01 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗΣ
Υπό της κ. Σάσας Τζεδάκη
Βιβλιοθηκάριου της Βιβλιοθήκης το
Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλει

* Ορισμένα πεδία είναι πάντοτε γραμμένα στην
αγγλική γλώσσα.
* Ορισμένα πεδία είναι άλλοτε γραμμένα στην
ελληνική γλώσσα με λατινικούς χαρακτήρες

Στη δ ε ύ τ ε ρ η φ ά σ η τ ο υ HELEN, τ ο Πανεπιοιήμιο Κρήτης α σ χ ο λ ε ί τ α ι με τ η μ ε λ έ τ η βιβλιογρα
φικών ε γ γ ρ α φ ώ ν MARC, που α φ ο ρ ο ύ ν ελληνικό
έντυπο υλικό. Οι βιβλιογραφικές α υ τ έ ς ε γ γ ρ α 
αντικείμενο τ η ς ε φ α ρ μ ο γ ή ς των προγραμμά

και άλλοτε στην αγγΛίκη.
* Ορισμένα πεδία είναι γραμμένα στις δύο

των μ ε τ α γ λ ώ τ τ ι σ η ς από τ η ν εκλατινισμένη μορ

γλώσσες.

φ έ ς (romanized records) θ α είναι και τ ο τελικό

Παράδειγμα 1

φ ή στην πρωτότυπη ελληνική γλώσσα.
Στόχοι τ η ς δικής μας προσπάθειας σ' αυτή τ η
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φάση είναι:
* Να προσεγγίσουμε τ α προβλήματα μετα
γλώττισης μιας MARC βιβλιογραφικής εγγρα
φής.
* Να ορίσουμε κάποιες στοιχειώδεις προδια
γραφές για τη δημιουργία ενός λογισμικού,
που θα έχει ως αντικείμενο το μεταγλωττισμό
βιβλιογραφικών εγγραφών και ως καταληκτι
κό στόχο τη δυνατότητα μεταφοράς αυτών
των εγγραφών από μια βάση δεδομένων σε
μια άλλη.
Η διαδικασία μ ε λ έ τ η ς των προβλημάτων που
α κ ο λ ο υ θ ή σ α μ ε χωρίζεται σε δύο στάδια:
* Συνολική μελέτη διαφόρων βιβλιογραφικών εγ
γραφών, που αντιστοιχούν σε ελληνικό έντυπο υ
λικό.
* Μελέτη συγκεκριμένων κατηγοριών πεδίων των
βιβλιογραφικών εγγραφών.
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Athenisin Ethniikon kai
Kapodistrakion Panepistemion.
Theologiki Schole. Epistemonike
Epeteris
Athens 143, Greece @ Athenisin
Ethnikon kai Kapodistrakion, Τ
heologike Schole, @c 1935'
v.
Δ
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Text in English, French and Greek
Relgions and theology Other denominations and sects.
Athinisin Ethikon kai Kapodstrakion.
@ Theologiki Schole.
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Vivliographika.
Athens, Greece: @b Vivliograpike
Hetaireiates
Hellados, @c 1972-
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LIBRARY AND INFORMATION
SCIENCES.
Vivliographike Hetaireiates Hellados

Παράδειγμα 3

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
Στο πρώτο στάδιο, που όπως είπαμε, περι
λαμβάνει τ η μ ε λ έ τ η δ ι α φ ό ρ ω ν βιβλιογραφικών
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LAW.
Dikegorikos Syllogos Athenon

ε γ γ ρ α φ ώ ν στο σύνολο τ ο υ ς , ανιχνεύσαμε και
α ν α λ ύ σ α μ ε δ ι ά φ ο ρ ε ς βιβλιογραφικές εγγρα
φ έ ς ελληνικού εντύπου υλικού και διαπιστώσα
με τ α π α ρ α κ ά τ ω :
* Ορισμένες εγγραφές είναι δίγλωσσες με λατινι
κούς χαρακτήρες.
* Ορισμένα πεδία είναι πάντοτε γραμμένα στην
ελληνική γλώσσα με ελληνικούς χαρακτήρες.
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Nomikon Vema.
Athens, Greece: @b Dikegorikos
Syllogos Athenon, @c 1953 -

Στα π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α 1 , 2 , 3 π α ρ α τ η ρ ο ύ μ ε :
* Ο τίτλος είναι γραμμένος ο ι ην ελληνική γλώσσα
με λατινικούς χαρακτήρες.
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* Ο τόπος έκδοσης είναι γραμμένος ο ι ην αγγλική

Βήμα, Κατάθεση) την παρουσία δηλαδή και των

γλώσσα.

δύο γραφών στο ίδιο πεδίο. Διαπιστώνουμε, ότι
* Τα στοιχεία του εκδότη είναι γραμμένα στην πολύ συχνά λέξεις ελληνικές, όπως γεωγραφι
ελληνική γλώσσα με λατινικούς χαρακτήρες.
κά ονόματα, (π.χ. Αθήνα), ή άλλες οικείες στον
* Τα θέματα είναι γραμμένα στην αγγλική αγγλόφωνο καταλογογράφο (π.χ. εκδότης, εκ
γλωσσά.
δόσεις) δεν μεταφέρονται στην ελληνική γλώσ
* Οι πρόσθετες αναγραφές είναι γραμμένες σα, αλλά μεταφράζονται στα αγγλικά.
στην ελληνική γλώσσα με λατινικούς χαρακτή

ρες.
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Katathese.
Athens, Greece: @b Boukoymanis
Publications,@c1973-1974
v.
Irreg
LITERATURE.
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Οταν φτάσαμε στο σημείο αυτό, έγινε μια
γενική επισκόπηση της εργασίας που έλαβε
χώρα στο πρώτο στάδιο και προχωρήσαμε στο
επόμενο βήμα, έχοντας πλέον ως δεδομένο ότι
η ομάδα θα πρέπει να εξετάσει, τους τρόπους
αντιμετώπισης, των ακολούθων περιπτώσεων:
* Πεδία αμιγώς ελληνικά
* πεδία αμιγώς αγγλικά
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Παράδειγμα 5

* πεδία προς μεταγλωττισμό
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Kora_es, Adamantios
@d 1748-1833
Apanthisma epistolon Adamantiou
Korae @ cekdidontos lakovou Rota
pilitimon syndrom_eton philomous_
on hell_en_on.
Ath__enai, @bek t_es typograpias K.
Rall_e@c 1839-41.
Romanized record
R otas, lakobos

_t_
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* Πεδία προς μετάφραση
* Πεδία που ανήκουν στην κατηγορία των
«names»
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τη μελέτη
500
bb
συγκεκριμένων κατηγοριών πεδίων, σε αντίθε
700
10
Γ αυτά τ α παραδείγματα παρατηρούμε πε- ση με το πρώτο στάδιο, όπου αντικείμενο μελέ
δία που άλλοτε είναι γραμμένα στην ελληνική της ήταν η MARC βιβλιογραφική εγγραφή στο
γλώ σσα με λατινικούς χαρακτήρες και άλλοτε σύνολο της.
Από την έρευνα αυτή διαπιστώσαμε ότι:
στην αγγλική γλώσσα (εκδότης).
* Ορισμένα πεδία είναι αντικείμενο μεταγλωτπΠαράδειγμα 6
082
082
245
260

300
310
350
500
546
570
690
690

bb
bb
bb
1b

bb
bb
bb
bb
bb
bb
bO
bO

σμού
949.5
913
Mnemosyne.
106 80 Athens, Greece: @b
Hetairia Historikon
Spoudon epi tou Neoterou
Hellenismou, @c 1967V.

A
Dr. 4000 ($25).
Covers Greek history.
Text n English, French, Greek.
Ed. T. Gritsopoulos.
HISTORY - HISTORY OF EUROPE.
ARCHAEOLOGY.

* Ορισμένα πεδία είναι αντικείμενο μεταγλωττισμού κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις
* Ορισμένα πεδία είναι αντικείμενο προβληματι
σμού για ενδεχόμενη μετάφραση .

Σ' αυτό το στάδιο μελετήσαμε συγκεκριμένες
κατηγορίες πεδίων εντοπίζοντας αυτές που α
ποτελούν προϋπόθεση μιας στοιχειώδους εγ
γραφής. Μελετήσαμε λοιπόν τις παρακάτω
κατηγορίες πεδίων, οι οποίες αποτελούν τον
κορμό μιας βιβλιογραφικής εγγραφής:
* κύρια/πρόσθετη αναγραφή

Εδώ βλέπουμε ξανά, αυτό που συναντήσαμε
<αι σε προηγούμενα παραδείγματα (Νομικόν

* τίτλος
* εκδότης
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hymnous/@c Phan_e I. Kakride.

* φυσική περιγραφή
Παράδειγμα 8

* θέματα

Δεν περιλάβαμε στη μελέτη μας το πεδίο
ταξινομικού αριθμού, δεδομένου ότι η ταξινό
μηση απεικονίζεται με σταθερούς κωδικούς
που δεν επιδέχονται ούτε μετάφραση ούτε με
ταγλώττιση.
Προχωράμε τώρα στην επιμέρους εξέταση
των επί μέρους πεδίων.
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ΠΕΔΙΟ ΚΥΡΙΑΣ/ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ

Κύρια και πρόσθετη αναγραφή, μπορεί κατά
περίπτωση να είναι:
* όνομα φυσικού προσώπου
* όνομα συλλογικού οργάνου ή συνεδρίου
* τίτλος
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Kordatos, Gian_es K__onstantinou,
@d 1891 -1961.
Regas Feraios kai h_e
Valkanik_e Homospondia
cGian_e K. Kordatou.
Kordatos, Giann_es K-onstantinou,
d1891 -1961.
Oi trreis Gklyxmpournk: historike
monographia.

Ό τ α ν η αναγραφή (κύρια ή πρόσθετη) είναι
όνομα συλλογικού οργάνου ή συνεδρίου, το
πεδίο γράφεται στην ελληνική γλώσσα με λατι
νικούς χαρακτήρες.

Ό τ α ν η αναγραφή (κύρια ή πρόσθετη) είναι
Παράδειγμα 10
φυσικό πρόσωπο, τότε το όνομα είναι, στις πε 111
20
ρισσότερες περιπτώσεις γραμμένο στην ελλη
νική γλώσσα με λατινικούς χαρακτήρες. Συχνά 245
10
όμως συναντούμε μια ποικιλία γραφών και κα
ταχωρήσεων, όπως καλά την ξέρουμε και από
bb
τις δικές μας εγγραφές. Θα βρούμε π.χ. τον 260
Καζαντζάκη καταχωρημένο και Νίκο και Νικό
λαο, τον Γιάννη Κορδάτο γραμμένο άλλοτε με Παράδειγμα 11
ένα ν και άλλοτε με δύο. Στα προβλήματα αυτά,
τα οποία δεν είναι πια προβλήματα μεταγλωττισμού πεδίων, αλλά θέμα διαχείρισης των ονο
μάτων, δεν θα αναφερθώ, δεδομένου ότι, είναι
αντικείμενο μιας άλλης φάσης του προγράμμα
τος και θέμα authority control.

Seferis, George, @d 1900-1971.
Cheirographo Ok. '68
Seferis, George, @d 1900 -1971.
Dokimes/@c Giorgos Sepher_es.
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Diethnes Kr_etologion Synedrion
(4th: @d1976: @c: H_erakleion,
oreece)
Pepragmenatou4.
Diethnous Kr_etologikou
Syndriou: @b Herakleio,
29 Augoustou-3 Septemvriou 1976
Ath_ena @b Panepist_emion
Wr of
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Sigalas, Ant_onios
Historiat_es Hell_enik_es
graphemes
@chypo Antoniou Sigala
Thessalonik__e@btypois
ODysse_os Theodoridou
vi, 2, 327, 1p. @ bill. @c25 cm
At head of t._p Panepist_emion
Thessalonik_es
Writing @x history
Aristoteleion Panepist_emioin
Thessalonik_es

Kordatos, Gian_es K_onstantinoyu
@d 1891 -1961.
Ό τ α ν η αναγραφή (κύρια η πρόσθετη) είναι
Ta archaei hell_enika grammata
τίτλος, γράφεται στην ελληνική γλώσσα με λα
kai H_e axia tous.@bDeka
math _enika apangelthenta apo ton τινικούς χαρακτήρες. Αυτό ισχύει γενικά για τον
radioph_onikon stathmon
Athe_en_on? @c Giann_e Kordatou, τίτλο, σε οποιοδήποτε πεδίο και αν βρίσκεται
Kakrid_es, l_oann_esTheophanous (δηλαδήi: κύρια ή πρόσθετη αναγραφή, τίτλος
Ph_ps Hell_eniko: @
βιβλίου, τίτλος σειράς κλπ.).
bhranepist_emiakoi logoi/@cl.Th.
Kaakrid_e.
Παράδειγμα 12
Kakrid_es, Phan_es I.
Historia t_es Makedonias apo ta
245
00
H_e Paratx_e_on oysiastk_on
proistorikachronia
ston Hom_ero kai
h_osto1912.
stous Home_erikous
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Thessalonik_e: @b Hetaireia
Makedoni_on Spoudon

Παράδειγμα 13
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0 poi_et_es kai ho choreut_es:
@b mia exeetas_e
t_es poi_etik-es kai t_es poi_s__es
tou Sephe_er_e
Ath_ena: @b Kedros, @c 1980.
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At head of t._p Panepisth_emioin
Thessalonik_es
Writing @x history
Aristoteleion Panepist_emion
Thessalonik_es

ΓΥ αυτές τις δύο κατηγορίες υπήρξε ένας
ιδιαίτερος προβληματισμός σχετικά με τον τρό
πο μεταφοράς τους και την πιθανότητα να αντι

ΠΕΔΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ
Στα προηγούμενα π αραδείγματα είδαμε ότι,

μετωπιστούν ως αντικείμενο μετάφρασης.

συνήθως ο εκδότης καταχωρείται οτην ελληνι
κή γλώσσα με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

είδαμε ότι πολύ συχνά ο τόπος έκδοσης γράφε-

Από τη μελέτη των βιβλιογραφικών εγγρα

ται στην αγγλική γλώ<j o a . Συναντήσαμε όμως

φών που αναφέραμε προκύπτουν τ α εξής συμπερασματα:
** Είναι απαραίτητος ο λεπτομερής εντοπι

και περιπτώσεις που τόσο ο τόπος έκδοσης,
όσο και ο εκδότης καταχωρούνται στην αγγλική

σμός των πεδίων του MARC, τα οποία θα απο
τελέσουν αντικείμενο μεταγλωττισμού.

γλώσσα.
Παράδειγμα 14
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** Έχουμε ανάγκη από τη δημιουργία ενός
λογισμικού που θα δίνει τη δυνατότητα να
ορίζονται οι συγκεκριμένες περιοχές μιας εγ-

949.5
Athens. Ethnikon kai
Kapodistriakon Panepistemion.
Philosophike Schole.
Epistemonike Epeteris.
143 Athens, Greece:
@b Panepistemion Athenon,
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Text in English, French, German,
Greek and Italian.
HISTORY - HISTORY OF EUROPE
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Panepistemion Athenon.
@b Philosophike Schole.

Οι δύο επόμενες κατηγορίες, δηλαδή η φυσι
κή περιγραφή του εντύπου και τ α θέματα, κα
ταχωρούνται πάντοτε στην αγγλική γλώσσα.
Δεδομένου, ότι η καταλογογράφηση γίνεται
/
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απο αγγλόφωνο καταλογογραφο και απευθυI I
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νεται σε αγγλόφωνο κοινό, είναι σαφές, οτι
τόσο τ α θέματα, οσο και η περιγραφή καταχω
ρούνται στην αγγλική γλώσσα.
a
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Sigalas, Ant_onios
Historia t__es Hell_enik_es graphe_es
@chypo Antoniou Sigala
Thessalonik_e @btypois
ODysse_os Theodoridou
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** Δεδομένου ότι, μια βιβλιογραφική εγγραφή
ελληνικού εντύπου που βρίσκεται σε μια εκτός
Ελλάδος βάση δεδομένων είναι δίγλωσση, για
την εγκατάσταση της σε μια ελληνική βάση
^™
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ΠΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ

-

/

γραφής προς μεταγλωττισμο (είτε αυτές οι
περιοχές είναι ολόκληρο πεδίο, είτε είναι μόνο
ένα μέρος του).

Philosophike Schole, @c 1935-
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δεδομένων θα πρέπει να έχουμε ενα συνδιασμό μετάφρασης και ματαγλωτισμού. Εδώ θα
πρέπει να εξετάσουμε την πιθανότητα αυτό
ματης μετάφρασης κάποιων σταθερών λέ
ξεων ή συμβόλων όπως π.χ. οι συντμήσεις cm
ή ρρ, στα πεδία φυσικής περιγραφής του εντύ
που.
** Θα πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση καθιεΙ
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ρωσης κάποιων χαρακτήρων που θα διαχωρί
ζουν το ξενόγλωσσο κείμενο από το αγγλικό.
Με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα αυτόματα
θα αναγνωρίζει τις περιοχές, οι οποίες θα α
ποτελέσουν αντικείμενο μεταγλωττισμού από
εκείνες που ενδεχομένως θα είναι αντικείμενο
Φ

' r\
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μετάφρασης ή θα αφήνονται στην αρχική τους
μορφή (όπως για παράδειγμα είναι το πεδίο
του θέματος).

vi, 2, 327, 1p. © b i l l . @c25cm.
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