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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Σηελ παξνύζα εηζήγεζε πεξηγξάθεηαη ηη είλαη ειεύζεξν ινγηζκηθό θαη ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα 

θαη πνηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά ηνπ. Παξνπζηάδεηαη ην νινθιεξωκέλν ζύζηεκα Koha 

3.Χ, νη ππνκνλάδεο ηνπ, κέξνο ηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θαη ν Δεκόζηνο Καηάινγνο.  Δίλνληαη 

παξαδείγκαηα ρξήζεο ηνπ από δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο θαη ζην ηέινο αλαθέξεηαη ε πξνζπάζεηα 

εμειιεληζκνύ ηνπ θαη ηη εξγαζίεο έρνπλ γίλεη κέρξη ηώξα. 
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νινθιεξωκέλα ζπζηήκαηα βηβιηνζεθώλ, koha  

 

ABSTRACT 
The current presentation begins with a description of free software and open source software, its 

positives and drawbacks.  It continues with a presentation of the integrated library system Koha, 

its modules, part of its features and the OPAC.  There are examples of its usage by public libraries 

and finally there is a report about the Greek projects for localization. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ  

     Τνλ ηειεπηαίν θαηξό έρεη μεθηλήζεη λα ππάξρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηε 

ρξήζε ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ/ινγηζκηθνύ αλνηθηνύ θώδηθα (ζηε ζπλέρεηα 

ει/ιαθ) ζηηο βηβιηνζήθεο. Απηό νθείιεηαη αλάκεζα ζε άιινπο ιόγνπο ζην 

ρακειό ηνπ θόζηνο θαη ζηελ ειεπζεξία πνπ καο πξνζθέξεη λα ην 

παξακεηξνπνηήζνπκε ζηηο δηθέο καο αλάγθεο. Τα ει/ιαθ πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηηο βηβιηνζήθεο πνηθίινπλ θαη πιένλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο 

ιύζεηο ζρεδόλ γηα θάζε αλάγθε.  Μπνξνύκε λα βξνύκε από ινγηζκηθό 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ θαη θνηλσληθήο δηθηύσζεο κέρξη ινγηζκηθό γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε ηδξπκαηηθώλ απνζεηεξίσλ.  Έηζη, ζε έλα αξηζκό 

βηβιηνζεθώλ έρνπλ αξρίζεη ζηγά-ζηγά λα ην εκπηζηεύνληαη, λα ην δνθηκάδνπλ 

θαη λα αληηθαζηζηνύλ ην αληίζηνηρν ηδηόθηεην ινγηζκηθό κε απηό. 
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ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ/ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ 

     Τν ει/ιαθ είλαη ην ινγηζκηθό πνπ δηαηίζεηαη κε εηδηθέο άδεηεο νη νπνίεο 

δίλνπλ ηελ ειεπζεξία ζηνπο ρξήζηεο λα ην επεμεξγαζηνύλ, λα ην ηξνπνπνηήζνπλ 

θαη λα ζπκβάιινπλ ζε απηό κε ζθνπό ηε βειηίσζή ηνπ. Σηελ αλάπηπμε ησλ 

ει/ιαθ κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ είηε κεκνλσκέλα άηνκα είηε εηαηξείεο θαη ηελ 

ππνζηήξημή ηνπο ηελ θάλνπλ πάιη είηε ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο είηε εηαηξείεο. 

(ΔΛ/ΛΑΚ) 

 

     Διεύζεξν Λνγηζκηθό είλαη ην ινγηζκηθό ηνπ νπνίνπ ε άδεηα ρξήζεο  

δηαζθαιίδεη ζηνπο ρξήζηεο ηελ ειεπζεξία λα εθηειέζνπλ ην πξόγξακκα γηα 

νπνηνλδήπνηε ζθνπό, λα κειεηήζνπλ ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη λα ην 

πξνζαξκόζνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπο, λα αλαδηαλέκνπλ αληίγξαθά ηνπ θαη λα ην 

βειηηώζνπλ θαη λα δηαλείκνπλ ηηο βειηηώζεηο απηέο έηζη ώζηε λα επσθειεζεί 

νιόθιεξε ε θνηλόηεηα ηνπ ινγηζκηθνύ (Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα GNU). 

 

     Λνγηζκηθό Αλνηθηνύ Κώδηθα είλαη ην ινγηζκηθό ηνπ νπνίνπ νη όξνη δηάζεζεο 

πξέπεη λα ζπκθσλνύλ κε ηα αθόινπζα θξηηήξηα: 

 Διεύζεξε επαλαδηάζεζε. 

 Πεγαίνο θώδηθαο. Ο πεγαίνο θώδηθαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζην 

πξόγξακκα θαη πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είηε 

ζε πεγαίν θώδηθα είηε ζε κεηαγισηηηζκέλε κνξθή. 

 Παξαγόκελα έξγα. Πξέπεη λα επηηξέπνληαη νη αιιαγέο θαη παξαγόκελα 

έξγα από ηελ άδεηα ρξήζεο. Δπίζεο, πξέπεη λα ππάξρεη ε δέζκεπζε, ηα 

παξαγόκελα έξγα λα δηαλέκνληαη κε ηνπο ίδηνπο όξνπο όπσο ε άδεηα 

ρξήζεο ηνπ αξρηθνύ ινγηζκηθνύ.  

 Αθεξαηόηεηα ηνπ πεγαίνπ θώδηθα ηνπ ζπγγξαθέα. Ζ άδεηα ρξήζεο 

κπνξεί λα απαγνξεύεη ηε δηαλνκή ηνπ πεγαίνπ θώδηθα κεηά ηελ 

ηξνπνπνίεζή ηνπ, κόλν αλ επηηξέπεηαη ε δηαλνκή ησλ βειηησηηθώλ 

αξρείσλ (patches) καδί κε ηνλ θώδηθα έηζη ώζηε λα γίλεηαη ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ην ρξόλν δεκηνπξγίαο. Δπίζεο, ε 

άδεηα πξέπεη λα επηηξέπεη ηε δηαλνκή ινγηζκηθνύ πνπ έρεη παξαρζεί από 

ηξνπνπνηεκέλν θώδηθα θαη κπνξεί λα απαηηεί λα δίλεηαη δηαθνξεηηθό 

όλνκα ή έθδνζε ζηα παξαγόκελα έξγα. 

 Κακία δηάθξηζε ελάληηα ζε πξόζσπα ή νκάδεο. 

 Κακία δηάθξηζε ελάληηα ζε πεδία ρξήζεο. 

 Γηαλνκή ηεο άδεηαο ρξήζεο. Τα δηθαηώκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη 

λα έρνπλ ηζρύ  γηα όια ηα άηνκα ζηα νπνία αλαδηαλέκεηαη, ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ θάπνηα επηπξόζζεηε άδεηα. 
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 Ζ άδεηα ρξήζεο δελ πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε γηα έλα πξντόλ. Τα 

δηθαηώκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ πξέπεη λα εμαξηώληαη από ην αλ 

είλαη κέξνο κίαο ζπγθεθξηκέλεο δηαλνκήο ινγηζκηθνύ. 

 Ζ άδεηα δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεη άιια ινγηζκηθά πνπ δηαλέκνληαη κε 

απηό.  

 Ζ άδεηα ρξήζεο πξέπεη λα είλαη ηερλνινγηθά νπδέηεξε. Γελ πξέπεη λα 

επηβάιιεηαη ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηώλ θαη δηεπαθώλ 

(ΔΛ/ΛΑΚ) (Open Source Initiative)  

 

Πιενλεθτήκατα 

     Τν θόζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο είλαη πνιύ ρακειό έσο θαη 

κεδακηλό θαη ζε αληίζεζε κε ην ηδηόθηεην ινγηζκηθό δελ ππάξρεη ν θόβνο λα 

ραζεί ην πνζό πνπ επελδύζακε ζε εμνπιηζκό, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ θαη 

κεηαλάζηεπζε δεδνκέλσλ ζε πεξίπησζε πνπ ν θαηαζθεπαζηήο δελ εθπιεξώζεη 

απηά πνπ ππνζρέζεθε. Τν ινγηζκηθό δελ είλαη «θιεηδσκέλν» από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή (vendor lock-in) θαη νη ρξήζηεο έρνπλ πξόζβαζε θαη ζηνλ πεγαίν 

θώδηθα αιιά θαη ζηα δεδνκέλα πνπ απνζεθεύνληαη ζε απηό.  

 

     Τν ει/ιαθ είλαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ζπκβαηό κε ηα δηεζλή πξόηππα, νη 

όξνη άδεηαο ρξήζεο ηνπ είλαη επλντθόηεξνη θαη κπνξνύκε λα ην πξνζαξκόζνπκε 

ζηηο δηθέο καο αλάγθεο. Γίλεηαη αμηνιόγεζε ηνπ θώδηθα από ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο πνπ εξγάδνληαη ζε απηό θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε θνηλόηεηα 

πνπ ζπλεηζθέξεη ζε απηό είλαη κεγάιε αλαπηύζζεηαη γξεγνξόηεξα από ην 

ηδηόθηεην ινγηζκηθό. Τέινο, επηιέγνπκε εκείο πνηνο ζέινπκε λα πξνζθέξεη ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζέινπκε λα έρνπκε επί πιεξσκή 

ππνζηήξημε ππάξρεη δηαζέζηκε δσξεάλ ππνζηήξημε θαη βνήζεηα ζην Γηαδίθηπν 

κέζσ ησλ θαηαιόγσλ αιιεινγξαθίαο, ησλ θόξνπκ ζπδεηήζεσλ θαη ηεο 

ηεθκεξίσζεο πνπ πξνζθέξνπλ άιινη ρξήζηεο. (Muir 2005) (Riewe 2008) 

 

Μεηνλεθτήκατα 

     Υπάξρεη ιηγόηεξε επθνιία ζηε ρξήζε θαζώο πνιιέο ιεηηνπξγίεο πξέπεη λα ηηο 

αλαθαιύςνπκε από κόλνη καο θαη σο εθ ηνύηνπ απαηηείηαη λα ππάξρεη 

εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία. Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο απαηηνύληαη ηερληθέο 

γλώζεηο  γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ππνζηήξημε θαη κεξηθέο θνξέο ππάξρεη 

κεγαιύηεξν εξγαηηθό θόζηνο θαζώο ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξνζσπηθό πνπ ζα 

αθηεξσζεί ζηε δηαρείξηζε θαη ρξήζε ηνπ.  Δπίζεο, δε γλσξίδνπκε αλ ην 

ινγηζκηθό ζα εμειηρζεί πεξαηηέξσ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε θνηλόηεηά ηνπ είλαη 

κηθξή έρεη ιηγόηεξα πξνεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά (Riewe 2008). 

 

ΣΟ KOHA 
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     Τν Koha είλαη ην πξώην ζύζηεκα δηαρείξηζεο βηβιηνζεθώλ αλνηθηνύ θώδηθα. 

Σηε γιώζζα Μαόξη ζεκαίλεη δώξν θαη αλαπηύρζεθε ην 1999 από κία νκάδα 

πξνγξακκαηηζηώλ ηεο εηαηξείαο Katipo Communications ζηε Νέα Εειαλδία γηα 

ινγαξηαζκό ηεο βηβιηνζήθεο  Horowhenua Library Trust.  Πξηλ ην Koha, ζηελ 

Horowhenua Library Trust ρξεζηκνπνηνύζαλ έλα πξόγξακκα ην νπνίν πξώηνλ 

είρε ζηακαηήζεη λα αλαπηύζζεηαη θαη δεύηεξνλ δελ ήηαλ ζπκβαηό κε ηα δηεζλή 

πξόηππα. Ζ ιύζε ηεο αγνξάο, πξνζαξκνγήο θαη ζπληήξεζεο ελόο ηδηόθηεηνπ 

ινγηζκηθνύ ήηαλ εθηόο ζπδήηεζεο ιόγν ηνπ πνιύ κεγάινπ θόζηνπο. 

 

     Τν Koha είλαη γξακκέλν ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Perl θαη γηα ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπ απαηηνύληαη ν δηαθνκηζηήο παγθόζκηνπ ηζηνύ Apache θαη ν 

δηαθνκηζηήο βάζεο δεδνκέλσλ MySQL.  Γηα λα εγθαηαζηαζεί θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ε εγθαηάζηαζε ζπζηήλεηαη λα γίλεη ζε θάπνηα δηαλνκή ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο Linux.  Τα ππόινηπα ηεξκαηηθά ζηα νπνία ζα γίλεηαη 

ρξήζε ηνπ Koha κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ θάπνην άιιν ιεηηνπξγηθό όπσο π.ρ. 

ηα Windows.  Ζ δηαρείξηζή ηνπ γίλεηαη από πεξηβάιινλ Web κέζσ ηνπ 

πεξηεγεηή ηζηνζειίδαο.  Τνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008 θπθινθόξεζε ε 3ε έθδνζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε αλαλεσκέλε εκθάληζε θαη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο. 

 

     Σην Koha ζπλεηζθέξνπλ πξνγξακκαηηζηέο, κεηαθξαζηέο θαη 

βηβιηνζεθνλόκνη νη νπνίνη ζπληζηνύλ κία δσληαλή θνηλόηεηα πξόζπκε λα 

απαληήζεη, λα ζπδεηήζεη θαη λα βξεη ιύζεηο γηα ηπρόλ εξσηήκαηα θαη 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. (Koha) (Eyler 2003) 

 

KOHA ΚΑΙ ΓΗΜΟΣΙΚΔ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ 

     Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Library Technology Guides, νη δεκνηηθέο 

βηβιηνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην Koha παγθνζκίσο αλέξρνληαη ζηηο 374 από 

ηηο νπνίεο 262 ζπλεξγάδνληαη κε εμεηδηθεπκέλεο εηαηξίεο γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ 

θαη 112 ην ιεηηνπξγνύλ κε ηερληθή ππνζηήξημε από δηθό ηνπο πξνζσπηθό 

(Library Technology Guides).  

 

      Σην άξζξν «700 Dollars and a Dream» ε BWS Johnson εμηζηνξεί ηελ 

πεξίπησζε ηεο δεκνηηθήο βηβιηνζήθεο όπνπ εξγάδεηαη θαη ζηελ νπνία δήηεζε 

από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην λα ρξεζηκνπνηήζεη 700 δνιάξηα γηα λα δνθηκάζεη 

ην Koha.  Ζ βηβιηνζήθε δελ ήηαλ απηνκαηνπνηεκέλε θαη εμήγεζε όηη απιά 

ήζειε λα δνθηκάζεη απηό ην ινγηζκηθό ζε έλαλ ππνινγηζηή θαη αλ θάηη πήγαηλε 

ζηξαβά ηόηε απιά ζα αθαηξνύζαλ ην πξόγξακκα ρσξίο λα ππάξρεη επίπησζε ζε 

θάηη. Ζ βηβιηνζήθε ηειηθά έθαλε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο 2.X έθδνζεο κε ηε 
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βνήζεηα θάπνηνπ πξνγξακκαηηζηή, έκεηλε ηθαλνπνηεκέλε θαη ζπλέρηζε λα 

ρξεζηκνπνηεί ην Koha (Johnson 2007) . 

 

     Πνιιέο από ηηο δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ Koha αλήθνπλ ζε 

θνηλνπξαμία κε πην γλσζηή θαη πην παιηά απηή ηεο «Athens County Public 

Libraries» ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ επηά βηβιηνζήθεο κε θεληξηθή ηε 

Nelsonville Public Library πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Koha από ην 2002. Ξεθίλεζαλ 

λα ρξεζηκνπνηνύλ ην Koha πεηξακαηηθά ζέινληαο λα δηαπηζηώζνπλ αλ ε 

βηβιηνζήθε κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη ηθαλνπνηεηηθά κε ινγηζκηθό αλνηθηνύ 

θώδηθα. Τν πείξακα πέηπρε θαη ε βηβιηνζήθε εθηόο από ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπλεηζθέξεη θαη ζηελ αλάπηπμή ηνπ. Αλάκεζα ζηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζπγθαηαιέγεηαη όηη ε ρξήζε ει/ιαθ απαηηεί δέζκεπζε θαη 

πνιιή εξγαζία κέρξη λα θαηαιάβεη ην πξνζσπηθό ηε θηινζνθία ηνπ ινγηζκηθνύ 

(Eyler and Hedges 2003).  Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν εθκεηαιιεύνληαη ηηο 

δπλαηόηεηεο ηνπ ινγηζκηθνύ είλαη αμηνζεκείσηνο θαζώο ζηε ζειίδα ηνπ 

θαηαιόγνπ πξνβάιινληαη, κε ηελ παξνπζίαζε εμώθπιισλ, ηα λέα θαη ηα 

αλακελόκελα απνθηήκαηα, ζύλδεζκνη πξνο ηα ερεηηθά βηβιία, θαη παξνπζίαζε 

ηνπ βηβιίνπ ηεο εβδνκάδαο.  Δπίζεο, πξνζθέξνπλ βηβιηνγξαθηθέο ιίζηεο 

δεκνθηιώλ ζεκάησλ όπσο καγεηξηθή θαη Άγγινη ζπγγξαθείο (Athens County 

Public Libraries Catalog).  

 

     Τν 2008, ε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε ηνπ Γειρί, κία βηβιηνζήθε κε πνιιά 

παξαξηήκαηα θαη κε 1,5 εθαηνκκύξην βηβιία, αλαθνίλσζε ηε πιήξε ρξήζε ηνπ 

Koha, ρσξίο εμσηεξηθή ππνζηήξημε. Ζ δηαδηθαζία αιιαγήο ζην λέν ινγηζκηθό 

μεθίλεζε ιίγα ρξόληα πξηλ θαη ζπκπεξηιάκβαλε ηε κεηαηξνπή ησλ εγγξαθώλ από 

CDS/ISIS ζε MARC21 θαη κεηαλάζηεπζή ηνπο ζην Koha. Σήκεξα 

εμαθνινπζνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην Koha θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ελεξγά ζηελ 

αλάπηπμή ηνπ (Access 2008). 

      

      

 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΚΟΗΑ 3.Υ 

     Τα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Koha ζπλαγσλίδνληαη απηά πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα ζύγρξνλα ηδηόθηεηα ινγηζκηθά.  Σηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνύλ 

ζπλνπηηθά ηα πνιύ βαζηθά αιιά πξέπεη λα ηνληζηεί όηη είλαη κόλν κέξνο ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Γηαρείξησε θαη παξακετξνπνίεσε 

     Ζ δηαρείξηζε θαη ε παξακεηξνπνίεζε γίλεηαη από ηνλ δηαρεηξηζηή ή ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη είλαη ε πξώηε εξγαζία πνπ πξέπεη λα θάλνπκε 
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πξνηνύ αξρίζνπκε λα ρξεζηκνπνηνύκε ην ζύζηεκά καο.  Δίλαη ρξνλνβόξα, 

πξέπεη λα γίλεη κε πξνζνρή αιιά γίλεηαη κία θνξά θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξνύλ λα 

γίλνπλ δηνξζώζεηο.   

 

     Ζ δηαρείξηζε ρσξίδεηαη ζηηο «Σπλνιηθέο Πξνηηκήζεηο Σπζηήκαηνο θαη ζηε 

«Βαζηθή Παξακεηξνπνίεζε». Σηηο «Σπλνιηθέο Πξνηηκήζεηο Σπζηήκαηνο» 

θάλνπκε ηηο ξπζκίζεηο πνπ θαζνξίδνπλ πώο ιεηηνπξγεί ην ζύζηεκα  ζπλνιηθά 

θαη πνηεο πξνηηκήζεηο ζέινπκε λα είλαη ελεξγνπνηεκέλεο θαη πνηεο όρη.  Γηα 

παξάδεηγκα, ζα θαζνξίζνπκε πνην πξόηππν MARC ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, ζε 

πνηεο γιώζζεο ζα είλαη δηαζέζηκν ην ζύζηεκα ή αλ ζα επηηξέπνπκε ζηνπο 

ρξήζηεο λα εηζάγνπλ εηηθέηεο (tags) ζηηο εγγξαθέο κέζσ ηνπ δεκόζηνπ 

θαηαιόγνπ.   

 

     Οη «Βαζηθέο Παξάκεηξνη» ζπζηήλεηαη λα γίλνπλ κε ηε ζεηξά ζηελ νπνία 

εκθαλίδνληαη θαη είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν ζα ξπζκίζνπκε αλάκεζα ζε άιια 

πόζεο βηβιηνζήθεο ζα ρεηξηδόκαζηε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηόο καο, ηηο θαηεγνξίεο 

ησλ κειώλ, ηνπο θαλόλεο θπθινθνξίαο πιηθνύ, ην βηβιηνγξαθηθό πιαίζην ζην 

νπνίν ζα γίλεηαη ε θαηαινγνγξάθεζε, ηνπο ηύπνπο ηεθκεξίσλ θαη ηνπο 

δηαθνκηζηέο Z39.50 κέζσ ησλ νπνίσλ ζα κπνξνύκε λα θάλνπκε αλάθηεζε 

εγγξαθώλ. 

 

Κπθινυνξία Τιηθνύ 

     Μέζσ ηεο θπθινθνξίαο πιηθνύ κπνξνύκε λα θάλνπκε δαλεηζκνύο θαη 

επηζηξνθέο πιηθνύ ζηε βηβιηνζήθε καο ή ζε θάπνην άιιν παξάξηεκα πνπ 

δηαρεηξηδόκαζηε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηόο καο, λα ρεηξηζηνύκε ηε κεηαθνξά πιηθνύ 

από κία βηβιηνζήθε ηεο θνηλνπξαμίαο καο ζε θάπνηα άιιε θαη λα δηαρεηξηζηνύκε 

ηηο θξαηήζεηο θαη ηνπο εθπξόζεζκνπο δαλεηζκνύο. 

 

Μέιε 

      Ζ ππνκνλάδα «Μέιε» καο επηηξέπεη λα πξνζζέζνπκε κέιε θαη λα ηα 

ζπλδέζνπκε κε ηηο θαηεγνξίεο πνπ έρνπκε ήδε δεκηνπξγήζεη θαηά ηελ 

παξακεηξνπνίεζε. Δθηόο από ηνπο ρξήζηεο ηεο βηβιηνζήθεο, θαηαρσξνύκε θαη 

ην πξνζσπηθό θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ δίλνπκε ζπγθεθξηκέλεο άδεηεο αλάινγα κε 

ηηο εξγαζίεο πνπ ζα ηνπ επηηξέπεηαη λα θάλεη όπσο π.ρ. λα έρεη πξόζβαζε κόλν 

ζηελ θπθινθνξία πιηθνύ, ή ζηελ θπθινθνξία πιηθνύ θαη ζηελ 

θαηαινγνγξάθεζε ή λα είλαη πιήξεο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο.  Ζ εηζαγσγή 

κειώλ κπνξεί λα γίλεη θαη νκαδηθά κε ηε θόξησζε ησλ δεδνκέλσλ από έλα 

αξρείν CSV (Comma Separated Values) κέζσ ηεο ππνκνλάδαο «Δξγαιεία», 

 

Αλαδήτεσε 
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     Ζ αλαδήηεζε ηεο δηεπαθήο πξνζσπηθνύ καο επηηξέπεη λα θάλνπκε 

αλαδήηεζε ζε ιέμεηο-θιεηδηά, ηίηιν, νλόκαηα, ζέκαηα, ρξνλνινγία έθδνζεο θαη  

εθδόηε.  Ταπηόρξνλα κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηνλ ηύπν πιηθνύ θαη ηε 

βηβιηνζήθε ζηελ νπνία αλήθεη. Μπνξνύκε επίζεο λα επηιέμνπκε λα καο 

εκθαλίζεη κόλν ηα δηαζέζηκα ηεθκήξηα θαη λα ηα ηαμηλνκήζεη θαηά ζρεηηθόηεηα, 

δεκνηηθόηεηα, ζπγγξαθέα, ηαμηζεηηθό αξηζκό, εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο/πξόζθηεζεο θαη ηίηιν.  

 

     Σηα απνηειέζκαηα κπνξνύκε λα δνύκε ηηο εγγξαθέο ζε θαλνληθή κνξθή, ζε 

MARC θαη ζε ISBD.  Δπίζεο, αλάκεζα ζε άιια, κπνξνύκε λα δνύκε ηα 

αληίηππα, ηηο θξαηήζεηο, ηηο ζπλδξνκέο θαη καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα 

επεμεξγαζηνύκε απεπζείαο ηηο εγγξαθέο. 

 

Λίστεο 

     Οη Λίζηεο είλαη ιίζηεο κε εγγξαθέο πνπ θηηάρλνπκε γηα δηάθνξνπο ιόγνπο.  

Γηα παξάδεηγκα κπνξνύκε λα θηηάμνπκε κία ιίζηα κε ηα λέα απνθηήκαηα ηεο 

βηβιηνζήθεο ή θάπνηα άιιε πνπ λα πεξηέρεη βηβιηνγξαθία γηα θάπνην ζέκα 

εξγαζίαο πάλσ ζηελ νπνία εξγάδνληαη νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ηεο γεηηνληάο.  

 

     Φσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ζηηο Γεκόζηεο πνπ ηηο δηαρεηξίδεηαη ν 

δεκηνπξγόο ηνπο αιιά κπνξνύλ λα ηηο δνπλ όινη, ζηηο Ηδησηηθέο πνπ ηηο 

δηαρεηξίδεηαη θαη ηηο βιέπεη κόλν ν δεκηνπξγόο θαη ζηηο Αλνηθηέο ηηο νπνίεο 

κπνξνύλ λα δνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνύλ όινη.  

 

Καταινγνγξάυεσε 

     Ζ ππνκνλάδα θαηαινγνγξάθεζεο καο επηηξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη λα 

επεμεξγαζηνύκε βηβιηνγξαθηθέο εγγξαθέο, εγγξαθέο θαζηεξσκέλσλ όξσλ θαη 

εγγξαθέο πεξηνδηθώλ εθδόζεσλ. Ζ εηζαγσγή βηβιηνγξαθηθώλ εγγξαθώλ κπνξεί 

λα γίλεη κέζσ δηαθνκηζηή Z39.50 αιιά θαη νκαδηθά κέζσ ηεο ππνκνλάδαο 

«Δξγαιεία». 

 

     Καηά ηελ θαηαινγνγξάθεζε θαηαρσξνύκε ηα δεδνκέλα ησλ ηεθκεξίσλ ή ηα 

επεμεξγαδόκαζηε ζε πεξίπησζε πνπ ηα θνξηώζνπκε κέζσ δηαθνκηζηή Ε39.50 

ζηα βηβιηνγξαθηθά πιαίζηα πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη θαηά ηελ 

παξακεηξνπνίεζε.  Σηα πεδία θαζηεξσκέλσλ όξσλ θαη ζηα πεδία θαζνξηζκέλνπ 

κήθνπο (fixed-length) καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα εηζάγνπκε θαζηεξσκέλνπο 

όξνπο θαη δεδνκέλα κε ηε ρξήζε ζπλδεόκελσλ ππνκνλάδσλ (plug-in).  

Απνζεθεύνπκε ηηο εγγξαθέο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ζε απηέο ηα 

αληίηππα πνπ θαηέρνπκε.   Όπνπ ζέινπκε κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε λα ππάξρνπλ 
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ππνρξεσηηθά θαη επαλαιακβαλόκελα πεδία θαη πεδία πνπ ζα δίλνπλ πξόζβαζε 

ζε URL. 

 

    Μέζσ ησλ πεξηνδηθώλ εθδόζεσλ κπνξνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε ηηο ζπλδξνκέο 

καο θαη λα ειέγμνπκε πνηα ηεύρε έρνπλ αξγνπνξήζεη. Σηε ζπλέρεηα καο δίλεηαη 

ε δπλαηόηεηα λα ζηείινπκε κία ζρεηηθή εηδνπνίεζε ζηνπο πξνκεζεπηέο από 

ηνπο νπνίνπο αλακέλνπκε ηα πεξηνδηθά. 

 

Πξνσθτήσεηο 

     Μέζσ ηεο ππνκνλάδαο Πξνζθηήζεσλ δηαρεηξηδόκαζηε ηηο παξαγγειίεο, ηηο 

πξνηάζεηο πνπ θάλνπλ νη ρξήζηεο γηα αγνξά λένπ πιηθνύ θαη αλ ζέινπκε ηα 

θεθάιαηα θαη θνλδύιηα ηεο βηβιηνζήθεο. Ζ δηαρείξηζε ησλ πξνζθηήζεσλ 

ρσξίδεηαη ζηελ θαλνληθή θαη ζηελ απιή.  Σηελ θαλνληθή, θαηαρσξνύκε 

αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ηεο παξαγγειίαο ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο 

πξνκεζεπηέο αιιά θαη ηα θνλδύιηα από ηα νπνία παίξλνπκε ρξήκαηα γηα λα 

εθηειέζνπκε ηελ παξαγγειία, ελώ ζηελ απιή θαηαρσξνύκε απιά ηα 

βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα ρσξίο πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο θαη νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία. 

 

Δθζέσεηο 

     Οη Δθζέζεηο καο επηηξέπνπλ λα αλαθηήζνπκε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζθηήζεηο, ηα κέιε, ηνλ θαηάινγν, ηελ θπθινθνξία πιηθνύ 

θαη ηηο πεξηνδηθέο εθδόζεηο.  Δπίζεο καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε ιίζηεο κε 

ηα απνιεζζέληα ηεθκήξηα θαη ηα ηεθκήξηα αλά θαηεγνξία πιηθνύ. 

 

     Τηο εθζέζεηο κπνξνύκε είηε λα ηηο δεκηνπξγήζνπκε κόλνη καο από ηελ αξρή 

είηε λα ηηο εμάγνπκε από ηνλ Βνεζό Καζνδεγεκέλεο Γεκηνπξγίαο Δθζέζεσλ. 

 

Δξγαιεία 

     Σηα Δξγαιεία βξίζθνληαη νη ππόινηπεο ππεξεζίεο όπσο ν δεκηνπξγόο 

εηηθεηώλ θαη barcodes, ην εκεξνιόγην ηεο βηβιηνζήθεο, ε επεμεξγαζία ζρνιίσλ 

θαη εηηθεηώλ πνπ θαηαρσξνύλ ηα κέιε ζηηο εγγξαθέο, ε θόξησζε εγγξαθώλ θαη 

κειώλ θαζώο θαη ν πξνγξακκαηηζηήο εξγαζηώλ, νη εηδνπνηήζεηο θαη ε 

δπλαηόηεηα εθηέιεζεο απνγξαθήο ηνπ θαηαιόγνπ.   

 

Γεκόσηνο Κατάινγνο (Opac) 

     Ο δεκόζηνο θαηάινγνο είλαη έλαο ζύγρξνλνο θαηάινγνο ν νπνίνο επηηξέπεη 

ζηνλ ρξήζηε λα θάλεη απιή θαη ζύλζεηε αλαδήηεζε, λα πεξηεγεζεί ζηα ζέκαηα 

θαη ζηηο εηηθέηεο ησλ εγγξαθώλ, λα εθηππώζεη εγγξαθέο, λα αλαδεηήζεη ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηίηιν ζε άιιεο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη λα έρεη πξόζβαζε ζηηο 
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Λίζηεο θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ ζειίδα.  Δπίζεο, κπνξεί λα εμάγεη εγγξαθέο ζε 

δηάηαμε MODS, Dublin Core, MARCXML θαη MARC.   

 

     Καηά ηελ αλαδήηεζε κπνξεί λα επηιέμεη λα αλαδεηήζεη πιηθό από κία 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πιηθνύ ή από κία ζπγθεθξηκέλε βηβιηνζήθε ηεο 

θνηλνπξαμίαο ζηελ νπνία αλήθεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα πάξεη ηα απνηειέζκαηα 

ηαμηλνκεκέλα θαηά ζρεηηθόηεηα, δεκνηηθόηεηα, ηαμηζεηηθό αξηζκό, εκεξνκελία 

θαη ηίηιν.  Όπσο θαη ζηελ αλαδήηεζε ζηε δηεπαθή πξνζσπηθνύ έηζη θαη εδώ 

ππάξρεη ε επηινγή λα εκθαληζηνύλ κόλν ηα δηαζέζηκα ηεθκήξηα. 

 

   Σηελ πξνζσπηθή ηνπ ζειίδα έρεη πξόζβαζε αθνύ ζπλδεζεί κε ην όλνκα 

ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο πνπ ζα ζα ηνπ δνζεί από ηε βηβιηνζήθε. Σηε 

ζπλέρεηα κπνξεί λα αιιάμεη ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα, λα θάλεη θξαηήζεηο, λα 

πξνζζέζεη εηηθέηεο θαη ζρόιηα ζηηο εγγξαθέο, λα δεη ην ηζηνξηθό δαλεηζκώλ ηνπ, 

λα δεκηνπξγήζεη ηηο δηθέο ηνπ βηβιηνγξαθηθέο ιίζηεο θαη λα θάλεη πξνηάζεηο γηα 

αγνξά λένπ πιηθνύ. 

 

     Τε ζειίδα ηνπ Γεκόζηνπ Καηαιόγνπ ε βηβιηνζήθε κπνξεί λα λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη σο αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηόηνπνύ ηεο θαζώο κπνξνύκε λα ηε 

δηακνξθώζνπκε όπσο ζέινπκε κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Σπγθεθξηκέλα κπνξνύκε λα δεκνζηεύνπκε ηα λέα ηεο βηβιηνζήθεο, ηα λέα 

απνθηήκαηα, λα πξνζζέζνπκε θάπνην ζηαζεξό θείκελν πνπ κπνξεί λα είλαη 

νδεγίεο ρξήζεο ηνπ θαηαιόγνπ ή πιεξνθνξίεο γηα ηε βηβιηνζήθε θαη λα 

πξνζζέζνπκε ζπλδέζκνπο πξνο ηηο ππόινηπεο ζειίδεο ηεο βηβιηνζήθεο αιιά θαη 

πξνο άιιεο ελδηαθέξνπζεο θαη ρξήζηκεο πεγέο.   

 

 

ΔΞΔΛΛΗΝΙΜΟ 

     Σηελ Διιάδα ην Koha ρξεζηκνπνηείηαη από ην 2006 ζηε βηβιηνζήθε ηνπ 

Γηεζλνύο Κέληξνπ Διιεληθώλ θαη Μεζνγεηαθώλ Σπνπδώλ/College Year in 

Athens (College Year in Athens) θαη από ην 2009 από ηνλ Σύλδεζκν Διιεληθώλ 

Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ (Heal-Link E-Books) γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

ειεθηξνληθώλ βηβιίσλ.  Ταπηόρξνλα έρεη δεκηνπξγεζεί, ην Koha Project GR 

(Koha Project GR), έλαο ηζηόηνπνο όπνπ ππάξρνπλ γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη 

εγρεηξίδηα ρξήζεο ζηα ειιεληθά.      

                                                 

     Από ηα ηέιε ηνπ 2007 έρεη μεθηλήζεη ε πξνζπάζεηα εμειιεληζκνύ ηνπ θαη ην 

2008 θπθινθόξεζε ε 3.0 έθδνζε πνπ γηα πξώηε θνξά ζπκπεξηιάκβαλε 

κεηάθξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα Διιεληθά. Οη κεηαθξάζεηο γίλνληαη κέζσ ηεο 

ζειίδαο Koha Pootle (Koha Pootle) θαη κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη εζεινληηθά 
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νπνηνζδήπνηε γλσξίδεη ηελ αγγιηθή γιώζζα θαη ηε βηβιηνζεθνλνκηθή νξνινγία.  

Γηα ηηο εθδόζεηο 3.1 θαη 3.2 έρεη κεηαθξαζηεί ν OPAC θαηά 100% ελώ ην 

πξόγξακκα δηαρείξηζεο θαηά 94%, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη νη εξγαζίεο ησλ 

κεηαθξάζεσλ έρνπλ νινθιεξσζεί. Κάζε θνξά πνπ θπθινθνξεί κία λέα έθδνζε 

πξνζζέηνληαη λέεο ιέμεηο θαη πξνηάζεηο πνπ πξέπεη λα κεηαθξαζηνύλ θαη πάληα 

πξέπεη λα γίλνληαη δηνξζώζεηο.   

 

     Δλδηαθέξνλ γηα ηνλ εμειιεληζκό έρνπλ δείμεη θαη εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο 

θαη πξόζθαηα δεκηνπξγήζεθε πιαίζην θαηαινγξάθεζεο κε ην UNIMARC ζηα 

ειιεληθά.  Δθηόο από ηηο κεηαθξάζεηο γίλεηαη εκπινπηηζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο κε 

πεξηζζόηεξεο ιεηηνπξγίεο θαη δηόξζσζε ζθαικάησλ (Μεηαγλώζε Πιεξνθνξηθή 

Δ.Δ.). 

 

     Τα ηξία ηκήκαηα βηβιηνζεθνλνκίαο ηνπ Τ.Δ.Η Αζήλαο, Τ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο 

θαη Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ζπλεηζθέξνπλ ζην έξγν κε ηε ζύληαμε θαη ζε κεξηθέο 

πεξηπηώζεηο δεκνζίεπζε ζηνπο ηζηνηόπνπο ησλ ηδξπκάησλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ 

πνπ έρνπλ ζπληάμεη νη θνηηεηέο θαηά ηηο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ηνπο 

ζπνπδέο. 

 

ΔΠΙΛΟΓΟ 

     Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ε αλάπηπμε ει/ιαθ θαη νη αξρέο ηεο 

βηβιηνζεθνλνκίαο έρνπλ πνιιά θνηλά. Καη νη δύν ππνζηεξίδνπλ ηελ ειεύζεξε 

πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, θαη νη δύν είλαη «πνιηηηζκνί δώξσλ», θαη νη δύν 

ειπίδνπλ όηη ε πιεξνθνξία πνπ πξνζθέξνπλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα έλαλ 

θαιύηεξν θόζκν θαη όηη ζα βνεζήζεη ηνπο πνιίηεο λα σξηκάζνπλ πλεπκαηηθά 

θαη δηαλνεηηθά (Morgan 2003).    

 

Τν Koha είλαη κία απόδεημε όηη κε νδεγό απηέο ηηο αξρέο θαη απηό ηνλ ηξόπν 

ζθέςεο κπνξνύκε λα βνεζήζνπκε ηνλ θόζκν ησλ βηβιηνζεθώλ θαη ηεο 

πιεξνθνξίαο λα εμειηρζεί θαη λα πξνζθέξεη ηηο πςεινύ επηπέδνπ 

πιεξνθνξηαθέο ππεξεζίεο πνπ θάζε πνιίηεο απηνύ ην θόζκνπ αμίδεη. 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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http://www.ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:τι_είναι_το_ελλακ
http://www.ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:τι_είναι_το_ελλακ
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