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Πρoλογικό σημείωμα 

Αποτελεί τιμή για εμένα που μου δίδεται η ευκαιρία να προλογίσω το βιβλίο με τίτλο 

Περιγραφικά δεδομένα στον 21ο αιώνα της Δρ. Μ. Ασλανίδη. Το ανά χείρας έργο 

καλύπτει ένα σημαντικό κενό για την ελληνική βιβλιογραφία και απευθύνεται σε 

σπουδαστές/φοιτητές τμημάτων σχετικών με τη διαχείριση και την οργάνωση της 

πληροφορίας, αλλά και στον αναγνώστη που θέλει να εμβαθύνει σε ζητήματα περι-

γραφής, κωδικοποίησης και τεκμηρίωσης πόρων και βιβλιογραφικών δεδομένων με 

τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις, κώδικες και πρότυπα. Πέραν της θεωρητικής πα-

ρουσίασης των προτύπων, η συγγραφέας παρέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή, συ-

νοδευόμενη από πληθώρα παραδειγμάτων μεταγραφής και πρακτικών μετάβασης 

και προσαρμογής των υπηρεσιών πληροφόρησης ως προς την περιγραφή του υλικού 

τους στα σύγχρονα διεθνή πρότυπα και πρακτικές.  

Πέραν της επιστημονικής θέασης και της αδιαμφισβήτητης αξίας του συγκεκρι-

μένου πονήματος, η οπτική ερμηνείας και χρησιμοποίησης των αντλούμενων πλη-

ροφοριών σχετίζεται με το υπόβαθρο γνώσεων και ενδιαφερόντων του αναγνώστη. 

Υπό αυτή την οπτική, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αντλήσει ειδικές γνώσεις α-

ναφορικά με τις έννοιες της περιγραφής πόρων και της πρόσβασης που παρουσιά-

ζονται στο παρόν βιβλίο, από τη σκοπιά όμως των δικών του αναγκών. Μια σημα-

ντική για εμένα θέαση, η οποία προκύπτει από το συγκεκριμένο βιβλίο, αφορά στην 

κατανόηση ότι τα συστήματα διοίκησης οργανισμών και υπηρεσιών πληροφόρησης, 

αλλά και οι ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές δομές, οφείλουν να μεταβούν από την 

κυριαρχία του εμπειρισμού στην οργάνωση και την περιγραφή των πληροφοριακών 

πόρων, στη χρήση δόκιμων και διεθνώς αναγνωρισμένων εργαλείων διαχείρισης και 

οργάνωσης της πληροφορίας. Στην εποχή μας, η οργάνωση της πληροφορίας βάσει 

προτύπων και κανόνων, όπως ενδελεχώς περιγράφεται στο βιβλίο, συγκροτείται ως 

κοινωνικοοικονομική αξία, ως επαγγελματική διεκδίκηση (πρωτίστως για τους ε-

παγγελματίες της πληροφόρησης) και ως θεσμική υποχρέωση. 

Η συγγραφέας δεν είναι μόνο μια αναγνωρισμένη επιστήμονας και καλή συνά-

δελφος στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αλλά και μια αναγνωρισμένη επαγγελματίας της 



ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

[14] 

πληροφόρησης, με μακρά εμπειρία στον χώρο. Ο συνδυασμός αυτών των χαρακτη-

ριστικών τής επιτρέπει να εποπτεύει το αντικείμενο που πραγματεύεται το βιβλίο 

υπό το πρίσμα όχι μόνο της θεωρητικοποιημένης και πιο αφαιρετικής θέασης, αλλά 

και των προκλήσεων των καθημερινών αναγκών και των διευθετήσεων του «εφι-

κτού» στην οργάνωση της πληροφορίας. Εύχομαι το συγκεκριμένο έργο να αποτε-

λέσει το πρώτο από μια σειρά έργων στο ίδιο αντικείμενο, τόσο αναγκαία σε μια 

εποχή που η πληροφορία και η οργάνωσή της καθίσταται κυρίαρχη αξία. 

 

Πέτρος Κωσταγιόλας 

 

Επίκουρος Καθηγητής «Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Πληροφόρησης» 

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας 

Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 



 

[15] 

 

Πρόλογος συγγραφέα 

Από τον Μάρτιο του 2013 τέθηκε σε εφαρμογή τόσο από τη Βιβλιοθήκη του Κο-

γκρέσου όσο και από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη το νέο Πρότυπο Περιγραφής Πόρου 

και Πρόσβασης Resource Description and Access (εφεξής RDA), το οποίο αντικα-

τέστησε σταδιακά τους Αγγλο-Αμερικανικούς Κανόνες Καταλογογράφησης, 2η 

έκδ. – ΑΑΚΚ2 (Anglo American Cataloging Rules, Second edition – AACR2). Ταυ-

τόχρονα, το νέο πρότυπο υιοθετήθηκε από το Συνεργατικό Πρόγραμμα Καθιερωμέ-

νων Ονομάτων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress/Name 

Authority Cooperative Program, εφεξής LC/NACO) για τη δημιουργία/ανάπτυξη 

των εγγραφών καθιερωμένων ονομάτων. 

Η δημοσίευση, πιλοτική εφαρμογή και εν συνεχεία ευρεία διάδοση της χρήσης 

του νέου κώδικα RDA στην περιγραφή των δεδομένων αφενός αντανακλά, αφετέ-

ρου επιτάσσει μια συνολική διαφοροποίηση στην αντίληψη και την προσέγγιση της 

καταλογογράφησης στο σύνολό της. Η μετάβαση από τους AACR2 στο RDA απαι-

τεί έναν εκ θεμελίου νέο προσανατολισμό στον τρόπο περιγραφής των δεδομένων 

εκ μέρους των επαγγελματιών του τομέα της Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της 

Πληροφόρησης, των φορέων καταλογογράφησης και, κυρίως, εκ μέρους του τεχνι-

κού προσωπικού που ειδικεύεται ή απασχολείται αποκλειστικά στον τομέα της κα-

ταλογογράφησης. 

Στο πλαίσιο αυτό, στο συγκεκριμένο βιβλίο επιχειρείται μια συνολική θεωρη-

τική προσέγγιση του νέου κώδικα. Παράλληλα, παρουσιάζονται εκτενή παραδείγ-

ματα μεταγραφής πόρων τόσο στο RDA όσο και στο Πρότυπο Κωδικοποίησης Βι-

βλιογραφικών Δεδομένων MARC, ενώ εξετάζονται επίσης οι δυνατότητες ομαλής 

μετάβασης και προσαρμογής των φορέων καταλογογράφησης στο RDA. 

Στο βιβλίο περιλαμβάνονται τέσσερις (4) θεματικές ενότητες, από τις οποίες: 

1 Η πρώτη (1η) περιλαμβάνει μια σύντομη και συνοπτική ιστορική αναδρομή 

στην εξέλιξη των κανόνων καταλογογράφησης, με αναφορά στους σημαντικό-

τερους σταθμούς της. 
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2 Η δεύτερη (2η) περιλαμβάνει μια περιεκτική παρουσίαση του προτύπου RDA, 

με έμφαση στην παρουσίαση των βασικών εννοιών, στόχων και αρχών που διέ-

πουν την περιγραφή των εκδηλώσεων/υλοποιήσεων και αντιτύπων (Κεφάλαια 

1-4 RDA), καθώς και την περιγραφή του έργου και της έκφρασης (Κεφάλαια 5-

6 RDA), με εκτενή παραδείγματα μεταγραφής στα Πρότυπα Κωδικοποίησης 

Βιβλιογραφικών Δεδομένων MARC 21 Format for Bibliographic Data και 

UNIMARC Bibliographic 3rd ed., Updates 2012 and Updates 2016. 

3 Στην τρίτη (3η) παρουσιάζονται αναλυτικά τα σημαντικότερα βήματα στο στά-

διο ομαλής μετάβασης των φορέων καταλογογράφησης από τους AACR2 στο 

RDA, ενώ ταυτόχρονα προβάλλονται τα οφέλη για τους χρήστες, τους καταλο-

γογράφους και το σύνολο της κοινωνίας της πληροφορίας από την εφαρμογή 

του προτύπου. 

4 Στην τέταρτη (4η) παρουσιάζεται μια σειρά από πίνακες και σχήματα με ορο-

λογία προσαρμοσμένη στην ελληνική γλώσσα και αντιστοιχίες τόσο μεταξύ 

των κανόνων (AACR2 → RDA) όσο και μεταξύ του RDA και των προτύπων 

MARC 21 Format for Bibliographic Data και UNIMARC Bibliographic 3rd 

ed., Updates 2012 and Updates 2016. 

Παράλληλα, μέσα από τη συγκεκριμένη προσπάθεια αναδεικνύεται η ανάγκη 

για περαιτέρω εφαρμογή και έρευνα σε σχέση με την υιοθέτηση/ενσωμάτωση του 

RDA εκ μέρους των φορέων καταλογογράφησης ή/και των βιβλιοθηκών και των 

κέντρων πληροφόρησης που έχουν επιλέξει ως πρότυπο κωδικοποίησης των βιβλιο-

γραφικών και καθιερωμένων δεδομένων τους το UNIMARC (π.χ., ελληνικές δημό-

σιες βιβλιοθήκες), ενώ ταυτόχρονα προκύπτει η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και 

συνεργασία σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με τη δημιουργία και τυποποίηση της νέας 

ορολογίας που σχετίζεται με την περιγραφή πόρου και πρόσβασης, όπως αυτή πα-

ράγεται και διαμορφώνεται αφενός μεν από το ίδιο το πρότυπο, αφετέρου δε από τη 

σχετική με αυτό παραγόμενη διεθνή και εθνική βιβλιογραφία.  
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Εισαγωγή 

Ο κόσμος της πληροφορίας έχει μεταβληθεί και μεταβάλλεται μέσα στο συνεχώς 

εξελισσόμενο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web). Τα εργαλεία 

καταλογογράφησης είναι πλέον σχεδόν όλα προσπελάσιμα μέσω του τελευταίου. 

Νέοι τρόποι οργάνωσης της πληροφορίας αναπτύσσονται. Ο Σημασιολογικός Ιστός 

(Semantic Web) βρίσκεται υπό συνεχή εξέλιξη. Τα σχήματα μεταδεδομένων για συ-

γκεκριμένες εφαρμογές έχουν πολλαπλασιαστεί και εξαπλωθεί, σε συνδυασμό με 

την ορολογία που συνδέεται και σχετίζεται με μητρώα μεταδεδομένων (metadata 

registries), πύλες (gateways), οντολογίες (ontologies) και ταξινομίες (taxonomies). 

Η εξέλιξη της πληροφορίας συνδέεται με την εξέλιξη τόσο του περιεχομένου 

όσο και του μέσου μετάδοσης και του φορέα αποθήκευσής της. Το μέσο ή ο φορέας 

ωστόσο, είτε αυτά είναι έντυπα είτε ηλεκτρονικά, διαφέρουν από τη σκέψη, την ιδέα 

ή το έργο που προσπαθούν να συλλάβουν. Η καταγραφή της γνώσης συμβάλλει ση-

μαντικά στην εξέλιξή της. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι το μέσο μετάδοσης ή ο φορέας 

αποθήκευσης είναι πιο σημαντικά από τη γνώση που καταγράφουν (περιεχόμενο), 

όσο και αν επηρεάζουν το δεύτερο, δηλαδή το περιεχόμενο, έργο ή ιδέα. Οι τρόποι 

καταγραφής της πληροφορίας είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την παρεχόμενη ανά 

χρονική περίοδο τεχνολογία, ενώ οι παραδοσιακοί όροι «κείμενο», «βιβλίο» και «εγ-

γραφή» τείνουν να αντικατασταθούν σε μεγάλο βαθμό από τον όρο «πληροφοριακό 

σώμα».1  

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, έχει ξεκινήσει από το 1997, μετά και την εμφάνιση 

του εννοιολογικού μοντέλου Functional Requirements for Bibliographic Records 

(εφεξής FRBR), και ενώ οι φορείς καταλογογράφησης χρησιμοποιούν ακόμα και μέ-

χρι σήμερα καταλόγους σχεδιασμένους και συμβατούς περισσότερο με την προ-

                                                      
1 Μ.τ.Σ. Ο όρος “information package” ανήκει στην Arlene G. Taylor και αφορά, σύμφωνα 

με την Tillett (2004, p. 29), σε μια μελλοντική εξέλιξη ή και εκδοχή της σημερινής εγγρα-

φής (record). 
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FRBR περίοδο, μια περίοδος σφαιρικής και καθολικής θεώρησης των κανόνων, αρ-

χών και πρακτικών/πολιτικών που διέπουν την καταλογογράφηση ειδικά αλλά και την 

οργάνωση της πληροφορίας εν γένει.  

Η διαδικασία αναθεώρησης των αρχών της καταλογογράφησης και της μετά-

βασης στο νέο μοντέλο λειτουργίας τελεί υπό εξέλιξη, κυρίως από το 2013, με τη 

συστηματική υιοθέτηση των αρχών του νέου κώδικα RDA στην περιγραφή των δε-

δομένων. Η Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Βιβλιοθηκών και Ιδρυμάτων (Interna-

tional Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) έχει διαμορφώσει 

την οριστική μορφή του κειμένου Statement of International Cataloguing Principles 

(Δήλωση των Διεθνών Αρχών Καταλογογράφησης). Επιπλέον, έχει ήδη δημοσιευ-

θεί η συγχωνευμένη έκδοση του ISBD (International Standard Bibliographic De-

scription), ενώ πολλές χώρες έχουν αρχίσει να αλλάζουν και να αναθεωρούν τους 

εθνικούς τους κώδικες καταλογογράφησης, προκειμένου να δημιουργήσουν τις προ-

ϋποθέσεις λειτουργίας των καταλόγων τους στο μέλλον σύμφωνα με τις νέες αρχές. 

Η μετάβαση στο RDA συνιστά γενικά μια δύσκολη διαδικασία, όχι μόνο γιατί 

κάθε αλλαγή είναι ούτως ή άλλως πολύπλοκη, αλλά και επειδή όλες οι αλλαγές λαμ-

βάνουν χώρα ταυτοχρόνως, γεγονός που ανεβάζει το επίπεδο πολυπλοκότητας της 

μετάβασης. Αυτονόητα, προκύπτει το ερώτημα: «Ποιος είναι εκείνος που θα αναλά-

βει την επίβλεψη της διαδικασίας μετάβασης και ενσωμάτωσης των νέων αλλαγών 

στο περιβάλλον της καταλογογράφησης στο εσωτερικό των καταλόγων; Ποιος, με 

άλλα λόγια, είναι εκείνος που θα καθοδηγεί και θα επιβλέπει ανά φορέα τις σχέσεις, 

όπως αυτές δηλώνονται και αποτυπώνονται στο FRBR, στις νέες αρχές καταλογο-

γράφησης (ICP), στο ISBD (consolidated ed.) και στους πολυεθνικούς και διεθνείς 

κώδικες καταλογογράφησης (π.χ., RDA – Resource Description and Access)» 

(Bianchini and Guerrini, 2009). Το βιβλιογραφικό σύμπαν είναι δυνατόν να υποβλη-

θεί σε επαρκή και ικανοποιητική διαχείριση μόνο μέσω της αλληλεπίδρασης της θε-

ωρίας με την πράξη. Η περιγραφική και θεματική καταλογογράφηση, περιλαμβανο-

μένης της βιβλιογραφικής ταξινόμησης και της ανάθεσης θεματικών επικεφαλίδων, 

αποτελούν υποσύνολα ενός ευρύτερου πεδίου της οργάνωσης της πληροφορίας (Raju 

and Raju, 2006). 

Από τη δημοσίευση του πρώτου διεθνούς κώδικα καταλογογράφησης, το 1908, 

άρχισε να διαμορφώνεται το πλαίσιο λειτουργίας των καταλόγων των βιβλιοθηκών 

όπως το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Οι κατάλογοι είναι προφανές ότι πρέπει να αξιο-

ποιούν στο έπακρο την τρέχουσα τεχνολογία και να δημιουργούν τις δομές εκείνες 

που ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών τους στον μέγιστο βαθμό. Αν και η σύγ-

χρονη μορφή των καταλόγων (Online Access Public Catalogs – OPACs) προβλέπει 

τη δημιουργία πολλών σημείων πρόσβασης, άρα και τη διεξαγωγή σύνθετων ανα-

ζητήσεων μέσω αυτών, υπάρχουν ακόμα σημαντικές ελλείψεις στον τρόπο σύνδε-

σης και οργάνωσης των σημείων πρόσβασης, στην αναπαράσταση όλων των σχέ-

σεων που διέπουν μια έννοια ή όλων των σχέσεων που ενυπάρχουν στο σύνολο ή σε 

μέρος του βιβλιογραφικού σύμπαντος, το οποίο αντανακλάται μέσα από συγκεκρι- 
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μένα αποκτήματα (holdings/items) μιας βάσης δεδομένων (π.χ., αντίτυπα καταλό-

γου βιβλιοθήκης), αλλά και στον βαθμό ανταπόκρισης των σύγχρονων καταλόγων 

στις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών. 

Οι στόχοι και οι λειτουργίες που διέπουν έναν κατάλογο καθορίζουν το πλαίσιο 

και το περιεχόμενο των αναγραφών του, ενώ οι κανόνες καταλογογράφησης καθο-

ρίζουν τη δομή και τη σύνταξη αυτών των αναγραφών. Είναι δύσκολο να γίνει διά-

κριση μεταξύ της φύσης των αντιτύπων μιας βιβλιοθήκης, των χαρακτηριστικών του 

πληθυσμού της και του καταλόγου της. 

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες ενσωματώνουν την κύρια αποστολή των βιβλιο-

θηκών, που δεν είναι άλλη από την πρόσβαση των χρηστών στους πόρους της. «Οι 

κατάλογοι προορίζονται για χρήση2 και είναι λειτουργικοί μόνο εφόσον παρέχουν 

γρήγορη και αποτελεσματική ανάκτηση των σχετικών φορέων αποθήκευσης της κα-

ταγεγραμμένης γνώσης και πληροφορίας» (Gorman, 2011, p. viii). Οι χρήστες των 

βιβλιοθηκών και των κέντρων πληροφόρησης διαθέτουν σήμερα, σε σχέση με τη 

χρήση και τη διαχείριση της πληροφορίας, ένα σύνολο δεξιοτήτων πολύ διαφορε-

τικό από εκείνο που διέθεταν πριν από κάποιες δεκαετίες. Οι βιβλιοθήκες και τα 

κέντρα πληροφόρησης που επανεξετάζουν με σοβαρότητα την αποστολή τους και 

τους στόχους τους είναι σε θέση να προετοιμάσουν τις προϋποθέσεις για την αποτε-

λεσματικότερη χρήση των συλλογών τους και, συνεπώς, των πληροφοριών που ε-

μπεριέχονται σε αυτές. 

                                                      
2

  Μ.τ.Σ. του “Catalogues are for use”, μίας εκ των πέντε αρχών του Ranganathan, η οποία 

βρίσκεται στο έργο Ranganathan, S.R., 1931. The five laws of library science. London: Ed-

ward Goldston. [pdf] Διαθέσιμο από: <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.$b99721; 

view=1up;seq=13> [Προσπελάστηκε 29 Αυγούστου 2016]. 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.$b99721
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Μέρος 1ο Καταλογογράφηση – Σύντομη ιστορική  

επισκόπηση και Εισαγωγή στο πρότυπο 

Resource Description and Access (RDA) 

 

 

Κεφάλαιο 1 

Καταλογογράφηση:  

από τους AACR2 στο RDA 

1.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται: 

1 H διαφορετική προσέγγιση που πλαισιώνει την οργάνωση της πληροφορίας, 

ήδη από τα τέλη του 20ού και τις αρχές του 21ου αιώνα, και η συμβολή της 

στην αναθεώρηση της καταλογογράφησης και της εκτέλεσής της από τους ε-

παγγελματίες του χώρου. 

2 Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην ιστορία των κανόνων καταλογογράφησης από 

το 1839 (Κανόνες του Βρετανικού Μουσείου) μέχρι την ανάπτυξη και σύνταξη 

των AACR, την αναθεώρησή τους σε AACR2 και τη δημιουργία και ανάπτυξη 

από το 2005 και μετά του νέου Κώδικα Περιγραφής Περιεχομένου και Πρό-

σβασης (RDA). 

3 Τα πρόσωπα αλλά και οι διεθνείς φορείς που συνέβαλαν στη διαμόρφωση, τυ-

ποποίηση και διεθνοποίηση των διαδικασιών αναφορικά με την οργάνωση και 

την περιγραφή της πληροφορίας. 
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1.2 Η καταλογογράφηση ως τεχνική υπηρεσία 

Εκείνο που ενδιαφέρει σχετικά με τις τεχνικές υπηρεσίες είναι κατ’ αρχάς ο ορισμός 

της έννοιας (τι θεωρείται δηλαδή τεχνική υπηρεσία) και, κατά δεύτερον, το είδος 

της εργασίας ή των εργασιών που εμπεριέχονται σε αυτή (Weber, 2015, p. ix). Σύμ-

φωνα με τον Gorman (1998, p.199), «Οι τεχνικές εργασίες σχετίζονται με την επε-

ξεργασία του υλικού, με στόχο την προσπελασιμότητά του από τους χρήστες της 

βιβλιοθήκης». 

Τόσο ο όρος «τεχνική υπηρεσία» όσο και η χρήση του διαφοροποιούνται από 

άτομο σε άτομο ή από φορέα σε φορέα. Για κάποιους επαγγελματίες του χώρου, οι 

τεχνικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις προσκτήσεις και την περιγραφή πόρων πα-

ράλληλα με τη βιβλιοδεσία ή οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης/διατήρησης, 

ενώ σε αυτές δεν περιλαμβάνονται συχνά η παροχή υπηρεσιών αναφοράς προς τους 

χρήστες, η εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση της βιβλιοθήκης, των πόρων της 

κ.λπ. Το περιεχόμενο, συνεπώς, του όρου διαμορφώνεται ανάλογα με τους στόχους, 

την αποστολή, αλλά και την εσωτερική οργάνωση, δομή και ιεραρχία ανά φορέα/ορ-

γανισμό. 

Οι τεχνικές εργασίες τα τελευταία χρόνια έχουν υποβληθεί σε τεράστιες αλλα-

γές, κυρίως λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης. Η αυτοματοποίηση, η αύξηση των κε-

ντρικών και συνεργατικών βιβλιογραφικών υπηρεσιών και δικτύων, η ανάπτυξη και 

η ενοποίηση υπηρεσιών στους εθνικούς –και όχι μόνο– φορείς καταλογογράφησης, 

η εξέλιξη των φορέων αποθήκευσης και των μέσων μετάδοσης, όλες οι τεχνικές ερ-

γασίες στο σύνολό τους, που κάποτε απαιτούσαν πολύ χρόνο, προσπάθεια και χει-

ρωνακτική εργασία εκ μέρους του προσωπικού, σήμερα διεκπεραιώνονται γρήγορα, 

μηχανικά, συστηματοποιημένα και αποτελεσματικά μέσω των ολοκληρωμένων 

πληροφοριακών συστημάτων των βιβλιοθηκών και των κέντρων πληροφόρησης 

(Integrated Library Systems, εφεξής ILS), τα οποία ολοένα και περισσότερο ενσω-

ματώνουν τις νέες τεχνολογίες οργάνωσης της πληροφορίας, όπως αυτές διαρκώς 

διαμορφώνονται. 

Οι κατάλογοι δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα, περιορισμένα σε ένα αυστηρά 

ορισμένο και καθορισμένο πλαίσιο, περιβάλλοντα. Μέσω της τεχνολογίας παρέχε-

ται η δυνατότητα της παγκόσμιας σύνδεσης, μέσω Η/Υ ή άλλης ηλεκτρονικής συ-

σκευής, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Ήδη μέρος του περιεχομένου των πλη-

ροφοριακών συστημάτων των βιβλιοθηκών είναι προσπελάσιμο μέσω Web. Τα βι-

βλιογραφικά δεδομένα, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, μπορούν με την 

κατάλληλη δομή και σύνταξη να ενσωματωθούν και να διακινηθούν μέσα στο ευ-

ρύτερο διαδικτυακό περιβάλλον. Νέα είδη συνδέσμων δημιουργούνται και διακι-

νούνται σε διεθνές επίπεδο, σε διάφορες και διαφορετικές γλώσσες, γραφές/αλφά-

βητα, μέσα από τα λεγόμενα «συστήματα συνδεδεμένων δεδομένων» (linked data 

systems). Ταυτόχρονα, η προσθήκη του ελεγχόμενου λεξιλογίου, το οποίο σχετίζε-

ται με τα βιβλιογραφικά δεδομένα και τους ψηφιακούς πόρους που βρίσκονται στο 
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Web, καθιστά εφικτή την καλύτερη ταύτιση των πηγών και των πόρων που διαθέ-

τουν οι βιβλιοθήκες και τα κέντρα πληροφόρησης. 

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, το RDA συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη δια-

χείριση και ταύτιση όλων των χαρακτηριστικών των πόρων/αντικειμένων (υλικών 

και άυλων) που εμπεριέχονται στις συλλογές των βιβλιοθηκών και των κέντρων 

πληροφόρησης, καθώς: 

• το περιβάλλον της καταλογογράφησης βασίζεται όλο και περισσότερο στο 

Web, 

• υπάρχει ανάγκη για καταλογογράφηση μεγαλύτερου εύρους φορέων πληροφο-

ρίας σε σχέση με το παρελθόν, 

• υπάρχει ανάγκη διαχείρισης περισσότερων τύπων περιεχομένου, ενώ το υπό κα-

ταλογογράφηση περιεχόμενο παρουσιάζει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, 

• τα μεταδεδομένα δημιουργούνται από επαγγελματίες της πληροφορίας και της 

πληροφόρησης εκτός του χώρου των βιβλιοθηκών ή του τομέα της καταλογο-

γράφησης (π.χ., τεχνικό προσωπικό υποστήριξης, όπως πληροφορικοί, διαθέ-

τες, συγγραφείς άρθρων στη Wikipedia και εκδότες), ενώ πολλοί από αυτούς 

χρησιμοποιούν άλλα πρότυπα κωδικοποίησης των δεδομένων, παράλληλα ή ε-

κτός του MARC format (π.χ., Dublin Core κ.ο.κ.). 

Ο διαρκώς αυξανόμενος όγκος της παραχθείσας καταγεγραμμένης πληροφο-

ρίας ή γνώσης ελέγχεται από τη διαδικασία του βιβλιογραφικού ελέγχου 

(bibliographic control). Με τον όρο «βιβλιογραφικός έλεγχος» ή «έλεγχος βιβλιο-

γραφικών δεδομένων» νοείται η διαδικασία μέσω της οποίας τα βιβλιογραφικά δε-

δομένα δημιουργούνται, αποθηκεύονται, υποβάλλονται σε διαχείριση και ανακτώ-

νται. Ο βιβλιογραφικός έλεγχος παρέχει το φιλοσοφικό πλαίσιο για την περιγραφή 

των πηγών και των πόρων, με στόχο να καταστήσει τους χρήστες ικανούς να ανα-

ζητήσουν, να εντοπίσουν και να επιλέξουν την καταλληλότερη πηγή. Διεξάγεται στο 

πλαίσιο του βιβλιογραφικού σύμπαντος (bibliographic universe), το οποίο αποτελεί 

υποσύνολο όλης της γνώσης. Σε αυτό το υποσύνολο μπορούν να εντοπιστούν όλα 

τα στιγμιότυπα (instances) της καταγεγραμμένης γνώσης. «Γνώση η οποία με κά-

ποιο τρόπο δεν έχει καταγραφεί (δεν έχει γραφτεί, τυπωθεί, ηχογραφηθεί κ.λπ.) βρί-

σκεται έξω από τη σφαίρα του βιβλιογραφικού ελέγχου» (Smiraglia, 1989). 

Η καταλογογράφηση ως τεχνική εργασία/διαδικασία περιλαμβάνει την προετοι-

μασία και συγκρότηση των καταλόγων που λειτουργούν ως φορείς περιγραφής, οργά-

νωσης, ανταλλαγής και διακίνησης δεδομένων και μεταδεδομένων και συνιστά μια από 

τις πιο σημαντικές τεχνικές εργασίες του βιβλιογραφικού ελέγχου. Στην πράξη, καθο-

ρίζει σε μεγάλο βαθμό την οργάνωση της πληροφορίας και διασφαλίζει την πρόσβαση 

σε αυτή εκ μέρους των χρηστών. 

Η διαδικασία αυτή ξεκινά συνήθως με την περιγραφική καταλογογράφηση, τη 

δημιουργία και παροχή σημείων πρόσβασης για όλους τους τύπους υλικού και συ-

νεχίζει με τη θεματική ανάλυση, ενώ ενδιάμεσα λαμβάνει χώρα η διαδικασία του 
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ελέγχου καθιερωμένων όρων και ονομάτων. Στην πράξη, η περιγραφή πόρων απο-

τελεί εξέλιξη της δημιουργίας βιβλιογραφικών εγγραφών, δίνοντας πλέον έμφαση 

στην καταγραφή πληροφοριών προερχόμενων τόσο από το εσωτερικό του πόρου 

όσο και από εξωτερικές πηγές. 

Η καταλογογράφηση αποτελεί μια από τις λιγότερο «δημοφιλείς» τεχνικές ερ-

γασίες στον χώρο των βιβλιοθηκών και, συγκριτικά με άλλες τεχνικές εργασίες ή 

άλλα αντικείμενα που αναπτύσσονται στον χώρο των βιβλιοθηκών και των κέντρων 

πληροφόρησης, καταλαμβάνει μικρότερη έκταση στο πρόγραμμα σπουδών των α-

ντίστοιχων σχολών και τμημάτων. Σε αυτό συνέβαλε και η σταδιακή διαμόρφωση 

της άποψης ότι «οι καταλογογράφοι δεν θα είναι πλέον απαραίτητοι», καθώς «οι 

υπολογιστές είναι εκείνοι που θα κάνουν στο εξής τη δουλειά μας» (Bowman, 2003, 

p. 2). 

Αυτή η αντίληψη απέχει πολύ από την πραγματικότητα, καθώς με την αυξανό-

μενη χρήση των μηχανοργανωμένων καταλόγων και των ολοκληρωμένων πληρο-

φοριακών συστημάτων προέκυψε η ανάγκη μετάπτωσης των δεδομένων από τη 

συμβατική/παραδοσιακή στη νέα μορφή που επέβαλαν οι υπολογιστές. Η διαδικα-

σία μετάπτωσης των δεδομένων των καταλόγων, η οποία εμπεριέχει πλήθος προ-

σαρμογών τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο, απαιτεί επαρκές αριθμη-

τικά και καταρτισμένο επιστημονικά προσωπικό. Και αυτό γιατί δεν πρόκειται για 

μια τεχνική εργασία που ο καθένας είναι σε θέση να εκτελέσει· η συγκεκριμένη ερ-

γασία προϋποθέτει δεξιότητες που χρειάζονται χρόνο για να αποκτηθούν, πολύ-

χρονη εξάσκηση και εμπειρία και, κυρίως, αφοσίωση, προσωπική μελέτη και ενα-

σχόληση. 

Αντίστοιχα, και για τους καταλογογράφους επικρατεί η άποψη ότι συχνά επι-

δεικνύουν μια αυστηρή και πολλές φορές άκριτη προσκόλληση στους κανόνες, προ-

κειμένου η καταλογογράφηση των εγγραφών να θεωρείται άριστη ή να «αγγίζει την 

τελειότητα». Προφανώς, και είναι απαραίτητη η τήρηση των κανόνων, διαφορετικά 

δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν οι αρχές της τυποποίησης και διεθνοποίησης. Όσο 

απαραίτητη όμως και αν είναι η συνέπεια στην τήρηση των κανόνων, δεν παύουν να 

αποτελούν απαραίτητα συστατικά ενός καλού καταλογογράφου η ευελιξία και η α-

ντικειμενική κρίση (Bridges, 2003, Joachim, 1993, p. 12). Σε καμία περίπτωση δεν 

έγκειται στη δυνητική ευχέρεια του καταλογογράφου να παραβαίνει τους κανόνες 

όποτε το επιθυμεί ή όποτε διαφωνεί ή έχει διαφορετική άποψη. Κάθε καταλογογρά-

φος βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπος με κανόνες που συχνά, αντί να τον κατευθύνουν 

σχετικά με το τι ακριβώς πρέπει να κάνει, τον «αναγκάζουν» να χρησιμοποιήσει την 

κρίση του. Επίσης, βασικό –αν και όχι αυτονόητο– χαρακτηριστικό είναι η αίσθηση 

του χιούμορ, μιας και συχνά ο καταλογογράφος καλείται να εφαρμόσει κανόνες που 

είτε φαίνονται ανόητοι είτε φαίνεται αδύνατη ή δύσκολη η προσέγγισή τους με σο-

βαρότητα. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις στις οποίες καλείται να προσποιηθεί ή και 

να υποκριθεί ότι οι κανόνες αποτελούν έννοιες σοβαρές και ζωτικής σημασίας στον 
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κόσμο της πληροφορίας. Και αυτό γιατί ένα από τα κύρια, μεταξύ άλλων, χαρακτη-

ριστικά του οφείλει να είναι η έμφαση στη λεπτομέρεια. Χαρακτηριστικά όπως η 

απροσεξία, η αδιαφορία και η επιπολαιότητα σχετικά με τη διαχείριση της πληρο-

φορίας (περιγραφή, οργάνωση κ.λπ.) δεν συνάδουν με τη δεοντολογία του επαγγέλ-

ματος. Διλήμματα όπως σωστό ή λάθος, εύκολο ή δύσκολο, επιφανειακή ή εις βάθος 

διαχείριση, υποκειμενική ή αντικειμενική προσέγγιση, πρόσβαση ή αποκλεισμός 

δεν υφίστανται καν, καθώς σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο έχουν λυθεί από τη 

δεοντολογία που διέπει το επάγγελμα (ALA, 1996-2016, IFLA, 2015, Bair, 2005, 

pp. 13-26 κ.λπ.), ενώ τείνουν να θεωρούνται βασικά χαρακτηριστικά των επαγγελ-

ματιών του χώρου η ανταγωνιστικότητα (η οποία συνδέεται με τη βαθιά γνώση του 

πλαισίου και των αρχών του βιβλιογραφικού ελέγχου, των προτύπων και των βασι-

κών εργαλείων καταλογογράφησης και οργάνωσης της πληροφορίας), η ηγεσία, η 

συνεργασία, η ακρίβεια, η αποτελεσματικότητα, η συνέπεια, η προσαρμοστικότητα, 

η κρίση, η διαχείριση κρίσεων και η επίλυση προβλημάτων, η αφοσίωση, οι δεξιό-

τητες αναζήτησης και έρευνας, η αυτοπειθαρχία και ο αυτοέλεγχος, τα οποία, όπως 

ήδη αναφέρθηκε, είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά ενός καλού καταλογο-

γράφου (ALA, 1996-2016, Bridges, 2003, Sung, 2013). 

1.3 Καταλογογράφηση ή περιγραφή –  

Σημαντικότερες έννοιες 

Η περιγραφή ως συστατικό της διαδικασίας της καταλογογράφησης σχετίζεται με 

την ταύτιση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε ένα πληροφοριακό σώμα, κα-

θώς και με την καταχώρισή τους σε μια βιβλιογραφική εγγραφή με τρόπο που καθι-

στά ικανή την ακριβή και μοναδική ταύτιση του τεκμηρίου. 

Πολλά στοιχεία συμβάλλουν στην ταύτιση ενός συνόλου πληροφοριών. Ο τίτ-

λος συνήθως αποτελεί το πρώτο στοιχείο ταύτισης και ακολουθεί το όνομα του φυ-

σικού ή των φυσικών προσώπων που θεωρούνται υπεύθυνα για το πνευματικό πε-

ριεχόμενο του έργου. Άλλα στοιχεία, από τα πιο συνηθισμένα, μέσω των οποίων ο 

χρήστης αναζητά συχνά έναν πόρο ή μια πηγή αποτελούν η έκδοση, το όνομα της 

έκδοσης, το όνομα του επιμελητή, του εικονογράφου, του μεταφραστή, του εκτελε-

στή, του παραγωγού ή και του εκδότη, η χρονολογία δημοσίευσης ή η χρονολογία 

copyright και η σειρά στην οποία μπορεί να ανήκει το έργο, ενώ στα κριτήρια ανα-

ζήτησης έχουν πλέον περιληφθεί και τα φυσικά χαρακτηριστικά του πόρου ή της 

πηγής, π.χ., το μέγεθος, ο τύπος του υλικού, ο αριθμός των εικονογραφημένων σε-

λίδων ή η έκτασή του. 

Γενικά, οι δύο από τις πιο σημαντικές διαδικασίες στο στάδιο οργάνωσης και 

προετοιμασίας ενός καταλόγου βιβλιοθήκης για να φιλοξενήσει δεδομένα και να 

λειτουργήσει ως μια οργανωμένη βάση δεδομένων είναι οι εξής: 
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• Η περιγραφική καταλογογράφηση (descriptive catalog(u)ing): Περιλαμβάνει 

την περιγραφή του τεκμηρίου και την ανάθεση των σημείων πρόσβασης3 που 

δεν σχετίζονται με το θεματικό περιεχόμενο του τεκμηρίου. 

• Η θεματική καταλογογράφηση (subject catalog(u)ing): Περιλαμβάνει την ταξι-

νόμηση (classification) και την ανάθεση θεματικών επικεφαλίδων. 

Η περιγραφική καταλογογράφηση ως διαδικασία συνδέεται άμεσα με τις εξής 

διαδικασίες (τεχνικές εργασίες): 

• Περιγραφή 

• Πρόσβαση 

• Θεματική ανάλυση 

• Έλεγχο καθιερωμένων όρων και ονομάτων 

• Κωδικοποίηση 

• Συνεργατική καταλογογράφηση και καταλογογράφηση με αντιγραφή 

Η περιγραφή ως έννοια, αλλά και ως διαδικασία στο πλαίσιο της καταλογογρά-

φησης, αναφέρεται στην ταύτιση και την επιλογή εκείνων των συμβατικών στοιχείων 

(π.χ., τίτλος, συγγραφέας, εκδότης κ.λπ.), υπό την καθοδήγηση πάντα ενός συνόλου 

κανόνων, με στόχο τη δημιουργία μιας μοναδικής περιγραφής και συνεπώς εγγραφής, 

σε επίπεδο μηχανοργανωμένου καταλόγου, η οποία να μην μπορεί να εφαρμοστεί ή 

να συγχυστεί με οποιαδήποτε άλλη οντότητα στο εσωτερικό μιας συλλογής ή/και εγ-

γραφής ενός καταλόγου. Ως περιγραφική καταλογογράφηση ορίζεται «η διαδικασία 

της μεταγραφής και του σχολιασμού των έμφυτων βιβλιογραφικών δεδομένων ενός 

βιβλιογραφικού τεκμηρίου, με τέτοιο τρόπο ώστε το τεκμήριο να μπορεί να ταυτιστεί 

μέσω της περιγραφής του» (Smiraglia, 1989). 

Η πρόσβαση ως έννοια, αλλά και ως διαδικασία στο πλαίσιο της καταλογογρά-

φησης αναφέρεται στην επιλογή των σημείων πρόσβασης εκ μέρους του καταλογο-

γράφου για την καλύτερη ταύτιση του έργου (ή του πνευματικού περιεχομένου) εκ 

μέρους του χρήστη. Η πρόσβαση περιλαμβάνει τη δημιουργία επικεφαλίδων με συ-

γκεκριμένη δομή/σύνταξη, σύμφωνα με ένα σύνολο συγκεκριμένων κανόνων δη-

μιουργίας επικεφαλίδων, ομοιόμορφων/προτιμώμενων τίτλων και παραπομπών. Τα 

σημεία πρόσβασης συνδέονται άμεσα με τη διαδικασία ελέγχου καθιερωμένων ό-

ρων και ονομάτων, καθώς η άντληση των σημείων πρόσβασης προϋποθέτει την τή-

ρηση ενός αρχείου καθιερωμένων όρων και ονομάτων. 

Η θεματική ανάλυση ως έννοια και διαδικασία σχετίζεται με τη λεγόμενη «θε-

ματική καταλογογράφηση» και αναφέρεται στον καθορισμό των εννοιών ή των θε-

                                                      
3 Το σημείο πρόσβασης αναφέρεται σε όνομα, όρο ή κωδικό υπό τον οποίο μια βιβλιογρα-

φική εγγραφή μπορεί να αναζητηθεί και να ταυτιστεί (ΑΑΚΚ2, 1988, σ. 430). 
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ματικών εννοιών που καλύπτονται από το πνευματικό περιεχόμενο ενός έργου. Προ-

ϋποθέτει την τήρηση ενός αρχείου καθιερωμένων όρων και ονομάτων, από όπου 

αντλούνται οι θεματικές επικεφαλίδες. Συνδέεται άμεσα με την ταξινόμηση, μέσω 

της οποίας ανατίθεται η αντίστοιχη σημειογραφία ταξινομικού αριθμού ή/και ταξι-

θετικού συμβόλου, ανάλογα με το ταξινομικό σύστημα που χρησιμοποιεί ο φορέας 

καταλογογράφησης. 

Ο έλεγχος καθιερωμένων όρων και ονομάτων ως διαδικασία σχετίζεται τόσο με 

την περιγραφική όσο και με τη θεματική καταλογογράφηση. Ως έννοια αναφέρεται 

στο αποτέλεσμα της συνεπούς και συστηματικής τήρησης αρχείου επικεφαλίδων, οι 

οποίες αναπαριστούν σημεία πρόσβασης και τις σχέσεις τους (σχέσεις μεταξύ ονο-

μάτων, έργων και θεμάτων). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης κανόνων, της 

χρήσης ελεγχόμενου λεξιλογίου και της παραπομπής στο αρχείο καθιερωμένων ό-

ρων και ονομάτων για τη δημιουργία της επικεφαλίδας –του καθιερωμένου δηλαδή 

ονόματος, λέξης ή φράσης που τοποθετείται στην αρχή μιας αναγραφής καταλόγου 

για να αποτελέσει σημείο πρόσβασης. Ο έλεγχος των καθιερωμένων δεδομένων, 

μέσα από την παράλληλη ανάδειξη των μεταξύ τους σχέσεων, αναδεικνύει τη ση-

μασία της καταλογογράφησης, καθώς αυτή παύει να περιορίζεται στα στενά όρια 

της περιγραφής και της δημιουργίας βιβλιογραφικών εγγραφών ενός καταλόγου. 

Η κωδικοποίηση ως έννοια διέπει όλο το εύρος της διαδικασίας της καταλογο-

γράφησης. Τα αποτελέσματα επιμέρους διαδικασιών, όπως η περιγραφική και η θε-

ματική καταλογογράφηση ή ο έλεγχος καθιερωμένων όρων και ονομάτων, μεταγρά-

φονται σε μηχαναγνώσιμη μορφή, συμβατή με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύ-

στημα της βιβλιοθήκης, το οποίο έχει σχεδιαστεί και προορίζεται να φιλοξενήσει τις 

εγγραφές καταλόγου. 

Η συνεργατική καταλογογράφηση και η καταλογογράφηση με αντιγραφή ως δια-

δικασίες συντελούνται παράλληλα ή ταυτόχρονα με την πρωτότυπη καταλογογρά-

φηση και εξελίσσονται στη μορφή που τις γνωρίζουμε μέχρι σήμερα σταδιακά από 

τη δεκαετία του ’60, με την ανάπτυξη του MARC format.4  

1.4 Κανόνες καταλογογράφησης ή συμβάσεις  

περιγραφής – Σημαντικότεροι σταθμοί 

Με βάση όλα όσα προαναφέρθηκαν, ακολουθεί μια σύντομη ιστορική αναδρομή 

αναφορικά με την εξέλιξη των κανόνων καταλογογράφησης και της περιγραφής των 

βιβλιογραφικών δεδομένων από το 1839 μέχρι σήμερα. Οι σημαντικότεροι σταθμοί, 

φορείς και πρόσωπα που συνέβαλαν στη δημιουργία των AACR2 και οδήγησαν 

σταδιακά στη μετάβαση στο RDA είναι οι εξής: 

                                                      
4 Βλέπε αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια. 

 




