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Πεξίιεςε
Οη Θεκαηηθέο Πύιεο Βηβιηνζεθώλ (ΘΠΒ) ζπγθεληξώλνπλ βάζεηο δεδνκέλσλ θαη
άιιεο πεγέο πιεξνθόξεζεο, νξγαλσκέλεο θάησ από ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο έρνπλ
ζπιιερζεί, αμηνινγεζεί θαη πξνηαζεί από εηδηθνύο ζπλήζσο βηβιηνζεθνλόκνπο. Οη ζπιινγέο
ΘΠΒ ζηνρεύνπλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ
πιεξνθόξεζεο πξνζδηνξίδνληαο θαη δεκηνπξγώληαο ζπλδέζκνπο πξνο επηιεγκέλεο,
αθαδεκατθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ πεγέο πιεξνθόξεζεο δηαζέζηκεο ζηνλ Παγθόζκην Ηζηό.
Παιαηόηεξα νη βηβιηνζήθεο αλέπηπζζαλ ΘΠΒ κε ηε ρξήζε HTML θσδηθνπνίεζεο
ρσξίο ηελ ρξήζε εηδηθνύ ινγηζκηθνύ θαη ρσξίο ηελ εθαξκνγή πξνηύπσλ νξγάλσζεο ησλ
κεηαδνκέλσλ. Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ αλαπηπρζεί ινγηζκηθά αλνηθηνύ θώδηθα γηα ηε
δεκηνπξγία ΘΠΒ, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ δηεζλή πξόηππα κεηαδεδνκέλσλ, ζπγθνκηδήο
δεδνκέλσλ (data harvesting) θαη ηερλνινγίαο Ηζηνύ, θαζηζηώληαο έηζη δπλαηή ηε ζπλεξγαηηθή
δεκηνπξγία ΘΠΒ ζηα πιαίζηα ελόο ή πεξηζζνηέξσλ ζπλεξγαδόκελσλ θνξέσλ ρσξίο λα
απαηηνύλ από ηνπο επηκειεηέο ηνπο εηδηθέο γλώζεηο HTML.
H ΘΤΡΑ, ε ΘΠΒ ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο αλαπηύρζεθεζηα
πιαίζηα ηνπ έξγνπ Πινεγίο: Από ηελ Πιεξνθνξία ζηε Γλώζε (ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ).
Μεηά από βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε ζηε ζρεηηθή κε ηηο ΘΠΒ βηβιηνγξαθία δεκηνπξγήζεθε
κηα ιίζηα ραξαθηεξηζηηθώλ ηα νπνία, ην ινγηζκηθό πνπ ζα ππνζηήξηδε ηελ αλάπηπμε θαη
δηαρείξηζε ηεο ΘΠΒ ηεο Βηβιηνζήθεο, ζα έπξεπε λα πιεξνί. Με βάζε ηε ιίζηα
ραξαθηεξηζηηθώλ επηιέρζεθε ην ινγηζκηθό Scout Portal Toolkit ιόγσ ηνπ όηη ήηαλ έηνηκν
πξνο εθαξκνγή, είρε ρακειό θόζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ήηαλ απιό ζηελ
εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε από πξνζσπηθό πνπ δελ έρεη εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο
πιεξνθνξηθήο, αληαπνθξηλόηαλ ζηα ζρεηηθά δηεζλή πξόηππα.
Σν Scout PT έρνληαο πξνεγθαηεζηεκέλα ηα βαζηθά πεδία πεξηγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ
ηνπ Dublin Core ρξεηάζηεθε πνιύ ιίγεο πξνζζήθεο γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο
πεξηγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο πεγέο πνπ δηέζεηε ε βηβιηνζήθε. Σν Scout PT είλαη
αλνηθηό ζηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε ζεκαηηθνύ ζεζαπξνύ. Γηα ηε ΘΤΡΑ ζε επίπεδν ζεκαηηθήο
πεξηγξαθήο ησλ πεγώλ επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ν δίγισζζνο Θεζαπξόο Θεκαηηθώλ
Όξσλ ηνπ ΔΚΣ ελώ ζε επίπεδν δεκηνπξγίαο Θεκαηηθώλ Καηεγνξηώλ επηιέρζεθε ην
Australian Standard Classification of Education γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηζηεκώλ.
Γηα ην ηερληθό κέξνο ηεο εθαξκνγήο, απαηηήζεθαλ εθηελείο πξνζζήθεο ζηνλ πεγαίν
θώδηθα ηνπ Scout PT θαζώο θαη αιιαγέο ζηε ζρεδίαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ. Σν
θπξηόηεξν δήηεκα ήηαλ ε ππνζηήξημε πνιιαπιώλ γισζζώλ (Διιεληθά – Αγγιηθά) ηόζν ζην
πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο (κελνύ, θόξκεο, θιπ.) όζν θαη ζηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα
(δεκηνπξγία δηαθνξεηηθνύ δέλδξνπ γηα θάζε γιώζζα). Αθνύ πινπνηήζεθε πξνγξακκαηηζηηθά
ε πνιπγισζζηθόηεηα, έγηλε εμειιεληζκόο όισλ ησλ θνξκώλ, ησλ πξνβνιώλ θαη ησλ
κελπκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην Scout. Δπίζεο, θξίζεθε απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία
αιθαβεηηθνύ επξεηεξίνπ ησλ πεγώλ θαη αθνύ ε ιεηηνπξγία δελ ππνζηεξίδεηαη από ην αξρηθό

παθέην, δεκηνπξγήζεθε εθ ηνπ κεδελόο. Σέινο, έγηλαλ αιιαγέο ζηα πεδία κεηαδεδνκέλσλ
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο θόξκεο ζύλζεηεο αλαδήηεζεο ηεο εθαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα
δνζνύλ επηπιένλ δπλαηόηεηεο ζηνπο ρξήζηεο πνπ αλαδεηνύλ πεγέο.
Πηινηηθά εηζήρζεζαλ ζην ζύζηεκα 311 βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ απνηέιεζαλ ην βαζηθό
θνξκό πάλσ ζηνλ νπνίν δνκήζεθε ε ΘΤΡΑ. Ζ πηινηηθή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο αλέδεημε
θάπνηεο αλαγθαίεο βειηηώζεηο, θπξίσο ζηηο δπλαηόηεηεο πινήγεζεο ζηηο εγγξαθέο ησλ πεγώλ
κε βάζε όρη κόλν ηε ζεκαηηθή θαηεγνξία αιιά θαη ηνλ ηύπν ηεο πεγήο. ε απηή ηελ
θαηεύζπλζε δεκηνπξγήζεθαλ ζύλδεζκνη γηα ηελ εκθάληζε απνθιεηζηηθά ησλ βάζεσλ
δεδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθαλ πην ζύλζεηεο δπλαηόηεηεο θηιηξαξίζκαηνο.
Ειζαγωγή
Οη ζεκαηηθέο πύιεο (subject portals ή gateways) απνηεινύλ έλα από ηα δεκνθηιέζηεξα
ζέκαηα ζπδήηεζεο γύξσ από ηηο ηερλνινγίεο ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηηο κέξεο καο. Μεηά ηα όζα
έρνπλ γξαθηεί θαηά θαηξνύο ζα πεξίκελε θαλείο όηη έρεη αλαδεηρηεί έλαο θνηλά απνδεθηόο
νξηζκόο. Παξόια απηά παξαηεξνύκε πσο νη νξηζκνί πνπ έρνπλ απνδνζεί ζηνλ όξν θάζε άιιν
παξά ζπκπίπηνπλ (Pickett & Hamre, 2002). Οη Ubogu, Kekana & Roberts (2006) δηαθξίλνπλ
δύν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ζηνπο νξηζκνύο γηα ηηο ζεκαηηθέο πύιεο: α) απηήλ πνπ ηηο
αληηκεησπίδεη σο «επηκειεκέλνπο ηζηνηόπνπο» (sophisticated web sites) θαη απνηεινύλ
ζεκείν εηζόδνπ ζε άιιεο ζειίδεο ηνπ δηαδηθηύνπ ή ζρεηηθέο πεγέο κέζσ κηαο δηάηαμεο
ζεκαηηθώλ ζπλδέζκσλ θαη β) απηήλ πνπ ηηο αληηκεησπίδεη σο «κεραλέο αλαδήηεζεο» ή
θαιύηεξα «κεραλέο κεηααλαδήηεζεο» πνπ ζπληζηνύλ έλα θνηλό πεξηβάιινλ δηεπαθήο ησλ
ρξεζηώλ, ην νπνίν παξέρεη πξόζβαζε ζε κηα κεγάιε πνηθηιία ειεθηξνληθά πξνζβάζηκσλ
πεγώλ κέζα θαη έμσ από ηε βηβιηνζήθε. ε έλα πνιύ βαζηθό επίπεδν νη πύιεο
ζπγθεληξώλνπλ πιεηάδα πιεξνθνξηώλ ζε κία ηζηνζειίδα δηεπθνιύλνληαο ηνπο ρξήζηεο ηνπο
λα εληνπίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο πνπ ηνπο είλαη ρξήζηκεο κέζα ζηνλ θαηαηγηζκό ηεο
πιεξνθόξεζεο ηνπ δηαδηθηύνπ. Ο Butters (2003) ζε κηα πην ηερλνθξαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ
όξνπ αλαθέξεη πσο «ηερληθά κηα πύιε είλαη κηα δηθηπαθή ππεξεζία ε νπνία ζπγθεληξώλεη
πεξηερόκελν από δηαθνξεηηθά δηαλεκόκελεο πεγέο ρξεζηκνπνηώληαο ηερλνινγίεο ηαπηόρξνλεο
αλαδήηεζεο ζε πνιιαπιέο πεγέο (cross-searching), ζπγθνκηδήο (harvesting), εηδνπνίεζεο
(alerting) θαη ζπιινγήο (collate) ζε κηα ζπγρσλεπκέλε κνξθή παξνπζίαζεο ζηνλ ηειηθό
ρξήζηε. Ζ παξνπζίαζε απηή γίλεηαη ζπλήζσο κε ηε ρξήζε ελόο πεξηεγεηή Ηζηνύ ελώ δελ
απνθιείεηαη θαη ε ρξήζε άιισλ ηερλνινγηώλ. Γηα ηνπο ρξήζηεο κηα πύιε είλαη έλα πηζαλώο
πξνζσπνπνηεκέλν κνλαδηθό ζεκείν πξόζβαζεο όπνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε
αλαδήηεζε ζε πεξηζζόηεξεο από κηα πεγέο θαη ηα απνηειέζκαηα λα εκθαληζηνύλ ζπλνιηθά.
Ζ πιεξνθνξία είλαη πηζαλόλ λα παξνπζηάδεηαη θαη κε άιια κέζα όπσο γηα παξάδεηγκα
ππεξεζίεο εηδνπνίεζεο (alerting services) θαη ιίζηεο ζπλεδξίσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ή
ειεθηξνληθέο εθδόζεηο (e-prints) θαη καζεζηαθό πιηθό (learning material)». Ο Chamberlain
(2006) πξνρσξά ζε έλα άιιν νξηζκό ιέγνληαο πσο «ππάξρνπλ δύν εηδώλ πύιεο: νη γεληθέο
πύιεο θαη νη ζεκαηηθέο πύιεο βηβιηνζεθώλ (ΘΠΒ) νξίδνληαο ηηο δεύηεξεο σο ζπιινγέο
βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηαθώλ ηζηόηνπσλ, δηαηεηαγκέλσλ ζεκαηηθά, νη νπνίεο έρνπλ
ζπγθεληξσζεί, ειεγρζεί θαη πξνηαζεί από εηδηθνύο νη νπνίνη είλαη ζπλήζσο
βηβιηνζεθνλόκνη». πλερίδεη ιέγνληαο πσο «νη ζπιινγέο απηέο δεκηνπξγνύληαη γηα λα
ππνζηεξίμνπλ ηελ έξεπλα θαη ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο αλαγλσξίδνληαο θαη
ππνδεηθλύνληαο πξνηεηλόκελνπο, κε αθαδεκατθό πξνζαλαηνιηζκό ηζηόηνπνπο.»
Έλαο ζπλήζεο δηαρσξηζκόο ησλ ππιώλ έηζη όπσο ζπρλά ηνλ ζπλαληάκε ζηε
βηβιηνγξαθία είλαη ζε «νξηδόληηα» (horizontal) θαη «θάζεηα» (vertical) (Cox, 2003). Με ηα
πξώηα λα απεπζύλνληαη ζην γεληθό θνηλό θαιύπηνληαο κηα επξύηεξε ζεκαηνινγία θαη
παξέρνληαο κεγάινπ ζεκαηηθνύ εύξνπο πεξηερόκελν θαη ππεξεζίεο ελώ ηα δεύηεξα

απεπζύλνληαη ζε πην εηδηθό θνηλό θαη ε ζεκαηηθή ηνπο θάιπςε εθηείλεηαη ζε ιηγόηεξα
αληηθείκελα κε κεγαιύηεξε εκβάζπλζε (The Motive web design glossary)
Θεμαηικέρ πύλερ ππόζβαζηρ ζηιρ βιβλιοθήκερ
ηηο κέξεο καο ν ζρεδηαζκόο ησλ ππεξεζηώλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεγάιν κέξνο κε
γλώκνλα ηελ παξνρή ηνπο θαη από απόζηαζε (in-house services online) ζε εηθνζηηεηξάσξε
βάζε επηά κέξεο ηελ εβδνκάδα (24/7) (Schmidt, 2006). Γηα ην ιόγν απηό δεκηνπξγνύληαη
εηθνληθέο πιεξνθνξηαθέο ζπιινγέο νη νπνίεο ζπλζέηνληαη από βηβιηνζεθνλόκνπο κεηά από
επηινγή θαη αμηνιόγεζε πεγώλ δηαζέζηκσλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ.
Καζώο νη θνηλόηεηεο ησλ ρξεζηώλ εμνηθεηώλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν κε ηε ρξήζε
ηνπ Γηαδηθηύνπ απμάλνληαη θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία πην ρξεζηηθώλ ππιώλ.
ήκεξα ππάξρεη ε απαίηεζε γηα πην εμεηδηθεπκέλεο πύιεο νη νπνίεο κάιηζηα ζα πξέπεη λα
παξέρνπλ ζην ρξήζηε δπλαηόηεηεο εμαηνκίθεπζεο (personalization) θαη πξνζαξκνγήο
(customization). (Looney & Lyman, 2000, p.30; Pickett & Hamre, 2002).
Οη ΘΠΒ νξγαλώλνπλ πεγέο δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ ζεκαηηθά επηηξέπνληαο
ζηνπο ρξήζηεο λα επηιέμνπλ ηε ζεκαηηθή θαηεγνξία πνπ ηνπο ελδηαθέξεη θαη κεηά λα
πεξηεγεζνύλ ζηε ιίζηα ησλ πεγώλ πνπ πεξηιακβάλεη. Οη ρξήζηεο πξαγκαηνπνηνύλ ηηο
έξεπλέο ηνπο επηιέγνληαο κηα ζεηξά πξννδεπηηθά εηδηθόηεξσλ (narrow) όξσλ έξεπλαο κέζα
από ηηο εθάζηνηε πξνηεηλόκελεο από ηνλ νδεγό ιίζηεο. Με απηό ηνλ ηξόπν νη ρξήζηεο
αλνίγνπλ δξόκν, κέζα από πξννδεπηηθά εηδηθόηεξνπο πεξηγξαθείο (descriptors), έσο λα
θηάζνπλ ζηε ιίζηα ησλ πεγώλ νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο. Οη ζεκαηηθνί
θαηάινγνη δελ πεξηιακβάλνπλ ζπλδέζκνπο ζε όιεο ηηο πεγέο πιεξνθνξηώλ νη νπνίεο είλαη
δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ. Από ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από αλζξώπνπο θαη
όρη κε ηε ρξήζε πξνγξακκάησλ Ζ/Τ είλαη πνιύ κηθξόηεξνη από ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ
δεκηνπξγνύληαη από κεραλέο αλαδήηεζεο (search engine databases). Δπηπιένλ θάζε
ζεκαηηθόο θαηάινγνο είλαη δηαθνξεηηθόο θαη ε αμία ηνπ έγθεηηαη από ηελ έθηαζε ηεο έξεπλαο
γηα λέεο πεγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν δεκηνπξγόο ηνπ, ηε κεζνδνινγία νξγάλσζεο ησλ πεγώλ
πνπ παξνπζηάδεη, ηελ ελεκέξσζε ησλ πεγώλ θαζώο επίζεο θαη ηελ πνηόηεηα ησλ πεγώλ πνπ
επηιέγνληαη, ραξαθηεξηζηηθό ην νπνίν είλαη πνιύ κεγάιεο ζεκαζίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν
ζεκαηηθόο θαηάινγνο είλαη πξντόλ βηβιηνζήθεο.
Παιαηόηεξα νη βηβιηνζήθεο αλέπηπζζαλ ΘΠΒ ηηο νπνίεο δηέζεηαλ κέζσ ηνπ Ηζηνύ κε
ηε ρξήζε HTML θώδηθα ρσξίο ηελ ππνζηήξημε θάπνηνπ ινγηζκηθνύ θαη ρσξίο ηελ εθαξκνγή
πξνηύπσλ νξγάλσζεο ησλ κεηαδνκέλσλ. Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ αλαπηπρζεί ινγηζκηθά
γηα ηε δεκηνπξγία ζεκαηηθώλ ππιώλ βηβιηνζεθώλ ηα νπνία είλαη βαζηζκέλα ζηελ ηερλνινγία
αλνηθηνύ θώδηθα ππνζηεξίδνπλ δηεζλή πξόηππα γηα κεηαδεδνκέλα, ζπγθνκηδή δεδνκέλσλ
(data harvesting) θαη ηερλνινγία Ηζηνύ (web technology standards) θαζηζηώληαο δπλαηή ηε
ζπλεξγαηηθή δεκηνπξγία ζεκαηηθώλ ππιώλ βηβιηνζεθώλ ζηα πιαίζηα ελόο ή πεξηζζνηέξσλ
ζπλεξγαδόκελσλ θνξέσλ. ύκθσλα κε ηελ ARL (2001) «ηα ινγηζκηθά γηα ηε δεκηνπξγία
ΘΠΒ αλαπηύρζεθαλ σο εξγαιεία ελνπνίεζεο ησλ πεγώλ ηα νπνία ζα ζπλδένπλ ηελ
αθαδεκατθή θνηλόηεηα όζν ην δπλαηόλ πην άκεζα κε πςειήο πνηόηεηαο πεγέο πιεξνθόξεζεο
νη νπνίεο ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζα πξνάγνπλ ηελ
έξεπλα».
Η θεμαηική πύλη «Θύπα»
Ζ Βηβιηνζήθε ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ Πινεγίο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2004 νινθιήξσζε
ηελ πξνθαηαξθηηθή κειέηε γηα ηε δεκηνπξγία Θεκαηηθώλ Ππιώλ Πιεξνθόξεζεο. Σν
απνηέιεζκα ηεο κειέηεο ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο δίγισζζεο (ειιεληθή – αγγιηθή γιώζζα)
ζηαηηθήο ηζηνζειίδαο κε ζεκαηηθή δηάηαμε ζπλδέζκσλ ζε επηιεγκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ. Ζ

ζεκαηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ζηεξηδόηαλ ζε έλα βαζηθό δηαρσξηζκό ησλ αληηθεηκέλσλ
ζπνπδώλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δθηόο ηεο ζεκαηηθήο θαηάηαμεο ησλ πεγώλ,
δεκηνπξγήζεθε δίγισζζν αιθαβεηηθό επξεηήξην (ειιεληθό θαη αγγιηθό) θαη επξεηήξην κε
βάζε ηε κνξθή ησλ δεδνκέλσλ (Δηθόλα 1)

Δηθόλα 1
Απηή ε δνκή παξνπζίαζεο ησλ πεγώλ επαλεμεηάζηεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 θαη
απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία κηαο δπλακηθήο ζεκαηηθήο πύιεο πξόζβαζεο ε νπνία ζα
αλέπηπζζε κηα εζσηεξηθή βάζε δεδνκέλσλ θαη ζα ρξεζηκνπνηνύζε εηδηθό ινγηζκηθό
δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ΘΠΒ κε ηε ρξήζε πξνηύπσλ κεηαδεδνκέλσλ.
Σν εγρείξεκα μεθίλεζε από επηζθόπεζε ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη ζε αλάινγεο
πξνζπάζεηεο βηβιηνζεθώλ ηνπ εμσηεξηθνύ, δηόηη ε έξεπλα θαηέδεημε όηη δελ ππήξμαλ
αλάινγεο πξνζπάζεηεο από ειιεληθέο βηβιηνζήθεο. Οη παξάκεηξνη νη νπνίεο δηεξεπλήζεθαλ
ήηαλ νη εμήο:
ηππνινγίεο ησλ ζεκαηηθώλ ππιώλ πιεξνθόξεζεο
ηαμνλνκίεο ζεκαηηθώλ ππιώλ
πξόηππα κεηαδεδνκέλσλ
ζπζηήκαηα ζεκαηηθώλ επηθεθαιίδσλ
ινγηζκηθά δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ειεθηξνληθώλ πεγώλ πιεξνθόξεζεο
ινγηζκηθά αλνηρηνύ θώδηθα
Οη ζεκαηηθέο πύιεο θαηαηάζζνληαη από ηνπο εξεπλεηέο ζε δηάθνξεο ηππνινγίεο
(Koch, 2000;Cox, 2003)
Γηα ην ζεκαηηθό επξεηήξην ησλ ππιώλ ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα ηαμνλνκία ε
νπνία ζα θαηέηαζζε ηηο πεγέο κε γλώκνλα ηε δνκή νξγάλσζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ
ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κηαο θαη απηή είλαη επξύηεξε νξγαλσηηθή δνκή ζηελ νπνία
αλήθεη ε βηβιηνζήθε (Rosenfeld, 2002). ε ζρέζε κε ηα δηαδεδνκέλα ηαμηλνκηθά ζηηο
βηβιηνζήθεο ζπζηήκαηα (LC Classification Scheme, Dewey Decimal Classification) έλα
ζύζηεκα εμεηδηθεπκέλν ζηελ ηαμηλόκεζε ησλ επηζηεκώλ, όπσο απηέο δηδάζθνληαη ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, είλαη πνιύ πην δηαθαλέο θαη θηιηθό πξνο ηνλ ηειηθό ρξήζηε (Ubogu,
Kekana & Roberts 2006)
Σν ζύζηεκα ζεκαηηθώλ επηθεθαιίδσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γεληθά ε βηβιηνζήθε γηα ηε
ζεκαηηθή θαηαινγνγξάθεζε ηνπ πιηθνύ ηεο είλαη ην LCSH. Σν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα
θξίζεθε πάξα πνιύ αλαιπηηθό θαη εθηελέο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζεκαηηθώλ ππιώλ.
Δπηπξνζζέησο, ιόγσ ηνπ παξαπάλσ πεξηνξηζκνύ απνθιείζηεθε ε ρεηξνλαθηηθή εηζαγσγή
ηνπ ζην ινγηζκηθό πνπ ζα επηιεγόηαλ, νπόηε ζα έπξεπε λα δηεξεπλεζνύλ απνθιεηζηηθά
απηνκαηνπνηεκέλεο κέζνδνη εηζαγσγήο. Καηά ζπλέπεηα ζα έπξεπε λα επηιεγεί έλα ζύζηεκα
ζεκαηηθώλ πεξηγξαθέσλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνπ όγθνπ, επξείαο θάιπςεο, ην νπνίν ζα ήηαλ
ζε ςεθηαθή κνξθή, ζα αλέιπε ηνπο πεξηγξαθείο ηόζν ζηελ ειιεληθή όζν θαη αγγιηθή γιώζζα

θαη ε εηζαγσγή ηνπ ζην ινγηζκηθό πνπ ζα επηιεγόηαλ ζα ήηαλ εθηθηή αθόκε θαη
ρεηξνλαθηηθά.
Από ηνπο ηξείο ηύπνπο ινγηζκηθώλ δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ζεκαηηθώλ ππιώλ
βηβιηνζεθώλ (απηόλνκα εκπνξηθά παθέηα, ππνζπζηήκαηα επξύηεξσλ ζπζηεκάησλ
δηαρείξηζεο βηβιηνζεθώλ, ινγηζκηθά αλνηθηνύ θώδηθα) (Bills, Chang & Nathanson, 2003)
εθηηκήζεθε όηη ε βηβιηνζήθε ππνζηεξίδνληαο ηελ επξύηεξε πνιηηηθή ηνπ ηδξύκαηνο γηα ηε
ρξήζε ινγηζκηθώλ αλνηθηνύ θώδηθα ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα ηέηνηνπ ηύπνπ
εθαξκνγή. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε ρξήζε ηνπ Horizon Information Portal ζρεηηθνύ
ππνζπζηήκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο Βηβιηνζήθεο (Horizon) ήηαλ αδύλαην λα
ρξεζηκνπνηεζεί ιόγσ ηερληθώλ πξνβιεκάησλ (αλεπάξθεηα εμππεξεηεηή ζπζηήκαηνο).
Οη πεξηνξηζκνί νη νπνίνη ηέζεθαλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ινγηζκηθνύ ήηαλ νη εμήο:
λα είλαη αλνηθηνύ θώδηθα, δηόηη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, θαη ε
Βηβιηνζήθε σο κέξνο απηνύ, ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ησλ ινγηζκηθώλ αλνηθηνύ
θώδηθα
λα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί από άιιεο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ηνπ εμσηεξηθνύ
κε κεγέζε αλάινγα κε απηά ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο
γηα λα πηζηνπνηεζεί ε δπλαηόηεηά ηνπ λα ππνζηεξίμεη ηε ζπιινγή ησλ πεγώλ
πνπ δηαζέηεη θαη ζέιεη λα αλαπηύμεη ε Βηβιηνζήθε
λα έρεη παξαρζεί αλάινγν πξντόλ από βηβιηνζήθε ηνπ εμσηεξηθνύ ζε άιιε
γιώζζα πιελ ηεο αγγιηθήο, γεγνλόο ην νπνίν ζα θαηαδείθλπε ηελ
απνηειεζκαηηθή ηνπ ιεηηνπξγία θαη ζε άιιεο γιώζζεο.
Σν ινγηζκηθά ηα νπνία επηιέρζεθαλ ήηαλ ην Scout Portal Toolkit πξντόλ ην νπνίν
αλαπηύρζεθε θαη επνπηεύεηαη από ην University of Wisconsin (Almasy θαη Sleasman θαη
Bower, 2002) θαη ην iVia ην νπνίν είλαη πξντόλ ηνπ Research and Development Group of the
library of the University of California, Riverside (Mitchell et all, 2003).
Σα δύν ινγηζκηθά εγθαηαζηάζεθαλ θαη δνθηκάζηεθαλ από ηελ νκάδα πιεξνθνξηθώλ
ηνπ έξγνπ σο πξνο ηηο ηερληθέο ηνπο απαηηήζεηο ηόζν ζηε εγθαηάζηαζε όζν θαη ζηε ρξήζε
θαη ιεηηνπξγία ηνπο. Μεηά από δηάθνξεο δνθηκέο θαη ζπλεθηίκεζε ηνπ απαηηνύκελν ρξόλνπ
θαη πξνζσπηθνύ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαζώο θαη γηα ηε κειινληηθή ρξήζε θαη αλάπηπμε ηνπ
έξγνπ, επηιέρζεθε ην Scout Portal Toolkit ιόγσ ηνπ όηη:
ήηαλ έηνηκν πξνο εθαξκνγή
είρε ρακειό θόζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ήηαλ απιό ζηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε από πξνζσπηθό πνπ δελ
έρεη εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο πιεξνθνξηθήο
αληαπνθξηλόηαλ ζηα ζρεηηθά δηεζλή πξόηππα.
Σν Scout PT έρνληαο πξνεγθαηεζηεκέλα ηα βαζηθά πεδία πεξηγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ
ηνπ Dublin Core ρξεηάζηεθε πνιύ ιίγεο πξνζζήθεο γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο
πεξηγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο πεγέο πνπ δηέζεηε ε βηβιηνζήθε. Σν Scout PT είλαη
αλνηθηό ζηε ρξήζε νπνηαζδήπνηε ηαμνλνκίαο θαη ζπζηήκαηνο ζεκαηηθώλ επηθεθαιίδσλ. Γηα
ηε ΘΤΡΑ ζε επίπεδν ζεκαηηθήο πεξηγξαθήο ησλ πεγώλ επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ν
δίγισζζνο Θεζαπξόο Θεκαηηθώλ Όξσλ ηνπ ΔΚΣ ελώ ζε επίπεδν δεκηνπξγίαο Θεκαηηθώλ
Καηεγνξηώλ επηιέρζεθε ην Australian Standard Classification of Education γηα ηελ
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηζηεκώλ.
Σν SPT έρεη πξνεγθαηεζηεκέλν ην Dublin Core Element Set (Dublin Core Metadata
Initiative, 2006) κε αξθεηέο πξνζζήθεο από ην DCMI Education (Dublin Core Metadata
Initiative Education Working Group, 2006) θαη ην DCMI Administrative Metadata Working
Groups (DCMI Administrative Metadata Working Groups, 2003). Παξόια απηά νη ρξήζηεο
κε εθηεηακέλα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα κεηαηξέςνπλ ηα πεδία ή λα
πξνζζέζνπλ άιια ρξεζηκνπνηώληαο ην εξγαιείν Metadata Field Editor. Σν SPT παξέρεη
επίζεο δπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο ηεο ξνήο εξγαζηώλ κε ηε θιηκάθσζε ησλ πξνλνκίσλ

πξόζβαζεο (user privileges). Δθηόο από ηε δπλαηόηεηα θαηαινγνγξάθεζεο ην Metadata Tool
παξέρεη δπλαηόηεηεο επηκέιεηαο, δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ θαη ηέινο δηαγξαθήο ησλ
εγγξαθώλ.
Σν Scout Portal Toolkit (SPT) δηαηίζεηαη ειεύζεξα από ηνλ ηζηνηόπν
http://scout.wisc.edu/Projects/SPT.
Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε εθαξκνγή απαηηεί έλα
εμππεξεηεηή ηζηνύ (web server) κε εγθαηεζηεκέλε ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ PHP θαη ην
ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ MySQL. Ζ εγθαηάζηαζε ζπληζηάηαη λα γίλεη ζε
ππνινγηζηή κε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Linux, ελώ ε εθαξκνγή δελ έρεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο
ζε πιηθό ή ρώξν ζην δίζθν.
Γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ Scout ζηηο αλάγθεο ηεο Βηβιηνζήθεο & Κέληξνπ
Πιεξνθόξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο απαηηήζεθαλ εθηελείο αιιαγέο ζηνλ πεγαίν
θώδηθα ηεο εθαξκνγήο θαη ζηε ζρεδίαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαλ κε
δηνξζώζεηο πξνβιεκάησλ αιιά θαη πξνζζήθεο ιεηηνπξγηώλ. Σν θπξηόηεξν δήηεκα ήηαλ ε
ππνζηήξημε πνιιαπιώλ γισζζώλ (Διιεληθά – Αγγιηθά) ηόζν ζην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο
(κελνύ, θόξκεο, θιπ.) όζν θαη ζηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα (δεκηνπξγία δηαθνξεηηθνύ
δέλδξνπ γηα θάζε γιώζζα). Σν Scout Portal Toolkit είλαη γξακκέλν απνθιεηζηηθά γηα ηελ
Αγγιηθή γιώζζα, ππνζηεξίδεη κόλν έλα δέλδξν βηβιηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ ελώ δελ ππάξρεη
δηαρσξηζκόο ησλ θεηκέλσλ ηεο δηεπαθήο ρξήζηε (π.ρ. κελνύ, θόξκεο) από ηνλ θώδηθα,
γεγνλόο πνπ δελ επηηξέπεη ηελ ηαπηόρξνλε ύπαξμε πνιιαπιώλ γισζζώλ.
Ζ ππνζηήξημε πνιιαπιώλ γισζζώλ πινπνηήζεθε κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν: νη θξάζεηο
πνπ ππήξραλ ζηνλ θώδηθα αληηθαηαζηάζεθαλ από αλεμάξηεηεο από ηε γιώζζα κεηαβιεηέο.
ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζεθαλ δύν αξρεία γιώζζαο (έλα γηα ηελ Διιεληθή θαη έλα γηα ηελ
Αγγιηθή γιώζζα) ζηα νπνία δίλνληαλ ηηκέο ζε απηέο ηηο κεηαβιεηέο νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ
ζηηο κεηαθξάζεηο ησλ δηάθνξσλ θξάζεσλ. Ζ εθαξκνγή πξνζαξκόζηεθε έηζη ώζηε λα
αλαηξέρεη ζην ζσζηό αξρείν γιώζζαο αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε επηιεγκέλε από ηνλ
επηζθέπηε γιώζζα. Όζνλ αθνξά ζηελ ππνζηήξημε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο ζηα κεηαδεδνκέλα
θαη ζηε δεκηνπξγία μερσξηζηνύ ζεκαηηθνύ δέλδξνπ, απηή πινπνηήζεθε κε ηελ πξνζζήθε
πεδίσλ ζε δηάθνξνπο πίλαθεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαρώξεζε ησλ αληίζηνηρσλ
ειιεληθώλ όξσλ. Σνλ εμειιεληζκό (κεηάθξαζε) όισλ ησλ απαηηνύκελσλ όξσλ θαζώο θαη
ηνπ εγρεηξηδίνπ ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο αλέιαβε ην πξνζσπηθό ηεο Βηβιηνζήθεο.
Έλα άιιν ζεκαληηθό δήηεκα ήηαλ ε απνπζία αιθαβεηηθνύ επξεηεξίνπ ησλ πεγώλ
γεγνλόο πνπ δελ επέηξεπε ηελ πινήγεζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεγή κε βάζε ην όλνκά ηεο
ρσξίο λα πξνεγεζεί αλαδήηεζε. Γηα λα επηιπζεί απηό ην πξόβιεκα δεκηνπξγήζεθε έλα
αιθαβεηηθό επξεηήξην εθ ηνπ κεδελόο θαη ελζσκαηώζεθε ζηνλ θώδηθα ηνπ Scout.
Με ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο εθαξκνγήο έγηλαλ αιιαγέο ζηα πεδία
κεηαδεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο θόξκεο αλαδήηεζεο πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ ζηνπο
ρξήζηεο επηπιένλ δπλαηόηεηεο θαη πξνζηέζεθαλ δπλαηόηεηεο θηιηξαξίζκαηνο πεγώλ ζηηο
ζπγθεληξσηηθέο πξνβνιέο. Αξρηθά θξίζεθε αλαγθαία ε πξνζζήθε θίιηξνπ γηα ηελ πξνβνιή
απνθιεηζηηθά ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα έλα ζεκαηηθό αληηθείκελν θαη ζηε ζπλέρεηα
πξνζηέζεθαλ πην ζύλζεηεο δπλαηόηεηεο θηιηξαξίζκαηνο.
Άιιεο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζρεηίδνληαλ κε ηε ζπκβαηόηεηα ηνπ Scout κε ηα πξόηππα
ηνπ World Wide Web Consortium (W3C) γεγνλόο πνπ επεξεάδεη ηελ πξνζβαζηκόηεηα ηεο
εθαξκνγήο από άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηε κνξθνπνίεζε ηεο δηεπαθήο ρξήζηε.
Ζ ηειηθή δεκνζίεπζε ηεο Θύξαο έγηλε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007 ζηελ ηζηνζειίδα
http://www.lib.uom.gr/dbases θαη πεξηειάκβαλε αξρηθά 311 ζπλδξνκεηηθέο θαη ειεύζεξα
πξνζβάζηκεο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ε Βηβιηνζήθε είρε ήδε ζπγθεληξώζεη.
Σν θεληξηθό πεξηβάιινλ εξγαζίαο ησλ ρξεζηώλ παξέρεη:
δπλαηόηεηεο απιήο θαη ζύλζεηεο αλαδήηεζεο
δπλαηόηεηα πινήγεζεο κε ηε ρξήζε ησλ ζεκαηηθώλ θαηεγνξηώλ κε ηε ρξήζε
θίιηξσλ γηα παξνπζίαζε ησλ πεγώλ αλά ηύπν πιηθνύ

αιθαβεηηθή αλαδήηεζε
ηηο ηειεπηαίεο θαηαρσξήζεηο πεγώλ
ηε δπλαηόηεηα αιιαγήο γιώζζαο εξγαζίαο
ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο
ηε δπλαηόηεηα ππνβνιήο εξσηεκάησλ ζηελ ππεξεζία e-ξώηεζε ηεο
βηβιηνζήθεο
ηε δπλαηόηεηα ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε γηα πην εμαηνκηθεπκέλε ρξήζε ηνπ
ζπζηήκαηνο (αμηνιόγεζε από ην ρξήζηε ησλ πεγώλ θαη πξνηάζεηο λέσλ
πεγώλ από ην ζύζηεκα ζην ρξήζηε βάζεη ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πεγώλ πνπ
έρεη ν ίδηνο θάλεη, ζπκκεηνρή ζε fora ζπδεηήζεσλ)
Πξνο ην παξόλ ε Θύξα εθηόο από ηηο αξρηθέο 311 βάζεηο δεδνκέλσλ έρεη
ζπκπιεξσζεί θαη κε 150 πεξίπνπ άιιεο ειεθηξνληθέο πεγέο ηνπ δηαδηθηύνπ. Ο εκπινπηηζκόο
ηεο έρεη γίλεη κε βάζε απζηεξά, πνηνηηθά, θξηηήξηα επηινγήο (Masoom, 2005; Accart, 2006,
Place, ρ.ρ.).
ςμπεπάζμαηα
Μηα ζεκαηηθή πύιε δελ απνηειεί κηα απιή παξάζεζε ζπλδέζκσλ ζε πεγέο
πιεξνθνξηώλ αιιά έλα εληαίν πεξηβάιινλ πξόζβαζεο ζην νπνίν ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνύλ
όιεο νη ππεξεζίεο πξνο ηνπο ρξήζηεο ηεο βηβιηνζήθεο θαη λα εληαρζεί ζηε δηδαθηηθή θαη
καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ ππεξεζία ειεθηξνληθήο πιεξνθόξεζεο (e-ξώηεζε) έρεη ήδε
ελζσκαησζεί ζηε Θύξα θαη επίζεο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα κέζσ ηνπ OpenURL server ηεο
Βηβιηνζήθεο γηα δπλακηθή ππνβνιή αηηεκάησλ ζην ζύζηεκα δηαδαλεηζκνύ ηεο Βηβιηνζήθεο.
ην άκεζν κέιινλ ζρεδηάδεηαη ε δηαζύλδεζε ηεο πύιεο κε ην ζύζηεκα ηαπηόρξνλεο
αλαδήηεζεο ζε πνιιαπιέο πεγέο (federated search) πνπ ε Βηβιηνζήθε αλαπηύζζεη θαη ε
αλάπηπμε ειεθηξνληθώλ καζεκάησλ πιεξνθνξηαθήο παηδείαο κέζσ ηεο Θύξαο.
Ζ ρξήζε ηνπ εμειιεληζκέλνπ από ηε Βηβιηνζήθε ινγηζκηθνύ αλνηθηνύ θώδηθα SPT,
ππνζηεξίδνληαο θνηλά απνδεθηά πξόηππα κεηαδεδνκέλσλ απνηειεί κηα ηδαληθή πιαηθόξκα
ζπλεξγαηηθήο αλάπηπμεο ζεκαηηθώλ ππιώλ πξόζβαζεο από ηηο ειιεληθέο αθαδεκατθέο
βηβιηνζήθεο. Δμάιινπ έρεη δηεζλώο δηαπηζησζεί πσο ε βηώζηκε αλάπηπμε θαη θπξίσο ε
ζπληήξεζε πνηνηηθώλ ζεκαηηθώλ ππιώλ πξόζβαζεο επηηπγράλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία ζε
δηαηδξπκαηηθό, εζληθό ή δηεζλέο επίπεδν (Bawden, 2002)
πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνύζακε λα πνύκε πσο μεθηλώληαο ηελ πξνζπάζεηα γηα ηε
δεκηνπξγία κηαο ζεκαηηθήο πύιεο έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα κειήκαηα απηώλ πνπ ηε
ζρεδηάδνπλ θαζώο θαη απηώλ πνπ ηε δεκηνπξγνύλ ζα πξέπεη λα είλαη ε θαηαλόεζε όηη ε
Βηβιηνζήθε ζα πξέπεη λα αλαιάβεη κηα καθξνπξόζεζκε δέζκεπζε απέλαληη ζην
ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα. Μηα ζεκαηηθή πύιε, κε δεδνκέλε ηε δπλακηθή ηεο θύζε, δελ
νινθιεξώλεηαη πνηέ. Καζώο ε ηερλνινγία θαη νη αλάγθεο-απαηηήζεηο ησλ ρξεζηώλ αιιά θαη
ηεο ίδηαο ηεο Βηβιηνζήθεο κεηαβάιινληαη θαη εμειίζζνληαη ζπλερώο, ε πύιε ζα πξέπεη λα
κνξθνπνηείηαη ζπλερώο λα αληαπνθξίλεηαη ζ’ απηέο. Ζ ζεκαηηθή πύιε νη νπνία δελ έρεη απηή
ηελ επειημία θαη ηελ αθνζίσζε ηνπ νξγαληζκνύ ζηε δηαξθή ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ηεο
είλαη θαηαδηθαζκέλε (Pickett & Hamre, 2002). Όπσο όια ηα εθηελή έξγα ηα νπνία εκπιέθνπλ
ηηο λέεο ηερλνινγίεο έηζη θαη νη ζεκαηηθέο πύιεο απαηηνύλ επέλδπζε ηόζν ζε νηθνλνκηθό
επίπεδν όζν θαη επίπεδν πξνγξακκαηηζκνύ θαη ζρεδηαζκνύ γηα ηελ επηηπρή ηνπο εθαξκνγή.
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