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Περίληψη 
Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τη νέα προσέγγιση του περιβάλλοντος Ανακάλυψης 

(Discover) του openABEKT (v0.14.0), βασισμένης στις τελευταίες εκδόσεις του UNIMARC 

και την αντίστοιχη προσπάθεια ενσωμάτωσης του FRBR μοντέλου. Η μεθοδολογία 

υλοποίησης στηρίχθηκε σε παραδείγματα καταλόγων (OPACs) από όλο τον κόσμο και 

την Ελλάδα, στις προδιαγραφές των διατάξεων του προτύπου αλλά και την 

αλληλεπίδραση με την κοινότητα των χρηστών που το openABEKT προϋποθέτει για την 

ανάπτυξή του.  

Συγκεκριμένα εξετάζονται το περιβάλλον της Αναζήτησης, των Αποτελεσμάτων και της 

Προβολής εγγραφών με αντίστοιχα παραδείγματα αναφοράς για κάθε χαρακτηριστικό 

και λειτουργία. Το άρθρο εστιάζει σε υλοποιήσεις καταλόγων με βάση το FRBR μοντέλο 

και καταλήγει με τους προβληματισμούς των προδιαγραφών του σχήματος αλλά και 

γενικότερα των σημασιολογικών, δομικών και τεχνικών δυσκολιών που αντιμετώπισε η 

Ομάδα Συστημάτων Περιεχομένου (ΟΣΠ) για την υλοποίηση τους. Τέλος για κάθε ένα 

από αυτά τα προβλήματα δίνονται εναλλακτικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση τους, 

συνυπολογίζοντας τις επιταγές των σύγχρονων εννοιολογικών μοντέλων και την 

εξυπηρέτηση των χρηστών. 

Λέξεις-κλειδιά  
Αναπαράσταση UNIMARC, OPAC FRBRization, Περιβάλλον Ανακάλυψης openABEKT, 

Διασυνδεσιμότητα εγγραφών, Oντολογικά μοντέλα αναπαράστασης δεδομένων 

                                                           
1 Επιστήμονας Πληροφόρησης, Μονάδα Συστημάτων Περιεχομένου 
2 Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπεύθυνος Μονάδας Συστημάτων Περιεχομένου 
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Εισαγωγή 

Το openABEKT, η μετεξέλιξη του ΑΒΕΚΤ που αναπτύσσεται από το ΕΚΤ από το 1986, είναι 

μια πλατφόρμα διαχείρισης και ανοικτής διάθεσης καταλόγου και λειτουργιών 

βιβλιοθήκης που παρέχεται ως μια ολοκληρωμένη Υπηρεσία διαδικτυακά, με το μοντέλο 

παροχής υπηρεσιών Software as a Service (SaaS) από τις Υποδομές Νέφους του ΕΚΤ και 

συνοδεύεται από διαδικτυακές υπηρεσίες εκπαίδευσης (eLearning) και διαρκούς 

υποστήριξης (eHelpDesk, eKnowledgeBase). 

H πλατφόρμα openABEKT συνιστά ένα ενιαίο σύστημα λειτουργιών για τη διαχείριση της 
βιβλιοθήκης των φορέων που τη χρησιμοποιούν και αναπτύσσεται με γνώμονα την 
τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ στον τομέα αυτό ήδη από τις προηγούμενες 
εκδόσεις του ΑΒΕΚΤ αλλά και τη διαρκή επικοινωνία με την κοινότητα των χρηστών του.  

Για κάθε  φορέα διαμορφώνεται μια χωριστή εφαρμογή αποτελούμενη από τρία 
περιβάλλοντα (Εικ. 1): α) τον Κατάλογο: ένα περιβάλλον προσβάσιμο μόνο στους 
πιστοποιημένους χρήστες, μέσω του οποίου γίνεται η τεκμηρίωση και η διαχείριση του 
περιεχόμενου β) την Ανακάλυψη: το δημόσιο περιβάλλον του openABEKT (OPAC) όπου 
παρουσιάζονται ανοικτά οι συλλογές και πραγματοποιούνται η πλοήγηση, η αναζήτηση 
και ο εντοπισμός του περιεχομένου και γ) τις Ροές & Λειτουργίες: ένα περιβάλλον 
προσβάσιμο μόνο στους πιστοποιημένους χρήστες, μέσω του οποίου γίνεται η 
διαχείριση μελών, αντιτύπων, συναλλαγών, αναφορών και άλλων εργασιών. 

ν  

Εικ. 1: Η πλατφόρμα του openABEKT 

Το περιεχόμενο κάθε εφαρμογής τροφοδοτεί τον Ενιαίο Κατάλογο openABEKT, ο 
οποίος συγκεντρώνει, ευρετηριάζει και παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο και σε ένα 

http://www.ekt.gr/el/e-infrastructure
http://saas-elearning.ekt.gr/
http://helpdesk.saas.ekt.gr/
http://kb.saas.ekt.gr/
http://openabekt.gr/catalogue
http://openabekt.gr/discover
http://openabekt.gr/workflows
http://catalogue.openabekt.gr/
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ενιαίο γραφικό περιβάλλον τις εγγραφές όλων των φορέων που χρησιμοποιούν 
openABEKT.  

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιάσει διεθνείς και εθνικές πρακτικές 

λειτουργιών OPAC από βιβλιοθήκες, κυρίως με FRBR προσανατολισμό, τονίζοντας τα 

χαρακτηριστικά που αξιοποιήθηκαν στο openABEKT (v0.14.0) και αναδεικνύοντας τις 

προοπτικές που προσφέρει η αναθεωρημένη διάταξη3 UNIMARC με την εισαγωγή του 

μοντέλου. Από την άλλη παρουσιάζονται επίσης οι δυσκολίες και οι προβληματικές που 

προέκυψαν κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας καθώς και οι αντίστοιχες 

προτεινόμενες λύσεις.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι σκοπός του άρθρου δεν ήταν μια εκτεταμένη επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας στα ζητήματα που εξετάζει αλλά πολύ περισσότερο η ίδια η ανάδειξη της 

εμπειρίας υλοποίησης των προδιαγραφών του σχήματος UNIMARC από την ΟΣΠ σε 

σχέση και κατά αντιπαραβολή με πρακτικές και υλοποιήσεις άλλων σχημάτων και 

συστημάτων από οργανισμούς με ποικιλία πολιτικών και διαφορετικούς θεσμικούς 

ρόλους. Ωστόσο αναφορές στη βιβλιογραφία έγιναν όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο για 

την αιτιολόγηση των αντίστοιχων προτάσεων. 

Στις επόμενες ενότητες γίνεται αναφορά σε πλήθος από υλοποιήσεις καταλόγων, 

βασισμένες είτε σε λογισμικά ανοιχτού κώδικα είτε σε εμπορικά λογισμικά, που έδωσαν 

έμπνευση στην αναδιαμόρφωση του openABEKT. Τα σημαντικότερα λογισμικά των 

OPACs που μελετήθηκαν ήταν τα: Koha, Primo, Blacklight και Bibliocommons. 

Για να γίνει περισσότερο κατανοητή και εύληπτη η διαδικασία ένταξης των νέων 

λειτουργιών στο openABEKT, η παρουσίαση διαρθρώνεται κατά αντιπαράσταση OPACs 

που μελετήθηκαν και της αντίστοιχης προσαρμογής που έγινε στο openABEKT4 

(Αναζήτηση, Αποτελέσματα και Προβολή εγγραφής) τόσο για τη Βιβλιογραφική όσο και 

για την Καθιερωμένη οντότητα5. Κάθε φορά δίνεται επίσης έμφαση στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που αξιοποιήθηκαν στα αντίστοιχα ειδικά περιβάλλοντα (π.χ. 

προηγμένη αναζήτηση, αποτελέσματα και παρουσίαση αντιτύπων και τευχών, 

διασυνδέσεις στη σελίδα της εγγραφής κλπ.).  

 

                                                           
3 Με τον όρο διάταξη αναφερόμαστε στην τελευταία βιβλιογραφική ή καθιερωμένη δημοσιευμένη 
εκδοχή του σχήματος από την IFLA. 
4 Τα στιγμιότυπα που προβάλλονται από το openABEKT αντλήθηκαν από την εφαρμογή OPAC της 

Βιβλιοθήκης της Βουλής (https://parliament.openabekt.gr).  

5 Ο όρος οντότητα στο παρόν άρθρο χρησιμοποιείται τόσο για τις επιμέρους οντότητες των διατάξεων 
(Τεκμήριο, Αντίτυπο, Πρόσωπο, Θέμα κλπ.) όσο και για κάθε μια από τις δύο διατάξεις, Βιβλιογραφική 
και Καθιερωμένη. 

https://parliament.openabekt.gr/
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Μεθοδολογία και Υλοποίηση 
Η μεθοδολογία υλοποίησης στηρίχθηκε σε τέσσερις βασικούς άξονες: α) την επισκόπηση 

OPACs εθνικών, δημόσιων και ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών από την Ελλάδα αλλά και 

διεθνώς (κυρίως Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία) β) την όσο το δυνατόν καταλληλότερη 

αξιοποίηση του σχήματος UNIMARC σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις του από 

την IFLA (Bibliographic και Authorities 2016-218) [12] [14] και την ταυτόχρονη 

προσαρμογή του μοντέλου FRBR γ) τους κανόνες ISBD [10] και GARR [15] για τη διάταξη 

και τη στίξη των μεταδεδομένων δ) τη χρηστικότητα και τη λειτουργικότητα της 

υπηρεσίας με βάση νέα δυναμικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της ευρείας 

κοινότητας του openABEKT και ε) τη συνέπεια με την προηγούμενη έκδοση του ΑΒΕΚΤ 

5.6 ώστε να υπάρχει λογική συνέχεια τόσο στη λειτουργικότητα όσο και στην πρόσληψη 

της υπηρεσίας από τους χρήστες. 

Γλωσσικός εμπλουτισμός περιβάλλοντος Ανακάλυψης 
Ο κατάλογος του openABEKT στην τελευταία του έκδοση διατίθεται πλέον σε δίγλωσσο 

περιβάλλον (ελληνικό και αγγλικό) τόσο για τις ετικέτες των πεδίων όσο και για τα 

μεταδεδομένα. Οι αγγλικοί όροι βασίστηκαν ως επί το πλείστον στις εκδόσεις της 

διάταξης UNIMARC αλλά όχι κατά αποκλειστικότητα.  

Επειδή πρόθεση του καταλόγου ήταν μια πιο απλή και κατανοητή γλώσσα για 

διαφορετικές κατηγορίες χρηστών (επαγγελματίες της πληροφόρησης ή απλοί χρήστες 

με μεγάλη ποικιλία νοοτροπίας και αναγκών), όπου υπήρχαν πολύ αναλυτικοί ή 

ιδιαίτερα τεχνικοί όροι, αυτοί αποδόθηκαν πιο απλουστευμένα έτσι ώστε να είναι πιο 

φιλικοί και κατανοητοί στην ευρύτερη κοινότητα. Ιδιαίτερη συμβολή σε αυτό είχαν 

φυσικά οι κατάλογοι που εξετάστηκαν από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα. 

Η λογική απλοποίησης ακολουθήθηκε για την απόδοση των αγγλικών και ελληνικών 

όρων εξίσου για τη Βιβλιογραφική και την Καθιερωμένη διάταξη και αφορούσε, όπως 

αναφέρθηκε, τις ετικέτες των πεδίων αλλά και τις τιμές (μεταδεδομένα) που 

τροφοδοτούνται από ελεγχόμενα λεξιλόγια (π.χ. γλώσσες, χώρες, ρόλοι κλπ.). 

Ουσιαστικά η απόδοση των όρων προσπάθησε: α) να εναρμονίζεται με τη 

βιβλιοθηκονομική ορολογία του προτύπου, σεβόμενη την αρχική απόδοση της αγγλικής 

έκδοσης β) να απηχεί τις γενικότερες τάσεις απλοποίησης άλλων καθολικότερων 

σχημάτων (π.χ. Dublin Core) γ) να χαρακτηρίζεται από λεκτική συνέπεια (π.χ. επιλέχθηκε 

παντού ο ενικός αριθμός) και δ) να εξομαλύνει δυσνότητους ή ξεπερασμένους σε χρήση 

όρους-κυρίως στην ελληνική τους απόδοση-με σκοπό την ομαλή πρόσληψή τους από μια 

ευρύτερη κοινότητα χρηστών. 
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Πρέπει να επισημάνουμε επίσης ότι οι όροι που υιοθετήθηκαν αποτελούν ad hoc 

προτάσεις για το openABEKT και επιδέχονται τροποποίησης ή βελτίωσης στο μέτρο της 

πρόσληψής τους από την κοινότητα (βιβλιοθηκονομική ή μη). 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια παραδείγματα όρων που 

εξομαλύνθηκαν κυρίως στο ελληνικό περιβάλλον. Στις Εικ. 2-5 απεικονίζεται η διγλωσσία 

στα αντίστοιχα περιβάλλοντα του openABEKT. 

Περιβάλλον 
όπου 
συναντάται 

Οντότητα Είδος όρου Όρος από 
αγγλική 
έκδοση 
Unimarc 

Απόδοση 
όρου 
(αγγλικά) 

Απόδοση 
όρου 
(ελληνικά) 

Αναζήτηση, 
Αποτελέσματα, 
Προβολή 
εγγραφής 

Βιβλιογραφική ετικέτα 
πεδίου 

Type Type Τύπος 
περιεχομένου 

Αναζήτηση, 
Αποτελέσματα, 
Προβολή 
εγγραφής 

Βιβλιογραφική μεταδεδομ
ένα 

Language 
materials, 
except 
manuscript 

Language 
material 

Γλωσσικό 
υλικό 

Αναζήτηση, 
Αποτελέσματα, 
Προβολή 
εγγραφής 

Βιβλιογραφική μεταδεδομ
ένα 

Language 
materials, 
manuscript 

Language 
material 
(manuscrip
t) 

Γλωσσικό 
υλικό 
(χειρόγραφα) 

Αναζήτηση, 
Αποτελέσματα, 
Προβολή 
εγγραφής 

Βιβλιογραφική μεταδεδομ
ένα 

Monographic Monograph
ic 

Μονογραφικό 
έργο 

Αναζήτηση, 
Αποτελέσματα, 
Προβολή 
εγγραφής 

Βιβλιογραφική μεταδεδομ
ένα 

Analytic 
(component 
part) 

Component 
part 

Τμήμα έργου 

Αναζήτηση, 
Αποτελέσματα, 
Προβολή 
εγγραφής 

Βιβλιογραφική ετικέτα 
πεδίου 

Responsibility Creator/Co
ntributor 

Δημιουργός/Σ
υντελεστής 

Αναζήτηση, 
Αποτελέσματα, 
Προβολή 
εγγραφής 

Βιβλιογραφική ετικέτα 
πεδίου 

Relationship 
designator 

Role Ρόλος 

Προβολή 
εγγραφής 
 

Βιβλιογραφική, 
Καθιερωμένη 

ετικέτα 
πεδίου 

Affiliation Affiliation Σχετιζόμενος 
φορέας 

Προβολή 
εγγραφής 

Βιβλιογραφική ετικέτα 
πεδίου 

Related titles 
block 

Other titles Άλλοι τίτλοι 
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Προβολή 
εγγραφής 

Βιβλιογραφική ετικέτα 
πεδίου 

Linking entry 
block 

Relations Σχέσεις με 
άλλα έργα 

Αποτελέσματα, 
Προβολή 
εγγραφής 

Καθιερωμένη ετικέτα 
πεδίου 

Used for Used for Χρησιμοποιείτ
αι αντί 

Αποτελέσματα, 
Προβολή 
εγγραφής 

Καθιερωμένη ετικέτα 
πεδίου 

See See Δείτε 

Πίν. 1: Διγλωσσία περιβάλλοντος openABEKT - OPAC 

 

 

Εικ. 2: Ελληνικό περιβάλλον OPAC openABEKT. Facets και Αποτελέσματα 
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Εικ. 3: Αγγλικό περιβάλλον OPAC openABEKT. Facets και Αποτελέσματα 

 

Εικ. 4: Ελληνικό περιβάλλον OPAC openABEKT. Προβολή εγγραφής 
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Εικ. 5: Αγγλικό περιβάλλον OPAC openABEKT. Προβολή εγγραφής 

 

Αναζήτηση-πλοήγηση 
Το κομμάτι της αναζήτησης διακρίνεται ουσιαστικά σε δύο μέρη: α) τη λειτουργία των 

Facets, δηλαδή των καθορισμένων ευρετηρίων που έχουν το ρόλο ελεγχόμενων φίλτρων 

αναζήτησης και β) τη φόρμα της αναζήτησης που μπορεί να είναι είτε απλή είτε 

προηγμένη6.  

Και για τις δύο λειτουργίες έπρεπε να επιλεγούν τα ευρετήρια που θα αποτελούν τις 

διόδους εντοπισμού μιας εγγραφής. Η λογική της επιλογής των ευρετηρίων στο 

openABEKT ακολούθησε: α) τις πρακτικές καταλόγων άλλων βιβλιοθηκών β) τις ανάγκες 

μιας ιδιαίτερα ευρείας κοινότητας χρηστών, με μεγάλη ποικιλία περιεχομένου και με 

έμφαση στις Δημοτικές και τις Δημόσιες βιβλιοθήκες γ) την ομαδοποίηση και αναγωγή 

των δεδομένων σε γενικότερα ευρετήρια χωρίς την παρέκκλιση από το πρότυπο και δ) 

τον περιορισμό ορισμένων ευρετηρίων είτε στα Facets είτε στην Αναζήτηση για 

βελτιστοποίηση και οικονομία στην εμπειρία της αναζήτησης (π.χ. τιμές τοποθεσίας και 

συλλογής μόνο ως φίλτρα στα Facets). 

                                                           
6  Η απλή αναζήτηση ουσιαστικά είναι μέρος της προηγμένης, γι’ αυτό και δεν αναφέρεται εδώ. 
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Στον Πίνακα 2 απεικονίζονται τα ευρετήρια που επιλέχτηκαν στο openABEKT τόσο για τα 

Facets όσο και για τη φόρμα της αναζήτησης. 

Ευρετήριο Αναδιπλούμενο 
Facet 

Φόρμα 
Αναζήτησης 

Περιοχή ή πεδίο 
UNIMARC 

Οντότητα 
Αντιτύπων 

Τίτλος  X 200 + 5ΧΧ  

Δημιουργός/Συν
τελεστής 

X X 7ΧΧ  

Χρονολογία X X 100/9-16  

Θέμα X X 6ΧΧ  

Αναγνωριστικό  X 0ΧΧ, 856  

Ταξινομικός αρ.  X 675, 676, 680, 
686 

 

Περιγραφή  X 2ΧΧ  

Σημειώσεις  X 3ΧΧ  

Αρ. εισαγωγής  X  X 

Ταξιθετικό 
σύμβολο 

 X  X 

Τοποθεσία X   X 

Συλλογή X   X 

Διαθεσιμότητα/
Ψηφιακό αρχείο 

X   X 

Κατάσταση 
εγγραφής 

X  Σύστημα  

Τύπος 
περιεχομένου 

X  RL/6  

Επίπεδο έργου X  RL/7  

Γλώσσα X  101a  

Χώρα X  102a  

Ρόλος X  7XX $4  

Κοινό X  100/17-19  

Σειρά X X 410, 411  

Οπουδήποτε  X Όλα τα 
προηγούμενα 

Όλα τα 
προηγούμενα 

Πίν. 2: Ευρετήρια στα Facets και τη φόρμα Αναζήτησης 

Faceted searching 

Τα Facets αποτελούν κατηγορίες ευρετηρίων πρότυπων λεξιλογίων (π.χ. τύπος 

περιεχομένου, χώρα, σειρά, θέματα κλπ.) που δίνουν τη δυνατότητα φιλτραρίσματος 

των εγγραφών με ελεγχόμενο τρόπο.  

Όπως δείχνουν τα παραδείγματα (Εικ. 6-8) τα αναδιπλούμενα ευρετήρια στα αριστερά 

προσφέρουν ευελιξία και εξοικονόμηση χώρου. Επίσης ο χρήστης πατώντας την επιλογή 
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περισσότερα μπορεί να διατρέξει όλο το ευρετήριο και να ταξινομήσει τους όρους του 

μέσα από το αναδυόμενο παράθυρο. 

   

Εικ. 6: Stanford University  Library Catalogue: https://searchworks.stanford.edu 

https://searchworks.stanford.edu/
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Εικ. 7: Stanford University Library Catalogue: https://searchworks.stanford.edu 

 

Εικ. 8: Βιβλιοθήκη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου: http://search.lib.auth.gr/ 

https://searchworks.stanford.edu/
http://search.lib.auth.gr/
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             Η Γερμανική ψηφιακή βιβλιοθήκη (Εικ. 9) δίνει επιπλέον τη δυνατότητα αναζήτησης 

μέσα στα ευρετήρια των Facets, κάτι που αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμο σε πολύ 

μεγάλες συλλογές με εύρος λεξιλογίων. 

 

Εικ. 9: Deutsche Digitale Bibliothek: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de 

Το openABEKT (Εικ. 10-11) αντλεί από τα παραδείγματα αυτά, υιοθετώντας τη λογική της 

πολλαπλής επιλογής τιμών και της δυνατότητας περιήγησης και ταξινόμησης σε όλα τα 

Facets-ευρετήρια. Όταν σε ένα ευρετήριο υπάρχουν περισσότερες από δέκα τιμές ο 

χρήστης εισέρχεται σε όλο το ευρετήριο, όπου μπορεί να το διατρέξει ανά σελίδα και να 

κάνει αλφαβητική ταξινόμηση ή ταξινόμηση με βάση το πλήθος των τιμών.   

Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο στοιχείο είναι ότι το openABEKT ευρετηριάζει και ομαδοποιεί 

ακόμα και τις μη έγκυρες τιμές (Μη έγκυρη τιμή), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στη 

βιβλιοθήκη να απομονώσει και να διορθώσει αναδρομικά λάθη που πέρασαν κατά τη 

μαζική επεξεργασία εγγραφών (π.χ. εισαγωγή εγγραφών). 

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
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Εικ.10: openABEKT faceted searching 

 

Εικ.11: openABEKT faceted searching 
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Ανάμεσα στα Facets που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτά των 

Προσκτήσεων ή Holdings (διαθεσιμότητα αντιτύπων, συλλογή ή τοποθεσία που 

ανήκουν, αντίτυπα σε ψηφιακή μορφή κλπ.).  

Η περίπλοκή δομή που μπορεί να έχουν οι τοποθεσίες ή οι συλλογές μιας βιβλιοθήκης 

απεικονίζεται ιεραρχικά σε κάποιους καταλόγους (Εικ. 12), προσφέροντας από τη μία 

δυναμική θησαυρού στην αναζήτηση και από την άλλη ευελιξία στην οργάνωση και τη 

διαχείριση του περιεχομένου της βιβλιοθήκης και είναι κάτι που σκοπεύει να εντάξει το 

openABEKT στις επόμενες εκδόσεις του.  

 

Εικ.12: Εθνική Βιβλιοθήκη της Φιλανδίας: https://www.kansalliskirjasto.fi/en 

Στην Εικ. 13 βλέπουμε πως τα πεδία από την οντότητα των Αντιτύπων Τοποθεσία, 

Συλλογή και Διαθεσιμότητα τροφοδοτούν στο openABEKT επιπλέον ευρετήρια στα 

Facets της Ανακάλυψης, καθιστώντας δυνατή την ενιαία αναζήτηση σε διαφορετικές 

οντότητες (Οντότητα Τεκμηρίου και Οντότητα Αντιτύπου ή Manifestation και Item με 

όρους FRBR).  

Είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι, μέσα από το ευρετήριο Κατάσταση 

εγγραφής η βιβλιοθήκη μπορεί να δει συνολικά ποιες εγγραφές προβάλλονται ανοιχτά 

στο δημόσιο κατάλογο (Δημοσιευμένη) και ποιες προβάλλονται αποκλειστικά στο 

προσωπικό της βιβλιοθήκης (εγγεγραμμένοι χρήστες). Η λειτουργία αυτή είναι 

σημαντική για περιπτώσεις που ο φορέας επιθυμεί  να αποκρύψει τη δημόσια προβολή 

https://www.kansalliskirjasto.fi/en
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προστατευόμενου υλικού (π.χ. σπάνιο και ευαίσθητο υλικό ή με περιορισμένη χρήση και 

δικαιώματα, υλικό για εσωτερική χρήση, προσωπικά δεδομένα κλπ.).   

 

Εικ. 13: Πληροφορίες αντιτύπων στα Facets: openABEKT 

Advanced searching 

Το περιβάλλον της προηγμένης ή σύνθετης αναζήτησης αντιμετωπίζεται λίγο ως πολύ με 

τον ίδιο τρόπο στους περισσότερους καταλόγους (Εικ. 14-17). Ειδικότερα υπάρχει μια 

φόρμα με δυνατότητα ελεύθερης αναζήτησης σε διαφορετικά ευρετήρια που μπορούν 

να συνδυαστούν με λογικούς τελεστές (ή, και, όχι) καθώς και με συγκεκριμένες 

παραμέτρους για κάθε όρο αναζήτησης που πληκτρολογείται (αρχίζει με, περιέχει, είναι 

ακριβώς).  

Η λογική υλοποίησης μοιάζει πολύ με αυτή των Facets, ωστόσο εδώ ο χρήστης είναι 

ελεύθερος να πληκτρολογήσει αυτός τους όρους αναζήτησης και όχι να τους επιλέξει 

από ένα προεπιλεγμένο μενού (Facets). Η φόρμα της ελεύθερης αναζήτησης μπορεί 

ακόμα σε αρκετές περιπτώσεις να συνδυάζεται με προεπιλεγμένα ευρετήρια Facets, 
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διευρύνοντας περισσότερο τα κριτήρια εντοπισμού και προσφέροντας μεγαλύτερη 

εξειδίκευση στην αναζήτηση7 (Εικ. 14-17).  

Οι περισσότεροι κατάλογοι επίσης δίνουν την ευχέρεια συνδυασμού κριτηρίων 

ταυτόχρονα από τις βιβλιογραφικές εγγραφές και από τις εγγραφές των αντιτύπων (Εικ. 

15-17). 

 
 

Εικ. 14: University of Oxford Library Catalogue: http://solo.bodleian.ox.ac.uk 

 

Εικ. 15: Stanford University Library Catalogue: https://searchworks.stanford.edu/advanced 

                                                           
7 Οι δίοδοι πρόσβασης που δίνει ένας κατάλογος στο περιεχόμενο είναι γενικά θέμα πολιτικής της κάθε 

βιβλιοθήκης και εξαρτάται από τις ανάγκες των χρηστών, τη συλλογή αλλά και τις δυνατότητες που δίνει 

το εκάστοτε σχήμα ή σύστημα.  

 

http://solo.bodleian.ox.ac.uk/
https://searchworks.stanford.edu/advanced
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Εικ. 16: Boston Public Library: https://bpl.bibliocommons.com/search 

 

Εικ. 17: Κατάλογος ΕΒΕ: https://catalogue.nlg.gr/Search/Advanced 

https://bpl.bibliocommons.com/search
https://catalogue.nlg.gr/Search/Advanced
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Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το περιβάλλον της προηγμένης αναζήτησης αξιοποιείται 

στο μέγιστο βαθμό από το συνδυασμό Facets και ελεύθερης αναζήτησης.  Τα Facets στα 

αριστερά υποχρεωτικά επικοινωνούν, δηλαδή διαλειτουργούν, με τη φόρμα 

αναζήτησης, καθώς όταν πραγματοποιείται ένα ερώτημα αυτόματα ενημερώνονται και 

τα ευρετήρια των Facets από τα αποτελέσματα που παρήγαγε το ερώτημα αυτό (Εικ. 18).   

 

Εικ. 18: openABEKT: ενημέρωση ευρετηρίων Facets μετά από αναζήτηση με τον όρο «ιστορία» στο πεδίο Θέμα 

Η ταξινόμηση των αποτελεσμάτων είναι επίσης μια σημαντική λειτουργία που παρέχεται 

σε όλους τους καταλόγους. Στο openABEKT επιλέχτηκαν επτά κριτήρια ταξινόμησης για 

τη βιβλιογραφική και πέντε για την καθιερωμένη οντότητα (Εικ. 19-20). Εκτός από τα 

συνήθη κριτήρια ταξινόμησης πολύ σημαντικά κρίθηκαν αυτά της τροποποίησης των 

εγγραφών αλλά της αλφαβητικής διάταξης των καθιερωμένων επικεφαλίδων με τα 

προφανή οφέλη που έχει κάθε μια από τις επιλογές αυτές για τους χρήστες. Ο Πίνακας 

3 συνοψίζει τα κριτήρια ταξινόμησης μαζί με τις ιδιαίτερες παραμέτρους που 

συνυπολογίστηκαν και για τις 2 οντότητες. 
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Οντότητα Κριτήριο 
ταξινόμησης 

Παράμετροι 

Βιβλιογραφική,
Καθιερωμένη 

Συνάφεια σύστημα 

Βιβλιογραφική,
Καθιερωμένη 

Τίτλος/Επικεφαλί
δα Α-Ω 

εφαρμογή stopwords οριστικών άρθρων για τις 
γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, 
Γαλλικά Ισπανικά, Ρώσικα, Πορτογαλικά 

Βιβλιογραφική,
Καθιερωμένη 

Τίτλος/Επικεφαλί
δα Ω-Α 

εφαρμογή stopwords οριστικών άρθρων για τις 
γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, 
Γαλλικά Ισπανικά, Ρώσικα, Πορτογαλικά 

Βιβλιογραφική Έκδοση 
Παλαιότερη 

ενσωμάτωση όλων των χρονολογικών μοτίβων 
(μονές χρονολογίες, περίοδοι, ελλιπείς χρονολογίες 
κλπ.) 

Βιβλιογραφική Έκδοση Νεότερη ενσωμάτωση όλων των χρονολογικών μοτίβων 
(μονές χρονολογίες, περίοδοι, ελλιπείς χρονολογίες 
κλπ.) 

Βιβλιογραφική,
Καθιερωμένη 

Τροποποίηση 
Παλαιότερη 

ενσωμάτωση όλων των χρονολογικών μοτίβων 
(μονές χρονολογίες, περίοδοι, ελλιπείς χρονολογίες 
κλπ.) 

Βιβλιογραφική,
Καθιερωμένη 

Τροποποίηση 
Νεότερη 

ενσωμάτωση όλων των χρονολογικών μοτίβων 
(μονές χρονολογίες, περίοδοι, ελλιπείς χρονολογίες 
κλπ.) 

Πίνακας 3: Λειτουργία ταξινόμησης στο openABEKT 

 

Εικ. 19: openABEKT: Δυνατότητα ταξινόμησης αποτελεσμάτων με διάφορα κριτήρια - Βιβλιογραφική οντότητα 
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Εικ. 20: openABEKT: Δυνατότητα ταξινόμησης αποτελεσμάτων με διάφορα κριτήρια - Καθιερωμένη οντότητα 

Οπτικοποίηση εγγραφών και FRBR προσεγγίσεις 

FRBR-ization καταλόγων 

Εδώ και κάποια χρόνια έχουν αναπτυχθεί εργαλεία που μετατρέπουν και 

αναδιαμορφώνουν κυρίως MARC ομάδες δεδομένων στις FRBR οντότητες του Έργου και 

των παραγόμενων Εκφράσεων και Εκδηλώσεων (FRBRization process). Η διαδικασία 

αυτή δεν είναι αυτονόητη και κατά συνέπεια πάντοτε αποτελεσματική, καθώς οι 

κατάλογοι των βιβλιοθηκών περιέχουν πολλά λάθη, ελλείψεις ή ποικιλομορφίες στα 

δεδομένα [26].  

Αφετέρου η διασπορά Work και Expression εννοιών σε όλο το πρότυπο (βλ. ενότητα 

Συζήτηση) κάνει ακόμα δυσκολότερη τη διάκριση και τη διατήρηση του συνόλου των 

αρχικών δεδομένων στις νέες οντότητες μέσα από τη διαδικασία του FRBRization [26]. 

Στη δυσκολία της διαδικασίας αυτής συνηγορεί και το γεγονός ότι το FRBR είναι ένα 

θεωρητικό μοντέλο που αναπτύχθηκε χωρίς κάποιο συγκεκριμένο σχήμα κατά νου και 

ότι κάθε σχήμα ανάλογα με τις ανάγκες που καλύπτει έχει διαφορετικά επίπεδα 

σημασιολογικής και δομικής ανάλυσης και διάρθρωσης.   

Η συνήθης τεχνογνωσία που ενσωματώνουν τα εργαλεία αυτά είναι η κύρια 

σταχυολόγηση των Έργων σε μια ομάδα δεδομένων με τη χρήση κλειδιών όπως 

Δημιουργός (70Χ), διάφορες μορφές του Τίτλου ή στοιχεία από το Record Label και ο 
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ακόλουθος εντοπισμός των παραγόμενων Εκφράσεων και Εκδηλώσεων σε αυτή την 

ομάδα δεδομένων [23] [24] [26]. Τα κυριότερα από αυτά παρουσιάζονται στο άρθρο των 

Decourselle et al. [4], όπου επισημαίνεται επίσης η σπουδαιότητα του μετέπειτα 

καθαρισμού και του σημασιολογικού εμπλουτισμού των δεδομένων.  

Παρουσίαση εγγραφών 

Για την παρουσίαση των εγγραφών στους καταλόγους είτε στο περιβάλλον των 

αποτελεσμάτων αναζήτησης είτε στην μεμονωμένη προβολή της εγγραφής εξετάστηκαν 

κυρίως παραδείγματα που ενσωματώνουν αναδρομικές διαδικασίες FRBRization [4] [6] 

[26] ή και το FRBR μοντέλο εξ αρχής. Ο στόχος ήταν να αναδειχτεί η στροφή των 

καταλόγων από την παρουσίαση μιας επίπεδης-μέχρι τώρα-λίστας εγγραφών σε ένα 

δυναμικό δίκτυο οντοτήτων, καθώς και η προσέγγιση ενός τέτοιου δικτύου στο 

openABEKT. 

Λίστα αποτελεσμάτων εγγραφών 

Σε όλους τους καταλόγους που εξετάστηκαν, μετά από μια αναζήτηση παράγεται η λίστα 

των αποτελεσμάτων (Εικ. 21-27). Συνήθως κάθε εγγραφή δίνει μια συνοπτική περιγραφή 

του τεκμηρίου με τα βασικά του στοιχεία όπως Τίτλος, Τύπος υλικού, Δημιουργοί ή 

Συντελεστές, Χρονολογία αλλά και πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα του (ηλεκτρονική 

ή αναλογική) και την Τοποθεσία. Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η διάκριση των τύπων 

περιεχομένου με χαρακτηριστικά εικονίδια, όταν δεν διατίθεται το εξώφυλλο.  

Μία κοινή λειτουργία των καταλόγων είναι ότι συναθροίζουν τις διαφορετικές εκδοχές 

του ίδιου έργου, ακολουθώντας την FRBR λογική για τις πολλαπλές Εκφράσεις ή 

Εκδηλώσεις των Έργων [6]. Η συνάθροιση αυτή εντοπίζεται σε μια “πατρική” εγγραφή 

και μπορεί να υποδηλώνεται κάθε φορά με διαφορετική ορολογία: multiple-versioning 

(Εικ. 21), editions (Εικ. 22) ή related resources (Εικ. 24).  

Στη περίπτωση μάλιστα του καταλόγου Trove (Εικ. 22-23) συναθροίζονται και οι 

επιμέρους βιβλιοθήκες από τις οποίες διατίθεται το τεκμήριο, καθώς έχει και τη 

λειτουργία εθνικού συλλογικού καταλόγου.  

Ένα άλλο παράδειγμα συνάθροισης διαφορετικών Εκδηλώσεων (Manifestations) δίνεται 

από τον κατάλογο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Εικ. 26) όπου μία εγγραφή 

συναθροίζει ταυτόχρονα την ηλεκτρονική και την αναλογική έκδοση του έργου 

(εκδηλώσεις με διαφορετικό μέσο): Adorning the world: art of the Marquesas Islands. 
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Εικ. 21: Danish National Library Catalogue: https://rex.kb.dk/ 

 

Εικ. 22: National Library of Australia-Trove Catalogue: https://trove.nla.gov.au 

https://rex.kb.dk/
https://trove.nla.gov.au/
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Εικ. 23: National Library of Australia-Trove Catalogue: https://trove.nla.gov.au 

 

 
Εικ. 24: British Library Catalogue: http://explore.bl.uk 

https://trove.nla.gov.au/
http://explore.bl.uk/
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Εικ. 25: Οι διαφορετικές εκδοχές του βιβλίου «Art» από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη: http://explore.bl.uk 

 

Εικ. 26: Oxford University Library Catalogue: http://solo.bodleian.ox.ac.uk 

Ο κατάλογος ΑΣΕΛΙς (Εικ. 27) αποτελεί ένα διαφορετικό παράδειγμα (paradigm) εξ 

αρχής-εφαρμογής των οντολογιών FRBR, FRAD [9] και FRSAD [11]. Είναι πολύ 

ενδιαφέρον ότι στον κατάλογο γίνεται ενιαία διαχείριση των FRBR κλάσεων: Έργα, 

Εκφράσεις, Εκδόσεις, Έννοιες, Οργανισμοί κλπ. ομαδοποιούνται στο ίδιο γραφικό 

περιβάλλον αναζήτησης, πράγμα που συμβαίνει και για τα αποτελέσματα. Στη συνέχεια 

http://explore.bl.uk/
http://solo.bodleian.ox.ac.uk/
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ο χρήστης μπορεί να φιλτράρει τα αποτελέσματα αυτά ανάλογα με τον τύπο της κλάσης 

(Έργο, Οργανισμός, Πρόσωπο κλπ.).  

 

Εικ. 27: Κατάλογος ΑΣΕΛΙς: http://www.greekhistoryrepository.gr 

Στο  openABEKT προβάλλεται η λίστα των αποτελεσμάτων χωρίς να έχει γίνει κάποια 

διαδικασία FRBRization, καθώς αυτό δεν αποτελούσε στόχο της παρούσας έκδοσης. 

Κάθε εγγραφή τεκμηρίου παρουσιάζει τα βασικά μεταδεδομένα του, ενώ στο 

περιβάλλον του εγγεγραμμένου χρήστη υπάρχει η ένδειξη αν η εγγραφή προβάλλεται 

δημόσια (Δημοσιευμένη) ή όχι. Τα εξώφυλλα των τεκμηρίων αντλούνται από τη 

βιβλιογραφική βάση της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ8 μέσω της ταύτισης του ISBN 10 ή 13 (Εικ. 28).  Σε 

περίπτωση απουσίας εξωφύλλου στη βάση, επιλέχθηκαν κατάλληλα γραφικά εικονίδια 

απεικόνισης όλων των τύπων περιεχομένου: γλωσσικό και χαρτογραφικό υλικό, 

ηχογραφήσεις, παρτιτούρες, δισδιάστατα γραφικά, αντικείμενα τέχνης, πολυμέσα και 

ηλεκτρονικές πηγές. 

                                                           
8 Η υπηρεσία http://www.biblionet.gr διατίθεται εξ ολοκλήρου από τις υποδομές νέφους του ΕΚΤ. 

http://www.greekhistoryrepository.gr/
http://www.biblionet.gr/
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Εικ. 28: openABEKT: Γραφικό εικονίδιο απεικόνισης Γλωσσικού υλικού όταν δεν υπάρχει εξώφυλλο 

Σε σχέση με την οντότητα των αντιτύπων (Items), οι περισσότεροι κατάλογοι τα 

οργανώνουν και τα προβάλλουν ανάλογα με την Τοποθεσία στην οποία ανήκουν (Εικ. 

29).  

Η ανάλυση των αντιτύπων και των τευχών στο openABEKT γίνεται ήδη από την προβολή 

των αποτελεσμάτων (Εικ. 30-31), χωρίς ο χρήστης να αναγκάζεται να προβεί στο 

περιβάλλον προβολής της εγγραφής για το τεκμήριο. Τα αντίτυπα παρουσιάζονται ανά 

τοποθεσία και ο χρήστης μπορεί να ξεδιπλώσει όλες ή αποκλειστικά την τοποθεσία που 

τον ενδιαφέρει για να εξετάσει τη διαθεσιμότητα ή άλλα στοιχεία του αντιτύπου (π.χ. 

συλλογή, ταξιθετικό σύμβολο, αρίθμηση κλπ). Επίσης έχει τη δυνατότητα να ταξινομήσει 

τα αντίτυπα και τα τεύχη με διάφορα κριτήρια (π.χ. Κατάσταση, Έτος, Τόμος κλπ.) ή και 

να τα διατρέξει με τη σελιδοποίηση, στοιχείο ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις πολλών 

διαφορετικών τευχών (περιοδικά έργα). Τέλος αν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο ψηφιακό 

αρχείο (αντίτυπο από ψηφιοποίηση, εικόνα εξωφύλλου κλπ.) μπορεί να το προβάλλει 

και να το διαχειριστεί σύμφωνα με την άδεια διάθεσης του (Εικ. 30). 
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Εικ. 29: Harvard University Library Catalogue: https://hollis.harvard.edu 

 

Εικ. 30: openABEKT: Παρουσίαση βιβλιογραφικής εγγραφής και αντιτύπων με αναλογικό και ψηφιακό αρχείο στα 

αποτελέσματα 

https://hollis.harvard.edu/
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Εικ. 31: openABEKT: Παρουσίαση βιβλιογραφικής εγγραφής και τευχών στα αποτελέσματα 

Στο σημείο αυτό είναι ενδιαφέρον να σταθούμε στο κομμάτι των ψηφιοποιημένων 

τεκμηρίων. Σύμφωνα με τη λογική του FRBR τα ψηφιοποιημένα τεκμήρια θεωρούνται 

αναπαραγωγές (reproduced Manifestations) της αρχικής αναλογικής Εκδήλωσης 

(Manifestation) μιας Έκφρασης (Expression) καθώς ουσιαστικά αυτό που διαφοροποιεί 

τις δύο Eκδηλώσεις είναι το μέσο (medium) [25]. 

Με αυτή την έννοια το FRBR προκρίνει τη δημιουργία εγγραφής-εκδήλωσης για ένα 

ψηφιοποιημένο τεκμήριο, το οποίο με τη σειρά του πραγματώνεται με ένα τουλάχιστον 

ψηφιακό αντίτυπο. Σημειώνουμε επίσης ότι η λογική του item-to-item για τον 

προσδιορισμό των σχέσεων αναπαραγωγής επιτρέπεται στο FRBR μόνο σε περίπτωση 

που δεν διαφοροποιείται το μέσο, πράγμα όμως που δεν συμβαίνει με τις 

ψηφιοποιήσεις [25]. 

Σε αρκετούς καταλόγους ωστόσο τα ψηφιοποιημένα τεκμήρια διατίθενται από μια 

ψηφιακή τοποθεσία (Networked Resource) προσαρτημένη στην οντότητα του Αντιτύπου 

(Item), η οποία πραγματώνει μια αναλογική-και όχι ψηφιακή-Εκδήλωση (Manifestation). 

Η οπτική που δίνουν ορισμένοι κατάλογοι (Εικ. 29, 32-34) θεωρώντας τις 

ψηφιοποιημένες εκδοχές αναλογικών τεκμηρίων ως αντίτυπα τους (items) και όχι ως 

αναπαραγόμενες Εκδηλώσεις τους (Reproduced Manifestations) είναι καθόλα θεμιτή και 

μπορεί να επαφίεται κάθε φορά στην πολιτική που υιοθετεί η βιβλιοθήκη.  
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Μάλιστα η οπτική αυτή είναι από μόνη της ικανή ώστε να δημιουργείται το ευρετήριο 

Digitised copies (=ψηφιοποιημένα αντίτυπα) (Εικ. 33-34) για τις ψηφιοποιημένες 

συλλογές της βιβλιοθήκης. Ειδικότερα τα ψηφιοποιημένα αντίτυπα (εδώ πρόκειται 

κυρίως για παράγωγα του Google Books Library Project) κατατάσσονται στα φυσικά 

τεκμήρια (Physical Items) (Εικ. 32-33) και σε μια χωριστή ψηφιακή συλλογή και 

τοποθεσία παράλληλα με τις άλλες φυσικές τοποθεσίες της Βιβλιοθήκης. 

Όπως και να ‘χει, η προσέγγιση της ηλεκτρονικής/ψηφιακής τοποθεσίας είναι πολύ 

ενδιαφέρουσα καθώς η ψηφιοποίηση αντιμετωπίζεται ως διαφορετικό instance ενός 

item και προσφέρεται εξίσου η δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών συλλογών (π.χ. 

βασισμένων σε έργα ψηφιοποίησης) από μια βιβλιοθήκη, χωρίς απαραίτητα να 

υιοθετείται η υπεραναλυτική προσέγγιση του FRBR. 

 

Εικ.32: University of Oxford Library Catalogue: http://solo.bodleian.ox.ac.uk 

 

Εικ.33: University of Oxford Library Catalogue: http://solo.bodleian.ox.ac.uk 

http://solo.bodleian.ox.ac.uk/
http://solo.bodleian.ox.ac.uk/
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Εικ. 34: Oxford University Library Catalogue: http://solo.bodleian.ox.ac.uk 

Το openABEKT κατ’ επέκταση δεν περιορίζει την ευχέρεια της βιβλιοθήκης σχετικά με τη 

διαχείριση του ψηφιοποιημένου υλικού της, δίνοντας την ελευθερία να αποφασίσει 

σύμφωνα με την πολιτική που ακολουθεί, επιτρέποντας: α) είτε να επισυνάπτει ψηφιακά 

αρχεία σε φυσικά αντίτυπα β) είτε να δημιουργεί ψηφιακές τοποθεσίες για τα 

ψηφιοποιημένα αντίτυπα γ) είτε-ακολουθώντας την FRBR λογική-να δημιουργεί 

εγγραφές-εκδηλώσεις (manifestations) ως ψηφιακές αναπαραγωγές και να τις 

συσχετίζει με την εγγραφές-εκδήλωσεις των αναλογικών τεκμηρίων, δημιουργώντας 

επίσης ψηφιακά αντίτυπα για τις πρώτες. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, όταν δηλαδή το τεκμήριο είναι ηλεκτρονικό-ψηφιακό από τη 

φύση του (born-digital) μιλάμε έτσι και αλλιώς για μια χωριστή εγγραφή-εκδήλωση (e-

resource). 

Στο περιβάλλον των αποτελεσμάτων των καθιερωμένων επικεφαλίδων (Εικ. 35) 

συνήθως στους καταλόγους δίνεται εκτός από την προτιμώμενη ονομασία της 

οντότητας, οι εναλλακτικές (Χρήση για) και οι σχετιζόμενες ονομασίες (Δείτε επίσης). 

http://solo.bodleian.ox.ac.uk/
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Εικ. 35: Κατάλογος Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδας: https://catalogue.nlg.gr/Authority/Home 

Στο openABEKT (Εικ. 36-37) αξιοποιήθηκε, εκτός από τις εναλλακτικές και τις 

σχετιζόμενες αναφορές, η πληροφορία της γλώσσας της επικεφαλίδας (βλ. 

Biology=Βιολογία). Η υλοποίηση για τις πολύγλωσσες επικεφαλίδες αξιοποιεί τα 

δεδομένα από το σχήμα με την αντίστοιχη σηματοδότηση του $8 για τη γλώσσα 

αναγραφής. Κάθε διαφορετική επικεφαλίδα απεικονίζεται κάτω από την άλλη με τη 

λεκτική επεξήγηση της γλώσσας αναγραφής από δίπλα.  

https://catalogue.nlg.gr/Authority/Home
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Εικ. 36: openABEKT: αποτελέσματα καταλόγου καθιερωμένων επικεφαλίδων 

Επιπλέον για κάθε εγγραφή ο χρήστης πληροφορείται για το είδος και τον τύπο της 
επικεφαλίδας (π.χ. καθιερωμένη επικεφαλίδα ονόματος προσώπου), βλέπει τις 
εναλλακτικές αποδόσεις που μπορεί να έχει ή τις σχετικές αναφορές σε άλλες εγγραφές 
καθώς και το βιογραφικό του προσώπου, αν υπάρχει (Εικ. 37). 
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Εικ. 37: openABEKT: προβολή διασυνδέσεων παραπεμπτικών εγγραφών 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το openABEKT στοχεύει στην επιμέλεια και τον εμπλουτισμό 

των καταλόγων των βιβλιοθηκών με την πληροφορία της γλώσσας επικεφαλίδας ($8), 

πράγμα που θα ενισχύσει την αναζήτηση με τη γλώσσα ως Facet. 

Προβολή εγγραφής  

Για την προβολή μιας μεμονωμένης εγγραφής (Record view) στους περισσότερους 

καταλόγους ακολουθείται λίγο-πολύ η ίδια λογική: βασικά πληροφοριακά στοιχεία της 

εγγραφής προερχόμενα από πεδία μεταδεδομένων του σχήματος όπως τίτλοι, εκδοτικά 

στοιχεία, δημιουργοί, συντελεστές, εκδότες, σημειώσεις, φυσική περιγραφή, θεματική 

κατηγοριοποίηση, σχέσεις με άλλα έργα κλπ. για τη βιβλιογραφική οντότητα και στοιχεία 

που περιγράφουν και αναλύουν ένα πρόσωπο, θέμα, τίτλο κλπ. καθώς και όλες οι 

δυνατές αναγραφές ή οι σχέσεις τους για την καθιερωμένη οντότητα. 

Τα πεδία αυτά μάλιστα ανήκουν σε ευρύτερες κατηγορίες ή περιοχές (blocks) μέσα στο 

ίδιο το πρότυπο UNIMARC, κάθε μία από τις οποίες αναφέρεται σε διαφορετικά στοιχεία 

της εγγραφής. Το πρότυπο διακρίνει 9 βασικές τέτοιες περιοχές τόσο για τη 

βιβλιογραφική όσο και για την καθιερωμένη οντότητα (Εικ. 38-39). 
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Εικ. 38: UNIMARC: οι περιοχές της βιβλιογραφικής οντότητας 

 

Εικ.39: UNIMARC: οι περιοχές της καθιερωμένης οντότητας 

Εκτός των περιγραφικών στοιχείων της εγγραφής πολύ σημαντικό για την εμπειρία της 

Ανακάλυψης είναι το κομμάτι των διασυνδέσεων, δηλαδή τι είδους και πόσες σχέσεις 

μπορεί να έχει με άλλες εγγραφές, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχήματος (Σχ. 1-

2). 
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Σχ. 1: UNIMARC: Οι διασυνδέσεις της βιβλιογραφικής οντότητας 
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Σχ. 2: UNIMARC: Οι διασυνδέσεις της καθιερωμένης οντότητας 

Από την άλλη τα μεταδεδομένα στις περισσότερες των περιπτώσεων πρέπει να 

ακολουθούν συγκεκριμένη διάταξη και στίξη όπως υπαγορεύουν οι κανόνες του 

προτύπου ISBD [10], προσφέροντας λύση σε προβλήματα δομής και ομοιομορφίας των 

μεταδεδομένων.  

Το RDA [1] [27] που αποτελεί την επιτομή των προτύπων περιγραφής AACR2, ISBD [10] 

και GARR [15] αλλά και της οικογένειας των FRBR [8] [21] έχει καταφέρει να εξομαλύνει 

τον τρόπο περιγραφής, προσπαθώντας να δώσει καθολικότερες λύσεις σε ζητήματα 

τεκμηρίωσης νέων αντικειμένων (ψηφιακά τεκμήρια) και να προβάλλει όλες τις δυνατές 

σχέσεις τους με τις περιβάλλουσες οντότητες, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία αλλά και 

νέες προοπτικές τεκμηρίωσης στις βιβλιοθήκες.  

Η εμφάνιση των εγγραφών στο openABEKT ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό: α) τις 

διακριτές περιγραφικές περιοχές του UNIMARC β) τους κανόνες για τη στίξη και τη 

διάταξη των ISBD (βλ. Παράρτημα 1) και GARR γ) τη λογική των οντολογίών RDA, FRBR, 

FRAD, FRSAD δ) τα παραδείγματα υλοποίησης από προβολές εγγραφών άλλων OPACs 

και ε) την όσο το δυνατόν άρτια και λειτουργική εμφάνιση για τους χρήστες.  

Authority Record 
200#1$aGary$bRomain$8eng 
400 #1$5z0$aKacew$bRomain 
500 #1$5z0$aJapp,$bAlexander H. 
700#1$aΓκάρι$bΡομέν $8gre  
 

See Also reference Record 
200 #1$5z0$aJapp,$bAlexander H. 
 

Other lang or script reference 
Record 
200 #1$aΓκάρι$bΡομέν $8gre  
 

See reference Record 
200 #1$5z0$aKacew$bRomain 
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Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι καθώς το UNIMARC διαρκώς ενημερώνεται από την IFLA 

με νέα πεδία, όπου κρίθηκε αναγκαίο εμπλουτίστηκε η δομή αυτής της εμφάνισης. Από 

την άλλη πρόθεση του καταλόγου ήταν να καταστεί πιο φιλικός, ιδιαίτερα μάλιστα σε 

περιπτώσεις όπου οι διατάξεις ISBD και GARR παρουσίαζαν ελλείψεις ή ήταν ιδιαίτερα 

φορμαλιστικές (πρβλ. το σύμβολο = για τις πολύγλωσσες καθιερωμένες επικεφαλίδες). 

Σε όλους τους καταλόγους στην προβολή του τεκμηρίου δίνονται τα βασικά 

μεταδεδομένα του (Τίτλος, Περίληψη, Υπευθυνότητα, Χρονολογία, Τύπος υλικού κλπ.) 

καθώς και άλλα περιφερειακά στοιχεία όπως αξιολογήσεις χρηστών, προτεινόμενοι 

σχετικοί τίτλοι κλπ. (Εικ. 40). 

 

Εικ. 40: Boston Public Library Catalog: https://www.bpl.org 

Τα αναδιπλούμενα τμήματα (περιοχές) στην προβολή της εγγραφής προσφέρουν 

οικονομία χώρου (ιδιαίτερα για τεκμήρια με πλούσια τεκμηρίωση) και ευελιξία στη 

σελίδα, καθώς αυτά μπορούν να μαζεύουν ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη. Στην 

κορυφή της σελίδας προβάλλεται μια συνοππτική περιγραφή του τεκμηρίου που 

παραμένει πάντοτε ανοιχτή (Εικ. 41). 

https://www.bpl.org/
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Εικ. 41: United States Holocaust Memorial Museum Catalog: https://collections.ushmm.org/search/ 

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η λειτουργία του ξεφυλλίσματος της συλλογής στο 

εικονικό ράφι (Εικ. 42). Τα τεκμήρια παρουσιάζονται το ένα δίπλα στο άλλο με 

διαδοχικούς ταξιθετικούς αριθμούς, προτείνοντας στον χρήστη ταυτόχρονα και άλλους 

σχετικούς τίτλους (τίτλοι με ίδια θεματική). 

 

 
Εικ. 42: Σχετικοί τίτλοι και εικονικό ξεφύλλισμα στο ράφι: https://searchworks.stanford.edu 

Η προβολή της βιβλιογραφικής εγγραφής από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας (Εικ. 

43) δίνει μια ενδιαφέρουσα ιδέα για τις διασυνδέσεις: α) είτε οδηγούν στην ίδια την 

εγγραφή και τα στοιχεία της β) είτε οδηγούν στα διασυνδεόμενα με την εγγραφή 

τεκμήρια. 

https://collections.ushmm.org/search/
https://searchworks.stanford.edu/
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Εικ. 43: Κατάλογος Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας (βιβλιογραφική οντότητα): https://catalogue.bnf.fr 

Στο openABEKT ακολουθείται η προηγούμενη λογική της μόνιμα ανοιχτής σύνοψης του 

τεκμηρίου στην κορυφή της σελίδας και των κάτωθεν διαδοχικών αναδιπλούμενων 

περιοχών, βασισμένων στις περιοχές του σχήματος. Επίσης στη βάση της σελίδας 

προβάλλονται οι σχετικοί με το παρόν τεκμήριο τίτλοι, λειτουργία που στηρίζεται στην 

ίδια την ανάλυση του θεματικού ευρετηρίου της εγγραφής (Εικ. 44). 

 

https://catalogue.bnf.fr/
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Εικ. 44: openABEKT: προβολή εγγραφής με αναδιπλούμενες περιοχές και προτάσεις σχετικών τίτλων 

Στην καθιερωμένη οντότητα η οπτική των αναδιπλούμενων χωριστών πληροφοριακών 

περιοχών είναι ιδιαίτερα λειτουργική για οντότητες με εμπλουτισμένο περιεχόμενο ή 

συναθροίσεις εγγραφών οντοτήτων από επιμέρους καταλόγους (Εικ. 45), ώστε ο χρήστης 

να μπορεί εύκολα να περιηγηθεί μεταξύ των ποικίλων αναφορών της οντότητας π.χ. 

εναλλακτικοί, σχετιζόμενοι όροι, έργα και περιοχές δημοσίευσης, εκδοτικά στατιστικά 

στοιχεία, πραγματολογικά στοιχεία κ.α. 
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Εικ. 45: Παρουσίαση της οντότητας του Νίκου Καζαντζάκη στο VIAF: https://viaf.org/viaf/14771803 

Στις επόμενες εικόνες (Εικ. 46-47) βλέπουμε πως έχει υλοποιηθεί η προβολή της 

καθιερωμένης εγγραφής στο openABEKT. Για παράδειγμα η εγγραφή για τον Νίκο 

Καζαντζάκη περιλαμβάνει:  

 τις ονομασίες της επικεφαλίδας σε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες αναγραφής 

 το βιογραφικό σημείωμα του προσώπου 

 τις εναλλακτικές και τις σχετιζόμενες αναφορές καθώς και το είδος της σχέσης 

που έχουν με την κύρια αναγραφή 

 λοιπά πληροφοριακά στοιχεία για το πρόσωπο 

 άλλα URIS ταυτοποίησης της οντότητας (π.χ. viaf)  

 διασυνδέσεις του ονόματος με εγγραφές Ονομάτων/Τίτλων (Name/Title) όπου 

απαντάται 

 αναφορά στις βιβλιογραφικές εγγραφές (Manifestations) που διασυνδέεται 

 

https://viaf.org/viaf/14771803
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Εικ. 46:  Παρουσίαση της οντότητας του Νίκου Καζαντζάκη στο openABEKT 

 

Εικ. 47: Προβολή διασυνδέσεων αναφορών στο openABEKT 

 

  



 

 

 

  

43 
 

UNIMARC και FRBR 

Η IFLA ήδη από το 2012 έχει εισαγάγει και στις δύο διατάξεις του UNIMARC (Bibliographic 

και Authority) το FRBR μοντέλο (Σχ. 3-4) με την προσθήκη των ανάλογων πεδίων (Πίν. 4).  

Τα πεδία αυτά αφορούν την Kαθιερωμένη οντότητα και τις διασυνδέσεις που αυτή έχει 

στην αντίστοιχη Bιβλιογραφική. Ειδικότερα πρόκειται για τις κλάσεις του Έργου (Work) 

και της Έκφρασης (Expression) από το Group 1 του FRBR, καθώς αυτή της Εκδήλωσης 

(Manifestation) αντιπροσωπεύεται από την ίδια τη βιβλιογραφική εγγραφή και αυτή του 

Αντιτύπου (Item) από την αντίστοιχη εγγραφή για τα Αντίτυπα.  

 

Σχ. 3: Οι FRBR ομάδες κλάσεων και οι βασικές σχέσεις μεταξύ τους 
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Σχ. 4: FRBR: Σχέσεις μεταξύ των τριών ομάδων κλάσεων από το Σεμινάριο του Philippe Le Pape “FRBRising Unimarc” 

[16] 

Βιβλιογραφική οντότητα 

Πεδία Έργου Πεδία Έκφρασης 

506 507 

576 577 

Καθιερωμένη οντότητα 

Πεδία Έργου Πεδία Έκφρασης 

231 232 

431 432 

441 442 

531 532 

541 542 

631 632 

641 642 

731 732 

741 742 

Πίνακας 4. FRBR πεδία στο UNIMARC 
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Σε σχέση με το FRBR, το openABEKT στην παρούσα έκδοση περιορίστηκε στο να 

αναδείξει αυτή την προσπάθεια προσαρμογής του μοντέλου από την IFLA, εφόσον το 

UNIMARC είναι το σχήμα που χρησιμοποιεί έτσι και αλλιώς η πλατφόρμα. Η προσπάθεια 

αυτή μάλιστα είναι πολύ σημαντικό ότι δεν ακυρώνει τις μέχρι τώρα πρακτικές των 

βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούσαν παλαιότερες εκδόσεις του ΑΒΕΚΤ και του UNIMARC 

αλλά δίνεται στο οpenABEKT ως μια νέα εναλλακτική αντιμετώπιση της τεκμηρίωσης. 

Συνεπώς το σχήμα εμπλουτίστηκε με τις νέες οντότητες, με στόχο την οπτικοποίηση νέων 

και όχι υπαρχόντων δεδομένων. 

Η εικόνα 48 παρουσιάζει την υλοποίηση του μοντέλου από τον κατάλογο ΑΣΕΛΙς της 

Reasonable Graph9 στο περιβάλλον της προβολής εγγραφής, όπου συνήθως 

παρουσιάζεται το πρωτότυπο έργο με τις διαθέσιμες εκδόσεις του. 

 

Εικ. 48: Προβολή διασυνδέσεων FRBR οντοτήτων στον κατάλογο ΑΣΕΛΙς 

Ο κατάλογος της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας του Perseus Project (Εικ. 

49) είναι επίσης ένα θαυμάσιο παράδειγμα FRBR υλοποίησης καθώς η πληθώρα των 

κλασικών Έργων (Works) του καταλόγου προσφέρουν την ευκαιρία παρουσίασης όλων 

των μεταγενέστερων διαφορετικών εκδοχών τους, εκδόσεων, μεταφράσεων κλπ. [2]. 

                                                           
9 https://reasonablegraph.org/.  

https://reasonablegraph.org/
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Εικ. 49: Η Αινειάδα του Βιργιλίου στον κατάλογο Perseus Project: http://catalog.perseus.org  

Η υλοποίηση στο openABEKT παρουσιάζει καθαρά τη διάκριση μεταξύ Έργου (Work), 

Έκφρασεων (Expressions) και Εκδηλώσεων (Manifestations) ακολουθώντας την εισήγηση 

του σχήματος και οι μεταξύ τους σχέσεις απεικονίζονται στις αντίστοιχες περιοχές (Εικ. 

50-51): 

 Έχει έκφραση ↔  Έχει πρωτότυπο έργο  

 Συναντάται στις εγγραφές (=εκδηλώσεις) 

Επιπλέον ο χρήστης πληροφορείται σε ποιες εγγραφές Ονομάτων/Τίτλων συναντάται 

κάθε φορά η οντότητα που προβάλλει (Εικ. 50) (βλ. επίσης επόμενη ενότητα: Υλοποίηση 

οντότητας Name/Title).  

http://catalog.perseus.org/
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Εικ. 50: Προβολή διασυνδέσεων FRBR οντοτήτων στο openABEKT. Καθιερωμένη οντότητα 

 

Εικ. 51: Προβολή διασυνδέσεων FRBR οντοτήτων στο openABEKT. Καθιερωμένη οντότητα 

Αντίστοιχα στην προβολή της βιβλιογραφικής εγγραφής (εκδήλωση) αναδεικνύονται οι 

σχέσεις που μπορεί να έχει με τις εκφράσεις ή τα έργα από τα οποία προήλθε (Εικ. 52).  
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Εικ. 52: Προβολή διασυνδέσεων FRBR οντοτήτων στο openABEKT. Βιβλιογραφική οντότητα (εκδήλωση) 

Yλοποίηση οντότητας Name/Title 

Η υλοποίηση της οντότητας Ονόματος/Τίτλου (Name/Title) βασίστηκε στην 

ενσωματωμένη τεχνική (embedded technique) του προτύπου. Η τεχνική αυτή 

επιλέχθηκε γιατί προσφέρει πολλαπλάσια οφέλη στη διαχείριση των οντοτήτων αλλά και 

την εμπειρία Ανακάλυψης. 

Το μέχρι σήμερα παράδειγμα (paradigm) στις Name/Title υλοποιήσεις είναι η οριζόντια 

συμβατική τεχνική (standard technique) που δεν αυτονομεί τις δύο διαφορετικές 

επιμέρους εγγραφές (Name και Title) με αποτέλεσμα τον περιττό αναδιπλασιασμό ίδιων 

οντοτήτων και κατ΄ επέκταση το φόρτο στο σύστημα, τα λάθη τεκμηρίωσης και τη 

δυσχέρεια στην αναζήτηση. 

Για παράδειγμα τα έργα του Νίκου Καζαντζάκη, Ασκητική και Καπετάν Μιχάλης σύμφωνα 

με τη συμβατική τεχνική θα προϋπέθεταν δύο εγγραφές Ονόματος/Τίτλου (ID 4, ID 5) και 

άλλες τρεις για το Όνομα (ID 1) και τους Τίτλους (ID 2, ID 3) χωριστά ενώ η οποιαδήποτε 

συσχέτιση μεταξύ τους θα έπρεπε απαραίτητα να γίνει από τον τεκμηριωτή μέσα από 

ένα πεδίο συσχέτισης 5XX. Στο Σχ. 5 απεικονίζονται οι πέντε αυτές χωριστές οντότητες 

με όλες τις πιθανές αμφίδρομες σχέσεις μεταξύ τους. 
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Σχ. 5: Standard τεχνική για την οντότητα Όνομα/Τιτλος 

Η συγκεκριμένη υλοποίηση συναντάται στον κατάλογο της Εθνικής Βιβλιοθήκης (Εικ. 53) 

αλλά και σε άλλους εθνικούς καταλόγους (Γαλλίας, Ρωσίας κα.) 

 

Εικ. 53: Αποτελέσματα Ονόματος/Τίτλου για τον Καζαντζάκη στον κατάλογο της ΕΒΕ 

Αντίθετα, με την ενσωματωμένη τεχνική (embedded technique) στο openABEKT 

δημιουργούμε μια κοινή εγγραφή για τον συγγραφέα (ID 1) και συνδέουμε σε αυτή όλα 

τα έργα του (ID 2, ID 3), δημιουργώντας δυναμικές εγγραφές Ονόμάτων/Τίτλων10 (ID 12, 

ID 13) (Σχ. 6 και Εικ. 54) και χωρίς την ανάγκη για προσθήκη πεδίων 5ΧΧ. Αυτό 

παρουσιάζει το μοναδικό πλεονέκτημα να διαχειριζόμαστε την τεκμηρίωση με 

ελεγχόμενο και αξιόπιστο τρόπο και να μεγιστοποιούμε τη δυναμική του καταλόγου. 

Έτσι μπορούμε γρήγορα να πάμε από την εγγραφή για τον Καζαντζάκη σε όλα τα έργα 

του ή αντίστροφα να δούμε η Ασκητική σε ποιον συγγραφέα ανήκει καθώς η εγγραφή 

για τον Καζαντζάκη σε όλες τις εγγραφές Ονόματος/Τίτλου έχει ID 1.  

 

 

                                                           
10 Η εγγραφή Όνομα/Τίτλος περιέχει τις επιμέρους εγγραφές Όνομα και Τίτλος, ενσωματώνοντας τρεις 
εγγραφές σε μία (Σχ. 6). 

Καπετάν Μιχάλης: 3 

Νίκος Καζαντζάκης. 

Ασκητική: 4 

Νίκος Καζαντζάκης: 1 Ασκητική: 2 

Νίκος Καζαντζάκης. Καπετάν 

Μιχάλης: 5 

link link 
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Σχ. 6: Embedded τεχνική για την οντότητα Ονομα/Τίτλος 

 

Εικ. 54: openABEKT: Παρουσίαση Ονομάτων/Τίτλων διασυνδεόμενων με την επιμέρους οντότητα:                                    

Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957 

Η προσέγγιση αυτή είναι πλήρως εναρμονισμένη με τη λογική των LOD, καθώς αποδίδει 

ένα μοναδικό ID-και άρα μοναδική ταυτότητα-για κάθε χωριστή καθιερωμένη εγγραφή 

(και δυναμικά για τις οποιεσδήποτε εναλλακτικές αναγραφές της) [21] [26], κάνοντας 

χρήση ενός ενιαίου κόμβου διασύνδεσης (ονόματος ή τίτλου). 

Για την υλοποίηση της ενσωματωμένης τεχνικής χρειάστηκε να γίνει ειδικός σχεδιασμός 

διαχείρισης στο openABEKT, συνυπολογίζοντας τον τρόπο που η πλατφόρμα 

διαχειρίζεται ήδη τις καθιερωμένες οντότητες (Σχ. 7).  

Καζαντζάκης Νίκος: 1 

 

Ασκητική: 2 

Καπετάν Μιχάλης: 3 

Ασκητική: 2 

Καπετάν Μιχάλης: 3 

Καζαντζάκης Νίκος: 1 

Καζαντζάκης Νίκος: 1 

12 

13 

links links 

link 

link 
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Σχ. 7: Η ροή εργασίας της δημιουργίας ενσωματωμένου Ονόματος/Τίτλου στο openABEKT 

Το θέμα της εμφάνισης των επικεφαλίδων Ονόματος/Τίτλου στον κατάλογο είναι επίσης 

κάτι που δεν καλυπτόταν από την ISBD διάταξη, γι’ αυτό και υιοθετήθηκε η πρακτική 

άλλων καταλόγων π.χ.  

Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας11: Homère. Iliade  

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ρωσίας12:  Homer. Iliad 

Τεχνική υλοποίηση και υπόβαθρο 
Από την άποψη της αρχιτεκτονικής του συστήματος στη Βάση Δεδομένων (DB) 

αποθηκεύονται οι βιβλιογραφικές εγγραφές, οι εγγραφές καθιερωμένου τύπου καθώς 

επίσης και τα αποκτήματα (Holdings). Η διαχείριση των δύο πρώτων οντοτήτων γίνεται 

                                                           
11 https://catalogue.bnf.fr. 
12 http://primo.nlr.ru. 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008256j
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Homer%20.+Iliad%20.&vl(45974060UI0)=sub&vl(95401580UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=07NLR_VU1&scp.scps=scope%3a(MAIN_07NLR)&ct=lateralLinking
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Homer%20.+Iliad%20.&vl(45974060UI0)=sub&vl(95401580UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=07NLR_VU1&scp.scps=scope%3a(MAIN_07NLR)&ct=lateralLinking
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Homer%20.+Iliad%20.&vl(45974060UI0)=sub&vl(95401580UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=07NLR_VU1&scp.scps=scope%3a(MAIN_07NLR)&ct=lateralLinking
https://catalogue.bnf.fr/
http://primo.nlr.ru/
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μέσα από το περιβάλλον καταλογογράφησης (CATALOGUE), ενώ για τα αποκτήματα η 

διαχείριση γίνεται από το περιβάλλον λειτουργιών βιβλιοθήκης (WORKFUN). 

Το σύνολο του σχήματος UNIMARC έχει ενσωματωθεί στο περιβάλλον του καταλόγου 

και ο διαχειριστής μπορεί να το ενημερώνει εύκολα μέσα από μία εύχρηστη εφαρμογή. 

Η διαχείριση των εγγραφών γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την δομή και τους κανόνες που 

προσδιορίζονται από το υπάρχον σχήμα. 

Κάθε βιβλιογραφική εγγραφή πριν ευρετηριαστεί (INDEXER) χρησιμοποιεί τον MARCER 

του οποίου ο ρόλος είναι να διαβάσει την UNIMARC εγγραφή και να εφαρμόσει ISBD 

κανόνες στα απαραίτητα για την ευρετηρίαση πεδία. O MARCER μπορεί και διακρίνει την 

επιμέρους δομή (πεδία, υποπεδία, δείκτες κλπ.) που περιέχει μια βιβλιογραφική ή 

καθιερωμένη εγγραφή (πχ Τίτλος, συγγραφέας, ISBN, θέματα, κύρια αναγραφή κλπ).  

Ο OPAC (περιβάλλον Ανακάλυψης) κατευθύνει με κατάλληλο τρόπο το αίτημα 

αναζήτησης του τελικού χρήστη στον INDEXER, ο οποίος με τη σειρά του ανακατευθύνει 

το αίτημα στα κατάλληλα ευρετήρια. Τα αποτελέσματα που επιστρέφονται από τον 

INDEXER περνάνε μέσα από τον PRESENTER, ο οποίος επιστρέφει στο χρήστη με τρόπο 

κατανοητό τη ζητούμενη κάθε φορά πληροφορία στο αντίστοιχο περιβάλλον 

(Αποτελέσματα, Προβολή της εγγραφής). Ο PRESENTER επίσης προβάλλει τις 

διασυνδέσεις των εγγραφών, καθώς έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων, όπου 

βρίσκονται αποθηκευμένες (Σχ. 8). 



 

 

 

  

53 
 

 

Σχ. 8: Αρχιτεκτονική συστήματος openABEKT  
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Συζήτηση 
Η προσεκτική μελέτη και ανάλυση των δυνατοτήτων που δίνει το σχήμα για την 

υλοποίηση των λειτουργιών που αναφέρθηκαν στον κατάλογο του openABEKT 

αποκάλυψε αρκετές από τις αδυναμίες του σε επίπεδο: α) περιεχομένου και 

σημασιολογίας β) συνοχής και συνέπειας γ) δομής και διάρθρωσης δ) τεχνικής 

υλοποίησης και ε) πρόσληψης και κατανόησης από την κοινότητα.  

Προβληματική για το Unimarc Authorities 2012 FRBR Expression13 
Η προτυποποίηση που έχει εισαγάγει το UNIMARC ήδη από την έκδοση του 2012 για την 

Έκφραση (Expression) μπορεί να αποδειχτεί προβληματική για τους εξής λόγους: 

 Ενώ η οντότητα του Έργου 231 είναι ανεξάρτητη, η αντίστοιχη της Έκφρασης 232 

δεν είναι. Αυτό σημαίνει ότι ο τίτλος του 232 συντίθεται από τον τίτλο του 231, 

αν και η Έκφραση έχει τη δική της ιδιότητα για τον τίτλο [13] π.χ.   

w1 Harry Lindgren’s Geometric dissections 

○ e1 original text entitled Geometric dissections 

○ e2 revised text entitled Recreational problems in geometric dissections ....  

Στο παράδειγμα ο τίτλος w1 (Work) είναι σημαντικά διαφορετικός από αυτόν του 

e2 (Expression). 

Ας εξετάσουμε τώρα επίσης άλλη μια οπτική αυτής της προβληματικής: το 

παράδειγμα της ελληνικής μετάφρασης Ρωμαίος και Ιουλιέτα (Έκφραση) του 

πρωτότυπου έργου Romeo and Juliet της τραγωδίας του Shakespeare.  

Ας υποθέσουμε ότι ένας Έλληνας μαθητής θέλει να διαβάσει Shakespeare αλλά 

δεν ξέρει τίποτα σχετικά με τα έργα του ούτε και μιλάει αγγλικά. Στον OPAC της 

βιβλιοθήκης του ψάχνει με τον ελληνικό όρο “Σέξπηρ” και παίρνει ως 

αποτέλεσμα: Βλέπε Shakespeare, William, 1564-1616. Με το που επιλέγει το 

όνομα παίρνει πίσω όλα τα έργα με τα οποία συνδέεται ο Shakespeare αλλά δεν 

μπορεί να καταλάβει τίποτα λόγω του ότι δεν μιλάει αγγλικά. Στα αριστερά όπου 

υπάρχουν οι επιλογές των φίλτρων των ευρετηρίων (Facets) μπορεί επίσης να δει 

τη λίστα των διαθέσιμων Εκφράσεων, ωστόσο όλες είναι στα αγγλικά. Ακόμα και 

να φιλτράρει τις Εκφράσεις με γλώσσα (=Ελληνικά) παίρνει πίσω πάλι αγγλικούς 

τίτλους, απλά με την ένδειξη της γλώσσας στα ελληνικά. 

Ένας θα σκεφτόταν ότι ο μαθητής θα ήθελε οι τίτλοι των Εκφράσεων να ήταν στα 

Ελληνικά, έτσι ώστε να καταλάβει τι διαβάζει και να επιλέξει έναν από αυτούς 

                                                           
13 Η προβληματική αυτή καθώς και οι συγκεκριμένες προτάσεις τροποποίησης του σχήματος  έχουν 

εκφραστεί με προκαταρκτική εισήγηση προς το αρμόδιο Τμήμα της IFLA το Φεβρουάριο του 2018.  
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όπως το Ρωμαίος και Ιουλιέτα και στη συνέχεια ανάμεσα στις ποικίλες εκδόσεις 

των Εκδηλώσεων του (Manifestations). Χωρίς ωστόσο τους τίτλους του 

Shakespeare στα ελληνικά στο επίπεδο της Έκφρασης, δεν μπορεί να το κάνει.  

 Το προηγούμενο μπορεί να επιφέρει δυσκολίες στην περίπτωση που η 

βιβλιοθήκη επιλέξει να μετατρέψει (βλ. FRBRization) τις υπάρχουσες Unimarc 

230 εγγραφές για Προτιμώμενους τίτλους ή τις MARC21 130 εγγραφές για 

Ομοιόμορφους τίτλους μόνο σε Εκφράσεις και όχι απαραίτητα και στα δύο (όπως 

προϋποθέτει η υλοποίηση UNIMARC 231 > 232) με προφανείς συνέπειες στην 

ευελιξία της πολιτική της. 

 Ως μέρος του 231 το πεδίο 232 μπορεί να αποβεί περίπλοκο στη δόμηση και την 

ISBD αναπαράσταση του επειδή συνωστίζεται πολύ πληροφορία, χωρίς να 

υποδηλώνεται τί αναφέρεται σε τί (γλώσσες επικεφαλίδας, γλώσσες 

περιεχομένου, θεματικές υποδιαιρέσεις κλπ.) 

 Ακόμα χειρότερα, το πεδίο 232 τροφοδοτεί τα πεδία 432, 532, 632 και 732 στην 

Καθιερωμένη διάταξη και το 507 στη Βιβλιογραφική. Σε κάθε περίπτωση είναι 

ιδιαίτερα περίπλοκη από τεχνικής και σημασιολογικής πλευράς η διαχείριση των 

δεδομένων καθώς τα δύο Authority IDs ($3, $3) συγχέονται μεταξύ τους: ένα $3 

για την εγγραφή του 232 και ένα άλλο $3 για την εγγραφή του 231 που 

διαμορφώνει το 232. 

Εναλλακτική προσέγγιση για το 232 Expression 

Μια εναλλακτική για την υλοποίηση του 232 θα προσέφερε σημαντική τεχνική και 

σημασιολογική ευελιξία, χωρίς να αλλοιώνει τη δομή και τη φυσιογνωμία του σχήματος 

με: 

 την αυτονόμηση της 232 οντότητας, ανεξάρτητης από το 231 

 ή ακόμα και τη συγχώνευση Work και Expression σε μία οντότητα (231) με την 

ταυτόχρονη σύνδεση μεταξύ του αρχικού έργου και των παράγωγων εκφράσεων 

του όπως γίνεται στην οντολογία BIBFRAME [17]. 

  την προσθήκη νέων τιμών στο είδος των σχέσεων που καταχωρούνται στο $5 

(π.χ. hasExpression/isExpressionOf) 

Η εναλλακτική αυτή προσφέρει ευελιξία γιατί: 

 οι βιβλιοθήκες μπορεί να επιλέξουν όχι απαραίτητα να τεκμηριώνουν τα 

πρωτότυπα έργα, τα οποία μπορεί έτσι και αλλιώς να είναι άγνωστα στον 

τεκμηριωτή. 

 θα αποφευχθεί ο συνωστισμός της πληροφορίας μεταξύ του 231 και 232 και η 

κάθε οντότητα θα αναπαριστάται καθαρά σε ISBD προβολή 

        i.e. 231 Ιλιάς. ραψωδία 1, gre 
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    232 Iliad, rhapsody 1, eng 

    232 Ilias, rhapsodia I, lat 

 αν είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν σχέσεις μεταξύ Έργου και Έκφρασης 

αυτό μπορεί να γίνει μέσω του υποπεδίου $5 και τον προσδιορισμό της 

κατάλληλης σχέσης 

       i.e.  232 Iliad, rhapsody 1, eng  

              isExpressionOf  

              231 Ιλιάς. ραψωδία 1, gre 

 με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται στις βιβλιοθήκες να συνεχίσουν να 

χρησιμοποιούν το υπάρχον 230 του Ομοιόμορφου Τίτλου ως πρακτική 

τεκμηρίωσης των έργων και των εκφράσεων με την ένδειξη της σχέσης του 

υποπεδίου $5 στα 23Χ πεδία. 

        i.e. 230 Ιλιάς. ραψωδία 1, gre 

    530 Iliad, rhapsody 1, eng {$5 expression} 

               ... 

   230 Iliad, rhapsody 1, eng 

   530 Ιλιάς. ραψωδία 1, gre {$5 original work} 

 Ως αυτόνομη οντότητα η εγγραφή του 232 μπορεί εύκολα να αποσυμφορήσει τα 

πεδία 432, 532, 632 και 732 στο Authority και το 507 στο Bibliographic με ένα 

μόνο $3, όπως συμβαίνει συνήθως με όλα τα σημεία πρόσβασης.  

 Τέλος η πιο καινοτόμα επιλογή της συγχώνευσης Work και Expression σε ένα 

πεδίο π.χ. 231, εκτός της λύσης που προσφέρει στα προηγούμενα ζητήματα, θα 

απλοποιούσε ακόμα περισσότερο τα πράγματα καθώς θα ελάφρυνε το πρότυπο 

από πλεοναστικές έννοιες, δομή και τεχνικό φόρτο.  

Μια άλλη παρατήρηση είναι η περίεργη προδιαγραφή free text του σχήματος για τα 

υποπεδία της γλώσσας των Προτιμώμενων τίτλων (230 $m, 231 $f, 232 $m και 235 $m) 

και μάλιστα χωρίς αυτά να επαναλαμβάνονται. Αντίθετα τα υποπεδία της γλώσσας 

οφείλουν να τροφοδοτούνται από κωδικούς ISO για τα εξής πλεονεκτήματα: 

 ελεγχόμενος τρόπος εισαγωγής γλώσσας από διεθνές λεξιλόγιο 

 δεδομένα σε πολύγλωσσα interfaces 

 οι γλώσσες μπορούν να βγουν ως Facets με τα οποία ο χρήστης θα μπορεί να 

φιλτράρει με γλώσσα περιεχομένου έργων 
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 επανάληψη κωδικού γλώσσας για πολύγλωσσα έργα 

 κληρονομικότητα της γλώσσας περιεχομένου μιας Έκφρασης στις παραγόμενες 

Εκδηλώσεις 

Προβληματική για το Name/Title 241 
Ένα άλλο σημείο στην Καθιερωμένη διάταξη είναι ο τρόπος που το UNIMARC 

προδιαγράφει την υλοποίηση του 241. Ειδικότερα το πρότυπο σημειώνει ότι η σχέση 

δημιουργού και έργου πρέπει να καταγράφεται απαραίτητα σε ένα χωριστό πεδίο 500, 

510 ή 520, καθιστώντας όπως λέει προαιρετική (γι΄ αυτό και τα πλαγιογράμματα στο 

επόμενο παράδειγμα) την αναγραφή του Name στην Name/Title οντότητα.  

EX 1A Embedded fields technique 

241 ##$1001<Authority Record Identifier for the 

name>$1200#1$aAzzarone$bPietro$4070$1231##$aStoria della letteratura 

italiana 

500 #1$3<Authority Record Identifier for the 

name>$5xxxxa$aAzzarone$bPietro$4070 

Είναι εύλογο ωστόσο να γεννώνται τα εξής ερωτήματα: α) γιατί να χρησιμοποιείται το 

Name/Title 241 εξαρχής και όχι αποκλειστικά το 231, αν υπάρχει η πρόθεση να γίνει 

διασύνδεση με τον δημιουργό ($4=070) στο Related Access point block 5ΧΧ β) γιατί το 

231 σύμφωνα με το πρότυπο πρέπει να αφορά αποκλειστικά ανώνυμα έργα; και γ) Τι θα 

σήμαινε δομικά, τεχνικά και σημασιολογικά η παράλειψη του μέρους του ονόματος στο 

241 που εισηγείται το παραπάνω παράδειγμα;  

Προβληματική για το Unimarc Bibliographic14 
Μεγαλύτερα προβλήματα έχουν εντοπιστεί στη Βιβλιογραφική διάταξη του σχήματος σε 

επίπεδο δομής και σημασιολογίας.  

 Από το 2012 που εισήχθη στο UNIMARC το FRBR μοντέλο παρατηρούνται 

συνεχόμενες αναθεωρήσεις που όμως έχουν μόνο προσθετικό και διορθωτικό 

χαρακτήρα χωρίς ουσιαστικά να γίνεται μια εκ βάθρων επιμέλεια και αναθεώρηση 

σε όλο το πρότυπο που θα οδηγούσε σε μια ουσιαστικά νέα έκδοση. 

Ειδικότερα, ενώ το πρότυπο τοποθετεί τις οντότητες για το Έργο (231) και την 

Έκφραση (232) στην Καθιερωμένη, υπάρχουν διάσπαρτα στοιχεία και από τα δύο 

μέσα στη Βιβλιογραφική διάταξη (π.χ. επίπεδο, τύπος και είδος περιεχομένου, μέσο 

                                                           
14  Η προβληματική αυτή καθώς και οι συγκεκριμένες προτάσεις τροποποίησης του σχήματος  έχουν 

εκφραστεί με προκαταρκτική εισήγηση προς το αρμόδιο Τμήμα της IFLA τον Μάρτιο του 2018.  
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έκφρασης, γλώσσα περιεχομένου, προσαρμογές, διασκευές έργου, κύρια 

υπευθυνότητα (7Χ0) και δευτερεύουσες (7ΧΧ) με μη διακριτούς ρόλους για έργο και 

έκφραση κ.α.) [23]. Αυτό καταδεικνύει άλλωστε και η δυσκολία μετατροπής των 

βιβλιογραφικών καταλόγων σε FRBR δεδομένα (FRBRization process) [4] [26].  

Αυτή η διασπορά του Work και Expression στο πρότυπο προκαλεί, όπως είναι 

επόμενο, προβλήματα διαχείρισης όχι μόνο σε σημασιολογικό και δομικό αλλά και 

σε επίπεδο συστήματος, πράγμα που κάνει επιβεβλημένη την οριοθέτηση τους.  

Για τη βιβλιογραφική διάταξη το σχήμα 9 αποτελεί μια απλοποιημένη προσέγγιση 

ευθυγράμμισης του UNIMARC Bibliographic με το FRBR: ο τρόπος που εκφράζεται το 

Έργο στη διάταξη θεωρούμε ότι πρέπει να δηλώνεται από το type (θέση 6 στο RL) 

(Form στο Σχ. 9), αν ερμηνεύουμε σωστά το RDA για το content type (“... the 

fundamental form of communication in which the content is expressed and the human 

sense through which it is intended to be perceived”) [1] αλλά και την ανάλυση των 

μοντέλων FRBR [13] και LRM (LRM-E3-A1) [7] και ως εκ τούτου το type αφορά την 

Έκφραση. Αυτό αποδεικνύεται επίσης από την εντολή Match του αλγόριθμου στα 

παραδείγματα του FRBR Display Tool [19] της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, όπου η 

θέση 06 του Leader του MARC21 (=RL/6 στο UNIMARC) τοποθετείται στο Expression 

level:   

❏ Author: Rhys, Jean 

❏ Work: Wide Sargasso Sea 

❏ Form: text - English 

❏ Edition: 1st ed. 

❏ Title: Wide Sargasso Sea 

❏ Statement of responsibility: Jean Rhys ; backgrounds, criticism 

edited by Judith L. Raiskin. 

❏ Imprint: W.W. Norton, c1999 

❏ Physical Description: xiii, 270 p. : ill., map ; 22 cm. 

❏ ISBN: 0393960129 (pbk.) 

❏ Edition: 

❏ Title: Wide Sargasso Sea 

❏ Statement of responsibility: Jean Rhys ; introduction by Francis 

Wyndham. 

❏ Imprint: Thorndike Press, 1994 

❏ Physical Description: 231 p. (large print) ; 23 cm. 

❏ ISBN: 0786200731 (acid-free paper) 

❏ Author: Not entered under author 

❏ Work: King of Queens. Educating Doug 

❏ Form: moving image - English 

http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&CMD=lccn+98014266&CNT=25+records+per+screen
http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&CMD=lccn+98014266&CNT=25+records+per+screen
http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&CMD=lccn+93035502&CNT=25+records+per+screen
http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&CMD=lccn+93035502&CNT=25+records+per+screen
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❏ Edition: 

❏ Title: King of Queens. Educating Doug 

❏ Statement of responsibility: directed by Rob Schiller ; 

written by Cathy Yuspa, Josh Goldsmith. 

❏ Imprint: CBS-TV, 1998 

❏ Physical Description: 1 videocassette of 1 (ca. 30 min.) : sd., 

col. ; 3/4 in. viewing copy. 

Επίσης το επίπεδο (Level) αντιστοιχίζεται με το Έργο (πεδίο Intended Termination) 

[13] [7]. Η μετονομασία του σε Φύση θεωρούμε ότι ταιριάζει περισσότερο καθώς τα 

συστατικά μέρη (component parts) δεν ενέχουν εκ φύσεως κάποια έννοια 

ολοκλήρωσης (intended termination), αφού τα ίδια ανήκουν σε ολοκληρωμένα ή μη 

έργα (βλέπε παρακάτω).  Τέλος, περισσότερα στοιχεία για την κατηγορία ενός έργου 

(συγκεκριμένο είδος που ανήκει κλπ.) μπορεί να αντληθούν από τα κατάλληλα 

επιμέρους 1ΧΧ πεδία του σχήματος (π.χ. 105, 115, 116, 120, 135 κλπ.) που όμως στο 

πρότυπο συνδέονται με τον τρόπο έκφρασής του (γλωσσικό υλικό, υλικό 

βιντεοπροβολής κλπ.) (βλ. Σχ. 9). 

Η συσχέτιση λοιπόν που κάνει το UNIMARC της θέσης 6 στο RL (type) και των πεδίων 

1ΧΧ για τους τρόπους έκφρασής των έργων (γλωσσικό υλικό, υλικό βιντεοπροβολής, 

αντικείμενα τέχνης κλπ.) αλλά και των ιδιαίτερων κατηγοριών που αυτά ανήκουν 

(π.χ. 105a/11: Literature code) αποδεικνύει ότι το είδος του περιεχομένου και ο 

τρόπος έκφρασής του συγκλίνουν στην ίδια και την αυτή οντότητα. 

Το οξύμωρο είναι το γεγονός ότι το Work έχει ήδη εκφραστεί με κάποιο τρόπο 

(κείμενο) και άρα αποτελεί την πρώτη έκφραση, π.χ. στην περίπτωση ενός 

μυθιστορήματος (novel), οπότε το μόνο που απομένει είναι οι συσχετίσεις του με 

την πληθώρα των παράγωγων έργων (πολλαπλές εκφράσεις). Αν πραγματικά 

δεχτούμε ότι υπάρχει επίπεδο work, αυτό θα έπρεπε να είναι τελείως αφαιρετικό, 

δηλαδή χωρίς form (π.χ. η Οδύσσεια ως γενική διανοητική σύλληψη και όχι ως 

κείμενο).  

Με αφορμή αυτή τη “σύμφυρση” των FRBR οντοτήτων στο πρότυπο, προτείνεται η 

προσεκτική συγχώνευση του Έργου και της Έκφρασης σε μία οντότητα και από τις 

δύο διατάξεις με τον προσδιορισμό σχέσεων μεταξύ αρχικού και παράγωγων έργων. 

Με τον τρόπο αυτό θα ξεκαθαρίσει και η δυσνόητη διάκριση που κάνει το FRBR σε 

σχέση με τη μορφή ενός έργου (form of work) και τη μορφή μιας έκφρασης (form of 

expression) [13].  

http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&CMD=lccn+00564452&CNT=25+records+per+screen
http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&CMD=lccn+00564452&CNT=25+records+per+screen
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Σχ. 9: Απλοποιημένη σχηματοποίηση ευθυγράμμισης UNIMARC Bibliographic με FRBR 
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Μάλιστα το πρόσφατο συνταγμένο εννοιολογικό μοντέλο LRM της IFLA [7] που 

ουσιαστικά εναρμονίζει όλα τα προηγούμενα μοντέλα της οικογένειας FRBR (FRBR, 

FRAD, FRSAD) φαίνεται να επιτείνει αυτό το δυσδιάκριτο μεταξύ των δύο κλάσεων 

(Work, Expression) καθώς στο πεδίο της κλάσης Work > Attribute: Representative 

expression attribute, συγκεντρώνονται ουσιαστικά ιδιότητες των πιο 

αντιπροσωπευτικών Εκφράσεων (LRM 5.6) [7].  

Την προσέγγιση της συγχώνευσης Work και Expression του FRBR υιοθετεί επίσης η 

οντολογία της LC BIBFRAME15 [17] (Σχ. 10). Τα Instance και Item αντιπροσωπεύουν 

τις πραγματώσεις των FRBR Work/Expression και του Manifestation αντίστοιχα [25] 

[18] [17] [3]. Το BIBFRAME εισήχθη το 2012 από την LC ως η μετεξέλιξη του MARC21, 

ενσωματώνοντας τις αυξημένες απαιτήσεις περιγραφής των αντικειμένων στον 

ευρύτερο δικτυακό κόσμο και βασίζεται στα Linked Data και την RDF σύνταξη. 

Μάλιστα η τεχνολογία RDF δίνει την ευελιξία για πρακτικές ενσωμάτωσης ή μη 

διαφορετικών κλάσεων σε μία εγγραφή (π.χ. Work και Instance), καθώς η 

σημασιολογία βρίσκεται στα property URIs και όχι στην ίδια την εγγραφή [3] [26]. 

 

Σχ. 10 : Οι κλάσεις της οντολογίας BIBFRAME 2.0 

Με αφορμή το BIBFRAME ένα επιπλέον έλλειμμα του UNIMARC είναι ότι απουσιάζει 

η τεχνολογία των LOD και RDF και της τεράστιας δυναμικής που αυτά προσφέρουν 

στο νέο δικτυακό περιβάλλον. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η IFLA έχει 

αρχίσει να προσεγγίζει αυτό το κομμάτι, δημοσιεύοντας UNIMARC λεξιλόγια στο 

                                                           
15 http://id.loc.gov/ontologies/bibframe.html.  

http://id.loc.gov/ontologies/bibframe.html
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Open Metadata Registry16, μένουν ακόμα να οριστούν πολλά ζητήματα 

σημασιολογίας με ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό ανάλυσης (π.χ. υποπεδία σε πεδία, 

ενσωμάτωση δεικτών) [5].  

 Ένα άλλο σημείο στο σχήμα είναι ότι ιδιότητες με καθολικότερη εφαρμογή όπως 

είδος υλικού φορέα (carrier), τεχνική παραγωγής, λογοτεχνικό είδος κ.α. 

εφαρμόζονται κάθετα σε πεδία ανάλογα με τον τύπο του υλικού.  

Αντίθετα μια οριζόντια αυτονόμηση των ιδιοτήτων θα επέτρεπε: α) την ευκολότερη 

ανανέωση του προτύπου και την αποφυγή παραλείψεων β) την αναδιάταξη και 

επανατοποθέτηση των ιδιοτήτων για την εκ νέου οριοθέτηση των FRBR οντοτήτων 

στο πρότυπο και γ)  την ορθή δομικά και σημασιολογικά πρακτική να αντιστοιχίζεται 

μια ενιαία τιμή-αντί πολλαπλών με την ίδια σημασιολογία-σε πολλά τεκμήρια (βλ. 

Πίν. 4), κάτι που συνάδει και με τη λογική των καθολικά μοναδικών URIs των LOD.  

Είδος τεκμηρίου Τύπος 
έκφρασης 

Είδος υλικού 
(φορέας) 

Πεδίο UNIMARC Provisional URI 

χειρόγραφο 
γράμμα 

κείμενο χαρτί 140$a/20=paper
, general 

uri:papergeneral 

3D κατασκευή 
από χαρτί 

3D αντικείμενο χαρτί 117$a/2-7 = 
paper 

uri:paper 

Μυθιστόρημα 
(κείμενο) 

κείμενο - 105$a/11=a uri:fiction/a 

Μυθιστόρημα 
(ηχητικό βιβλίο) 

ήχος - 125$b/0=c uri:fiction/c 

Πίν. 4: Διαχείριση των “paper” και “fiction” από διαφορετικά πεδία στο UNIMARC 

 Ένα άλλο σημαντικότατο έλλειμμα αφορά τα συστατικά μέρη (component parts) 

(πρβλ. Analytical Description) [1] που είναι απαραίτητο να τύχουν μεγαλύτερης 

προσοχής, δηλαδή να αυτονομηθούν ως πεδίο (field) με δικές του ιδιότητες 

(attributes) και τιμές (values). Είναι αξιοσημείωτο για παράδειγμα ότι το πρότυπο 

δεν προβλέπει τιμές π.χ. για άρθρα (επιστημονικά ή μη), τεύχη ή άλλα μέρη 

κειμενικού (π.χ. απόκομμα εφημερίδας, κεφάλαιο βιβλίου κατάλογος περιεχομένων 

ή ευρετήριο), οπτικοακουστικού (π.χ. επεισόδιο, ηχητικό ντοκουμέντο, μέρος 

μουσικού έργου), τρισδιάστατου (π.χ. θραύσμα αγγείου, κορνίζα πίνακα, τμήμα 

αρχαιολογικού τοπίου) ή ηλεκτρονικού (π.χ. ιστοσελίδα) υλικού. Σημειώνουμε 

μάλιστα ότι για την τεκμηρίωση των άρθρων εντύπωση κάνει η απουσία των Σχέσεων 

Αναφοράς (References – isReferencedBy) που είναι θεμελιωμένη σε άλλα πρότυπα 

(π.χ. Dublin Core, BIBFRAME). 

Ο εμπλουτισμός των συστατικών μερών θα δώσει τεράστιες δυνατότητες στην 

τεκμηρίωση, την προβολή και την αξιοποίηση τους (που ομολογουμένως μπορεί να 

                                                           
16 http://metadataregistry.org. 

http://metadataregistry.org/
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αποτελούν και τη μεγαλύτερη κατηγορία περιεχομένου) και φυσικά θα συμβάλει 

αποφασιστικά  στην τεκμηρίωση των περιοδικών έργων  και της πολύπλοκης δομής 

και των σχέσεων που αυτά παρουσιάζουν.  

Παρόμοια αντιμετώπιση αυτονόμησης σε πεδία οφείλουν να έχουν και τα υπόλοιπα 

“βιβλιογραφικά” επίπεδα όπως οι μονογραφίες, δηλαδή τα ολοκληρωμένα έργα, τα 

έργα με περιοδικότητα (συμπεριλαμβάνονται και τα έργα υπό ανανέωση) και οι 

συλλογές.  

Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να αναφερθεί και ένα άλλο ζήτημα που 

αναδεικνύεται στο FRBR και αφορά τα συστατικά μέρη και ειδικότερα τη σχέση τους 

με τα τεκμήρια στα οποία ανήκουν (whole-part relationships) [22]. 

Η περίπτωση για παράδειγμα μιας ανθολογίας έργων ενός συγγραφέα συνεπάγεται 

χωριστά την απεικόνιση του έργου της ανθολογίας και των επιμέρους έργων της. Αν 

ωστόσο έχουμε από τη μία την “Ανθολογία των Ομηρικών επών, Ιλιάδα και 

Οδύσσεια” και από την άλλη ένα χωριστά εκδιδόμενο έργο “Ιλιάδα”, αυτό εύλογα 

δημιουργεί τον σημασιολογικό αναδιπλασιασμό δύο ίδιων έργων και εκφράσεων 

(Σχ. 11). 
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Σχ. 11: Απεικόνιση σχέσεων συστατικού έργου με ανεξάρτητο έργο 

Η περίπτωση αυτή είναι φυσικό να δημιουργεί σύγχυση διότι οι δύο Εκδηλώσεις της 

Ιλιάδας φαίνονται νοηματικά να προέρχονται από την ίδια Έκφραση (πορτοκαλί 

πλαίσιο: το ελληνικό κείμενο της Ιλιάδας) του ίδιου Έργου (πράσινο πλαίσιο: η 

Ιλιάδα). Παρά τη νοηματική ταύτιση των οντοτήτων υπάρχει ωστόσο μια ειδοποιός 

διαφορά μεταξύ τους: το ένα έργο είναι μέρος της ανθολογίας των Ομηρικών επών 

ενώ το άλλο είναι ανεξάρτητο.  

Το παραπάνω παράδειγμα δίνει το έναυσμα για το πως πρέπει να νοηματοδοτούνται 

τα συστατικά μέρη εν γένει. Όπως αναφέρεται και στο FRBR αλλά και σε άλλα 

πρότυπα (UNIMARC, Dublin Core κλπ.) τα συστατικά μέρη έχουν υπόσταση μόνο σε 

σχέση με το πλαίσιο στο οποίο ανήκουν, δηλαδή πρέπει να έχουν τοπική ή και 
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νοηματική σχέση με τον “πατέρα” τους (π.χ. το απόκομμα έχει νόημα μόνο σε σχέση 

με την εφημερίδα που ανήκει, το τεύχος σε σχέση με το περιοδικό, το επεισόδιο σε 

σχέση με το τίτλο της σειράς κ.ο.κ.).  

Συνεπώς τα δύο θεωρητικά ίδια Έργα και Εκφράσεις για την Ιλιάδα είναι στον 

εκδοτικό κόσμο διαφορετικά και έτσι πρέπει να οπτικοποιούνται και στο χρήστη π.χ. 

1. Ανθολογία Ομηρικών επών / Ιλιάδα  

ή Ανθολογία Ομηρικών επών >  Ιλιάδα 

2. Ιλιάδα 

 

Μεταξύ των εγγραφών 1 και 2 (είτε πρόκειται για τα έργα είτε για τις εκφράσεις τους) 

μπορούν να δημιουργηθούν επίσης σχέσεις τύπου sameAs για να προσδιοριστεί η 

σχέση νοηματικής ταύτισης και όχι η φυσική ταύτιση των δύο εγγραφών (Σχ. 11). 

Η απεικόνιση και η εννοιολογική ανάλυση της πράξης μιας συνάθροισης (Aggretate) 

πολλών έργων με όρους FRBR έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον και αντιμετωπίζεται 

διαφορετικά από το μοντέλο [25]. 

 Ένα άλλο σημείο στο πρότυπο αφορά την περίεργη και χωρίς εξήγηση δόμηση της 

οντότητας Name/Title στη Βιβλιογραφική διάταξη και ειδικότερα των διασυνδέσεων 

των ενσωματωμένων (embedded) Ονομάτων/Τίτλων (Name/Title) στα πεδία 576, 

577 και 604.  

Αν είμαστε συνεπείς με τη λογική και τις προδιαγραφές διασύνδεσης των εγγραφών 

του προτύπου, πως θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η παρουσία των 7ΧΧ και 5ΧΧ 

μέσα στην embedded διασύνδεση (βλ. επόμενο παράδειγμα), εφόσον το Name/Title 

δομείται από 2ΧΧ (200, 210, 220 + 230, 231, 232); Ακόμα και αν υπάρχει κάποια 

εξήγηση, το πρότυπο θα έπρεπε να τη δίνει με σαφήνεια. 

EX 1A Embedded fields technique 

576 1#$1001Authority Record Identifier for the 

Work$4070$1700#1$aAzzarone$bPietro$1506##$aStoria della letteratura 

italiana 

577 1#$1001Authority Record Identifier for the 

Expression$1700#1$aAzzarone$bPietro$1507## $aStoria della letteratura 

italiana$mitalien 

EX 1A: Embedded field technique 

604 ##$1700#1$aBeethoven,$bLudwig van,$f1770-1827.$150000$aSymphonies, 

$sno. 5, op. 67,$uC minor$2lc 
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Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι, εφόσον δεν παρέχεται νέο Work/Expression πεδίο για 

Name/Title ως Θέμα, το πρότυπο δεν αναφέρει αν το πεδίο 604 θα ενσωματώνει μια 

τέτοια λειτουργία δηλαδή: 

604 > 240 

604 > 241 

604 > 242 

Τέλος, όπως ήδη αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, η συσσώρευση δύο $3 

(ένα για το 231 στο οποίο βασίζεται το 232 και ένα για το ίδιο το 232) στο 577 

προκαλεί τεχνικά, δομικά και σημασιολογικά προβλήματα. Ωστόσο όπως 

διαφαίνεται από το παραπάνω παράδειγμα της διάταξης για το 577 το $3 του 231 

δεν υπάρχει.  

Τα παραπάνω προβλήματα είναι επόμενο να περιορίζουν σημαντικά την ευελιξία 

αναπαράστασης των δεδομένων στον OPAC και κατ’ επέκταση τη συνολική εμπειρία του 

χρήστη. 

Μερικές επιπλέον εισηγήσεις του σχήματος 9 είναι: 

 η εισαγωγή του πεδίου 104 για την πληρέστερη διαχείριση των συστατικών μερών 

 Τα έργα υπό ανανέωση (integrating resources) να συγχωνευτούν με τα περιοδικά 

έργα 

 η συγχώνευση ηχητικών και μουσικών τεκμηρίων 

 το παλαιό υλικό να μπορεί εν δυνάμει να αφορά οριζόντια τους περισσότερους 

τύπους περιεχομένου 

 η μετονομασία και επέκταση των Πολυμέσων στα Διαδραστικά έργα. 

 για την αποσαφήνιση του συγκεχυμένου όρου “Ηλεκτρονικά τεκμήρια” θεωρούμε 

ότι η διάκριση που πρέπει να γίνει είναι μεταξύ των τεκμηρίων που προσλαμβάνει 

και επεξεργάζεται απευθείας ο άνθρωπος και αυτών που επεξεργάζονται οι μηχανές 

 Οι πληροφορίες για την παραγωγή (production information) ενός έργου να αφορούν 

ξεκάθαρα την Εκδήλωση (Manifestation). Στην οντότητα αυτή: 

o εισάγονται τα πεδία του υλικού και της τεχνικής παραγωγής ώστε να μπορούν να 

εφαρμόζονται οριζόντια σε όλους τους τύπους περιεχομένου 

o γίνεται σαφής η διάκριση ανάμεσα στα αναλογικά παραγόμενα και ηλεκτρονικά 

παραγόμενα τεκμήρια (ψηφιακά ή ψηφιοποιημένα) 

Η μεθοδολογία με την οποία έγιναν αυτές οι προτάσεις συνυπολόγισε: α) την όσο το 

δυνατόν κατάλληλη ευθυγράμμιση του προτύπου με τις οντολογίες (RDA, οικογένεια 

FRBR, LRM και BIBFRAME) β) τον καθολικότερο χαρακτήρα και την οπτικοποίηση των 



 

 

 

  

67 
 

δεδομένων και κατ’ επέκταση την συνολική εμπειρία αναζήτησης του χρήστη και γ) την 

πρόσληψη του UNIMARC και των σχετιζόμενων οντολογιών από την κοινότητα. 

Πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι η εισαγωγή του νέου LRM (Σχ. 12) από την IFLA 

αποτελεί μεν μια πρόταση επιτομής όλων των προηγούμενων μοντέλων, όμως 

θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο αυτή να μετουσιωθεί σε κάτι πιο απτό και πρακτικό που 

να έχει νόημα για τη βιβλιοθηκονομική κοινότητα.  

Αν θέλουμε οι FRBR ή οι LRM να αποτελέσουν ένα νέο καθολικό παράδειγμα στις 

βιβλιοθήκες, είναι απαραίτητο να ενσωματωθούν περισσότερο «σχηματικά» στην 

καθημερινότητα τους ώστε να μην μένουν απλά κείμενα αναφοράς ή να εφαρμόζονται 

κατά περίπτωση και να έχουν πρακτικό αντίκτυπο στους χρήστες [3]. Δεν είναι τυχαία 

άλλωστε η εμπειρία της δυσκολίας μιας τέτοιας ενσωμάτωσης καθώς πολλές φορές τα 

μοντέλα αυτά θέλουν πολλά χρόνια ωρίμανσης και πειραματισμών ώστε να 

αφομοιωθούν στην καθημερινή πρακτική των βιβλιοθηκών. 

 

Σχ. 12 : Αναπαράσταση της οντολογίας LRM 

Η ανάλυση για παράδειγμα της οντότητας ενός συγγραφέα που χρησιμοποιεί 

διαφορετικά ονόματα ανάλογα με το λογοτεχνικό είδος στο LRM (βλ. επόμενο 

παράδειγμα) είναι πολύ ενδιαφέρουσα αλλά σίγουρα κάτι τέτοιο πρέπει αφενός να 

αξιοποιείται τεχνικά και σημασιολογικά από το οποιοδήποτε σχήμα μεταδεδομένων και 
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αφετέρου να ενδιαφέρει τον οργανισμό που θα το υιοθετήσει, να συνάδει με την 

πολιτική του, το εύρος του περιεχομένου του κλπ. 

Person 1: 

 Nomen 1: Context (detective fiction), Category (preferred form of access point)  

 Nomen 2: Context (detective fiction), Category (variant form of access point)                         

 Nomen 3: Context (detective fiction), Category (identifier of type ISNI)  

 Nomen 4: Context (romance novels), Category (preferred form of access point)  

 Nomen 5: Context (romance novels), Category (variant form of access point)  

 Nomen 6: Context (romance novels), Category (identifier of type ISNI) 

Αυτό έχει καταδείξει και η πολύχρονη εμπειρία και η τριβή μας με τους επαγγελματίες 

της πληροφόρησης στις βιβλιοθήκες και τους οργανισμούς μνήμης, οι οποίοι όχι μόνο 

χρειάζονται ενημέρωση και αποσαφήνιση των εννοιών που εισάγουν τα μοντέλα αυτά 

αλλά πολύ περισσότερο τους ενδιαφέρει η ανταπόκριση των εννοιών αυτών στην 

καθημερινή τους πρακτική και η ανταποδοτικότητα τους στην κοινότητα των χρηστών. 

Σημαντικό ρόλο σε αυτό βέβαια έχουν εκτός από τους θεσμικούς φορείς η αυτενέργεια 

των ίδιων των βιβλιοθηκών ή ακόμα καλύτερα οι συνεργατικές προσπάθειες 

συντονισμού όλων των εμπλεκομένων προς μια ενιαία κατεύθυνση. 

Συμπεράσματα 
Στο παρόν άρθρο επιχειρήθηκε να δοθεί η νέα εικόνα του front-end service προς την 

οποία κινήθηκε η τελευταία έκδοση του openABEKT και η προσπάθεια να οπτικοποιηθεί 

η FRBR εκδοχή του σχήματος UNIMARC σε συνδυασμό με τους περιορισμούς που αυτό 

σήμαινε αλλά και χωρίς να επηρεάζονται τα εκτός πλαισίου FRBR δεδομένα. Η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η μελέτη αντίστοιχων υλοποιήσεων και 

παραδειγμάτων από τη διεθνή και εγχώρια κοινότητα αλλά και η όσο το δυνατόν πιο 

λειτουργική και φιλική αναπαράσταση της πληροφορίας στους χρήστες.  

Εξετάστηκαν πολλαπλά ζητήματα παρουσίασης και λειτουργιών στα περιβάλλοντα της 

αναζήτησης, των αποτελεσμάτων και της προβολής της εγγραφής, αναφέρθηκαν τα 

διάφορα παραδείγματα που μελετήθηκαν και εξηγήθηκε κατά αντιπαράσταση η 

κατεύθυνση που υιοθέτησε κάθε φορά το openABEKT.  

Σε δεύτερο χρόνο παρουσιάστηκαν οι προβληματικές που ανέκυψαν στην προσπάθεια 

υλοποίησης των-υπό το πρίσμα του FRBR-προδιαγραφών του σχήματος και εκτέθηκαν 

αρκετά θέματα προς διερεύνηση και προβληματισμό τόσο στη Βιβλιογραφική όσο και 

την Καθιερωμένη διάταξη. Στα θέματα αυτά αναφέρονται αντίστοιχα εναλλακτικές 

προτάσεις διαχείρισης ή επίλυσης τους. Τέλος επισημαίνεται η ανάγκη τα μοντέλα και 

οι οντολογίες αυτές όχι μόνο να συνδέονται άμεσα με την καθημερινή πρακτική του 
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έργου των βιβλιοθηκών αλλά να είναι βιώσιμα και λειτουργικά για την κοινότητα των 

χρηστών.  

Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να δρομολογηθεί μια νέα πρόταση η οποία θα 

επιμεληθεί και θα αναδιαμορφώσει το UNIMARC στο σύνολο του με στόχο την καθολική 

του ευθυγράμμιση με τα αναφερθέντα μοντέλα ως μια ολοκληρωμένη εναλλακτική για 

τις βιβλιοθήκες εκείνες που θα επιλέξουν να προσαρμοστούν πλήρως στα νέα δεδομένα. 

Για το σκοπό αυτό είναι επίσης σημαντικό η πρόταση να συμπεριλάβει και την 

λειτουργική μετάβαση (FRBRization) των υπαρχόντων δεδομένων. Από την άλλη 

επιβάλλεται η τεχνολογική ευθυγράμμιση του προτύπου με τα Linked Data ώστε να 

μπορεί να είναι βιώσιμο για τα επόμενα χρόνια. Προς αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε 

ότι έχει κινηθεί σωστότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία το BIBFRAME της Βιβλιοθήκης 

του Κογκρέσου. 

Τα πλεονεκτήματα μιας πιθανής αναδιαμόρφωσης  του UNIMARC θα μπορούσαν να 

είναι τα εξής: α) οι βιβλιοθήκες και οι επαγγελματίες της τεκμηρίωσης δεν θα 

αποπροσανατολιστούν από το υπάρχον σχήμα, με το οποίο άλλωστε είναι εξοικειωμένοι 

πολλά χρόνια τώρα β) πολλές φορές η εισαγωγή θεωρητικών μοντέλων (π.χ. FRBR, LRM) 

εκτός πλαισίου εφαρμογής (σχήμα) δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα πρόσληψης 

από την κοινότητα, μπορεί να οδηγήσει σε περιττό θόρυβο και επιπλέον να αποδειχτεί 

χρονοβόρα και με μεγάλο κόστος γ) η λειτουργική μετάβαση των δεδομένων θα έχει τη 

μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, με ελάχιστη ή καθόλου απώλεια σημασιολογίας καθώς 

από UNIMARC περνάμε πάλι σε UNIMARC-FRBR και όχι σε ένα agnostic-FRBR και δ) θα 

διασφαλιστεί η σημασιολογική διαλειτουργικότητα του σχήματος με άλλα συγγενή 

σχήματα (π.χ. MARC21, BIBFRAME) αλλά και η δομική και σημασιολογική σταθερότητα 

του σε βάθος χρόνου μέσω της LOD τεχνολογίας.  
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Παράρτημα 1 

Πίνακας ISBD περιοχών και στίξης  
Area Prescribed 

preceding (or 
enclosing) 
punctuation 
for elements 

Element Mandatory
? 

Repeat
- 
ability 

Note: Each area, other than the first, is preceded by a point, space, dash, space (. – ) 

0. Content form and 
media type area 

 0.1 Content form M R 

 ( ) 0.2 Content qualification  R 

 ;  Subsequent content qualification   

 : 0.3 Media type M  

1. Title and statement 
of responsibility area 

 1.1 Title proper M  

 = 1.2 Parallel title  R 

 : 1.3 Other title information  R 

  1.4 Statements of responsibility   

 /  First statement M  

 ;  Subsequent statement  R 

 ; 1.1.5.2 Subsequent title by same author, etc.  R 

 . 1.4.5.1
1.2 

Subsequent title by different author, etc.  R 

2. Edition area  2.1 Edition statement M  

 = 2.2 Parallel edition statement  R 

  2.3 Statements of responsibility relating to 
the edition 

  

 /  First statement M  

 ;  Subsequent statement  R 

 , 2.4 Additional edition statement M R 

  2.5 Statements of responsibility following an 
additional edition statement 

  

 /  First statement M  

 ;  Subsequent statement   

3. Material or type of 
resource specific area 

    R 

  3.1 Mathematical data (Cartographic 
resources) 

 R 

  3.1.1 Statement of scale M  

 ; 3.1.2 Statement of projection   

 ( ) 3.1.3 Statement of coordinates and equinox M  

 ; 3.1.3.3 Statement of equinox   

  3.2 Music format statement (Notated music) M  

 = 3.2.2 Parallel music format statement   

  3.3 Numbering (Serials) M  

 ( )  Chronological designation M  

 = 3.3.5- 
3.3.6 

Subsequent or parallel system of 
numbering 
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 ; 3.3.8 Subsequent system of numbering   

4. Publication, 

production, distribution, 

etc., area 

                  4.1 Place of publication, production and/or 

distribution 

  

  First place M  

 ; Subsequent place  R 

 : 4.2 Name of publisher, producer and/or 

distributor 

M R 

 , 4.3 Date of publication, production and/or 

distribution 

M  

 ( ) Printing information   

                   4.4 Place of printing or manufacture  R 

 : 4.5 Name of printer or manufacturer   

 , 4.6 Date of printing or manufacture   

5. Physical description 

area 

   R 

            5.1 Specific material designation and extent M  

 : 5.2 Other physical details   

 ; 5.3 Dimensions 

Format (for older monographic resources) 

  

 + 5.4 Accompanying material designation  R 

6. Series and multipart 

monographic resource 

area 

( )   R 

 6.1 Title proper of series or multipart 

monographic resource 

M  

 = 6.2 Parallel title of series or multipart 

monographic resource 

 R 

 : 6.3 Other title information of series or 

multipart monographic resource 

 R 

                  6.4 Statements of responsibility relating to 

series or multipart monographic resource 

  

 / First statement   

 ; Subsequent statement  R 

 , 6.5 International Standard Serial Number of 

series or subseries 

M  

 ; 6.6 Numbering within series, subseries or 

multipart monographic resource 

M  

7. Note area    R 

8. Resource identifier and 

terms of availability area 

   R 

                   8.1 Resource identifier 

Fingerprint (for older monographic 

resources) 

M  

 = 8.2 Key title (for continuing resources)   

 : 8.3 Terms of availability  R 
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