο θαιείηαη ε εκθάληζε κηαο εηθφλαο – ράξηε (GIF, JPEG) κε 

επηζεκαζκέλε ηελ πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη ην πιηθφ πνπ αλαδεηά ν ρξήζηεο. Ωζηφζν, 

γηα ιφγνπο θαιχηεξεο απφδνζεο θαη επρξεζηίαο, ζηε Βηβιηνζήθε καο, αληί γηα ράξηεο 

– εηθφλεο θαιείηαη ε εθηέιεζε νινθιεξσκέλσλ εθαξκνγψλ Flash, νη νπνίεο 

πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε επειημία θαη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζηελ πινήγεζε θαη 

ηελ αηζζεηηθή παξνπζίαζε ησλ ζεκείσλ ησλ δεηνχκελσλ πεγψλ. 

 

mailto:mmayr@uom.gr


Λέξειρ Κλειδιά: Ηιεθηξνληθφο Καηάινγνο, πίλαθαο πεξηερνκέλσλ, εκπινπηηζκφο 

πεξηερνκέλνπ, ειεθηξνληθή μελάγεζε 

 

Abstract  

In the frames/context of continuous effort of upgrading services to the users, the 

Library and Information Centre of University Macedonia placed in pilot application a 

project of enrichment of content and the aid of environment of its online catalogue in 

September 2006. The online catalogue is the most familiar application of search for 

the users of a library. Last decade, Greek Libraries spent a lot of money and time for 

the retrospective conversion of their material but despite the automation, the final user 

does not receive much more than the card catalogue. The familiarization of users with 

the upgraded and permanently renewed environment of web pages, leads in the 

supplanting and disuse of the catalogues of libraries. Systems as Amazon with the 

enriched form in content, function competitively in the searching environments and 

create the need of additional research for the services that the libraries provide via 

their search environments. 

With the rapid growth of new technologies in the World Wide Web, the incorporation 

of additional information on the library’s material that exceeds the limits of 

bibliographic information is now possible. This additional information includes 

pictures of covers, tables of content, summaries, biographical information of writers, 

etc. The Library and Information Centre of the University of Macedonia, after relative 

research and study incorporated the above information in its list dynamically on the 

material that is in foreign language, in collaboration with the company Syndetics 

Solutions, while for Greek-speaking material developed the essential infrastructure 

and moved onto its optical scanning and storage in the library’s central server. 

The advantages for the final recipients of this work are the increased recuperation of 

results, which in combination with the “browsing” of the material without the user 

leaving the computer, leads to more efficient and faster choices to lending or 

reservation. Finally an electronic conducted tour application that helps the user to 

locate the material in the areas of the library was developed and applied on the online 

catalogue. This application is incorporated in the catalogue with the use JavaScript, 

via which the appearance of a picture - map (GIF, JPEG) is displayed, which points 

out the region where the material that the user seeks can be found. However, for 

reasons of better output, in our Library, instead of picture – maps, we have 

implemented complete Flash applications that offer bigger flexibility and more 

possibilities in the navigation and the aesthetic presentation of the locations of the 

searched materials. 

 

Keywords: Online Catalogue, table of contents, enrichment, content electronic 

conducted tour 

 

1. Ειζαγυγή  

Οη λέεο ηερλνινγίεο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ έρνπλ θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ δπλακηθή 

ελζσκάησζε ζηνπο ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο βηβιηνζεθψλ (OPACs) πξφζζεησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηεθκήξηα ηεο βηβιηνζήθεο, πνπ ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ηα φξηα 

ησλ παξαδνζηαθψλ βηβιηνγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 

θαηαινγνγξάθεζεο. Οη πξφζζεηεο απηέο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνπλ εηθφλεο 

εμσθχιισλ ησλ βηβιίσλ, πίλαθεο πεξηερνκέλσλ, πεξηιήςεηο, βηνγξαθηθέο 



πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζπγγξαθείο, πιήξεο θείκελν απνζπαζκάησλ βηβιίσλ, 

βηβιηνθξηηηθέο θ.ά. Καζψο νη παξαδνζηαθνί ειεθηξνληθνί θαηάινγνη ράλνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο, ε εθαξκνγή απηή ζα δεκηνπξγήζεη κηα λέα γεληά 

θαηαιφγσλ, πνπ ζα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή αλαβάζκηζε ιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηε 

ρξήζε ηνπηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ. (Zhigeng 2006) 

Οη ρξήζηεο ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ έρνπλ αξρίζεη λα ζηξέθνληαη ζε 

ζχγρξνλεο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη άιιεο δηαδηθηπαθέο εκπνξηθέο εθαξκνγέο 

(π.ρ.Google Scholar, Amazon) γηαηί παξφιν πνπ νη θαηάινγνη ησλ βηβιηνζεθψλ είλαη 

δηαζέζηκνη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ελφο απμαλφκελνπ αξηζκνχ ππιψλ, ε 

βηβιηνγξαθηθή πιεξνθνξία πνπ πξνζθέξνπλ δελ θξίλεηαη επαξθήο θαη ειθπζηηθή. Οη 

ρξήζηεο ρξεηάδνληαη αλαβάζκηζε ησλ θαηαιφγσλ κε ζπλδέζκνπο ζε πίλαθεο 

πεξηερνκέλσλ (TOCs), νπηηθφ πιηθφ θαη πην νινθιεξσκέλα, απιά θαη «έμππλα» 

ζπζηήκαηα αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ (Caldwell 2006). Δπεξεαζκέλνη θαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, πξνζδνθνχλ 

γξήγνξε αληαπφθξηζε ζε έλα πην θηιηθφ πξνο απηνχο πεξηβάιινλ, ζε ζρέζε κε απηφ 

πνπ πξνζθέξνπλ κέρξη ζήκεξα νη παξαδνζηαθνί ειεθηξνληθνί θαηάινγνη (Byrum, 

2006). Υπεξεζίεο φπσο ν εκπινπηηζκφο ηνπ θαηαιφγνπ (catalogue enhancement) κηαο 

βηβιηνζήθεο κε επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηεθκήξηά ηεο, αιιά θαη ε 

ελίζρπζή ηνπ κε ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ησλ ηεθκεξίσλ κέζα ζηνπο ρψξνπο ηεο 

κε ηε ρξήζε κεζφδσλ ειεθηξνληθήο μελάγεζεο, αξρίδνπλ λα απνηεινχλ πιένλ ην 

βαζηθφ ζχλνιν ππεξεζηψλ κηαο ειθπζηηθήο ιχζεο κεραλψλ αλαδήηεζεο. Oη 

βηβιηνζήθεο πξέπεη λα θάλνπλ φηη κπνξνχλ γηα λα κεηαηξέςνπλ ηελ εκπεηξία 

αλαδήηεζεο ζηνλ θαηάινγν φζν ην δπλαηφλ πην ελδηαθέξνπζα, βειηηψλνληαο ηελ 

εκθάληζε ηνπ πεξηβάιινληνο πινήγεζήο ηνπ θαη πξνζθέξνληαο ηαπηφρξνλα εχθνιε 

θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία. 

 

2. Βιβλιογπαθική επιζκόπηζη  

Τν πιήζνο ησλ εξεπλψλ πνπ δηεμάγνληαη ζην εμσηεξηθφ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ OPACs ησλ βηβιηνζεθψλ, φζνλ αθνξά ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο, ηα νθέιε πξνο ηνπο ρξήζηεο, ηηο πηζαλέο δπζθνιίεο 

θαη ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη, ζπλερψο απμάλεηαη. Πνιινί εξεπλεηέο ηνλίδνπλ, φηη ν 

εκπινπηηζκφο ησλ βηβιηνγξαθηθψλ εγγξαθψλ κε TOCs εληζρχεη ηδηαίηεξα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αθξίβεηα ηεο έξεπλαο, θαζψο ε αλαδήηεζε κε ιέμεηο-θιεηδηά 

αλαθηά πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο εγγξαθέο γηα ηελ θάιπςε ηεο πιεξνθνξηαθήο αλάγθεο 

ηνπ ρξήζηε (Tennant 1990 ; Eduardo & Fernandez-Molina 1998 ; Conway 2000 ; 

Morris 2001 ; Madarash-Hill & Hill 2005 ; Byrum & Williamson 2006 ; Huang & 

Wong 2006 ; Zhigeng 2006 ; Simpson, Lundgren & Barr 2007). Δπηπιένλ απμάλεη φρη 

κφλν ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ, αιιά θαη ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο θαζηεξψζεηο φξσλ θαη νλνκάησλ ηνπ online θαηαιφγνπ (Eduardo & Fernandez-

Molina 1998). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνπο Pappas θαη Herendeen (2000, 

δηαζέζηκν ζην Byrum & Williamson 2006, ζ. 4) έξεπλα ζην University of Toronto ζε 

2.000 ηίηινπο βηβιίσλ έδεημε φηη αλαθηήζεθαλ δηπιάζηεο ζρεηηθέο εγγξαθέο γηα 

θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ηξηπιάζηεο γηα αλζξσπηζηηθέο, φηαλ νη ρξήζηεο 

ζπκβνπιεχηεθαλ βάζε εκπινπηηζκέλε κε TOCs. Δπίζεο, ζχκθσλα κε κειέηε ζην 

Carnegie Mellon University, ην πνζνζηφ ησλ αλαθηψκελσλ εγγξαθψλ απμήζεθε απφ 

20% ζε 30%.  Σε κηα έξεπλα ζε ηξηαληακία εθδφζεηο γηα ηελ ηζηνξία ηεο θνξνινγίαο 

ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, βξέζεθαλ πεξηζζφηεξνη απφ 600 φξνη ζηα TOCs πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην πεξηερφκελν, θαηά έλα πνζνζηφ ησλ 19,5% 



γηα θάζε έθδνζε. Ο Morris (2001) θάλεη κία επηζθφπεζε ησλ κέρξη ην 2001 εξεπλψλ 

(δίλνληαο έκθαζε ζην Subject Access Project/ SAP, ζεκαληηθνχ πξνγξάκκαηνο κε 

επηβιέπνληα ηνλ Atherton P.), απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, ην πνζνζηφ ησλ κνλαδηθψλ φξσλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ηα πεδία ζεκεηψζεσλ  

πεξηερνκέλσλ θαη πεξηιήςεσλ απμάλεηαη ζπλερψο, παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ηνπ 

πιήζνπο ηνπ πιηθνχ πνπ εκπινπηίδεηαη.  

Σεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη απφ έξεπλεο αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

εκπινπηηζκνχ ηνπ θαηαιφγνπ πνπ αθνξνχλ ην δαλεηζκφ, ηηο θξαηήζεηο θαη ην 

δηαδαλεηζκφ (ILL, Interlibrary Loan) ηνπ πιηθνχ. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο 

ζπγθιίλνπλ ζην γεγνλφο φηη παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ θπθινθνξία ηνπ 

πιηθνχ πνπ είλαη εκπινπηηζκέλν κε ζεκεηψζεηο πεξηερνκέλσλ θαη πεξηιήςεσλ,  ζε 

αληηπαξάζεζε κε ην ππφινηπν πιηθφ (Byrum & Williamson 2006 ; Madarash-Hill & 

Hill, 2006 ; Faiks, Randermacher & Sheehan 2007). Σε ζρεηηθά πξφζθαηε εηήζηα 

έξεπλα ν Brown (2004 ; παξαζέηεηαη ζην Joint 2007, ζ. 187) επηζεκαίλεη φηη ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ online πξνζβάζεσλ (3.809) είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ 

ζπλνιηθφ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ πιηθνχ (2.080), γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη νη 

ρξήζηεο κπνξνχλ πξνζδηνξίζνπλ ηελ ζρεηηθφηεηα ησλ ηίηισλ πνπ αλαθηνχλ κε ηελ 

πιεξνθνξηαθή έξεπλα ηνπο. Τν πςειφηεξν πνζνζηφ αχμεζεο ηεο ρξήζεο βηβιίσλ 

πνπ έρνπλ εκπινπηηζζεί κε πξφζζεην πιηθφ ζε ζρέζε κε εθείλα πνπ δελ έρνπλ 

εκπινπηηζζεί, θηάλεη πεξίπνπ ην 45% (Morris 2001). Σε πνιπεηή έξεπλα, απφ ην 1998 

έσο ην 2005, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην MBLC (Massachusetts Board of Library 

Commissioners) θαη θάιππηε δεηγκαηνιεπηηθά 16 απφ ηηο 140 βηβιηνζήθεο-κέιε ηνπ 

απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο βηβιηνζεθψλ ηεο Μαζαρνπζέηεο C/W MARS, 

παξαηεξήζεθε κείσζε ησλ δαλεηζκψλ θαη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ θξαηήζεσλ, 

γεγνλφο φκσο πνπ δελ επεξέαζε ηδηαίηεξα ζην ζχλνιν ηελ θπθινθνξία ηνπ πιηθνχ 

(Bennett 2007). Θα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ηφζν ε αχμεζε 

φζν θαη ε κείσζε ηεο θπθινθνξίαο ελφο βηβιίνπ κε TOC, κπνξεί λα ζεσξεζεί ζεηηθφ 

απνηέιεζκα ηνπ εκπινπηηζκνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Με άιια ιφγηα, αλ ηα TOCs 

πξνζθέξνπλ αξθεηά δεδνκέλα γηα έλαλ ρξήζηε ψζηε λα δαλεηζηεί ην βηβιίν, είλαη 

ζεηηθφ ζηνηρείν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ ηα TOCs πξνζθέξνπλ αξθεηά δεδνκέλα 

ψζηε λα κε δαλεηζηεί ην βηβιίν πνπ δελ είλαη ζρεηηθφ κε ηελ πιεξνθνξηαθή αλάγθε 

ηνπ, είλαη επίζεο ζεηηθφ ζηνηρείν (Faiks, Radermacher & Sheehan 2007). 

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή άπνςε ηεο εθαξκνγήο, ν Wheeler (2000) ζε έλα 

πηινηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ζθαλαξηζκέλσλ TOCs θαη 

ηνπ κεγέζνπο αμίαο πνπ δίλεη ν εκπινπηηζκφο κε TOCs ζηηο ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο 

(subject headings) ηνπ online θαηαιφγνπ, επηζεκαίλεη φηη ε ελέξγεηα απηή ζπκθέξεη 

θαηά πνιχ ζε ρξφλν θαη θφζηνο ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο. Σηελ 

πνξεία αξθεηνί είλαη νη εξεπλεηέο πνπ νδεγήζεθαλ ζην ίδην ζπκπέξαζκα (Bury & 

Williamson 2006). Δπηπιένλ, πξφζθαηεο έξεπλεο απέδεημαλ φηη ην θφζηνο 

εκπινπηηζκνχ κέζσ εκπνξηθψλ αληηπξνζψπσλ, φπσο νη Syndetics Sollutions, 

Blackwell’s θαη TLC Solutions that Deliver, είλαη ζρεηηθά κηθξφ θαη αμίδεη θπξίσο γηα 

πνιχηηκεο θαη κεγάιεο ζπιινγέο (Conway 2000 ; Winke  & Naun 2007). 

Γηα ηελ Διιάδα, πνπ ηψξα αξρίδεη λα θάλεη ηα πξψηα δεηιά ηεο βήκαηα, δελ 

ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία. Γελ είλαη παξφια απηά αλέθηθην λα ππνινγηζηεί ην 

πνζνζηφ ρξεζηκφηεηαο θαη επηηπρίαο ηεο ππεξεζίαο, γηαηί ππάξρεη ήδε κεγάινο φγθνο 

βηβιηνγξαθίαο θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ εκπεηξία ησλ αθαδεκατθψλ 

βηβιηνζεθψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. 

3. Σηφρνο ησλ ππεξεζηψλ – Δπηδξάζεηο πξνο ηνπο ρξήζηεο  

Μηα λέα ππεξεζία εκπινπηηζκνχ πεξηερνκέλνπ θαη ελίζρπζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαηαιφγνπ φπσο απηή πνπ μεθίλεζε πηινηηθά ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 



Μαθεδνλίαο, πξνζδνθεί λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ηειηθνχο  ρξήζηεο, λα 

αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηα ηεθκήξηα ηεο ζπιινγήο ζε έλα πεξηβάιινλ πνιχ πην 

νηθείν ζε απηνχο ιφγσ ηεο εκπεηξίαο ηνπο ζην παγθφζκην ηζηφ θαη λα ηνπο παξέρνληαη 

πνιχ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ψζηε λα εληνπίδνπλ πην εχθνια ηα ηεθκήξηα πνπ 

πξαγκαηηθά αληαπνθξίλνληαη ζηηο πιεξνθνξηαθέο ηνπο αλάγθεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηνλ ππνινγηζηή θαη λα μεθπιιίζνπλ φια ηα ζρεηηθά βηβιία 

ζηα ξάθηα ηεο Βηβιηνζήθεο. 

Τα βαζηθφηεξα θαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθά πιενλεθηήκαηα εκπινπηηζκνχ 

βηβιηνγξαθηθψλ εγγξαθψλ κε TOCs είλαη φηη: 

o βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ ζρεηηθφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ηίηισλ πνπ αλαθηνχλ κε ηηο πιεξνθνξηαθέο ηνπο αλάγθεο 

o ζε έλα online πεξηβάιινλ, νη ιέμεηο ζηα TOCs εληζρχνπλ ηδηαίηεξα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αθξίβεηα ηεο έξεπλαο, δίλνληαο ζην απηνκαηνπνηεκέλν 

ζχζηεκα ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεη θαη λα αλαθηά πεξηζζφηεξν ζρεηηθέο 

εγγξαθέο  

o πξνζθέξνληαο δηεπθξηληζηηθή πιεξνθνξία πεξηερνκέλσλ, ζπκπιεξψλνπλ ηε 

ζεκαηηθή θαηαινγνγξάθεζε πνπ παιεχεη λα πεξηιάβεη ην πεξηερφκελν ελφο 

έξγνπ κφλν κε ιίγα πξνζερηηθά επηιεγκέλα ζεκεία πξφζβαζεο ζε θάζε εγγξαθή 

o εμνηθνλνκνχλ ρξφλν θαη θφπν φρη κφλν ησλ ρξεζηψλ αιιά θαη ησλ 

βηβιηνζεθνλφκσλ 

o πιεξνθνξίεο πνπ δελ έβγαηλαλ ζηελ επηθάλεηα, ζα αλαδπζνχλ θαη ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια 

 

 

4. Εμπλοςηιζμόρ και ενίζσςζη ηος ηλεκηπονικού καηαλόγος – Μέθοδοι και 

Ππακηικέρ 

 

Ο εκπινπηηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ έρεη απαζρνιήζεη ην 

ρψξν ησλ Βηβιηνζεθψλ γηα αξθεηά ρξφληα. Απφ ην 1990 θαη κεηά έρνπλ γίλεη αξθεηέο 

πξνζπάζεηεο θαη έρνπλ δεκνζηεπηεί δηάθνξεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ 

αθνινπζήζεθαλ απφ  δηάθνξεο Βηβιηνζήθεο θαη νξγαληζκνχο (Zhigeng 2006 ; Peis & 

Fernandez-Molina 1998 ; Wheeler 2000 ; Byrum & Williamson 2006).  

Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηηο κεζφδνπο απηέο, αλ ηα δεδνκέλα δελ ππάξρνπλ ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, ηφηε απαηηείηαη ην επηπιένλ βήκα ηεο ζάξσζεο είηε ηνπ 

ηεθκεξίνπ, είηε ηνπ ηκήκαηνο απηνχ κε ην νπνίν ζα εκπινπηηζηεί ν θαηάινγνο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα νη πίλαθεο πεξηερνκέλσλ. Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηείηαη 

θάπνηνο ζαξσηήο ζε ζπλδπαζκφ κε έλα ινγηζκηθφ νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ 

(OCR) γηα λα κεηαηξαπνχλ ηα έληππα δεδνκέλα ζε ειεθηξνληθφ θείκελν. Η 

δηαδηθαζία απηή γίλεηαη ρεηξνλαθηηθά θαη ζπλήζσο ζηεξίδεηαη ζηελ αθξίβεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ OCR (98%-99%), ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη πςειή, έηζη ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηα ιάζε «αλαγλψξηζεο» ησλ 

ραξαθηήξσλ θαηά ηε ζάξσζε. Όζν πςειφηεξε είλαη ε αθξίβεηα ηνπ ινγηζκηθνχ 

OCR, ηφζν ιηγνζηεχεη ην θφζηνο ηεο εηζαγσγήο θάζε εγγξαθήο ζηνλ θαηάινγν, αθνχ 

κεηψλνληαη θαηά πνιχ νη παξεκβάζεηο απφ ην πξνζσπηθφ. Ταπηφρξνλα κε ηελ 

κεηαηξνπή ζε ειεθηξνληθή κνξθή θεηκέλνπ, ηα δεδνκέλα, κπνξνχλ λα 

απνζεθεχνληαη θαη σο μερσξηζηά αξρεία εηθφλσλ (π.ρ. JPEG, GIF, θιπ), έηζη ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απηά. 

Σηε ζπλέρεηα, ε ελεκέξσζε ηνπ θαηαιφγνπ γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο, απφ ηνπο νπνίνπο 

κπνξεί λα επηιερζεί κφλν ν έλαο ή θαη νη δχν. 

Δνζωμάηωζη ηοσ πίνακα περιετομένων απεσθείας ζηη βιβλιογραθική εγγραθή 



 Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην ειεθηξνληθφ θείκελν ηνπ πίλαθα πεξηερνκέλσλ 

ελζσκαηψλεηαη απεπζείαο ζηε βηβιηνγξαθηθή εγγξαθή θαη εηδηθφηεξα ζην MARC tag 

505, κέζσ ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη δπλαηή ε αλαδήηεζε ζηνλ θαηάινγν γηα ην 

ηεθκήξην κε βάζε ιέμεηο θιεηδηά πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ. Η 

δηαδηθαζία απηή γίλεηαη είηε κε ηε ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλνπ ινγηζκηθνχ, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ησλ E-CIP, ONIX-TOC & D-TOC  projects ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ 

Κνγθξέζνπ (Byrum & Williamson 2006), είηε ρεηξνλαθηηθά (Zhigeng 2006 ; Peis & 

Fernandez-Molina 1998). Ωζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ησλ Peis θαη Fernandez-Molina 

(1998), ε χπαξμε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ κεηαηξνπήο ηνπ ειεθηξνληθνχ θεηκέλνπ ηνπ 

πίλαθα πεξηερνκέλσλ απφ κνξθή XML – αξρείνπ ζε κνξθή MARC δηεπθνιχλεη ηε 

δηαδηθαζία εηζαγσγήο. 

Σύνδεζη ηοσ πίνακα περιετομένων με ηη βιβλιογραθική εγγραθή 

Με ηε κέζνδν απηή, νη πιεξνθνξίεο εκπινπηηζκνχ κεηαηξέπνληαη ζε έλα κνξθφηππν 

πξνζβάζηκν κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ (HTML, ή XML) θαη ζηε ζπλέρεηα 

«δηαζπλδένληαη» κε ηελ βηβιηνγξαθηθή εγγξαθή κε ηε ρξήζε ηνπ MARC tag 856, ζην 

νπνίν εηζάγνληαη ην (ηα) απαξαίηεην(α) hyperlinks πξνο ην αξρείν(α) HTML, ή 

XML. Καη πάιη, ε πεξίπησζε ησλ Byrum & Williamson (2006) πεξηγξάθεη θαη ηελ 

επηπξφζζεηε δηαδηθαζία ζηα έξγα ONIX-TOC, D-TOC & E-CIP, φπνπ πέξα απφ ηελ 

ελζσκάησζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηηο βηβιηνγξαθηθέο εγγξαθέο δεκηνπξγνχληαη 

ηαπηφρξνλα θαη HTML αξρεία ησλ πηλάθσλ πεξηερνκέλσλ ηα νπνία δηαζπλδένληαη κε 

ηηο βηβιηνγξαθηθέο εγγξαθέο κέζσ ηνπ MARC tag 856, έηζη ψζηε νη πίλαθεο 

πεξηερνκέλσλ λα είλαη «αλαγλψζηκνη» απφ ηνπο ρξήζηεο. Τελ ελζσκάησζε αξρείσλ 

HTML ζηηο εγγξαθέο αθνινπζνχλ θαη νη Zhigeng (2006) θαη Wheeler (2000).  

Ωζηφζν, κε ηε κέζνδν απηή είλαη ζπλήζσο απαξαίηεην λα δηαηεξείηαη κηα μερσξηζηή 

ηνπηθή βάζε δεδνκέλσλ κε ηηο αλαθνξέο ζηα αξρεία HTML θαη/ή ζηηο ηπρφλ 

ζπλνδεπηηθέο εηθφλεο ηνπο (JPEGs, GIFs), εθφζνλ ππάξρνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα 

μερσξηζηή εθαξκνγή πξφζβαζεο ζηε βάζε απηή, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

πξνβνιή ησλ εγγξαθψλ απηψλ ζηνπο ρξήζηεο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε κηα πνιχ 

πξφζθαηε κειέηε ηνπ Joint (2007), αλαιχνληαη θαη ζπζηήλνληαη «θαιέο» πξαθηηθέο 

ρξήζεο ηνπ tag 856 ζηε ζπιινγή κηαο Βηβιηνζήθεο, φπνπ πεξηιεπηηθά γίλεηαη 

αλαθνξά ζηα κεηνλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη ε ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ tag ζηνλ 

θαηάινγν, φηαλ κάιηζηα νη ηζηνζειίδεο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη κπνξεί λα πάςνπλ λα 

ζπληεξνχληαη, ή, ρεηξφηεξα, λα αιιάμνπλ πεξηερφκελν (θαηλφκελν linkrot). Με βάζε 

ηε κειέηε απηή έρεη παξαηεξεζεί φηη νη βηβιηνζήθεο πνπ απνθεχγνπλ λα 

εκπινπηίζνπλ εγγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζε πεγέο δηάζπαξηεο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ 

θαη/ή δηαζέζηκεο δσξεάλ, αιιά αληίζεηα εγγξαθέο πνπ πξνέξρνληαη ζπγθεληξσηηθά 

απφ κία πεγή, έρνπλ θαιχηεξε απφδνζε ζην θαηλφκελν ηνπ linkrot θαη δε ρξεηάδνληαη 

εθηεηακέλνπο ειέγρνπο εγθπξφηεηαο ησλ ρηιηάδσλ ππεξζπλδέζκσλ πνπ κπνξεί λα 

έρνπλ εηζάγεη ζηε βάζε θαη νη νπνίνη κπνξεί χζηεξα απφ θάπνην θαηξφ λα είλαη 

άθπξνη.  

Χρήζη ηων δεδομένων μιας απομακρσζμένης  βάζης 

Δπηπξφζζεηα, ε δηαδηθαζία ηνπ εκπινπηηζκνχ ησλ εγγξαθψλ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε 

εκπνξηθφ πξνκεζεπηή. Με βάζε ηνλ Conway (2000) δχν πξνκεζεπηέο πνπ παξέρνπλ 

απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ππεξεζίεο ζε βηβιηνζήθεο είλαη νη Syndetics Solutions & 

Blackwell’s Book Services. Καη νη δχν παξέρνπλ ππεξεζίεο εκπινπηηζκνχ ησλ 

θαηαιφγσλ ησλ βηβιηνζεθψλ, θπξίσο κε ηελ ελεκέξσζε ησλ MARC tags 505 ησλ 

θαηαιφγσλ (κε ηε κεηαθνξά ηεο βάζεο κέζσ FTP κεηαμχ ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ηεο 

εηαηξείαο), έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο κέζσ ηνπ 

OPAC ζηα εκπινπηηζκέλα ηεθκήξηα. Δπηπξφζζεηα, ε Syndetics Solutions, παξέρεη 

θαη ηε δπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ ηνπ θαηαιφγνπ κέζσ δπλακηθψλ ππεξζπλδέζκσλ 



πξνο ηελ εηαηξεία, ε νπνία δηαηεξεί εκπινπηηζκέλν πεξηερφκελν (πίλαθεο 

πεξηερνκέλσλ, νπηζζφθπιια, εμψθπιια, πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγγξαθέα, θιπ) πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζηε δηεπαθή (interface) ηνπ θαηαιφγνπ είηε απεπζείαο, είηε κε ηε 

ρξήζε ηνπ MARC Tag 856. Η πεξίπησζε απηή έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο 

ελεκέξσζεο κηαο εγγξαθήο κε λέα δεδνκέλα ζε πεξίπησζε πνπ απηά αιιάμνπλ ή 

ελεκεξσζνχλ. 

Δλαιιαθηηθά, ε παγθνζκίνπ εκβέιεηαο εηαηξεία – βηβιηνπσιείν Amazon.com παξέρεη 

θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο δσξεάλ ρξήζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ πξντφλησλ ηεο ζε 

ηδηψηεο θαη νξγαληζκνχο, κέζσ ηεο Amazon E-Commerce Service (Giguerre 2005). 

Μέζσ ηεο ρξήζεο δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο Java, C#, Perl, 

PHP, είλαη δπλαηή ε αλάπηπμε εθαξκνγήο, ε νπνία θάλνληαο αηηήζεηο κέζσ ηνπ 

παγθφζκηνπ ηζηνχ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο εηθφλεο θαη δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ 

ηεο βάζεο ηεο εηαηξείαο. Ωζηφζν, αλ θαη ε ρξήζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη δσξεάλ, 

ε δπζθνιία ζηελ πεξίπησζε απηή έγθεηηαη ζηελ ελζσκάησζε ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα 

πξνζπειαχλεη ηε βάζε ηεο Amazon.com ζηνλ θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο, ε νπνία 

κπνξεί λα δηαθέξεη θαηά πεξίπησζε. Δδψ επίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κεξηθά ILS 

(Information Library Systems) ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηε ιεηηνπξγία απηή 

ελζσκαησκέλε ζην βαζηθφ ηνπο ζχζηεκα, φπσο ζπκβαίλεη κε ην αλνηθηνχ 

ινγηζκηθνχ ζχζηεκα ILS KOHA. 

Δμπλοσηιζμός ηης Βάζης Γεδομένων ηης Βιβλιοθήκης ηοσ Πανεπιζηημίοσ 

Μακεδονίας 

Σηε Βηβιηνζήθε θαη θέληξν Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

αθνινπζήζεθε έλαο ζπλδπαζκφο απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο, ιφγσ ηεο χπαξμεο 

πιηθνχ ζε μελφγισζζν θαη ειιελφγισζζν πιηθφ. Η δηαδηθαζία επηινγήο ησλ 

βηβιηνγξαθηθψλ εγγξαθψλ νη νπνίεο ζα εκπινπηίδνληαλ κε πξφζζεην πεξηερφκελν 

είηε ζε πξνυπάξρνπζα ςεθηαθή κνξθή είηε κε πξσηνγελή ςεθηνπνίεζε, απνηέιεζε 

κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο απνθάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.  

Γηα ην μελφγισζζν πιηθφ δελ πξνζδηνξίζηεθαλ θξηηήξηα επηινγήο. Οη βηβιηνγξαθηθέο 

εγγξαθέο πνπ εκπινπηίζηεθαλ ήηαλ απηέο γηα ηηο νπνίεο εληνπίζηεθε δηαζέζηκν πιηθφ 

ζηελ εηαηξεία Syndetics Solutions, κε ηελ νπνία ππνγξάθηεθε ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο. 

Η επηινγή έγηλε κε βάζε ηη ζπλέθεξε πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθά ηε βηβιηνζήθε, ηελ 

ζπκβαηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ησλ δηαθφξσλ εηαηξηψλ κε ην ζχζηεκα θαη ηηο 

ηερλνινγίεο ηεο βηβιηνζήθεο θαη  ην εχξνο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξείρε ε θάζε 

εηαηξία θαζψο θαη πνπ ζα παξέρεη ζην κέιινλ. Ωζηφζν, έλα κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ 

απηήο είλαη φηη νη πίλαθεο πεξηερνκέλσλ δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο 

εγγξαθέο ησλ ηεθκεξίσλ (MARC tag 505), αιιά ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηβάιινλ 

αλαδήηεζεο (OPAC), κε απνηέιεζκα λα κε κπνξεί λα γίλεη αλαδήηεζε ζηα ζηνηρεία 

απηά κε βάζε ιέμεηο θιεηδηά πνπ ππάξρνπλ ζηνπο πίλαθεο πεξηερνκέλσλ. 

Αληηζέησο, γηα ην ειιελφγισζζν πιηθφ ε ηαθηηθή πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ 

δηαθνξεηηθή. Μειεηήζεθε ε πξννπηηθή εκπινπηηζκνχ ησλ MARC εγγξαθψλ κε ηελ 

ελζσκάησζε ζπλδέζκσλ (MARC tag 856) είηε ζε πεξηερφκελν πνπ ήδε είλαη 

δηαζέζηκν ζηνλ παγθφζκην ηζηφ, γηα παξάδεηγκα κε βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο φπσο ε 

ΒΙΒΛΙΟΝΔΤ ή ειεθηξνληθά βηβιηνπσιεία εθδνηηθψλ νίθσλ, είηε ζε πεξηερφκελν  

απφ ςεθηνπνίεζε ηνπηθά ζηε Βηβιηνζήθε. Η πξψηε πεξίπησζε δελ θαηάθεξε λα 

πεξαησζεί γηαηί ζπλέηξεμαλ δηάθνξνη ιφγνη θαη εκπφδηα. Η βηβιηνζήθε αξρηθά 

πξνζπάζεζε λα εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα ζπλεξγαζία κε ηελ ΒΙΒΛΙΟΝΔΤ αιιά ε 

επηθνηλσλία δελ ήηαλ εθηθηή.  Καηά ζπλέπεηα ην πξνζσπηθφ πξνρψξεζε ζε νπηηθή 

ζάξσζε ηνπ πιηθνχ θαη απνζήθεπζή ηνπ ζηνλ θεληξηθφ δηαθνκηζηή (server) ηνπ 

θαηαιφγνπ ηεο βηβιηνζήθεο. Δπηιέρηεθαλ λα εκπινπηηζηνχλ θπξίσο νη εγγξαθέο 

βηβιίσλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο θχξηεο επηζηεκνληθέο ελφηεηεο ηεο ζπιινγήο ηεο 



Βηβιηνζήθεο  θαη φρη ζπκπιεξσκαηηθά ζεκαηηθά πεδία, θαζψο βέβαηα θαη πξφζθαηεο 

ζρεηηθέο εθδφζεηο βηβιίσλ. Μηα πηινηηθή πξνζπάζεηα απηήο ηεο κεζφδνπ ήηαλ ην 

ειεθηξνληθφ εθζεηήξην ηεο Βηβιηνζήθεο (Kolovos, Papargeris & Tsanaktsidou  

2004), ην νπνίν απνηειεί κηα μερσξηζηή εθαξκνγή πξνβνιήο ζην ρξήζηε ησλ 

πηλάθσλ πεξηερνκέλσλ, νπηζζφθπιισλ θαη εμψθπιισλ ησλ επηιεγκέλσλ εγγξαθψλ 

θαη ην νπνίν δηαζπλδέεηαη κε ηνλ θαηάινγν κέζσ ηνπ MARC Tag 856. Η ίδηα 

εθαξκνγή αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ειιελφγισζζν πιηθφ, κε θάπνηεο 

ίζσο ηξνπνπνηήζεηο έηζη ψζηε λα εμππεξεηεί φιν ην εηζεγκέλν πιηθφ θαη φρη κφλν ηηο 

λέεο πξνζθηήζεηο. 

Γεληθφηεξα, απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2007 είλαη δπλαηή ε αλάθηεζε πξφζζεησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα 35.000 πεξίπνπ μελφγισζζνπο ηίηινπο βηβιίσλ. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ εηθφλεο εμσθχιισλ, πίλαθεο πεξηερνκέλσλ θαη 

πεξηιήςεηο. Δπηπιένλ κπνξεί λα εκθαλίδνληαη απνζπάζκαηα πξψηνπ θεθαιαίνπ, 

βηβιηνθξηηηθέο απφ έγθπξα πεξηνδηθά (π.ρ. Choise), βηβιηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο 

ζπγγξαθέσλ θ.ά. Η ππεξεζία απηή ζα επεθηαζεί ζηαδηαθά, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2007 

θαη κε ηελ παξνρή ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ γηα 2.000 πεξίπνπ ειιελφγισζζνπο 

ηίηινπο βηβιίσλ. 

Δνίζτσζη ηοσ καηαλόγοσ ηης Βιβλιοθήκης – Ηλεκηρονική Ξενάγηζη 

Σπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ εγγξαθψλ ηνπ θαηαιφγνπ, ε βηβιηνζήθε 

πξνρψξεζε θαη ζηελ ελίζρπζή ηνπ κε ηελ παξνρή ειεθηξνληθήο μελάγεζεο. Η 

ιεηηνπξγία απηή πινπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο Macromedia Flash & 

Actionscript θαη ελζσκαηψζεθε ζην πεξηβάιινλ πξφζβαζεο ηνπ θαηαιφγνπ (OPAC). 

Η ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο μελάγεζεο εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε κε ηελ αλάθηεζε 

ηεο πιήξνπο εγγξαθήο ελφο ηεθκεξίνπ, φπνπ θαη επηζεκαίλεηαη ε πεξηνρή φπνπ 

κπνξεί απηφ λα εληνπηζηεί (Κχξηα Σπιινγή, Δθεκεξίδεο & Πεξηνδηθά, θιπ). 

Ταπηφρξνλα, ν ρξήζηεο κπνξεί κέζσ ππεξζπλδέζκσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ίδηα 

εθαξκνγή, λα πινεγεζεί θαη ζε άιινπο ρψξνπο ηεο Βηβιηνζήθεο. Η ελζσκάησζε ηεο 

εθαξκνγήο ζηνλ θαηάινγν ήηαλ ζρεηηθά εχθνιε, ελψ κεγαιχηεξε δπζθνιία εκθάληζε 

ε αλάπηπμή ηεο. Ο ζπλήζεο ηξφπνο πινπνίεζεο ελφο πεξηβάιινληνο μελάγεζεο είλαη 

κε ηε ρξήζε αξρείσλ εηθφλσλ (GIF, ή JPEG), νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη ηφζεο φζεο 

θαη νη ζέζεηο πνπ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ηα ηεθκήξηα. Τα πιενλεθηήκαηα, σζηφζν, 

ηεο ρξήζεο ηερλνινγίαο Flash θαη φρη εηθφλσλ είλαη ε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ζην 

ρξήζηε πεξηζζφηεξσλ επηινγψλ μελάγεζεο θαη φρη απιά ε ζέζε ηνπ ηεθκεξίνπ, ε 

θηιηθφηεξε θαη αηζζεηηθά ειθπζηηθφηεξε πξνο ην ρξήζηε εκθάληζε ησλ ρψξσλ ηεο 

Βηβιηνζήθεο, αιιά θαη ε επθνιφηεξε αλαλέσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Η ειεθηξνληθή 

μελάγεζε βξίζθεηαη αθφκε ζην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο θαη βξίζθεηαη πηινηηθά 

δηαζέζηκε κφλν ζηελ Αγγιηθή έθδνζε ηνπ OPAC, γηα ζρφιηα θαη ηξνπνπνηήζεηο. 

Αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηα κέζα Σεπηεκβξίνπ 2007.  

Η ελίζρπζε ηνπ θαηαιφγνπ κε επηπξφζζεηα εξγαιεία ππνβνήζεζεο ηεο αλαδήηεζεο, 

φπσο ν «ειεθηξνληθφο εληνπηζκφο», θαη φρη κφλν, ελφο ηεθκεξίνπ ζηνπο ρψξνπο ηεο 

Βηβιηνζήθεο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο μελάγεζεο, θαζηζηά ηνλ θαηάινγν 

ειθπζηηθφηεξν πξνο ηνπο ρξήζηεο. Η παξνρή επηπξφζζεησλ θαη πξσηφηππσλ 

ππεξεζηψλ απφ κηα Βηβιηνζήθε έρεη σο άκεζε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο απηέο θαη ε ειεθηξνληθή μελάγεζε ζηνπο 

ρψξνπο ηεο Βηβιηνζήθεο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηεο θαηαιφγνπ επηηπγράλεη αθξηβψο 

απηφ.  

 

 

 



5. Μελλονηικόρ σεδιαζμόρ  

Μηα βαζηθή επηδίσμε ηεο βηβιηνζήθεο ζην κέιινλ είλαη ε εμ’ νινθιήξνπ 

απνδέζκεπζή ηεο απφ ηηο ζπλδξνκεηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ πξφζβαζε ζε 

εκπινπηηζκέλν πιηθφ. Έλαο ζηφρνο απνηειεί ε αλάπηπμε θαη ε ελζσκάησζε κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηνλ θαηάινγν κηαο ή πεξηζζφηεξσλ εθαξκνγψλ νη νπνίεο ζα 

έρνπλ δσξεάλ πξφζβαζε ζε απνκαθξπζκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ κεγάισλ εθδνηηθψλ 

νίθσλ, ηφζν γηα ην μελφγισζζν (Amazon E-Commerce Web Service), φζν θαη γηα ην 

ειιελφγισζζν πιηθφ. Ιδηαίηεξα γηα ην ηειεπηαίν ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ε 

ζπλεξγαζία κε θάπνην θνξέα (ΔΚΔΒΙ) ή εθδνηηθφ νίθν, ν νπνίνο ζα παξέρεη ηε 

δσξεάλ δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ κηαο θαη κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη 

επηηεπρζεί θάηη ηέηνην. 

Δπηπξφζζεηα, ζε πεξίπησζε φπνπ δελ επηηεπρζεί ζπλεξγαζία κε θάπνην ειιεληθφ 

εθδνηηθφ νίθν γηα ηελ θάιπςε ηνπ ειιελφγισζζνπ πιηθνχ, έλαο άκεζνο ζηφρνο είλαη 

ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ ςεθηνπνίεζεο πιηθνχ εκπινπηηζκνχ (π.ρ. εμψθπιια, 

νπηζζφθπιια, πίλαθεο πεξηερνκέλσλ) θαη φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεηαη ρξήζε 

ηεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ OCR (π.ρ. πίλαθεο πεξηερνκέλσλ), νη νπνίεο 

λα ειαρηζηνπνηνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηηο ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ζηνλ θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηδηαίηεξα ζηα 

πιένλ ρξήζηκα πεδία MARC 505 & 856.  

  

6. ςμπεπάζμαηα 

Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη Αθαδεκατθέο 

Βηβιηνζήθεο είλαη ε δεκηνπξγία δξαζηεξηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα δίλνπλ 

έκθαζε ζηελ αλάπηπμε, βέιηηζηε νξγάλσζε θαη δηάζεζε ειεθηξνληθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Τν παξφλ πηινηηθφ έξγν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εκπινπηηζκνχ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο 

μελάγεζεο ζηε Βηβιηνζήθε κε ζηφρν ηελ νινέλα θαη θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

ρξεζηψλ, είλαη απφ ηα πξψηα βήκαηα κηαο ζπλερνχο πξνζπάζεηαο ςεθηνπνίεζεο 

ηεθκεξίσλ θαη ελίζρπζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαηαιφγνπ, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηηο 

έξεπλεο θαη κειέηεο πνπ έζεζαλ ζε ιεηηνπξγία νη βηβιηνζήθεο ηνπ εμσηεξηθνχ.  

Η αλάγθε ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο εληαίαο πχιεο πξφζβαζεο, αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο ςεθηαθνχ 

πιηθνχ είλαη απαξαίηεηε. Μέζσ κηαο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο, ν Σπιινγηθφο 

Καηάινγνο ησλ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

ην θέληξν απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο απφ ηελ νπνία ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εμππεξεηνχληαη  κειινληηθά φιεο νη  Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο, αιιά θαη λα 

ζπλδξάκεη ε θαζεκία μερσξηζηά ζηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο πξνζπάζεηαο 

απηήο. 
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