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Με τθ ςυνταξιοδότθςι μου, μετά από 34 ςυναπτά χρόνια δουλειάσ ςτο Τμιμα Καταλόγων 

τθσ Εκνικισ Βιβλιοκικθσ τθσ Ελλάδοσ, κεϊρθςα ότι κα αποτελοφςε υποχρζωςι μου να 

κάνω μιαν ιςτορικι αναδρομι ςτθν εξζλιξθ του Τμιματοσ Καταλόγων. Η αναδρομι αυτι 

γίνεται για λόγουσ ιςτορικοφσ, για να υπενκυμίςω ςτουσ παλαιότερουσ και να ενθμερϊςω 

τουσ νεϊτερουσ για τθ μετάβαςθ από τον χειρόγραφο ςτον θλεκτρονικό κατάλογο τθσ 

Εκνικισ Βιβλιοκικθσ. 

 

Μζχρι το 1977 θ βιβλιογραφικι επεξεργαςία του υλικοφ τθσ Εκνικισ Βιβλιοκικθσ γινόταν 

ςφμφωνα με ζνα παλαιό πρωςικό ςφςτθμα, το ςφςτθμα τθσ Χάλθσ (Hallische System), με το 

οποίο ιταν οργανωμζνθ θ Βιβλιοκικθ.  Τα δελτία του δθμόςιου καταλόγου, διαςτάςεων 10 

x 15,5 εκ., ιταν χειρόγραφα. Τα δελτία αυτά υπάρχουν ακόμα ςτον «παλαιό» ξφλινο 

δελτιοκατάλογο, ςτον πρόδομο του κεντρικοφ κτθρίου τθσ Εκνικισ Βιβλιοκικθσ. Η 

πρόςβαςθ ςτο υλικό με τον τρόπο αυτό περιοριηόταν μόνο ςτθν κφρια αναγραφι, δθλαδι θ 

αναηιτθςθ γινόταν μόνο μζςω του ονόματοσ του ςυγγραφζα ι του τίτλου, ςτθν  περίπτωςθ 

που οι ςυγγραφείσ ιταν πολλοί. Παράλλθλα, το Τμιμα Καταλόγων δθμιουργοφςε και ζνα 

δεφτερο δελτίο, χειρόγραφο και αυτό, για τισ ανάγκεσ τθσ ταξινόμθςθσ. Σφμφωνα με αυτό 

το ταξινομικό ςφςτθμα τθσ Χάλθσ, το ςφνολο τθσ γνϊςθσ χωριηόταν ςε 25 ευρείεσ 

κατθγορίεσ (Ιςτορία, Φιλοςοφία, Φυςικζσ Επιςτιμεσ κ.λπ.) και θ ταξινόμθςθ γινόταν ςε 

ειδικοφσ τοπογραφικοφσ καταλόγουσ κατ’ απόλυτθ λεξικογραφικι ςειρά τθσ κφριασ 

αναγραφισ.  

 

Το 1976 ζγινε ο τελευταίοσ – μζχρι ςιμερα - διαγωνιςμόσ για τθ μαηικι πρόςλθψθ 6 

Βιβλιοφυλάκων για τθν Εκνικι Βιβλιοκικθ. Οι τζςςερισ τοποκετθκικαμε ςτο Τμιμα 

Καταλόγων. Το 1978, υιοκετικθκαν οι Αγγλοαμερικανικοί Κανόνεσ Καταλογογράφθςθσ 

(Anglo-American Cataloguing Rules) και εγκαταλείφτθκε το παλιό πρωςικό ςφςτθμα τθσ 

Χάλθσ. Από το παλιό αυτό ςφςτθμα διατθρικθκε μόνο το ταξινομικό ςφςτθμα, για να 
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εγκαταλειφκεί και αυτό το 2000. Με τθν υιοκζτθςθ των Aγγλοαμερικάνικων Kανόνων 

Καταλογογράφθςθσ άλλαξε και ο τρόποσ δουλειάσ. Για κάκε βιβλιογραφικι εγγραφι 

γινόταν ζνα δελτίο χειρόγραφο ςε ISBD μορφι, για τθσ ανάγκεσ τθσ ταξινόμθςθσ και ζνα 

δεφτερο δακτυλογραφθμζνο δελτίο (ςτισ διεκνείσ διαςτάςεισ αυτι τθ φορά), επίςθσ ςε 

ISBD μορφι.  

 

Δίπλα λοιπόν ςτον «παλαιό» ξφλινο κατάλογο προςετζκθ – και υπάρχει μζχρι ςιμερα - και 

ο «νζοσ» κατάλογοσ ςτον οποίον βρίςκονται τα δακτυλογραφθμζνα δελτία του υλικοφ από 

1978 και εξισ. Η αναηιτθςθ πλζον γινόταν κατά κφρια υπευκυνότθτα, δευτερεφουςα ι 

εναλλακτικι υπευκυνότθτα, κζμα, τίτλο και ςειρά. 

  

Οι υφιςτάμενεσ τότε ελλείψεισ τόςο ςε προςωπικό όςο και ςε εξοπλιςμό ιταν μεγάλεσ. 

Υπιρχε όμωσ ζνασ νεανικόσ ενκουςιαςμόσ (όλοι μασ ιμαςταν γφρω ςτα 25) για τθ μεγάλθ 

τομι που κάναμε ςτθν Εκνικι Βιβλιοκικθ. Από το 1978 ξεκίνθςε και θ δθμιουργία του 

Αρχείου Κακιερωμζνων Επικεφαλίδων (ονομάτων φυςικϊν προςϊπων και κεμάτων). Οι 

ςυνκικεσ τότε ιταν πολφ δφςκολεσ. Ο θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ τότε υπιρχε μόνο ςτθ 

ςφαίρα τθσ επιςτθμονικισ φανταςίασ. Η Εκνικι Βιβλιοκικθ δεν είχε οφτε καν 

γραφομθχανζσ. Υπιρχαν κάποιεσ ι κάποια, δεν κυμάμαι ακριβϊσ, για τθσ ανάγκεσ τθσ 

Γραμματείασ. Και βζβαια δεν υπιρχε τθλζφωνο ςτο Τμιμα Καταλόγων. Υπιρχε ζνασ 

κερματοδζκτθσ ςτο διάδρομο για εξυπθρζτθςθ των αναγνωςτϊν (ζτςι λζγαμε τότε τουσ 

χριςτεσ τθσ βιβλιοκικθσ). Κάκε φορά που κζλαμε κάποιεσ διευκρινίςεισ είτε από 

ςυγγραφείσ είτε από εκδότεσ, ςθκωνόμαςταν από το γραφείο μασ και πθγαίναμε ςτον 

κερματοδζκτθ περιμζνοντασ υπομονετικά τθ ςειρά μασ. Θυμάμαι με ςυγκίνθςθ ότι δίπλα 

ςτθν πόρτα του γραφείου ιταν πάντα κρεμαςμζνο το μαφρο αμπζχονο του Γιϊργου 

Μπϊκου (νυν Κακθγθτι ςτο Ιόνιο Πανεπιςτιμιο), ο οποίοσ για κάποιον περίεργο λόγο είχε 

πάντοτε δραχμζσ ςτθν τςζπθ του. Όποιοσ δεν είχε ψιλά, ζβαηε το χζρι του ςτθν τςζπθ, 

ζπαιρνε τθ δραχμι (τόςο είχε τότε το τθλεφϊνθμα) και ζκανε το τθλεφϊνθμά του. Τα 

πλθροφοριακά βιβλία ιταν από ελάχιςτα μζχρι ανφπαρκτα. 

 

Ήταν τόςο μεγάλοσ ο ενκουςιαςμόσ μασ ϊςτε αποφαςίςαμε, 4 άτομα ςτθν ουςία, θ Γιάννα 

Μανιάτθ , θ Πζγκυ  Μοςχονά, ο Γιϊργοσ  Μπϊκοσ  και θ υπογράφουςα το άρκρο, να 

μεταφράςουμε τόςο τουσ Αγγλοαμερικανικοφσ Κανόνεσ Καταλογογράφθςθσ όςο και τισ 

Θεματικζσ Επικεφαλίδεσ τθσ Βιβλιοκικθσ του Κογκρζςου. Η μετάφραςθ των 
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Αγγλοαμερικανικϊν Κανόνων ολοκλθρϊκθκε, αλλά ουδζποτε είδε το φωσ τθσ 

δθμοςιότθτασ, για λόγουσ ανεξάρτθτουσ από τθ κζλθςι μασ. Η μετάφραςθ αυτι, για 

λόγουσ αρχειακοφσ, φυλάςςεται ςτο Γραφείο Προϊςταμζνου του Τμιματοσ Καταλόγων. 

Όςον αφορά τθ μετάφραςθ των Θεματικϊν Επικεφαλίδων τθσ Βιβλιοκικθσ του Κογκρζςου 

πολφ γριγορα διαπιςτϊκθκε το ουτοπιςτικό του πράγματοσ. Για το λόγο αυτό 

περιοριςτικαμε να αποδίδουμε ςτα ελλθνικά τουσ όρουσ που αντιςτοιχοφςαν ςτισ 

βιβλιογραφικζσ εγγραφζσ που δθμιουργοφςαμε. Είναι προφανζσ ότι ξεκινιςαμε να 

κάνουμε το αυτονόθτο για κάκε εκνικι βιβλιοκικθ, χωρίσ όμωσ να υπάρχει θ ελάχιςτθ 

υποδομι, ςτθν περίπτωςι μασ. Ενδεχομζνωσ, αν ξζραμε δεν κα είχαμε ποτζ εμπλακεί ςε 

αυτι τθν περιπζτεια. 

 

Το 1978 το Τμιμα Καταλόγων απζκτθςε κάποιεσ θλεκτρικζσ γραφομθχανζσ IBM. Στθν αρχι,  

δακτυλογραφοφςαμε τα δελτία ςε μεμβράνθ και κάναμε τθν αναπαραγωγι των 

απαραίτθτων επί πλζον δελτίων με πολφγραφο. Στο ςφςτθμα αυτό αναπαραγωγισ 

οφείλονται κάποια  δελτία του δθμόςιου καταλόγου με «ςκοροφαγωμζνα» γράμματα. Στθ 

ςυνζχεια, και ςτο πλαίςιο του εκςυγχρονιςμοφ μασ, αποκτιςαμε φωτοτυπικό μθχάνθμα 

κατάλλθλο για δελτία. Ο πλιρθσ εκςυγχρονιςμόσ μασ επιτεφχκθκε όταν αποκτιςαμε 

κάποιουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ. Όταν λζω κάποιουσ, κυριολεκτϊ. Από το 1991 το 

Τμιμα Καταλόγων άρχιςε να κάνει τισ εγγραφζσ ςε διάταξθ UNIMARC. Ελλείψει του 

κατάλλθλου τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ ο κάκε καταλογογράφοσ ςυμπλιρωνε, χειρόγραφα, 

μια ειδικι φόρμα με τα πεδία του UNIMARC και ςυγχρόνωσ ζκανε και μία χειρόγραφθ 

εγγραφι ςε ISBD μορφι για τισ ανάγκεσ τθσ ταξινόμθςθσ. Η φόρμα αυτι πιγαινε ςτθ 

ςυνζχεια ςτισ 2 χειρίςτριεσ που ζκαναν τθν ειςαγωγι των ςτοιχείων ςτον υπολογιςτι. 

Γινόταν πρόχειρθ εκτφπωςθ τθσ φόρμασ, θ οποία επζςτρεφε ςτον καταλογογράφο για 

ζλεγχο, γίνονταν οι ςχετικζσ διορκϊςεισ επί χάρτου, ςτθ ςυνζχεια οι διορκϊςεισ γίνονταν 

επί τθσ οκόνθσ και οφτω κακεξισ 

 

Το 1978 παράλλθλα με τθν υιοκζτθςθ των Αγγλοαμερικάνικων Κανόνων 

Καταλογογράφθςθσ, άρχιςαν να δθμιουργοφνται τα Αρχεία Κακιερωμζνων Επικεφαλίδων 

Ονομάτων Φυςικϊν Προςϊπων και Θεματικϊν Επικεφαλίδων ςε χειρόγραφα δελτία. Το 

1990 όλεσ αυτζσ οι εγγραφζσ μετατράπθκαν ςε διάταξθ UNIMARC. 

 

Όταν κρίκθκε ότι το υλικό των Αρχείων Κακιερωμζνων Επικεφαλίδων ιταν ςθμαντικό για 
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να δοκεί για χριςθ από τισ υπόλοιπεσ βιβλιοκικεσ τθσ χϊρασ, το Τμιμα Καταλόγων 

εξζδωςε το 1991 Κατάλογο Ελληνικών Θεματικών Επικεφαλίδων με επιμζλεια τθσ 

Ιωάννασ Μανιάτθ και το 1992 Κατάλογο Καθιερωμζνων Ονομάτων Φυςικών Προςώπων 

με επιμζλεια τθσ Ιωάννασ Τςοφτςου – Δθμοποφλου. Η εκδοτικι δραςτθριότθτα του 

Τμιματοσ Καταλόγων ςυνεχίςτθκε με τθν ελλθνικι ζκδοςθ Εγχειρίδιο UNIMARC, ςε 2 

τόμουσ (1993 – 1996), με μετάφραςθ ςτα ελλθνικά και επιμζλεια τθσ ελλθνικισ ζκδοςθσ 

του Γ. Δ. Μπϊκου και το 1996 με τθν ελλθνικι ζκδοςθ  UNIMARC / Authorities με 

μετάφραςθ ςτα ελλθνικά και επιμζλεια τθσ ελλθνικισ ζκδοςθσ του Γ. Δ. Μπϊκου. Το 2003 

εκδόκθκε ςε CD-ROM  το Αρχείο Καθιερωμζνων Επικεφαλίδων, το οποίο περιείχε ονόματα 

φυςικϊν προςϊπων ελλινων ςυγγραφζων, κεματικοφσ όρουσ, ονόματα ςυλλογικϊν 

οργάνων, γεωγραφικά ονόματα και ομοιόμορφουσ τίτλουσ. Όλεσ οι παραπάνω εκδόςεισ 

διατίκενται δωρεάν ςε όλεσ τισ ελλθνικζσ βιβλιοκικεσ. 

 

Οι υπάλλθλοι του Τμιματοσ Καταλόγων απζκτθςαν όλοι θλεκτρονικό υπολογιςτι ςτο τζλοσ 

του 1999, εξοπλιςμόσ που αγοράςτθκε από το Αϋ ΕΠΕΑΚ ςτο πλαίςιο του Βϋ Κοινοτικοφ 

Πακζτου Στιριξθσ. Όπωσ είναι φυςικό, από τότε εγκαταλείφκθκε πλζον θ δθμιουργία 

χειρόγραφων δελτίων ι φόρμασ UNIMARC και θ ειςαγωγι των ςτοιχείων γίνεται απ’ 

ευκείασ ςτον υπολογιςτι. 

 

Μζχρι το 2004, οπότε θ ΕΒΕ απζκτθςε το ολοκλθρωμζνο αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα 

Horizon, το Τμιμα Καταλόγων χρθςιμοποιοφςε για τθν εργαςία του ςυνολικά, αλλά κυρίωσ 

για τθ δυνατότθτα ζκδοςθσ τθσ εκνικισ βιβλιογραφίασ, μια εφαρμογι που είχε γίνει 

αποκλειςτικά για τισ ανάγκεσ του τμιματοσ. Ήταν ιδιαίτερα φιλικι και κυριολεκτικά 

χτιςμζνθ πάνω ςτισ απαιτιςεισ μασ, αλλά δεν ιταν online ςυνδεδεμζνοι με τθν υπόλοιπθ 

βιβλιοκικθ. Του ςυςτιματοσ Horizon προθγικθκε ζνα άλλο ςφςτθμα βιβλιοκικθσ το ADLIB, 

το οποίο όμωσ ουδζποτε χρθςιμοποιικθκε από το Τμιμα Καταλόγων. 

 

Η ανάγκθ για τθν αναδρομικι μετατροπι των παλαιϊν δελτίων των βιβλιοκθκϊν ςε 

θλεκτρονικι μορφι ιταν διεκνισ. Η Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδοσ, ςε ςυνεργαςία με 

βιβλιοκικεσ τθσ Δανίασ και τθσ Ιταλίασ, ςυμμετείχε ςτο κοινοτικό πρόγραμμα FACIT (Fast 

Automated Conversion with Integrated Tools) για τθ μετατροπι των ζντυπων ι 

δακτυλογραφθμζνων δελτίων ςε θλεκτρονικι μορφι. Το πρόγραμμα διιρκεςε από τον 

Ιανουάριο 1993 μζχρι τον Φεβρουάριο 1996. Το πρόγραμμα ζπρεπε να επιτφχει δφο 
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ςτόχουσ: 1) τθ δυνατότθτα μετατροπισ ζντυπων ι δακτυλογραφθμζνων δελτιοκαταλόγων 

ςε OPAC, με τθ χριςθ ςαρωτι, OCR και αυτόματθσ μετατροπισ τουσ ςε μία βιβλιογραφικι 

διάταξθ, όπωσ π.χ. το UNIMARC, 2) τθν ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ ικανοφ να χειρίηεται 

αυτόματα ι θμιαυτόματα τον εντοπιςμό και τθ διόρκωςθ λακϊν που προζκυπταν από τθ 

ςάρωςθ και το OCR. Ο πρϊτοσ ςτόχοσ επετεφχκθ με τθν ζννοια ότι αποδείχκθκε πωσ αυτοφ 

του είδουσ θ μετατροπι είναι δυνατι κάτω από κάποιεσ προχποκζςεισ. Ο δεφτεροσ ςτόχοσ 

επετεφχκθ μόνον εν μζρει, δθλαδι ενϊ αναπτφχκθκε το ςχετικό λογιςμικό, αλλά δεν είχε 

δυνατότθτα εντοπιςμοφ λακϊν και διορκϊςεων με αποτζλεςμα να είναι αδφνατθ θ χριςθ 

του ςε ευρεία κλίμακα. 

 

Το 1999 ςτο πλαίςιο του Βϋ Κοινοτικοφ Πακζτου Στιριξθσ, θ Εκνικι Βιβλιοκικθ ξεκίνθςε τθ 

μετατροπι των δελτιοκαταλόγων των ετϊν 1978-1988 ςε θλεκτρονικι μορφι και ςε 

διάταξθ UNIMARC. Η μετατροπι ξεκίνθςε με τισ πρϊτεσ δακτυλογραφθμζνεσ εγγραφζσ που 

ζγιναν ςφμφωνα με τουσ Αγγλοαμερικανικοφσ Κανόνεσ Καταλογογράφθςθσ. Η αναδρομικι 

μετατροπι των εγγραφϊν των παλαιοτζρων ετϊν ςυνεχίςτθκε ςταδιακά για αρκετά χρόνια. 

Τον Απρίλιο του 2007 ολοκλθρϊκθκε ο θλεκτρονικόσ αλφαβθτικόσ κατάλογοσ τθσ Εκνικισ 

Βιβλιοκικθσ τθσ Ελλάδοσ. 

 

Σιμερα θ ιςτοςελίδα τθσ Εκνικισ Βιβλιοκικθσ δζχεται, κατά μζςον όρο, 8.775 επιςκζψεισ 

θμερθςίωσ. Αν λάβει κανείσ υπόψθ ότι ςτθν πλειονότθτά τουσ καταλιγουν ςτον κατάλογο, 

οδθγοφμεκα ςε αιςιόδοξα ςυμπεράςματα για τθ χρθςιμοποίθςθ του OPAC τόςο από 

χριςτεσ που βρίςκονται ςτο χϊρο τθσ Βιβλιοκικθσ όςο και από απομακρυςμζνουσ χριςτεσ. 

 


