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Πεξίιεςε 

Μέρξη ζήκεξα νη Διιεληθέο Βηβιηνζήθεο έρνπλ μνδέςεη πνιχ 

κεγάιν κέξνο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο ζηελ αγνξά, 

ιεηηνπξγία, εκπινπηηζκφ θαη ζπληήξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ, 

απηνκαηνπνηεκέλσλ βηβιηνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

θαηαιφγσλ ηνπο. Πξηλ νη ηειεπηαίεο πξνρσξήζνπλ ζε κηα λέα 

πεξίνδν επελδχζεσλ θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαίν λα 

επηζεκαλζνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη βηβιηνγξαθηθνί θαηάινγνη ζήκεξα, κε βάζε 

ηα πνζνηηθά ζηνηρεία θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

(αιιά θαη πξνθχπηνπλ) απφ ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ 

πιινγηθνχ Καηαιφγνπ ησλ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ 

Βηβιηνζεθψλ (ΚΔΑΒ), αιιά θαη λα δνζνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε. Ζ εξγαζία 

απηή παξνπζηάδεη αλαιπηηθά κηα ζεηξά απφ πνζνηηθά 

δεδνκέλα, ηα νπνία ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ θαηαιφγσλ, πνπ είλαη 

ελζσκαησκέλνη ζην ΚΔΑΒ. Κάζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

δεδνκέλσλ αλαιχεηαη δηεμνδηθά θαη ζπλνδεχεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηεξήζεηο, ηα νπνία 

ζηνρεχνπλ ζηελ πεξηγξαθή κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ θαηαιφγσλ. 

Abstract 

Until today, Greek Libraries have spent a large percentage of 

their budgets to buy, operate, enrich and support integrated 

library systems (ILSs), accomplishing this way the maximum 

exploitation of their collections. It is absolutely necessary, 

before these libraries proceed with future investments and 

resource allocation for the next generation of ILSs to take into 

consideration the main problems and conclusions, as described 

in the present paper. The comprehensive statistical study of 

certain measurements and data, which derive from the 
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operation of the Hellenic Academic Libraries Union Catalog 

(HALUC), includes both certain ILSs and bibliographic 

records aspects. The problems and the conclusions presented 

aim to help libraries to upgrade the quality of their 

bibliographic records and ILSs, while at the same time to plan 

correctly their future choices and investments.           

Λέμεηο Κιεηδηά: Σπιινγηθόο Καηάινγνο, Σηαηηζηηθά δεδνκέλα, 

Βηβιηνγξαθηθέο Δγγξαθέο, Union Catalog, Statistical Analysis, 

bibliographic records 

 

1. Δηζαγσγή 

Ο βαζκφο απηνκαηνπνίεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ησλ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Ζ πνξεία απηνκαηνπνίεζεο ησλ Διιεληθψλ Βηβιηνζεθψλ, ρσξίδεηαη ζε 2 

πεξηφδνπο θαη αθνινπζεί ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ΔΠΔΑΔΚ Η θαη 

ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ. Ζ 1ε πεξίνδνο μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ελψ ε 2ε πεξίνδνο 

κε ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα, βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη νινθιεξψλεηαη ζην ηέινο ηνπ 

2008. Παξφια απηά θαη κε νξαηή ηελ πξννπηηθή γηα κηα λέα επνρή ρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ 

βηβιηνζεθψλ, είλαη απνιχησο αλαγθαίν λα επηζεκαλζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νη βηβιηνγξαθηθνί καο θαηάινγνη ζήκεξα, κε βάζε ηα πνζνηηθά ζηνηρεία θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ (αιιά θαη πξνθχπηνπλ) απφ ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ 

πιινγηθνχ Καηαιφγνπ ησλ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (ΚΔΑΒ) - [1][2][3][4]. 

Βαζηθφο κειινληηθφο ζηφρνο αλαδεηθλχεηαη ν ζπλδπαζκφο ηνπ πςεινχ βαζκνχ 

απηνκαηνπνίεζεο θαη  ηεο πξνζθεξφκελεο πνηφηεηαο. 

Ζ εξγαζία ζην πξψην κέξνο ηεο (παξάγξαθνο 2) παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

γηα ηηο ειιεληθέο βηβιηνζήθεο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ βηβιηνγξαθηθψλ 

δεδνκέλσλ ησλ 50 αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ θαη θνξέσλ  πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ΚΔΑΒ, 

θαηά ηελ 2ε θαη 3ε έθδνζε ηνπ. Μέζα απφ κηα εμαληιεηηθή αλάιπζε ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ, ηα νπνία αθνξνχλ: (i) ηνλ αξηζκφ ησλ βηβιηνζεθψλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία 

πνπ αλήθνπλ θαη ηελ ζρέζε ηνπο κε ηνλ ΚΔΑΒ, (ii) ηα πξνγξάκκαηα απηνκαηνπνίεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ (αξηζκφο βηβιηνζεθψλ αλά ινγηζκηθφ) θαη (iii) ην κνξθφηππν MARC πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη (αξηζκφο βηβιηνζεθψλ αλά MARC), πξνθχπηεη κηα πιήξεο «αθηηλνγξαθία» 

ησλ βηβιηνγξαθηθψλ βάζεσλ ησλ Διιεληθψλ Βηβιηνζεθψλ, κε πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα γηα 

θάζε ζηαηηζηηθφ δεδνκέλν. 

Ζ επφκελε ελφηεηα (παξάγξαθνο 3) επηθεληξψλεηαη ζε κηα ζεηξά απφ ζηνηρεία πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ εγγξαθψλ θαηά ηελ δηάξθεηα δφκεζεο ηνπ ΚΔΑΒ 

(θαηά ηελ 1
ε
 ,2

ε
 θαη 3

ε
 έθδνζε). Σα ζηνηρεία αθνξνχλ: (i) ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ εγγξαθψλ, (ii) 

ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ησλ εγγξαθψλ (ζπλνιηθφο, αλά ίδξπκα θηι.),  (iii) ηνλ κέζν φξν 

εγγξαθψλ αλά βηβιηνζήθε κε βάζε ηελ θαηεγνξία, (iv) ηηο κεγαιχηεξεο βηβιηνζήθεο κε βάζε 

ην πιήζνο ησλ εγγξαθψλ, (v) ηελ θαηαλνκή ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ησλ εγγξαθψλ αλά 
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γεσγξαθηθή πεξηνρή, (vi) ηνλ αξηζκφ εγγξαθψλ αλά κνξθφηππν MARC πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

θαη (vii) ηνλ αξηζκφ εγγξαθψλ αλά πξνγξάκκαηα απηνκαηνπνίεζεο. 

ηελ ζπλέρεηα, ζηελ ελφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 4, παξνπζηάδνληαη κηα ζεηξά απφ ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ εγγξαθψλ πνπ «θφπεθαλ» απφ ην πιινγηθφ Καηάινγν, ηνπο 

ιφγνπο πνπ απηέο νη εγγξαθέο δελ έγηλαλ απνδεθηέο, ηελ θαηαλνκή απηψλ ησλ  εγγξαθψλ αλά 

πξφγξακκα απηνκαηνπνίεζεο, αλά MARC, αλά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα θαη θαηεγνξία 

βηβιηνζεθψλ. 

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία θαζψο θαη ηελ πξφηαζή καο ζε ζρέζε κε ην πψο ζα πξέπεη λα εμειηρηνχλ νη 

ειιεληθνί θαηάινγνη ζην κέιινλ δίλνληαο έκθαζε ζην κνληέιν ηεο ζπλεξγαηηθήο 

επεμεξγαζίαο ησλ βηβιηνγξαθηθψλ βάζεσλ, αιιά θαη ζηνπο ιφγνπο πνπ ε πνηφηεηα ησλ 

βηβιηνγξαθηθψλ θαηαιφγσλ είλαη αιιειέλδεην ζηνηρείν κε ηνλ βαζκφ απηνκαηνπνίεζεο. Σν 

ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, θαζψο θαη ηα πιήξε 

δεδνκέλα ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ κέξνο ηεο εηήζηαο έθδνζεο ηεο Μνλάδαο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ [5]. 

2. Παξνπζίαζε ησλ βηβιηνζεθώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ΣΚΔΑΒ 

ην ΚΔΑΒ ζπκκεηέρεη ην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο, 

αθαδεκατθά ηδξχκαηα απφ ηελ Κχπξν θαη νη ζεκαληηθφηεξεο ειιεληθέο βηβιηνζήθεο φπσο ε 

Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο, ε Βηβιηνζήθε ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ θιπ. ηελ παξνχζα 

θάζε ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ ΚΔΑΒ ζπλνιηθά 50 θνξείο – ηδξχκαηα. Πην αλαιπηηθά, ν 

πιινγηθφο Καηάινγνο πεξηιακβάλεη 43 ηδξπηηθά κέιε, 4 ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο, ελψ ζηελ 

δηαδηθαζία έληαμεο έρνπλ εηζέιζεη αθφκα 3 θνξείο (νη επηά απηνί θνξείο αλαθέξνληαη σο 

ζπλεξγαδφκελα κέιε). Απφ ηα 47 ηδξχκαηα,  πνπ είλαη κέιε ή ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ ΚΔΑΒ, 

ηα 23 είλαη Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (ΑΔΗ), ηα 15 Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά 

Ηδξχκαηα (ΣΔΗ), 4 ηδξχκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ Κχπξν θαη άιια 5 απφ ειιεληθέο  κε 

αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο. Σα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνχλ (ρήκα 1 θαη ρήκα 2), 

αλαπαξηζηνχλ γξαθηθά ηηο θαηεγνξίεο ησλ κειψλ ηνπ ΚΔΑΒ θαη ην πνζνζηφ ησλ 

βηβιηνζεθψλ πνπ αλήθνπλ ζε θάζε κηα απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο.  

43 4 3

Μζλθ ΚΕΑΒ υνεργαηόμενοι 
ΚΕΑΒ

Τπό ζνταξθ ΚΕΑΒ

86,00%

8,00% 6,00%

χζςη ιδρυμάτων με ΚΕΑΒ (φνολο 50)

 

23 15 4 5

ΑΕΙ ΣΕΙ Κυπριακζσ Διάφορεσ 
Ελλθνικζσ

48,94%

31,91%

8,51% 10,64%

Ιδρφματα ΚΕΑΒ ανά κατηγορία 
(φνολο 47)
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εκεηψλεηαη εδψ φηη ν αξηζκφο ησλ βηβιηνγξαθηθψλ βάζεσλ πνπ ππνζηεξίδεη ν πιινγηθφο  

Καηάινγνο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θνξέσλ – ηδξπκάησλ πνπ ζπλεξγάδνληαη 

καδί ηνπ. Απηό νθείιεηαη ζην όηη νξηζκέλα ηδξύκαηα δηαζέηνπλ μερσξηζηέο βηβιηνγξαθηθέο 

βάζεηο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ παξαξηεκάησλ ηνπο (π.ρ. ΤΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ΤΔΗ 

Ηνλίσλ Νήζσλ θηι.). πλνιηθά, ζην ΚΔΑΒ, ζε ζρέζε κε ηα κέιε, ζα έπξεπε ηα δεδνκέλα λα 

πξνέξρνληαη απφ 52 βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα 47 ηδξχκαηα. Ζ 

δηαθνξά νθείιεηαη ζηελ αδπλακία κεξηθψλ ηδξπκάησλ, είηε ιφγσ ηερληθψλ δπζθνιηψλ, είηε 

ζεζκηθψλ, λα πξνρσξήζνπλ ζηελ έληαμε ηεο ζπιινγήο ηνπο ζην ΚΔΑΒ. Ζ θαηάηαμε ησλ 

βηβιηνγξαθηθψλ βάζεσλ, ζε ζρέζε κε ηελ θαηεγνξία ηεο βηβιηνζήθεο, καο δείρλεη φηη 23 

βάζεηο ή ην 44,23% αλήθεη ζε ΑΔΗ, 19 βάζεηο ή  ην 36,54% αλήθεη ζε ΣΔΗ, ελψ ππάξρνπλ θαη 

5 Κππξηαθέο βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο θαη άιιεο ηφζεο απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο  ειιεληθέο, πνπ  

αληηπξνζσπεχνπλ ην 9,62%. Ήδε από ηελ πξώηε απηή αλάιπζε ζεκεηώλεηαη όηη ηα ηδξύκαηα 

κε πνιιαπιέο μερσξηζηέο βάζεηο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ελνπνίεζε ηνπο, ώζηε λα 

είλαη δπλαηή ε θαιύηεξε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ ηνπο.    

2.1. Οινθιεξσκέλα Σπζηήκαηα Απηνκαηηζκνύ Βηβιηνζεθώλ 

Μηα άιιε θξίζηκε παξάκεηξνο ζηελ δφκεζε ελφο πιινγηθνχ Καηαιφγνπ είλαη ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ, απφ ηα κέιε ([6],[7]). Σα πξνγξάκκαηα  

απηνκαηνπνίεζεο,  πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 52 βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο  παξνπζηάδνληαη ζην 

ρήκα 3. ηελ Διιεληθή θαη Κππξηαθή βηβιηνζεθνλνκηθή θνηλφηεηα, βιέπνπκε φηη ππάξρνπλ 

5 δηαθνξεηηθνί ηχπνη βηβιηνζεθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ. Σν ADVANCE θπξηαξρεί  κε 23 

εγθαηαζηάζεηο θαη πνζνζηφ 44,23%, αθνινπζεί ην HORIZON κε 12 εγθαηαζηάζεηο θαη 

πνζνζηφ 23,08%, ην ΑΒΔΚΣ κε 10 εγθαηαζηάζεηο θαη πνζνζηφ 19,23%, ην ALEPH κε 4 

εγθαηαζηάζεηο θαη πνζνζηφ 7,69% θαη ηέινο ππάξρεη ην VTLS κε 1 εγθαηάζηαζε. Τπάξρνπλ 

2 βηβιηνζήθεο πνπ δελ δηαζέηνπλ κέρξη ζήκεξα βηβιηνζεθνλνκηθφ ζχζηεκα. Πξφθεηηαη γηα 

δχν λενζχζηαηα παλεπηζηήκηα, ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ην Παλεπηζηήκην 

ηεξεάο Διιάδαο. 

Σρήκα 1. Καηεγνξίεο ζρέζεσλ ηδξπκάησλ κε ΣΚΔΑΒ Σρήκα 2. Καηεγνξίεο Μειώλ ΣΚΔΑΒ 

23 10 12 4 1 2

ADVANCE ABEKT HORIZON ALEPH VTLS ΧΩΡΙ 
ΤΣΗΜΑ

44,23%

19,23% 23,08%

7,69%
1,92% 3,85%

Βιβλιογραφικζσ βάςεισ ανά πρόγραμμα (φνολο 
52)

 

Σρήκα 3. Καηαλνκή Σπζηεκάησλ Απηνκαηηζκνύ ζην ζύλνιν 

18 6 10 4 1 2

ADVANCE ABEKT HORIZON ALEPH VTLS ΧΩΡΙ 
ΤΣΗΜΑ

43,90%

14,63%

24,39%

9,76%

2,44% 4,88%

Βιβλιογραφικζσ βάςεισ Ακαδημαϊκών ανά 
πρόγραμμα (φνολο 41)

 

Σρήκα 4.  Καηαλνκή Σπζηεκάησλ Απηνκαηηζκνύ ζηηο 
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Παξαηεξψληαο ηα πξνγξάκκαηα απηνκαηνπνίεζεο ησλ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ 

Βηβιηνζεθψλ (ρήκα 4), δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο  ζε ζρέζε 

κε ην ζχλνιν ηνπ ΚΔΑΒ. Σν ADVANCE έρεη 18 απφ ηηο 41 εγθαηαζηάζεηο (πνζνζηφ 

43,90%), ην HORIZON 10 εγθαηαζηάζεηο (πνζνζηφ 24,39%), ην ΑΒΔΚΣ 6 εγθαηαζηάζεηο 

(πνζνζηφ 14,63%) θιπ. εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ππάξρεη  κφλν ζηηο ειιεληθέο 

αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ησλ ΑΔΗ (ρήκα 5). Δδψ ην ADVANCE παξακέλεη πξψην κε 10 

εγθαηαζηάζεηο (πνζνζηφ 43,48%), αιιά ην HORIZON δηαζέηεη 7 «κεγάιεο» εγθαηαζηάζεηο 

(πνζνζηφ 30,43%), ελψ ην ΑΒΔΚΣ δελ ππάξρεη ζε θακία βηβιηνζήθε ειιεληθνχ ΑΔΗ. Σν 

ΑΒΔΚΣ ππάξρεη φκσο ζε πνιιέο βηβιηνζήθεο ΣΔΗ (ρήκα 6). Μία ζηηο ηξεηο βηβιηνζήθεο 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο έρνπλ ΑΒΔΚΣ (6 εγθαηαζηάζεηο ζηηο 18). Σν ADVANCE έρεη θαη ζε 

απηή ηελ θαηεγνξία ηνλ πξψην ιφγν, κε 8 εγθαηαζηάζεηο (πνζνζηφ 44,44%). 

Ζ πνιπκνξθία ζηα βηβιηνζεθνλνκηθά ζπζηήκαηα δεκηνπξγεί κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα ηα 

νπνία έρνπλ αλαιπζεί εθηελέζηαηα ([9]). Απφ ηελ πην πάλσ αλάιπζε πξνθχπηνπλ αθφκα δπν 

ζνβαξά ζέκαηα. Σν πξψην αθνξά ηνλ κεγάιν αξηζκφ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ADVANCE, έλα ζχζηεκα γηα ην νπνίν έρεη ζηακαηήζεη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ. Σν 

δεχηεξν αθνξά ηε ρξήζε ηνπ ΑΒΔΚΣ απφ έλα κεγάιν αξηζκφ ΣΔΗ, έλα ζχζηεκα ην νπνίν δελ 

κπνξεί λα θαιχςεη ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηφζν ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ησλ ζπιινγψλ φζν 

θαη ηνπ δηθηπαθνχ θαηαλεκεκέλνπ ηξφπνπ εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ κε 

ρξήζε ηνπ απφ ηηο βηβιηνζήθεο ησλ ΑΔΗ. Ζ ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκόο γηα ηελ κεηάβαζε 

ζηελ λέα γεληά πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνύ βηβιηνζεθώλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ 

ΣΚΔΑΒ, αιιά θαη ζε εζληθό επίπεδν, παξακέλεη θξίζηκν κειινληηθό δήηεκα πνπ ζα 

απαζρνιήζεη έληνλα ηελ βηβιηνζεθνλνκηθή θνηλόηεηα. εκείν θιεηδί είλαη θαη ν κνξθφηππνο 

MARC πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην κέιινλ, ζέκα ην νπνίν αλαιχεηαη 

ζηελ παξάγξαθν πνπ αθνινπζεί. 

ησλ ζπλεξγαδόκελσλ θνξέσλ κε ηνλ ΣΚΔΑΒ  Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο 

10 0 7 3 1 2

ADVANCE ABEKT HORIZON ALEPH VTLS ΧΩΡΙ 
ΤΣΗΜΑ

43,48%

0,00%

30,43%

13,04%

4,35% 8,70%

Βιβλιογραφικζσ βάςεισ ΑΕΙ ανά πρόγραμμα 
(φνολο 23)

 

Σρήκα 5.  Καηαλνκή Σπζηεκάησλ Απηνκαηηζκνύ ζηηο 

Βηβιηνζήθεο ησλ ΑΔΙ 

8 6 3 1 0 0

ADVANCE ABEKT HORIZON ALEPH VTLS ΧΩΡΙ 
ΤΣΗΜΑ

44,44%
33,33%

16,67%
5,56%

0,00% 0,00%

Βιβλιογραφικζσ βάςεισ TEI ανά πρόγραμμα  
(φνολο 18)

 

Σρήκα 6.  Καηαλνκή Σπζηεκάησλ Απηνκαηηζκνύ ζηηο 

Βηβιηνζήθεο ησλ ΤΔΙ 
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2.2. Μνξθόηππνο MARC 

Ζ επφκελε θαηεγνξία πνπ εμεηάδεηαη αθνξά ην εξψηεκα ηη κνξθφηππν MARC 

ρξεζηκνπνηνχλ νη βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο ηνπ ΚΔΑΒ. Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 7 – 1
ε
 ζεηξά 

απνηειεζκάησλ, θπξηαξρεί ε ρξήζε ηνπ format UNIMARC, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ 41 απφ 

ηηο 52 βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο (πνζνζηφ 78,85%) έλαληη 9 βηβιηνζεθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

MARC21 (πνζνζηφ 17,31%). Σα πνζνζηά ρξήζεο ηνπ UNIMARC θαη MARC21 δελ 

κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά αλ δνχκε ηε ρξήζε ηνπ κφλν ζηηο ειιεληθέο αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο (ρήκα 7 – 2
ε
 ζεηξά απνηειεζκάησλ). UNIMARC ρξεζηκνπνηνχλ 32 ζηηο 41 

βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο (πνζνζηφ 78,05%) θαη MARC21 7 βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο (πνζνζηφ 

17,07%). 

Μηθξή δηαθνξνπνίεζε ππάξρεη ζηελ ρξήζε ησλ κνξθφηππσλ MARC κφλν ζηα ειιεληθά ΑΔΗ 

(ρήκα 8). UNIMARC ρξεζηκνπνηνχλ 17 ζηηο 23 βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο (πνζνζηφ 73,91%) 

θαη MARC21 4 βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο (πνζνζηφ 17,39%). Μηθξή αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

UNIMARC ππάξρεη ζηα ΣΔΗ. 15 ζηηο 18 βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο ρξεζηκνπνηνχλ UNIMARC 

(πνζνζηφ 83,33%) έλαληη 3 κε MARC21 (πνζνζηφ 16,67%). 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη «δχζθνια» κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε 

ζε αιιαγή ηνπ βαζηθνχ format MARC πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Διιεληθέο βηβιηνζήθεο. ην 

UNIMARC έρνπλ εθπαηδεπηεί θαη ην ρξεζηκνπνηνχλ πεξίπνπ 8 ζηηο 10 βηβιηνζήθεο ηνπ 

ΚΔΑΒ.  ην ζχλνιν ησλ Διιεληθψλ βηβιηνζεθψλ, είλαη πξνθαλέο φηη ην πνζνζηφ απηφ 

απμάλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν, θπξίσο ιφγσ ηεο κεγάιεο ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ΑΒΔΚΣ, πνπ ρξεζηκνπνηεί UNIMARC απφ δεθάδεο δεκφζηεο, δεκνηηθέο, ζρνιηθέο θαη 

εηδηθέο βηβιηνζήθεο. Μπνξεί ε πηνζέηεζε ελόο θνηλνύ κνξθόηππνπ MARC λα παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο, όκσο ε κεηάβαζε ζε ζπζηήκαηα πνπ εγγελώο ζα ππνζηεξίδνπλ πνιιαπιά 

κνξθόηππα MARC ηαπηόρξνλα είλαη απνιύησο απαξαίηεηε θαη απνηειεί ζεκαληηθό δήηεκα γηα 

ηελ αλαβάζκηζε ησλ βηβιηνγξαθηθώλ θαηαιόγσλ ησλ βηβιηνζεθώλ-κειώλ αιιά θαη ησλ 

κνληέισλ ζπλεξγαηηθήο θαηαινγνγξάθεζεο. 

41--32 9--7 2--2

UNIMARC MARC21 ΧΩΡΙ ΤΣΗΜΑ

78,85%

17,31%
3,85%

78,05%

17,07%

4,88%

MARC Format υνόλου / Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
βιβλιογραφικών βάςεων (52/41)

 

Σρήκα 7.  Τύπνο MARC ζην ζύλνιν/Αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο  

17--15 4--3 2--0

UNIMARC MARC21 ΧΩΡΙ ΤΣΗΜΑ

73,91%

17,39%
8,70%

83,33%

16,67%

0,00%

MARC Format  ΑΕΙ / ΣΕΙ Βιβλιογραφικών βάςεων
(φνολο 41)

 

Σρήκα 8.  Τύπνο MARC ζηηο βηβιηνζήθεο ησλ ΑΔΙ/ΤΔΙ  
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3. Αλάιπζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ εθδόζεσλ ηνπ ΣΚΔΑΒ 

Ζ παξνχζα ελφηεηα ζα παξνπζηάζεη κηα ζεηξά απφ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο 

ηξεηο εθδφζεηο ηνπ ΚΔΑΒ. Ζ θάζε έθδνζε ηνπ θαηαιφγνπ δεκηνπξγείηαη απφ πεξηνδηθά 

exports εγγξαθψλ ησλ βηβιηνζεθψλ κειψλ θαη  απφ ηελ επεμεξγαζία θαη ελνπνίεζε 

εγγξαθψλ πνπ πεξηέρνπλ θνηλά βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα [9]. Ζ 1
ε
 έθδνζε ηνπ ΚΔΑΒ 

πεξηείρε ηηο εγγξαθέο απφ 38 βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο. Ζ 2
ε
 έθδνζε ηνπ ΚΔΑΒ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ export εγγξαθψλ πνπ έγηλαλ ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2007 θαη πεξηείρε 

εγγξαθέο απφ 45 βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο. Σέινο ε 3
ε
 έθδνζε ΚΔΑΒ, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 

export εγγξαθψλ πνπ έγηλαλ ηνλ Μάην  ηνπ 2008 θαη πεξηείρε εγγξαθέο απφ 46 

βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο. Παξακέλνπλ 6 βηβιηνζήθεο πνπ δελ έρνπλ ζηείιεη δεδνκέλα ζην 

ΚΔΑΒ. Απφ απηέο νη 3 έρνπλ δεδνκέλα (Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο, ην ΣΔΗ 

Καβάιαο θαη ην ΣΔΗ Λάξηζαο), ελψ νη άιιεο 3 βξίζθνληαη ζην ζηάδην αλάπηπμεο ηεο 

ζπιινγήο ηνπο (Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ην 

Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο). Βαζηθφο ζηφρνο ηεο νκάδαο ηνπ ΚΔΑΒ είλαη θάζε έμε 

κήλεο λα θπθινθνξεί κηα λέα  έθδνζε ηνπ πιινγηθνχ Καηαιφγνπ.  

3.1. Σπγθξηηηθά ζηνηρεία κεηαμύ 2εο θαη 3εο Έθδνζεο 

Ο αξηζκφο ησλ εγγξαθψλ ησλ βηβιηνζεθψλ ηνπ ΚΔΑΒ παξνπζηάδεηαη ζην Error! 

Reference source not found.. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο εγγξαθέο πνπ παξνπζηάδνληαη, 

έρνπλ εμαηξεζεί εγγξαθέο πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εγγξαθέο 

ππφ παξαγγειία θαη ππφ θαηαινγνγξάθεζε.  ηελ 1ε έθδνζε ηνπ ΚΔΑΒ  ν αξηζκφο ησλ 

εγγξαθψλ έθηαζε ηα 2.319.741 θαη αθνξνχζε 38 βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο. ηε 2ε έθδνζε ηνπ 

ΚΔΑΒ (Οθηψβξηνο 2007), πήξαλ κέξνο 45 βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο κε 3.005.077 εγγξαθέο. 

ηε 3ε έθδνζε ηνπ ΚΔΑΒ (Μάηνο 2008), πήξαλ κέξνο 46 βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο κε 

3.080.431 εγγξαθέο. 

Όζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ εγγξαθψλ κεηαμχ ησλ εθδφζεσλ ηνπ ΚΔΑΒ, 

κπνξνχκε λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα  κφλν κεηαμχ 2εο θαη 3εο έθδνζεο, πνπ έγηλαλ κέζα 

ζε νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη αθνξνχλ ηηο ίδηεο βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο. Βιέπνπκε 

ινηπφλ πσο ζε δηάζηεκα 6 κελψλ, νη εγγξαθέο ζην ζχλνιν ηνπο, απμήζεθαλ θαηά 75.354 

(πνζνζηφ 2,45%). Ο γεληθφο κέζνο φξνο αχμεζεο εγγξαθψλ αλέξρεηαη ζηηο 1638 εγγξαθέο 

1θ ζκδ.    2θ ζκδ.  3θ ζκδ.    

2.319.741
3.005.077

3.080.431

Εγγραφζσ βιβλιοθηκών

 

Σρήκα 9. Τύπνο MARC ζην 

ζύλνιν/Αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο 

 

2,77% 3,94% 7,23% 2,66% 3,55% 2,78% 19,33% 5,77% 3,32% 9,67%

ΑΠΘ Π.Κρήτησ Π.Αιγαίου Π. Κφπρου ΔΠΘ Π.Ιωαννίνων ΕΑΠ Π.Θεςςαλίασ Π.Μακεδ. ΣΕΙ ερρών

14380
12443

5925 5262
3255 3126 2998 2854 2345 2344

Αφξηςη εγγραφών από 2η ςε 3η ζκδ. 

(75.354 εγγ. - Αφξηςη 2,45%  - Μ/Ο αφξηςησ 1638 εγγ.)

 

Σρήκα 10. Ιδξύκαηα κε ηελ κεγαιύηεξε αύμεζε βηβιηνγξαθηθώλ εγγξαθώλ 
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αλά βηβιηνζήθε. Οη βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο κε ηελ κεγαιχηεξε αχμεζε ζε αξηζκφ εγγξαθψλ 

παξνπζηάδνληαη ζην 10, κε ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην λα απμάλεη ηελ ζπιινγή ηνπ θαηά 

14.380 εγγξαθέο (πνζνζηφ 2,77%), ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαηά 12.443 εγγξαθέο 

(πνζνζηφ 3,94%), ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαηά 5.925 εγγξαθέο (πνζνζηφ 7,23%), ην 

Παλεπηζηήκην Κχπξνπ  θαηά 5.262 εγγξαθέο (πνζνζηφ 2,66%), ην Γεκνθξίηεην 

Παλεπηζηήκην Θξάθεο  θαηά 3.255 εγγξαθέο (πνζνζηφ 3,55%), ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

θαηά 3.126 εγγξαθέο (πνζνζηφ 2,78%), ην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην θαηά 2.998 

εγγξαθέο (πνζνζηφ 19,33%) θιπ. Ζ παξαπάλσ πνζνηηθή αλάιπζε ηνπ όγθνπ 

θαηαινγνγξάθεζεο (πάλσ από 150.000 λέεο εγγξαθέο «εηζέξρνληαη» ζηα νινθιεξσκέλα 

ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνύ βηβιηνζεθώλ αλά έηνο) θαζηζηά ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ΣΚΔΑΒ 

σο ζεκείν ζπλεξγαηηθήο θαηαινγνγξάθεζεο, απαξαίηεην ζην ρώξν ησλ βηβιηνζεθώλ. 

3.2. Σηαηηζηηθά ζηνηρεία 3εο Έθδνζεο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ησλ βηβιηνγξαθηθώλ ζπιινγώλ 

Οη 15 κεγαιχηεξεο ειιεληθέο βηβιηνζήθεο κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εγγξαθψλ παξνπζηάδνληαη 

ζην ρήκα 11. Πξψην θαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη ην Α.Π.Θ.,  κε 518.904 εγγξαθέο, πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 16,85% ησλ ζπλνιηθψλ εγγξαθψλ. Γεχηεξν ην Δ.Κ.Π.Α., κε 338.723 

εγγξαθέο (πνζνζηφ 11,00%), 3
ε
 ε Δ.Β.Δ. κε 326.768 εγγξαθέο (πνζνζηφ 10,61%), 4

ν
 ην 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο κε 316.068 εγγξαθέο (πνζνζηφ 10,26%), 5
ν
 ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 

κε 197.819 (πνζνζηφ 6,42%), 6
ε
 ε Βηβιηνζήθε ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ κε 137.255 εγγξαθέο 

(πνζνζηφ 4,46%), 7
ν
 ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ κε 112.565 εγγξαθέο (πνζνζηφ 3,65%), 8

ν
 

ην Δ.Μ.Π. κε 94.013 εγγξαθέο (πνζνζηφ 3,05%) θιπ. ηα αμηνζεκείσηα απηψλ ησλ 

ζηνηρείσλ είλαη φηη κφλν 15 βηβιηνζήθεο έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 50.000 εγγξαθέο ζηνπο 

θαηαιφγνπο ηνπο (κηθξφο αξηζκφο εγγξαθψλ κε βάζε ηα δηεζλή δεδνκέλα) θαη φηη ζηηο 15 

κεγαιχηεξεο δελ ππάξρεη βηβιηνζήθε απφ ηα Σ.Δ.Η. (Σ.Δ.Η. Αζήλαο, 18ε ζέζε, 41.788 

εγγξαθέο). 

518.904

338.723 326.768 316.068

197.819

137.255
112.565

94.013 91.577 81.904 70.662 66.232 62.278 58.263 50.446

15 Μεγαλφτερεσ Βιβλιοθήκεσ ΚΕΑΒ

 

Σρήκα 11. Οη 15 κεγαιύηεξεο βηβιηνγξαθηθέο ζπιινγέο 

Σα παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη ζηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνχλ. ην ζχλνιν ησλ 3.080.431 

εγγξαθψλ ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο ηνπ ΚΔΑΒ (ρήκα 12), ην 64,84% ησλ εγγξαθψλ 

πξνέξρεηαη απφ ηα 18 Διιεληθά ΑΔΗ (1.997.427 εγγξαθέο), ην 20,49% απφ ηηο 6 ινηπέο 
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Διιεληθέο βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο (631.312 εγγξαθέο), ην 6,79% απφ ηηο 5 Κππξηαθέο 

(209.097 εγγξαθέο) θαη κφιηο ην 7,88% απφ ηα 18 ΣΔΗ (242.595 εγγξαθέο). Ο κέζνο φξνο ησλ 

εγγξαθψλ αλά θαηεγνξία παξνπζηάδεη φπσο είλαη αλακελφκελν κεγάιεο απνθιίζεηο. Ο 

γεληθφο κέζνο φξνο ησλ εγγξαθψλ αλέξρεηαη ζηηο 66.966 εγγξαθέο. ρεδφλ δηπιαζηάδεηαη ζηα 

ΑΔΗ (110.968 εγγξαθέο) θαη ζηηο δηάθνξεο ειιεληθέο βηβιηνζήθεο (105.219 εγγξαθέο), είλαη 

κηθξφηεξνο ζηηο Κππξηαθέο βηβιηνζήθεο (41.819 εγγξαθέο) θαη θαηά πνιχ κηθξφηεξνο ζηα 

ΣΔΗ κε κφιηο 14.270 εγγξαθέο (ρήκα 13).  

ηελ θαηαλνκή ησλ εγγξαθψλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή (ρήκα 14), εκθαλίδεηαη κηα κεγάιε 

ππεξνρή ησλ βηβιηνζεθψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Αηηηθή, φπνπ 14 βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο 

δηαζέηνπλ 1.236.187 εγγξαθέο ή ην 40,13% ησλ εγγξαθψλ. Αθνινπζεί κε ηθαλνπνηεηηθφ 

πνζνζηφ ε Μαθεδνλία κε 7 βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο θαη 675.237 εγγξαθέο ή 21,92% ησλ 

εγγξαθψλ, ε Κξήηε κε 3 βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο θαη 376.050 εγγξαθέο ή 12,21% ησλ 

εγγξαθψλ, ε Κχπξνο κε 5 βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο θαη 209.097 εγγξαθέο ή 6,79% ησλ 

εγγξαθψλ θιπ. 

1.236.187 675.237 376.050 209.097 129.524 108.032 91.577 86.743 59.901 58.657 49.426

ΑΣΣΙΚΗ-14 ΜΑΚΕΔ.-7 ΚΡΗΣΗ-3 ΚΤΠΡΟ-5 ΗΠΕΙΡΟ-2 ΠΕΛΟΠΟΝ-4 ΘΡΑΚΗ-1 ΑΙΓΑΙΟ-2 ΙΟΝΙΟ-4 Σ.ΕΛΛΑΔΑ-3 ΘΕΑΛ.-1

40,13%

21,92%

12,21%

6,79%

4,20%
3,51% 2,97% 2,82%

1,94% 1,90%
1,60%

Εγγραφζσ ανά γεωγραφική περιοχή

 

Σρήκα 14. Καηαλνκή ζπλνιηθνύ αξηζκνύ εγγξαθώλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή 

Απφ ηελ πην πάλσ αλαιπηηθή παξνπζίαζε εμάγνληαη ηα παξαθάησ βαζηθά ζπκπεξάζκαηα: Α) 

Οη βηβιηνζήθεο ησλ Τ.Δ.Η. πξέπεη λα εληείλνπλ ηελ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ ζπιινγώλ ηνπο. 

Β) Οη βηβιηνζήθεο ησλ Α.Δ.Η., κε ζρεηηθά κεγάιν κέγεζνο ζπιινγήο, πξέπεη λα ζπλδξάκνπλ ηόζν 

ηηο αληίζηνηρεο βηβιηνζήθεο από ηα Α.Δ.Η. αιιά θαη ηα Τ.Δ.Η. πνπ  βξίζθνληαη ζηελ πξνζπάζεηα 

1.997.427 242.595 631.312 209.097

ΑΕΙ (18 βάςεισ) ΣΕΙ (17 βάςεισ) Διάφορεσ 
βιβλιοθήκεσ (6 

βάςεισ)

Κυπριακζσ 
βιβλιοθήκεσ (5 

βάςεισ)

64,84%

7,88%

20,49%
6,79%

Εγγραφζσ ανά κατηγορία βιβλιοθηκών

 

Σρήκα 12. Σπλνιηθόο αξηζκόο βηβιηνγξαθηθώλ εγγξαθώλ αλά 

θαηεγνξία 

Γενικόσ Μ/Ο 
εγγραφών (46 

βάςεισ)

ΑΕΙ (18 βάςεισ) ΣΕΙ (17 βάςεισ) Διάφορεσ 
βιβλιοθήκεσ (6 

βάςεισ)

Κυπριακζσ 
βιβλιοθήκεσ (5 

βάςεισ)

66.966

110.968

14.270

105.219

41.819

Μζςοσ όροσ εγγραφών

 

Σρήκα 13. Μέζνο όξνο βηβιηνγξαθηθώλ εγγξαθώλ αλά ηύπν 

βηβιηνζήθεο    
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εκπινπηηζκνύ ησλ ζπιινγώλ ηνπο. Γ) Βαζηθό ζεκείν ζηελ πξνζπάζεηα αιιεινελίζρπζεο αιιά 

θαη θαιύηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ ηνπηθώλ ζπιινγώλ είλαη ε ρξήζε θαη ε ελίζρπζε ηνπ Γηθηύνπ 

Γηαδαλεηζκνύ ησλ Διιεληθώλ Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ [8]. Γ) Αληίζηνηρεο πξέπεη λα είλαη 

θαη νη πξνζπάζεηεο ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ βηβιηνγξαθηθνύ «πινύηνπ» ζε ζπλάξηεζε κε 

ηηο δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ηόζν ζηνλ αξηζκό ησλ 

βηβιηνζεθώλ, όζν θαη ζην κέγεζνο ηνπ αξηζκνύ ησλ βηβιηνγξαθηθώλ εγγξαθώλ, αιιά θαη ηελ 

δεκηνπξγία ηζρπξώλ ηνπηθώλ ζεκείσλ αλαθνξάο γηα ηηο επηκέξνπο βηβιηνζήθεο.  

4. Σηαηηζηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ζπζηεκαηηθά ιάζε ζηηο βηβιηνγξαθηθέο ζπιινγέο 

ηνπ ΣΚΔΑΒ – Πνηνηηθή αλαβάζκηζε 

Μέρξη ηψξα εμεηάζηεθαλ νη εγγξαθέο πνπ έξρνληαη ζην ΚΔΑΒ απφ ηηο βηβιηνζήθεο ρσξίο 

λα έρνπλ ππνζηεί νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία. ηελ ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ην πφζεο απφ απηέο 

θαηάθεξαλ λα εληαρζνχλ ζηε θεληξηθή βάζε ηνπ πιινγηθνχ Καηαιφγνπ. Πξέπεη εδψ λα 

ζεκεησζεί φηη νη εγγξαθέο φηαλ απνζηέιινληαη πξνο ηελ θεληξηθή νκάδα ηνπ ΚΔΑΒ, 

πεξλνχλ απφ δηάθνξεο ηερληθέο επεμεξγαζίαο [9][10], ψζηε λα «θνπνχλ» νη εγγξαθέο πνπ δελ 

πιεξνχλ θάπνηεο βαζηθέο, ειάρηζηεο, πξνυπνζέζεηο ή έρνπλ ιάζε ζηε δνκή ηνπο πνπ δελ ηνπο 

επηηξέπνπλ λα εηζαρζνχλ ζηνλ θεληξηθφ πιινγηθφ Καηάινγν. Καηά ηελ 1ε έθδνζε ηνπ 

ΚΔΑΒ, «θφπεθε» ην 13,55% ησλ αξρηθψλ εγγξαθψλ (314.414 θνκκέλεο εγγξαθέο). Καηά 

ηελ 2ε έθδνζε, «θφπεθε» ην 14,58% ησλ αξρηθψλ εγγξαθψλ  (438.171 θνκκέλεο εγγξαθέο), 

ελψ θαηά ηελ 3ε έθδνζε «θφπεθε» ην 10,86% ησλ αξρηθψλ εγγξαθψλ (334.527 θνκκέλεο 

εγγξαθέο) -ρήκα 15. Πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ν αξηζκφο ησλ θνκκέλσλ εγγξαθψλ 

κεηψζεθε θαηά 100.000 πεξίπνπ εγγξαθέο ζε δηάζηεκα 6 κελψλ. Απηό νθείιεηαη ζηελ 

ζπκβνιή ηνπ ΣΚΔΑΒ ζηνλ εληνπηζκό ησλ πξνβιεκαηηθώλ εγγξαθώλ αιιά θπξίσο ζηα ηερληθά 

ηκήκαηα θαη ζηα ηκήκαηα θαηαινγνγξάθεζεο ησλ πεξηζζόηεξσλ βηβιηνζεθώλ πνπ δηόξζσζαλ, 

πεξίπνπ ην ¼ ησλ  πξνβιεκαηηθώλ εγγξαθώλ. 

1θ ζκδ.    2θ ζκδ.  3θ ζκδ.    

2.005.327 εγγ.
86,45%

2.566.906 εγγ.
85,42%

2.745.904 εγγ.
89,14%

314.414 εγγ.
13,55%

438.171 εγγ.
14,58%

334,527 εγγ.
10,86%

Εγγραφζσ ςτον ΚΕΑΒ

 

Σρήκα 15. Σπλνιηθόο αξηζκόο εγγξαθώλ ζηνλ ΣΚΔΑΒ 

Οη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη πνπ δελ ελζσκαηψλνληαη νη εγγξαθέο  ζην ΚΔΑΒ παξνπζηάδνληαη 

ζην ρήκα 16. Καηά ηελ ηειεπηαία έθδνζε, νη πεξηζζφηεξεο εγγξαθέο (94.662 ή ην 3,07%) 

θφπεθαλ επεηδή δελ είραλ θαζφινπ ή είραλ ιάζε ζην πεδίν 100 ηνπ UNIMARC ή 008 ηνπ 

MARC21 – Κσδηθνπνηεκέλα δεδνκέλα. Ο αξηζκφο ησλ θνκκέλσλ εγγξαθψλ απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο παξνπζηάδεη αηζζεηή κείσζε απφ ηελ 2ε έθδνζε ηνπ ΚΔΑΒ (είραλ θνπεί 

114.335 εγγξαθέο  ην 3,80%). Μηα ζεκαληηθή θαηεγνξία θνκκέλσλ εγγξαθψλ αθνξά απηέο 

πνπ δελ έρνπλ θαζφινπ ηα πεδίν 001 (Σαπηφηεηα εγγξαθήο) θαη 005 (Σαπηφηεηα Δθδνρήο), 
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πεδία απαξαίηεηα  γηα δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο – εμαγσγήο εγγξαθψλ. πλνιηθά θφπεθαλ γηα 

απηφ ην ιφγν 88.957 εγγξαθέο (πνζνζηφ 2,89%). πγθξηηηθά  κε ηελ 2ε έθδνζε ν αξηζκφο  

ησλ εγγξαθψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο παξνπζηάδεηαη κεησκέλνο θαηά πνιχ (είραλ θνπεί 

160.432 ή ην 5,34% ησλ εγγξαθψλ). Δπίζεο θαηά ηελ κεηαηξνπή ησλ εγγξαθψλ απφ format 

MARC21 ζε UNIMARC, «θφπεθε» ην 2,38% ησλ εγγξαθψλ (73.271 εγγξαθέο). Σέινο 

1,29% ησλ εγγξαθψλ «θφπεθε» επεηδή δελ πεξηείρε ζηνηρεία αληηηχπσλ θαη έλα 0,95% ησλ 

εγγξαθψλ «θφπεθε» επεηδή πηζαλψο αθνξνχζε δηπιέο εγγξαθέο ζηελ βάζε πξνέιεπζεο. 

Διάφοροι λόγοι 
(Μετατροπι 

MARC21 κλπ.)

Χωρίσ 001 ι 005 Χωρίσ ι με λάκοσ 
100 (008 ςτο 

MARC21)

Χωρίσ αντίτυπα Λάκοσ Κλειδί Πικανόν διπλζσ 
εγγραφζσ

3,43%
3,03%

1,81% 1,39% 2,59%

1,29%

2,37%

5,34%

3,80%

1,66%

0,19%
1,06%

2,38%

2,89%
3,07%

1,29%

0,27%

0,95%

Κομμζνεσ Εγγραφζσ ΚΕΑΒ

1θ ζκδ. 2 ζκδ. 3θ ζκδ.

 

Σρήκα 16. Πνζνζηά «θνκκέλσλ» εγγξαθώλ αλά έθδνζε θαη αλά θαηεγνξία ζθάικαηνο 

Απφ ην ζχλνιν ησλ 46 βηβιηνγξαθηθψλ βάζεσλ, ππάξρνπλ κεξηθέο νη νπνίεο δελ 

παξνπζηάδνπλ θαλέλα ζθάικα κε απνηέιεζκα λα ελζσκαηψλεηαη ην ζχλνιν ησλ εγγξαθψλ 

ηνπο ζηνλ ΚΔΑΒ (βιέπε ρήκα 17). Γηα παξάδεηγκα ε βηβιηνζήθε ηνπ Πάληεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ κε ζχλνιν 50.446 εγγξαθέο, δελ παξνπζίαζε θαλέλα ζθάικα. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη, φηη θαηά ηελ 1ε έθδνζε ηνπ ΚΔΑΒ είραλ θνπεί ζηελ ίδηα βηβιηνζήθε, 3.030 

εγγξαθέο ζε ζχλνιν 46.745, νη νπνίεο δηνξζψζεθαλ. Τπάξρνπλ άιιεο δχν βηβιηνζήθεο πνπ 

πεξλνχλ φιεο ηηο εγγξαθέο ηνπο ζηε βάζε ηνπ ΚΔΑΒ, αιιά είλαη κηθξνχ κεγέζνπο. 

Πξφθεηηαη γηα ην ΣΔΗ Εαθχλζνπ κε 236 εγγξαθέο θαη ην ΣΔΗ Λεπθάδαο κε 422 εγγξαθέο. Σν 

Πνιπηερλείν Κξήηεο «ράλεη» κφλν 17 εγγξαθέο ζε 37.394 (πνζνζηφ 0,05%), ην Γεκνθξίηεην 

Παλεπηζηήκην Θξάθεο, κφιηο 51 εγγξαθέο ζε 91.577 (πνζνζηφ 0,06%). Καη ζηηο δχν 

πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο νη απνξξηπηέεο εγγξαθέο δελ νθείινληαη ζε ζπζηεκαηηθά ιάζε 

ησλ εγγξαθψλ αιιά πηζαλά ζε δηπιέο εγγξαθέο ζηελ ίδηα βάζε. 

Π
ά

ντ
ει
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ΣΕ
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Λ
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.
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Κ
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σ

Δ
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Κ
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Π
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ν.
Α
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α
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0,00% 0,00% 0,00%
0,05% 0,06%

0,08%
0,10%

0,16% 0,17%
0,21%

Βιβλιοθήκεσ με λιγότερεσ κομμζνεσ εγγραφζσ

 

Σρήκα 17. Βηβιηνζήθεο κε ηα ιηγόηεξα ζπζηεκαηηθά ιάζε  

ην ζεκείν απηφ ζα εμεηαζηνχλ θαη νη πεξηπηψζεηο βηβιηνζεθψλ κε κεγάιν αξηζκφ 

ζθαικάησλ (βιέπε ρήκα 18). ηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο «θφβνληαη» 113.771 

εγγξαθέο ζηηο 326.778 (πνζνζηφ 34,82%). Απφ απηέο νη 82.317 δελ έρνπλ ην πεδίν 001 θαη νη 

Διάφοροι λόγοι 
(Μετατροπι 

MARC21 κλπ.)

Χωρίσ 001 ι 005 Χωρίσ ι με λάκοσ 
100 (008 ςτο 

MARC21)

Χωρίσ αντίτυπα Λάκοσ Κλειδί Πικανόν διπλζσ 
εγγραφζσ

3,43%
3,03%

1,81% 1,39% 2,59%

1,29%

2,37%

5,34%

3,80%

1,66%

0,19%
1,06%

2,38%

2,89%
3,07%

1,29%

0,27%

0,95%

Κομμζνεσ Εγγραφζσ ΚΕΑΒ

1θ ζκδ. 2 ζκδ. 3θ ζκδ.
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21.521 δελ έρνπλ ή έρνπλ ιάζνο ην πεδίν 100 ηνπ UNIMARC. Απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην «θφβνληαη» 79.162 εγγξαθέο ζηηο 341.637 (πνζνζηφ 23,37%). Απφ απηέο νη 

54.235 δελ έρνπλ ή έρνπλ ιάζνο ην πεδίν 100 ηνπ UNIMARC. Μηα αθφκε ραξαθηεξηζηηθή 

πεξίπησζε είλαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. ε απηφ θφβνληαη 52.701 εγγξαθέο απφ ηηο 

322.971 (πνζνζηφ 16,67%), απφ ηηο νπνίεο νη 29.578 εγγξαθέο δελ έρνπλ πιεξνθνξίεο ζην 

πεδίν ησλ αληηηχπσλ θαη νη 20.558 εγγξαθέο παξνπζηάδνπλ πξφβιεκα θαηά ηελ κεηαηξνπή 

απφ MARC21 ζε UNIMARC.  

Σέινο, ζηηο ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο βηβιηνζεθψλ πνπ είραλ κεγάιν πνζνζηφ 

«θνκκέλσλ» εγγξαθψλ ζηελ 1ε έθδνζε θαη ζήκεξα ηηο έρνπλ δηνξζψζεη φιεο ή ηηο 

πεξηζζφηεξεο είλαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο πνπ απφ 32,49% «θνκκέλεο», δηφξζσζε 

θαη κείσζε ην πνζνζηφ ησλ «θνκκέλσλ» ζε 0,89%, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ πνπ απφ 

43,88% ην πήγε ζην 1,25%, ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ πνπ απφ 22,10% ην κείσζε ζην 0,95% θαη ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο πνπ απφ 20,32% ην κείσζε ζην ζην 0,84%. 
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34,82%

23,37%

19,22%
16,67%

12,82% 9,51%
8,14% 6,66% 6,33%

4,01%

Βιβλιοθήκεσ με τισ περιςςότερεσ κομμζνεσ εγγραφζσ

 

Σρήκα 18. Βηβιηνζήθεο κε ηα πεξηζζόηεξα ζπζηεκαηηθά ιάζε 

Δίλαη πξνθαλέο, φηη ε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ησλ εγγξαθψλ ησλ επηκέξνπο ηνπηθψλ 

ζπιινγψλ ζηνλ ΚΔΑΒ, νδήγεζε ζηελ δηφξζσζε πνιιψλ ζπζηεκαηηθψλ ιαζψλ θαη εληέιεη 

ζηελ πνηνηηθή θαιπηέξεπζε ησλ ζπιινγψλ απηψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη θαηά ην 

ηειεπηαίν εμάκελν (ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ ησλ δπν εθδόζεσλ ηνπ ΣΚΔΑΒ), ν αξηζκόο 

αύμεζεο ησλ εγγξαθώλ ιόγσ δηνξζώζεσλ ήηαλ 100.000 πεξίπνπ, ελώ ιόγσ λέσλ 

θαηαινγνγξαθήζεσλ γύξσ ζηηο 75.000. Ζ πξνζπάζεηα εληνπηζκνύ ηέηνησλ ιαζώλ θαη ε 

δηόξζσζε ηνπο (απνκέλνπλ άιιεο 335.000 εγγξαθέο) απνηειεί πξώηε πξνηεξαηόηεηα γηα ηνλ 

ΣΚΔΑΒ θαη ηδηαίηεξα ζε όζνλ αθνξά ηηο «κεγάιεο» ζπιινγέο (ΔΒΔ θαη ΔΚΠΑ). Δπηπιένλ, ε 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα θαη ηελ πιεξόηεηα ησλ εγγξαθώλ κέζα από 

ηελ ζηαηηζηηθή ηνπο αλάιπζε είλαη ν θύξηνο ζηόρνο γηα ηελ πεξαηηέξσ ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο ηεο 

νκάδαο ηνπ ΣΚΔΑΒ. 

4.1. Σηαηηζηηθά ζηνηρεία εγγξαθώλ ΣΚΔΑΒ αλά ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ 

Οη εγγξαθέο απφ ηηο 46 βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο ηνπ ΚΔΑΒ πξνέξρνληαη απφ 5 

βηβιηνζεθνλνκηθά ζπζηήκαηα. Σν ADVANCE έρεη 22 εγθαηαζηάζεηο (πνζνζηφ 47,83%), ην 

ΑΒΔΚΣ 10 εγθαηαζηάζεηο (πνζνζηφ 21,74%),  ην HORIZON 9 εγθαηαζηάζεηο (πνζνζηφ 

19,57 %), ην ALEPH  4 εγθαηαζηάζεηο (πνζνζηφ 8,70%) θαη ην VTLS 1 εγθαηάζηαζε 
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(πνζνζηφ 2,17%) – Βιέπε ρήκα 19. Παξφιν πνπ ζηνλ αξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ην 

ADVANCE είλαη 1
ν
, δελ ηζρχεη ην ίδην θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εγγξαθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηα πξνγξάκκαηα. Δδψ ην HORIZON θαηαιακβάλεη ηελ 1
ε
 ζέζε κε 1.420.834 εγγξαθέο 

(πνζνζηφ 46,12%). Απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη 3 κεγαιχηεξεο ειιεληθέο βηβιηνζήθεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην HORIZON. ηε 2
ε
 ζέζε είλαη ην ADVANCE κε 1.048.605 εγγξαθέο 

(πνζνζηφ 34,04%). ηελ 3
ε
 ζέζε ην ALEPH κε 448.094 (πνζνζηφ 14,55%) θαη αθνινπζεί ην 

ΑΒΔΚΣ κε 126.393 εγγξαθέο (πνζνζηφ 4.10%) – Βιέπε ρήκα 20. 

Σα ίδηα παξνπζηάδνληαη θαη ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν εγγξαθψλ αλά ζχζηεκα. Δλψ ν 

γεληθφο  κέζνο φξνο αλέξρεηαη ζηηο 66.966 εγγξαθέο, ην ADVANCE είλαη αξθεηά θάησ απφ 

απηφ ηνλ αξηζκφ, ζηηο 47.664 εγγξαθέο, ην HORIZON  πνιχ ςειφηεξα ζηηο 157.870 

εγγξαθέο, ην ALEPH επίζεο πνιχ ςειά, ζηηο 112.024 εγγξαθέο θαη ην ΑΒΔΚΣ ζηηο 12.639 

εγγξαθέο (βιέπε ρήκα 21). ε ζρέζε κε ηηο θνκκέλεο εγγξαθέο θαη ην πξφγξακκα απφ ην 

νπνίν απηέο πξνέξρνληαη (βιέπε ρήκα 22), ζπκπεξαίλνπλε φηη νη εγγξαθέο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ην ADVANCE είλαη νη ιηγφηεξν πξνβιεκαηηθέο, θαζψο κφιηο ην 1,96% ησλ εγγξαθψλ 

απηψλ δελ θαηαιήγεη ζην ΚΔΑΒ. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα αληηκεησπίδνπλ  νη εγγξαθέο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ HORIZON (248.823 εγγξαθέο θνκκέλεο ή ην 17,51%) θαη απφ ALEPH 

(59.864 εγγξαθέο θνκκέλεο ή ην 13,36%). ε θαιή θαηάζηαζε βξίζθνληαη νη εγγξαθέο απφ 

ΑΒΔΚΣ (2.895 θνκκέλεο  ή ην 2,29%). 

22 9 10 4 1

ADVANCE HORIZON ABEKT ALEPH VTLS

47,83%

19,57% 21,74%

8,70%
2,17%

Πρόγραμματα βιβλιογραφικών βάςεων ΚΕΑΒ (46)

 

Σρήκα 19.  Αξηζκόο/Πνζνζηό ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνύ 

βηβιηνζεθώλ   

1.048.605 1.420.834 126.393 448.094 36.505

ADVANCE HORIZON ABEKT ALEPH VTLS

34,04%

46,12%

4,10%

14,55%

1,19%

Εγγραφζσ ανά βιβλιογραφικό ςφςτημα

 

Σρήκα 20.  Αξηζκόο/Πνζνζηό εγγξαθώλ αλά βηβιηνζεθνλνκηθό 

ζύζηεκα 

ADVANCE HORIZON ABEKT ALEPH VTLS ΤΝΟΛΟ

47.664

157.870

12.639

112.024

36.505

66.966

Μζςοσ όροσ εγγαφών ανά ςφςτημα

 

Σρήκα 21. Μέζνο όξνο εγγξαθώλ αλά βηβιηνζεθνλνκηθό 

20.512 248.823 2.895 59.864 2.433 334.527

ADVANCE HORIZON ABEKT ALEPH VTLS ΤΝΟΛΟ

1,96%

17,51%

2,29%

13,36%

6,66%

10,86%

Κομμζνεσ εγγραφζσ ανά ςφςτημα

 

Σρήκα 22. «Κνκκέλεο» εγγξαθέο αλά βηβιηνζεθνλνκηθό 
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Από ηελ πην πάλσ αλάιπζε πξνθύπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: Α) Οη βηβιηνγξαθηθέο εγγξαθέο 

ησλ Διιεληθώλ Βηβιηνζεθώλ δηακνηξάδνληαη ζε πέληε δηαθνξεηηθά βηβιηνζεθνλνκηθά 

ζπζηήκαηα, ζηα νπνία ε αληαιιαγή ηνπο δπζρεξαίλεηαη ιόγσ ησλ ηερληθώλ αζπκβαηνηήησλ. Β) 

Τν ζύζηεκα ADVANCE παξνπζηάδεη ην κηθξόηεξν αξηζκό ζθαικάησλ ιόγσ ηεο απόιπηεο 

ζπκβαηόηεηαο κε ην ζύζηεκα ηνπ ΣΚΔΑΒ. Γ) Ζ δεκηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγία ελόο Κεληξηθνύ 

Σπζηήκαηνο Καηαινγνγξάθεζεο, ηνπιάρηζηνλ ζε ηνπηθό επίπεδν, απνηειεί εθηθηό πηα ηερληθά 

ζηόρν. 

4.2. Σηαηηζηηθά Σηνηρεία εγγξαθώλ ΣΚΔΑΒ αλά Μνξθόηππν MARC 

Οη εγγξαθέο αλά format MARC ζα καο απαζρνιήζνπλ ζε απηφ ην θεθάιαην. Απφ ηηο 46 

βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο πνπ έζηεηιαλ εγγξαθέο ζηνλ ΚΔΑΒ, νη 38 ρξεζηκνπνηνχλ 

UNIMARC (πνζνζηφ 82,61%) θαη νη 8 MARC21 (πνζνζηφ 17,39%) – Βιέπε ρήκα 23. Οη 

εγγξαθέο UNIMARC θπξηαξρνχλ ζηηο ειιεληθέο βηβιηνζήθεο. πγθεθξηκέλα 2.074.360 

εγγξαθέο (πνζνζηφ 67,34%) είλαη ζε κνξθή UNIMARC, έλαληη 1.006.071 εγγξαθέο 

(πνζνζηφ 32,66%) πνπ είλαη ζε κνξθή MARC21 – Βιέπε ρήκα 24. Δπζέσο αλάινγα είλαη 

θαη ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο απνξξηπηέεο εγγξαθέο ζηνλ ΚΔΑΒ, ζε ζρέζε κε ηνλ 

ζπλνιηθφ αξηζκφ εγγξαθψλ πνπ είραλ αξρηθφ κνξθφηππν UNIMARC θαη MARC 21 (βιέπε 

ρήκα 25). 

Τα ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ κνξθόηππν MARC παξακέλνπλ ηα ίδηα όπσο θαη ζηελ 

παξάγξαθν 2.2 θαη επηβεβαηώλνληαη κε αξηζκεηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηνλ απόιπην αξηζκό 

βηβιηνγξαθηθώλ εγγξαθώλ. 

 

38 8

UNIMARC MARC21

82,61%

17,39%

Αριθμόσ βιβλιογραφικών βάςεων ΚΕΑΒ ανά 
MARC (46)

 

Σρήκα 23. Πνζνζηά αλά κνξθόηππν 

MARC εγγξαθώλ ζην ΣΚΔΑΒ 

2.074.360 1.006.071

UNIMARC MARC21

67,34%

32,66%

Εγγραφζσ ανά MARC

 

Σρήκα 24. Αξηζκόο εγγξαθώλ αλά 

κνξθόηππν MARC ζην ΣΚΔΑΒ 

225.846 108.681 334.527

UNIMARC MARC21 ΤΝΟΛΟ

10,89%

10,80%

10,86%

Κομμζνεσ εγγραφζσ MARC

 

Σρήκα 25. Αξηζκόο «θνκκέλσλ» 

εγγξαθώλ αλά κνξθόηππν MARC ζην 

ΣΚΔΑΒ 

5. Σπκπεξάζκαηα – Σπδήηεζε 

Αλαθεθαιαηψλνληαο  παξαηίζεληαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηε κέρξη ηψξα αλάιπζε: 

1. Ηδξύκαηα ή θνξείο πνπ δηαηεξνύλ πνιιαπιέο μερσξηζηέο βάζεηο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ 

ζηελ ελνπνίεζε ηνπο, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε θαιύηεξε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

πόξσλ ηνπο 

ζύζηεκα ζύζηεκα   
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2. Ζ ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκόο γηα ηελ κεηάβαζε ζηελ λέα γεληά πιεξνθνξηαθώλ 

ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνύ βηβιηνζεθώλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ ΣΚΔΑΒ, αιιά θαη ζε εζληθό 

επίπεδν, παξακέλεη θξίζηκν κειινληηθό δήηεκα πνπ ζα απαζρνιήζεη έληνλα ηελ 

βηβιηνζεθνλνκηθή θνηλόηεηα Τα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ είλαη: 

i. Ζ ηερλνινγηθή σξηκόηεηα ηνπ πξνζθεξόκελνπ Οινθιεξσκέλνπ Βηβιηνζεθνλνκηθνύ 

Σπζηήκαηνο 

ii. Ο βαζκόο ππνζηήξημεο ησλ δηαθόξσλ κνξθνηύπσλ MARC 

iii. Ζ ζπκβαηόηεηα κε ζπζηήκαηα ζπλεξγαηηθήο θαηαινγνγξάθεζεο 

3. Ζ πνζνηηθή αλάιπζε ηνπ όγθνπ θαηαινγνγξάθεζεο (πάλσ από 150.000 λέεο εγγξαθέο 

«εηζέξρνληαη» ζηα νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνύ βηβιηνζεθώλ αλά έηνο) θαζηζηά 

ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ΣΚΔΑΒ σο ζεκείν ζπλεξγαηηθήο θαηαινγνγξάθεζεο, 

απαξαίηεην ζην ρώξν ησλ βηβιηνζεθώλ. Δπηκέξνπο βαζηθά ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα 

ιεθζνύλ ππόςε είλαη ηα παξαθάησ:  

i. Οη βηβιηνζήθεο ησλ Τ.Δ.Η. πξέπεη λα εληείλνπλ ηελ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ 

ζπιινγώλ ηνπο, κε ηηο βηβιηνζήθεο ησλ Α.Δ.Η., κε ζρεηηθά κεγάιν κέγεζνο ζπιινγήο, 

λα ζπλδξάκνπλ ηηο πξώηεο αιιά θαη ηηο κηθξόηεξεο βηβιηνζήθεο από Α.Δ.Η. 

ii.  Βαζηθό ζεκείν ζηελ πξνζπάζεηα αιιεινελίζρπζεο αιιά θαη θαιύηεξεο αμηνπνίεζεο 

ησλ ηνπηθώλ ζπιινγώλ είλαη ε ρξήζε θαη ε ελίζρπζε ηνπ Γικηύου Γιαδανειζμού 

ηων Δλληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών [8]. 

4.  Ζ δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ησλ εγγξαθώλ ησλ επηκέξνπο ηνπηθώλ ζπιινγώλ ζηνλ 

ΣΚΔΑΒ, νδήγεζε ζηελ δηόξζσζε πνιιώλ ζπζηεκαηηθώλ ιαζώλ θαη εληέιεη ζηελ πνηνηηθή 

θαιπηέξεπζε ησλ ζπιινγώλ απηώλ. Ζ πξνζπάζεηα εληνπηζκνύ ηέηνησλ ιαζώλ θαη ε 

δηόξζσζε ηνπο (απνκέλνπλ άιιεο 335.000 εγγξαθέο) απνηειεί πξώηε πξνηεξαηόηεηα γηα ηνλ 

ΣΚΔΑΒ θαη ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηηο «κεγάιεο» ζπιινγέο (ΔΒΔ θαη ΔΚΠΑ). 

Ωο θπζηθή ζπλέρεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ αθνινπζεί ε ηειεπηαία ελφηεηα, ζηελ νπνία 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα σο ηψξα ζεκαληηθφηεξα επηηεχγκαηα θαη ν άκεζνο 

κειινληηθφο ζρεδηαζκφο ηεο νκάδαο ηνπ ΚΔΑΒ.  

6. Δπηηεύγκαηα - Μειινληηθόο Σρεδηαζκόο 

Ζ νκάδα ηνπ πιινγηθνχ Καηαιφγνπ πξνρσξεί ζηελ εδξαίσζε θαη ηελ επέθηαζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ήδε πξνζθέξεη ν ΚΔΑΒ. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε πξνγξακκαηίδεη ηελ 

επέθηαζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ δξάζεσλ αιιά θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

1. Καζηέξσζε ησλ εμακεληαίσλ αλαλεψζεσλ ηνπ ΚΔΑΒ γηα ηνλ θαιχηεξν 

εκπινπηηζκφ ηεο θεληξηθήο βάζεο (πξνγξακκαηηζκέλα updates). Δλζσκάησζε λέσλ 

βάζεσλ. 

2. Σππνπνίεζε ηνπ copy cataloging θαη επέθηαζε ηνπ γηα φια ηα βηβιηνζεθνλνκηθά 

ζπζηήκαηα (ήδε πξνζθέξεηαη γηα ηα ζπζηήκαηα ADVANCE, ALEPH θαη ΑΒΔΚΣ). 

Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη έθδνζε νδεγηψλ. 
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3. Δλίζρπζε θαη επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαδαλεηζκνχ ζε επίπεδν παξαξηεκάησλ αλά 

βηβιηνζήθε αιιά θαη γηα εμσηεξηθνχο ρξήζηεο θαη ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο. 

4. Αλαδηνξγάλσζε ηνπ Portal ηνπ ΚΔΑΒ κε παξνρή λέσλ ππεξεζηψλ (πιεξνθνξίεο γηα 

ηα κέιε αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή, θαζνδήγεζε ηειηθψλ ρξεζηψλ γηα φιεο ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ΔΑΒ, παξνρή βηβιηνζεθνλνκηθψλ εξγαιείσλ ζηνπο θαηαινγνγξάθνπο  

θηι.) 

5. Δλίζρπζε ηεο εξγαζίαο ησλ Γηαξθψλ Δπηηξνπψλ Καηαινγνγξάθεζεο κέζσ ηεο 

έθδνζεο νδεγηψλ θαη θαλφλσλ. Δλεκέξσζε ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ κέζα απφ 

ζηνρεπκέλα ζεκηλάξηα.  

6. Γεκηνπξγία E-class καζεκάησλ γηα ηειηθνχο ρξήζηεο (Πξνπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ θηι) - 

Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πιεξνθνξηαθήο παηδείαο (Information Literacy Programs). 

7. Γεκηνπξγία e- Help-desk γηα ηα κέιε ζε ζέκαηα βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ. 

8. πλεξγαζία κε άιια δίθηπα βηβιηνζεθψλ (ΔΚΣ, Γεκφζηεο, Γεκνηηθέο, Ηδησηηθνχο 

Φνξείο θηι.) 
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