
ΑνοιχτάΑνοιχτά ΛογισμικάΛογισμικά
ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών & & Web 2.0Web 2.0
ΤοΤο παράδειγμαπαράδειγμα τουτου
KohaKoha

ΚολοβόςΚολοβός ΦίλιπποςΦίλιππος
ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη & & ΚέντροΚέντρο ΠληροφόρησηςΠληροφόρησης ––
ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο ΜακεδονίαςΜακεδονίας, , ΟικονομικώνΟικονομικών
καικαι ΚοινωνικώνΚοινωνικών ΕπιστημώνΕπιστημών



Web Web 11..00

ΗΗ παλαιότερηπαλαιότερη ««έκδοσηέκδοση»» τουτου WebWeb
ΣτατικέςΣτατικές ΙστοσελίδεςΙστοσελίδες
ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία μέσωμέσω::

ee--mailmail
ΑπλώνΑπλών εφαρμογώνεφαρμογών άμεσωνάμεσων μηνυμάτωνμηνυμάτων ((ΙΜΙΜ))

ΒασικέςΒασικές ΔυνατότητεςΔυνατότητες αναζήτησηςαναζήτησης
ΑναζήτησηΑναζήτηση σεσε βασικέςβασικές μηχανέςμηχανές αναζήτησηςαναζήτησης
ΠλοήγησηΠλοήγηση σεσε στατικέςστατικές ιστοσελίδεςιστοσελίδες



Web 2.0Web 2.0

ΗΗ νεότερηνεότερη ««έκδοσηέκδοση»» τουτου WebWeb
ΤοΤο διαδίκτυοδιαδίκτυο όπωςόπως τοτο γνωρίζουμεγνωρίζουμε σήμερασήμερα
ΑύξησηΑύξηση τηςτης πολυπλοκότηταςπολυπλοκότητας ανάπτυξηςανάπτυξης ιστοτόπωνιστοτόπων

ΑπλέςΑπλές ΣτατικέςΣτατικές ΙστοσελίδεςΙστοσελίδες →→ ΕικονικέςΕικονικές ΟντότητεςΟντότητες::
ΚαταστήματαΚαταστήματα στοστο InternetInternet
ΧώρουςΧώρους κοινωνικήςκοινωνικής δικτύωσηςδικτύωσης ((myspacemyspace, , facebookfacebook, twitter, , twitter, κλπκλπ))
ΧώροιΧώροι ανάκτησηςανάκτησης πολυμεσικούπολυμεσικού περιεχομένουπεριεχομένου καικαι
προσωποποίησηπροσωποποίηση τουτου είδουςείδους τουτου στοστο χρήστηχρήστη

Streaming audio & video (Streaming audio & video (youtubeyoutube, , lastfmlastfm, , κλπκλπ))
ΕνσωμάτωσηΕνσωμάτωση νέωννέων τεχνολογιώντεχνολογιών σεσε παλαιότερουπαλαιότερου τύπουτύπου
εφαρμογέςεφαρμογές

ΔυνατότηταΔυνατότητα ανταλλαγήςανταλλαγής άμεσωνάμεσων μηνυμάτωνμηνυμάτων ((chat) chat) μεμε τητη χρήσηχρήση
video & video & ήχουήχου ((Skype, MSN messenger, Skype, MSN messenger, κλπκλπ))

ΑυξημένεςΑυξημένες δυνατότητεςδυνατότητες αναζήτησηςαναζήτησης
TaggingTagging καικαι παροχήπαροχή προτάσεωνπροτάσεων στοστο περιεχόμενοπεριεχόμενο ((suggesting)suggesting)



Library Library 11.0.0

ΠαλαιότεροΠαλαιότερο μοντέλομοντέλο ««onlineonline»» βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης
ΗλεκτρονικέςΗλεκτρονικές ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες βασισμένεςβασισμένες κυρίωςκυρίως στηνστην
τεχνολογίατεχνολογία Web 1.0 Web 1.0 καικαι σποραδικάσποραδικά στηνστην Web 2.0Web 2.0

ΕρωτήσειςΕρωτήσεις//ΑπαντήσειςΑπαντήσεις μέσωμέσω απλώναπλών ee--mailmail
ΟδηγοίΟδηγοί βασισμένοιβασισμένοι σεσε απλόαπλό κείμενοκείμενο ανακτώμενοανακτώμενο απόαπό τοτο
διαδύκτιοδιαδύκτιο
ΕνημέρωσηΕνημέρωση μέσωμέσω ee--mailmail σεσε λίστεςλίστες ee--mailmail ήή προςπρος τοντον
webmasterwebmaster
ΕλεγχόμεναΕλεγχόμενα σχήματασχήματα καταλογογράφησηςκαταλογογράφησης
ΑπλήΑπλή ΑναζήτησηΑναζήτηση στονστον ΟΟPACPAC

ΔεΔε μπορούμεμπορούμε νανα πούμεπούμε ότιότι δεδε χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται πιαπια



Library 2.0Library 2.0

ΣταΣτα χνάριαχνάρια τωντων τεχνολογιώντεχνολογιών τουτου Web 2.0Web 2.0
ΈναΈνα πλήρεςπλήρες περιβάλλονπεριβάλλον ““Library 2.0Library 2.0””

ΑνθρωποΑνθρωπο--κεντρικόκεντρικό
««ΣυμμετοχήΣυμμετοχή»» τωντων χρηστώνχρηστών στηστη δημιουργίαδημιουργία τουτου
περιεχομένουπεριεχομένου τωντων ««χώρωνχώρων»» τηςτης ΒιβλιοθήκηςΒιβλιοθήκης
ΧρήσηΧρήση tagstags σεσε αναζητήσειςαναζητήσεις στονστον OPACOPAC
ΠροσωπικόΠροσωπικό περιεχόμενοπεριεχόμενο χρηστώνχρηστών στονστον OPAC OPAC 
διαμοιραζόμενοδιαμοιραζόμενο ήή όχιόχι μεμε άλλουςάλλους χρήστεςχρήστες

ΝαΝα προσφέρειπροσφέρει μιαμια ««πολυμεσικήπολυμεσική»» εμπειρίαεμπειρία
ΟιΟι υπηρεσίεςυπηρεσίες καικαι οιοι συλλογέςσυλλογές νανα περιέχουνπεριέχουν στοιχείαστοιχεία videovideo
& & ήχουήχου



Library 2.0Library 2.0

ΝαΝα είναιείναι ««κοινωνικάκοινωνικά»» πλούσιοπλούσιο
ΠαροχήΠαροχή δυνατότηταςδυνατότητας αμφίδρομηςαμφίδρομης επικοινωνίαςεπικοινωνίας
μεταξύμεταξύ::

ΧρηστώνΧρηστών <<--> > ΧρήστεςΧρήστες
ΧρηστώνΧρηστών <<--> > ΠροσωπικόΠροσωπικό ΒιβλιοθήκηςΒιβλιοθήκης
ΠροσωπικόΠροσωπικό ΒιβλιοθήκηςΒιβλιοθήκης <<--> > ΠροσωπικόΠροσωπικό ΒιβλιοθήκηςΒιβλιοθήκης

ΧρήσηΧρήση εργαλείωνεργαλείων chatchat μεμε πολυμεσικέςπολυμεσικές δυνατότητεςδυνατότητες
γιαγια

ΟδηγίεςΟδηγίες χρήσηςχρήσης υπηρεσιώνυπηρεσιών
ΠαροχήΠαροχή βοήθειαςβοήθειας κατάκατά τηντην πλοήγησηπλοήγηση



Library 2.0Library 2.0

ΟρισμόςΟρισμός::
ΗΗ εφαρμογήεφαρμογή σύγχρονωνσύγχρονων διαδραστικώνδιαδραστικών, , 
συλλογικώνσυλλογικών καικαι πολυμεσικώνπολυμεσικών τεχνολογιώντεχνολογιών
υπηρεσιώνυπηρεσιών ιστούιστού στιςστις υπηρεσίεςυπηρεσίες πουπου
παρέχονταιπαρέχονται απόαπό μιαμια βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη προςπρος τουςτους
χρήστεςχρήστες τηςτης καικαι τιςτις συλλογέςσυλλογές τηςτης μέσωμέσω τουτου
παγκόσμιουπαγκόσμιου ιστούιστού



Library 2.0Library 2.0 -- ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες

ΣύγχρονηΣύγχρονη επικοινωνίαεπικοινωνία μεμε ««μηνύματαμηνύματα»» (Instant (Instant 
messaging)messaging)

ΗΗ χρήσηχρήση τεχνολογιώντεχνολογιών πολυμέσωνπολυμέσων ενθαρρύνεταιενθαρρύνεται
««ΑνίχνευσηΑνίχνευση»» τηςτης πλοήγησηςπλοήγησης τουτου χρήστηχρήστη καικαι
παρεμβολήςπαρεμβολής μιαςμιας διαδραστικήςδιαδραστικής συζήτησηςσυζήτησης μεμε
βιβλιοθηκονόμοβιβλιοθηκονόμο

ΠαρόμοιοΠαρόμοιο μεμε φυσικήφυσική παρουσίαπαρουσία καικαι παροχήπαροχή υπηρεσιώνυπηρεσιών σταστα
ράφιαράφια

ΠαροχήΠαροχή συνδέσμωνσυνδέσμων προςπρος τηντην υπηρεσίαυπηρεσία συνομιλίαςσυνομιλίας
σεσε όλεςόλες τιςτις υπηρεσίεςυπηρεσίες



Library 2.0Library 2.0 -- ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες

Streaming Video, AudioStreaming Video, Audio
ΣυνδυασμόΣυνδυασμό τεχνολογιώντεχνολογιών ««ροήςροής»» μεμε εργαλείαεργαλεία
προγραμματισμούπρογραμματισμού ((Flash)Flash)::

ΟδηγούςΟδηγούς μεμε παρουσίαπαρουσία διαδραστικώνδιαδραστικών ερωτοερωτο--
αποκρίσεωναποκρίσεων

ΟιΟι χρήστεςχρήστες ««απαντούναπαντούν»» μεμε ερωτήσειςερωτήσεις
ΤοΤο σύστημασύστημα απαντάαπαντά σεσε περιεχόμενοπεριεχόμενο
ΚαθοδηγείΚαθοδηγεί τοτο χρήστηχρήστη ανάλογαανάλογα μεμε τηντην ερώτησηερώτηση

ΑνακατεύθυνσηΑνακατεύθυνση απόαπό απλούςαπλούς ηλεκτρονικούςηλεκτρονικούς
οδηγούςοδηγούς σεσε πιοπιο σύνθετουςσύνθετους

ΠαροχήΠαροχή βοήθειαςβοήθειας μεμε χρήσηχρήση έτοιμωνέτοιμων παρουσιάσεωνπαρουσιάσεων videovideo



Library 2.0Library 2.0 -- ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες

Blogs & WikisBlogs & Wikis
ΠεριβάλλονταΠεριβάλλοντα ««ανοιχτήςανοιχτής»» δημοσίευσηςδημοσίευσης
υλικούυλικού
ΣυνεργατικήΣυνεργατική συνεισφοράσυνεισφορά σεσε περιεχόμεναπεριεχόμενα τηςτης
βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης

ΣεΣε συλλογέςσυλλογές ((Blogs)Blogs)
ΣεΣε περιβάλλονταπεριβάλλοντα συλλογήςσυλλογής τεχνογνωσίαςτεχνογνωσίας ((Wikis)Wikis)
ΑπαιτείταιΑπαιτείται έλεγχοςέλεγχος κατάκατά τηντην εισαγωγήεισαγωγή δεδομένωνδεδομένων
ΑποτελούνΑποτελούν ΒήμαΒήμα προςπρος τηντην υλοποίησηυλοποίηση τουτου
Library 2.0Library 2.0



Library 2.0Library 2.0 -- ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες

TagsTags
ΔυνατότηταΔυνατότητα χαρακτηρισμούχαρακτηρισμού τεκμηρίωντεκμηρίων στονστον OPACOPAC
απόαπό χρήστεςχρήστες
ΠαρουσίασηΠαρουσίαση σεσε άλλουςάλλους χρήστεςχρήστες μεμε μορφήμορφή
««σύννεφουσύννεφου»» tagstags
ΕπιλογήΕπιλογή υποσυνόλουυποσυνόλου τεκμηρίωντεκμηρίων μεμε βάσηβάση έναένα tagtag
ΕπικουρικήΕπικουρική λειτουργίαλειτουργία στηστη θεματικήθεματική ευρετηρίασηευρετηρίαση
τωντων τεκμηρίωντεκμηρίων
ΣυνεργασίαΣυνεργασία μεταξύμεταξύ χρηστώνχρηστών <<--> > βιβλιοθηκονόμωνβιβλιοθηκονόμων
στηστη θεματικήθεματική ευρετηρίασηευρετηρίαση



Library 2.0Library 2.0 -- ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες

RSS FeedsRSS Feeds
««ΣυνδρομητικήΣυνδρομητική»» παροχήπαροχή ενημερώσεωνενημερώσεων
περιεχομένουπεριεχομένου
ΜηΜη απαραίτητηαπαραίτητη εισαγωγήεισαγωγή ee--mailmail
ΔημόσιαΔημόσια αναπαραγωγήαναπαραγωγή τωντων ενημερώσεωνενημερώσεων
σεσε άλλουςάλλους ιστότοπουςιστότοπους
ΙδιωτικήΙδιωτική ανάγνωσήανάγνωσή τουςτους απόαπό τοντον χρήστηχρήστη --
συλλογέασυλλογέα



Library 2.0Library 2.0 -- ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες

ΚοινωνικάΚοινωνικά ΔίκτυαΔίκτυα
ΣυνδυάζουνΣυνδυάζουν πολλέςπολλές απόαπό τιςτις προηγούμενεςπροηγούμενες
τεχνολογίεςτεχνολογίες::

ChatChat
RSS feedsRSS feeds
BloggingBlogging
WikisWikis
TaggingTagging
Streaming mediaStreaming media

ΗΗ ηλεκτρονικήηλεκτρονική όψηόψη τηςτης ««βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης 2.02.0»»
ΧώροςΧώρος onlineonline ««συνάθροισηςσυνάθροισης»», , συνεργασίαςσυνεργασίας, , 
συνεργατικότηταςσυνεργατικότητας καικαι δράσηςδράσης

ΣημείοΣημείο--στόχοςστόχος μιαςμιας Library 2.0Library 2.0 βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης



Library 2.0Library 2.0 & & ΥποστήριξηΥποστήριξη
ΛογισμικούΛογισμικού

ΠολλάΠολλά ανοικτάανοικτά λογισμικάλογισμικά Web 2.0Web 2.0
KohaKoha, , JoomlaJoomla!, !, dspacedspace, e, e--prints, scout, prints, scout, moodlemoodle, , κλπκλπ

ΔιάσπαρτηΔιάσπαρτη υποστήριξηυποστήριξη Web 2.0 Web 2.0 --> > παζλπαζλ
λογισμικώνλογισμικών
ΟλοκλήρωσηΟλοκλήρωση τωντων κομματιώνκομματιών αυτώναυτών
ΠληρέστερηΠληρέστερη υποστήριξηυποστήριξη
ΤείνειΤείνει προςπρος τοτο ««στόχοστόχο»» τηςτης κοινωνικήςκοινωνικής
δικτύωσηςδικτύωσης τηςτης ΒιβλιοθήκηςΒιβλιοθήκης τουτου Library 2.0Library 2.0



Library 2.0Library 2.0 & & KOHA ILSKOHA ILS

ΤοΤο πρώτοπρώτο Integrated Library SystemIntegrated Library System ανοικτούανοικτού
ΚώδικαΚώδικα
ΔημιουργήθηκεΔημιουργήθηκε τοτο 1999 1999 απόαπό τηντην Katipo Katipo 
Communications Communications γιαγια τηντην HorowhenuaHorowhenua LibraryLibrary
TrustTrust στηστη ΝέαΝέα ΖηλανδίαΖηλανδία
ΠάνωΠάνω απόαπό 60 60 εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις
ΤρέχουσαΤρέχουσα έκδοσηέκδοση 3.2.13.2.1
ΔυνατότηταΔυνατότητα παροχήςπαροχής υποστήριξηςυποστήριξης επιπέδωνεπιπέδων
επίεπί πληρωμήπληρωμή απόαπό τηντην εταιρείαεταιρεία LibLimeLibLime



Library 2.0Library 2.0 & & KOHA ILSKOHA ILS

ΑπλόΑπλό στηστη χρήσηχρήση
ΚαταλογογράφησηΚαταλογογράφηση βασισμένηβασισμένη στοστο
πρότυποπρότυπο MARCMARC ((MARC21 & UNIMARC)MARC21 & UNIMARC)
ΕνσωματωμέναΕνσωματωμένα πολλάπολλά modulesmodules ενόςενός
πλήρουςπλήρους ILSILS

Circulation, cataloguing, serials, Circulation, cataloguing, serials, 
acquisitions, reserves, acquisitions, reserves, διαχείρισηδιαχείριση patrons, patrons, 
διαχείρισηδιαχείριση σχέσεωνσχέσεων μεταξύμεταξύ παραρτημάτωνπαραρτημάτων



Library 2.0Library 2.0 & & KOHA ILSKOHA ILS

Web 2.0Web 2.0 χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά
ΙδιωτικόΙδιωτικό περιβάλλονπεριβάλλον στονστον OPACOPAC μεμε όνομαόνομα
χρήστηχρήστη καικαι κωδικόκωδικό
RSS FeedsRSS Feeds

ΜπορούνΜπορούν νανα ««εγγραφούνεγγραφούν»» οιοι χρήστεςχρήστες σεσε feeds feeds 
αναζητήσεωναναζητήσεων

TaggingTagging
ΔυνατότηταΔυνατότητα ««χαρακτηρισμούχαρακτηρισμού»» τεκμηρίωντεκμηρίων απόαπό
εξουσιοδοτημένουςεξουσιοδοτημένους χρήστεςχρήστες
ΕμφάνισηΕμφάνιση τουτου συνόλουσυνόλου τωντων ““tagstags”” σεσε άλλουςάλλους
χρήστεςχρήστες μεμε τητη μορφήμορφή ««σύννεφουσύννεφου»» ((tag cloud)tag cloud)



Library 2.0Library 2.0 & & KOHA ILSKOHA ILS

ΒασικέςΒασικές ΔυνατότητεςΔυνατότητες ““BloggingBlogging””
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΣχολίωνΣχολίων σεσε έναένα τεκμήριοτεκμήριο
ΤαΤα σχόλιασχόλια μπορούνμπορούν νανα ελέγχονταιελέγχονται απόαπό τοτο
προσωπικόπροσωπικό προτούπροτού δημοσιευθούνδημοσιευθούν
ΔυνατότηταΔυνατότητα σύστασηςσύστασης ενόςενός τεκμηρίουτεκμηρίου
ΔυνατότηταΔυνατότητα προσθήκηςπροσθήκης τεκμηρίωντεκμηρίων σεσε
““λίστεςλίστες””

ΔημόσιεςΔημόσιες = = προσβάσιμεςπροσβάσιμες απαπ’’όλουςόλους
ΙδιωτικέςΙδιωτικές = = γιαγια ευκολίαευκολία πρόσβασηςπρόσβασης μόνομόνο τουτου
χρήστηχρήστη



Library 2.0Library 2.0 & & KOHA ILSKOHA ILS

ΔυνατότητεςΔυνατότητες απευθείαςαπευθείας εισαγωγήςεισαγωγής
εμπλουτισμένουεμπλουτισμένου περιεχομένουπεριεχομένου
Amazon Web ServicesAmazon Web Services
ΕξώφυλλοΕξώφυλλο στονστον OPACOPAC
ΑνακατεύθυνσηΑνακατεύθυνση στοστο AmazonAmazon γιαγια μιαμια ““look look 
InsideInside”” υπηρεσίαυπηρεσία





RSS Feeds για αναζητήσεις





Επιλογές για σχόλια και tagging σε ένα
βιβλίο









KOHA ILSKOHA ILS –– ΔυνατότητεςΔυνατότητες
ΕπέκτασηςΕπέκτασης

ΑνήκειΑνήκει στηνστην κατηγορίακατηγορία τουτου ανοικτούανοικτού
λογισμικούλογισμικού
ΓραμμένοΓραμμένο στηστη γλώσσαγλώσσα
προγραμματισμούπρογραμματισμού PerlPerl
ΠαραμετροποιήσιμοΠαραμετροποιήσιμο
ΔυνατότηταΔυνατότητα προσθήκηςπροσθήκης περισσότερωνπερισσότερων
λειτουργιώνλειτουργιών
ΛειτουργιώνΛειτουργιών πουπου προσεγγίζουνπροσεγγίζουν τηντην
έννοιαέννοια τουτου Library 2.0Library 2.0



KOHA ILS KOHA ILS –– Web Site & Web Site & 
ΣτοιχείαΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΕπικοινωνίας

http://www.koha.orghttp://www.koha.org
filippos@uom.grfilippos@uom.gr

http://www.koha.org/


ΕυχαριστώΕυχαριστώ γιαγια τοτο
χρόνοχρόνο σαςσας
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