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Πανεπιστήμια  :Πανεπιστήμια  :    160    160
Φοιτητές :Φοιτητές :   2, 5 εκατομμύρια    2, 5 εκατομμύρια 
            από τους οποίους 11από τους οποίους 11,,33 %  % είναι ξένοιείναι ξένοι  
Εκπαιδευτικοί :Εκπαιδευτικοί :  89000   89000 
Προϋπολογισμός :Προϋπολογισμός : 10 δισεκατομμύρια    10 δισεκατομμύρια   

ΓΑΛΛΙΑ  : ΑΝΩΤΑΤΗΓΑΛΛΙΑ  : ΑΝΩΤΑΤΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



abes
agence bibliographique de l’enseignement supérieur

Février 2003

Οργανωτική δομή Οργανωτική δομή ((διάταγμα 4 Ιουλίου 1985διάταγμα 4 Ιουλίου 1985))

                          BUBU  Bibliothèque UniversitaireBibliothèque Universitaire          
                        SCDSCD  Service Commun de DocumentationService Commun de Documentation

ΓΑΛΛΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΓΑΛΛΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

Πανεπιστήμιο
SCD 

Κοινή υπηρεσία 
τεκμηρίωσης

Section Section

Συμβούλιο 
Τεκμηρίωσης

 του SCD

Ανά γνωστικό αντικείμενο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διοικητικό
συμβούλιο

Υπουργείο Παιδείας /
Δ /ση Πανεπιστημιακών Βιβλ. 



abes
agence bibliographique de l’enseignement supérieur

Février 2003

ΓΑΛΛΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΓΑΛΛΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

                                                                                ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΥποδομέςΥποδομές
Επιφάνεια χώρων σε άμεση πρόσβαση: 1.061.568 μ2Επιφάνεια χώρων σε άμεση πρόσβαση: 1.061.568 μ2
Θέσεις για χρήστες               Θέσεις για χρήστες                                        120.900                     120.900
Θέσεις υπολογιστώνΘέσεις υπολογιστών                   10.323                  10.323
ΣυλλογέςΣυλλογές
Μονογραφίες                      Μονογραφίες                                             38.000.000                   38.000.000
Έντυπα περιοδικά             Έντυπα περιοδικά                                               594.600 τίτλοι                  594.600 τίτλοι
Ηλεκτρονικά περιοδικά     Ηλεκτρονικά περιοδικά                                       494.600 τίτλοι                  494.600 τίτλοι
Βάσεις δεδομένων              Βάσεις δεδομένων                                                    2.700                  2.700                  

*επεξεργασία δεδομένων 2005
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΔανεισμοίΔανεισμοί

Εγγεγραμμένοι χρήστες    Εγγεγραμμένοι χρήστες              1.314.000    1.314.000
Αριθμός επισκέψεων         Αριθμός επισκέψεων              61.000.000   61.000.000
Αριθμός δανεισμών          Αριθμός δανεισμών                 18.500.000   18.500.000
ΔιαδανεισμόςΔιαδανεισμός     263.054 αιτήματα    263.054 αιτήματα
Εκπαίδευση χρηστών          Εκπαίδευση χρηστών                         23.500 ώρες     23.500 ώρες

ΓΑΛΛΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΓΑΛΛΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

*επεξεργασία δεδομένων 2005
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Λειτουργία Λειτουργία 57ώρες 57ώρες //εβδομάδα  253 μέρεςεβδομάδα  253 μέρες// χρόνο χρόνο
Προσωπικό    Προσωπικό              5.000          5.000
Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός   347.232.295347.232.295
Δαπάνη προσωπικούΔαπάνη προσωπικού 178.982.488 178.982.488 

ΓΑΛΛΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΓΑΛΛΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

*επεξεργασία δεδομένων 2005
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          ABESABES  Agence bibliographique de l’enseignement Agence bibliographique de l’enseignement 
supérieur supérieur 
Βιβλιογραφικός οργανισμός της ανώτατης εκπαίδευσηςΒιβλιογραφικός οργανισμός της ανώτατης εκπαίδευσης

Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες:Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες:
  συλλογικός κατάλογος συλλογικός κατάλογος 

      SUDOCSUDOC  système commun de documentation système commun de documentation 
      Κοινό σύστημα τεκμηρίωσηςΚοινό σύστημα τεκμηρίωσης
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ABES – ABES – Βιβλιογραφικός οργανισμός Βιβλιογραφικός οργανισμός 
ανώτατης εκπαίδευσηςανώτατης εκπαίδευσης

  

Agence bibliographique de l’enseignement supérieurAgence bibliographique de l’enseignement supérieur
              Βιβλιογραφικός οργανισμός ανώτατης εκπαίδευσηςΒιβλιογραφικός οργανισμός ανώτατης εκπαίδευσης

•Δημόσια υπηρεσία διοικητικού χαρακτήραΔημόσια υπηρεσία διοικητικού χαρακτήρα
•Δημιουργήθηκε με υπουργική απόφαση το 1994Δημιουργήθηκε με υπουργική απόφαση το 1994
•Είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνική Παιδείας της ΓαλλίαςΕίναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνική Παιδείας της Γαλλίας
•Στελέχωση : 50 άτομα Στελέχωση : 50 άτομα ((πληροφορικοί, βιβλιοθηκονόμοι,διοικητικόπληροφορικοί, βιβλιοθηκονόμοι,διοικητικό))
•Εδρεύει στο Εδρεύει στο MontpellierMontpellier
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ABES ABES : σκοποί  : σκοποί  

Οργάνωση και διαχείριση του πανεπιστημιακού συστήματοςΟργάνωση και διαχείριση του πανεπιστημιακού συστήματος
      τεκμηρίωσηςτεκμηρίωσης
Διαχείριση των καταλόγων και των συλλογικών υπηρεσιών των Διαχείριση των καταλόγων και των συλλογικών υπηρεσιών των 
      Βιβλιοθηκών της ανώτατης εκπαίδευσης και ερευνητικών Βιβλιοθηκών της ανώτατης εκπαίδευσης και ερευνητικών 
      κέντρωνκέντρων

  

ABES – ABES – Βιβλιογραφικός οργανισμός Βιβλιογραφικός οργανισμός 
ανώτατης εκπαίδευσηςανώτατης εκπαίδευσης
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SIBIL 
1.719.161
εγγραφές

DBMIST DPDU
SDB

DES
SDBD

PEB en ligne PebNet

Téléthèses
   335.613
Format Texto

CCN-PS
459.048
Format
Basis Plus

CCNPS

Sudoc

OCLC

Pancatalogue

RAMEAU

1983 1984 1985 1987 1989 1992 1994 1997

Peb 2000

BN-Opale
453.721

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ:
συλλογικοί κατάλογοσυλλογικοί κατάλογοi, i, πριν 1994πριν 1994

SUDOC
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ABES Administrateur
Βιβλιογραφικός οργανισμός Βιβλιογραφικός οργανισμός 

ανώτατης εκπαίδευσηςανώτατης εκπαίδευσης

CINESCINES Exploitant
Εθνικό πληροφορικό κέντρο  

ανώτατης εκπαίδευσης

Βιβλιοθήκες μέλη :
Πανεπιστήμια,

Ερευνητικά κέντρα

Επεξεργασία
Βιβλ.εγγραφών μέσα
στο συλλογικό
κατάλογο

Βιβλιοθήκες

συνεργαζόμενες  

περιφερειακά κέντρα 
επεξεργάζονται 
μόνο τα περιοδικά

Δίκτυο Sudoc

Συντονισμός Συντονισμός 
&& οργάνωση οργάνωση

Sudoc –Sudoc – συλλογικός κατάλογος συλλογικός κατάλογος
  



abes
agence bibliographique de l’enseignement supérieur

Février 2003

Εμπλουτισμός των τοπικών καταλόγων των βιβλιοθηκών με τη Εμπλουτισμός των τοπικών καταλόγων των βιβλιοθηκών με τη 
διαδικασία :διαδικασία :

Επεξεργασία μίας βιβλιογραφικής εγγραφής μέσα στο Επεξεργασία μίας βιβλιογραφικής εγγραφής μέσα στο 
συλλογικό κατάλογο και κατέβασά της  στο τοπικό κατάλογοσυλλογικό κατάλογο και κατέβασά της  στο τοπικό κατάλογο

Αποστολή καθημερινή ή εβδομαδιαία ενός αρχείου του Αποστολή καθημερινή ή εβδομαδιαία ενός αρχείου του 
τοπικού καταλόγου  τοπικού καταλόγου  

Στόχος κάθε τοπικού καταλόγου να παραλαμβάνει αυτόματα Στόχος κάθε τοπικού καταλόγου να παραλαμβάνει αυτόματα 
και τακτικά στο και τακτικά στο serverserver του τοπικού λογισμικού τις ανανεώσεις  του τοπικού λογισμικού τις ανανεώσεις 
των καθιερωμένων όρων της βάσης των καθιερωμένων όρων της βάσης SudocSudoc

Sudoc –Sudoc – συλλογικός κατάλογος συλλογικός κατάλογος
  

Διαδικασία εργασιώνΔιαδικασία εργασιών
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SUDOCSUDOC  –– συλλογικός κατάλογος συλλογικός κατάλογος  
  

Βάση παραγωγήςΒάση παραγωγής  
ISSN, F-Mesh,  BNF - Bibliographie de la France et autoritésISSN, F-Mesh,  BNF - Bibliographie de la France et autorités
Βάση υποστήριξηςΒάση υποστήριξης
BNF autorités supplémentaires, ElectreBNF autorités supplémentaires, Electre
Εξωτερικές βάσεις (accès Z39.50)Εξωτερικές βάσεις (accès Z39.50)
RLGRLG Bibliographic dbaseBibliographic dbase
CURLCURL                               Consortium of University Research LibrairieConsortium of University Research Librairie
NLANLA National Librairie of Australian CatalogueNational Librairie of Australian Catalogue
DBDDBD Deutsche Bibliotek DatabaseDeutsche Bibliotek Database
LCLC Library of Congress Library of Congress   

Οργάνωση της βάσηςΟργάνωση της βάσης
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•Format Unimarc
•Καθιερωμένοι όροι

–Εγγραφές συνδεδεμένες με αντίστοιχους 
καθιερωμένους όρους
–Θεματική ευρετηρίαση 

•RAMEAU obligatoire 
•FMESH facultatif

–Άλλοι καθιερωμένοι όροι 
•Φυσικά πρόσωπα,  
•Φορείς et titres uniformes

SUDOCSUDOC  –– συλλογικός κατάλογος συλλογικός κατάλογος  
  

Οργάνωση της βάσηςΟργάνωση της βάσης

FORMATFORMAT  --
προτυποποίησηπροτυποποίηση
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Serveur central pour la gestion du catalogueServeur central pour la gestion du catalogue
matériel et système : Unixmatériel et système : Unix
ΛογισμικόΛογισμικό applicatif : OCLC PICA CBS 4 applicatif : OCLC PICA CBS 4

Serveur Serveur για πρόσβασηγια πρόσβαση public Web public Web
matériel et système : Sun Solaris (Unix)matériel et système : Sun Solaris (Unix)
ΛογισμικόΛογισμικό applicatifs : OCLC PICA PSI applicatifs : OCLC PICA PSI

Lient localPC WindowsLient localPC Windows
  ΛογισμικόΛογισμικό applicatif : OCLC PICA WinIBW applicatif : OCLC PICA WinIBW

Συστήματα Συστήματα 

SUDOCSUDOC  –– συλλογικός κατάλογος συλλογικός κατάλογος  
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Συντονιστής σε κάθε κέντρο τεκμηρίωσηςΣυντονιστής σε κάθε κέντρο τεκμηρίωσης

Απλή προσθήκη αντιτύπωνΑπλή προσθήκη αντιτύπων

Καταλογογράφηση, διορθώσειςΚαταλογογράφηση, διορθώσεις  

Ψάξιμο, ΑναζήτησηΨάξιμο, Αναζήτηση  

SCD κοινή υπηρεσία τεκμηρίωσης 

Καταμερισμός αρμοδιοτήτωνΚαταμερισμός αρμοδιοτήτων

SUDOCSUDOC  –– συλλογικός κατάλογος συλλογικός κατάλογος  
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SUDOCSUDOC  –– συλλογικός κατάλογος συλλογικός κατάλογος  
  

ΚαταμερισμόςΚαταμερισμός
αρμοδιοτήτων:αρμοδιοτήτων:
πρόσβασηπρόσβαση

SudocSudoc

ΈναΈνα login (ILN) login (ILN)
ανά φορέα μέλοςανά φορέα μέλος

Ένα Login ανά
Βιβλιοθήκη RCRΈνα Login ανά συνεργαζόμενη βιβλιοθήκη

ΈναΈνα login (ILN) login (ILN)
ανά περιφερειακόανά περιφερειακό

κέντροκέντρο

Ένα Login ανά
Βιβλιοθήκη RCR

Ένα Login ανά
Βιβλιοθήκη RCR
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CURL
RLG
NLA
DBL
LC

Electre
Καθιερωμένοι 

όροι 
BnF

   

     

Προσθ. 
αντίτυπου

Εξωτερικές βάσεις

Βάση παραγωγής

Αντιγραφή /
τροποποίηση

Κατέβασμα

Δημιουργία 
εγγραφής

Βάση υποστήριξης

ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία

SUDOCSUDOC  –– συλλογικός κατάλογος συλλογικός κατάλογος  
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Βάση καταλόγου

notice
bibliographique

Τοπικό λογισμικό ‘y'

Τοπικό λογισμικό ‘x’ Κατέβασμα 
βιβλιογραφικής

εγγραφής

notices
d’exemplaire

y 

x

x

y 
Μεταφορά
δεδομένων 
αντιτύπων

WinIBW

WinIBW
Λογισμικό
πρόσβασης

 Δημιουργία νέας βιβλιογραφικής εγγραφής ή
προσθήκη αντίτυπου σε ήδη υπάρχουσα
βιβλιογραφική εγγραφή

επεξεργασία  και έλεγχοςεπεξεργασία  και έλεγχος

SUDOCSUDOC  –– συλλογικός κατάλογος συλλογικός κατάλογος  
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                              Βασικές διεργασίες ελέγχου βιβλιογραφικών Βασικές διεργασίες ελέγχου βιβλιογραφικών 
εγγραφώνεγγραφών
 Έλεγχος εγγραφών πριν και μετά το κατέβασμα
 Αναλυτική ανασκόπηση κάθε κατεβάσματος (ημερολόγιο 

εργασιών, διπλές εγγραφές…)
 Κατάλογος προβλημάτων (εγγραφές που απορρίφθηκαν κλπ)

 Έλεγχος από τους καταλογογράφους 
 Χρήση προσωρινών βάσεων για δοκιμές

SUDOCSUDOC  –– συλλογικός κατάλογος συλλογικός κατάλογος  
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      Εκτίμηση μέσου χρόνου απασχόλησηςΕκτίμηση μέσου χρόνου απασχόλησης// εβδομάδα εβδομάδα
 Absys            : de 30 min à 10 h (15 απαντήσεις)
 Aleph 500            : de 10 min à 12 h 30 (7 απαντήσεις)
 Dynix            : de 0 min à 5 h (4 απαντήσεις)
 Geac Advance : de 30 min à 10 h (9 απαντήσεις)
 Geac Plus            : de 5 min à 2 h (4 απαντήσεις) 
 Horizon : de 20 min à 15 h (17 απαντήσεις)
 Loris            :de 10 min à 10 h (15 απαντήσεις)
 Multilis : de 1h10 à 32h (?) (2 απαντήσεις)

Sudoc Sudoc : έλεγχος εγγραφών: έλεγχος εγγραφών  ((έρευνα 2003)έρευνα 2003)  

Λογισμικά βιβλιοθηκών
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Temps moyen de contrôle par semaine

4:18

1:30 4:56

4:47

2:521:23
3:21

Absys (15)
Geac Advance (9)
Aleph 500 (6)
Dynix (4)
Horizon (17)
Loris (15)
Geac Plus (4)

Μέσος χρόνος απασχόλησης εβδομαδιαίωςΜέσος χρόνος απασχόλησης εβδομαδιαίως

Sudoc Sudoc : έλεγχος εγγραφών: έλεγχος εγγραφών  ((έρευνα 2003)έρευνα 2003)  



abes
agence bibliographique de l’enseignement supérieur

Février 2003

                                                Εκπαίδευση Εκπαίδευση 
Εκπαίδευση των συντονιστών κάθε ιδρύματος Εκπαίδευση των συντονιστών κάθε ιδρύματος 
Εκπαίδευση στη χρήση Εκπαίδευση στη χρήση logiciel professionnel WinIBWlogiciel professionnel WinIBW
Εγχειρίδια χρήσηςΕγχειρίδια χρήσης
Δημιουργία εργαλείων για την καταλογογράφησηΔημιουργία εργαλείων για την καταλογογράφηση

                                            Ανταλλαγή πληροφοριώνΑνταλλαγή πληροφοριών  
Ηλεκτρονική λίστα για την ενημέρωση των μελών του Ηλεκτρονική λίστα για την ενημέρωση των μελών του 
δικτύουδικτύου
Εκπαιδευτικές ημερίδες και συναντήσεις εργασίαςΕκπαιδευτικές ημερίδες και συναντήσεις εργασίας

Sudoc Sudoc : η ζωή στο δίκτυο: η ζωή στο δίκτυο  



abes
agence bibliographique de l’enseignement supérieur

Février 2003

58 54 56

23

guichet
assistance

alias dédié aux
échanges

liste
coordinateurs

téléphone

moyens d'information les plus utilisés Χρησιμοποιούνται  περισσότερο

ΤηλέφωνοΣυντονιστέςΚεντρ.Υπο. Ανταλλαγές

Sudoc Sudoc : η ζωή στο δίκτυο: η ζωή στο δίκτυο  
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le réseau Sudoc

réseau

base

système

contraintes avantages

base nationale

Outils d ’aide
et d’information

échanges
de données

catalogage
partagé 

organisation

système Pica

Δίκτυο

Βάση

Σύστημα Σύστημα Pica

Εθνική βάση
Κατανεμημένη 

καταλογογράφηση

Εργαλεία υποστήριξης
& πληροφόρησης

Ανταλλαγή 
δεδομένων

Οργάνωση

Περιορισμοί Ελευθερίες

SUDOCSUDOC : περιορισμοί   : περιορισμοί  / / ελευθερίες ελευθερίες 
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SUDOC, SUDOC, σήμερα σήμερα 

Κατάλογος Κατάλογος multi-supportsmulti-supports
Κατάλογος Κατάλογος multi-écrituresmulti-écritures
Καθιερωμένοι όροι Καθιερωμένοι όροι                           1.713.1991.713.199
Βιβλιογραφικές εγγραφές Βιβλιογραφικές εγγραφές       7.908.4177.908.417
Αριθμός αντιτύπων Αριθμός αντιτύπων                       23.851.78223.851.782
Αριθμός επαγγελματικών συνδέσεωνΑριθμός επαγγελματικών συνδέσεων((ιανουάριο ιανουάριο //σεπτ. 2007σεπτ. 2007))    1.057.7201.057.720
Αριθμός επισκέψεων χρηστώνΑριθμός επισκέψεων χρηστών((ιανουάριο ιανουάριο //σεπτ. 2007σεπτ. 2007))                      15.007.54015.007.540
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SUDOC, SUDOC, σήμερα σήμερα 

1064  βιβλιοθήκες μέλη του δικτύου1064  βιβλιοθήκες μέλη του δικτύου
1948 βιβλιοθήκες που συνεργάζονται μόνο για περιοδικά1948 βιβλιοθήκες που συνεργάζονται μόνο για περιοδικά

Βασικός μοχλός του έργου                βιβλιοθηκονόμοιΒασικός μοχλός του έργου                βιβλιοθηκονόμοι

Πρόσβαση στο κατάλογο         http://www.sudoc.abes.fr
Πρόσβαση στη πύλη του Sudoc http://www.portail-sudoc.abes.fr
Πρόσβαση στην Abes                   http://www.abes.fr




