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Βασικά ζητήματα καταλογογράφησης Βασικά ζητήματα καταλογογράφησης 
 στο Koha στο Koha

(και προτάσεις πλαισίων καταλογογράφησης)(και προτάσεις πλαισίων καταλογογράφησης)
Παραδείγματα 

πλαισίων
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Ζήτημα Α. Προσθήκη βιβλιογραφικών εγγραφών Προσθήκη βιβλιογραφικών εγγραφών 
στο στο KohaKoha

1. Προσθήκη νέας εγγραφής στο κατάλογο χρησιμοποιώντας για τον εντοπισμό της το ενσωματωμένο  
πρωτόκολλο αναζήτησης  Z39.50

2. Προσπάθεια εισαγωγής μιας ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφικής αναγραφής της βιβλιοθήκης σας στο κατάλογο 
μετά από αναζήτηση στο Z39.50

3. Εισαγωγή νέας βιβλιογραφικής αναγραφής στο Κατάλογο (Επεξεργασία πεδίων και υποπεδίων και υπάρχουσες 
δυνατότητες, Σώσιμο και συνέχεια εργασιών)

4. Εάν έχετε ένα αρχείο καθιερωμένων όρων, προσθέστε μια νέα εγγραφή ή επεξεργασθείτε μια τέτοια και επιλέξτε 
από το αρχείο καθιερωμένων όρων να συμπληρώσετε τα πεδία συγγραφέα και θεμάτων

5. Προσθέστε μια νέα εγγραφή καθιερωμένων όρων (συγγραφέα, θέμα)(με απευθείας εισαγωγή, από LC)

6. Δημιουργία νέας αναγραφή μέσα από τον διπλασιασμό (διπλότυπο, αντίγραφο) υπάρχουσας βιβλιογραφικής 
αναγραφής

7. Προσθήκη και επεξεργασία  αναλυτικών αναγραφών  (σύνδεση αναγραφών με το Easy Analytics – 
EasyAnalyiticalRecords='Display' και  UseControlNumber='Don't use')(2. Με UseControlNumber='Use'

8. Εισαγωγή στο κατάλογο αρχείου/ων μορφής MARC από άλλες βάσεις δεδομένων (βήματα διαδικασίας και 
λειτουργίες)

9. Διαδικασία εξαγωγής MARC αναγραφών από Amazon (http://amazon.libcat.org/sgi-bin/azorder.pl, 
βιβλιογραφικές) και  Library of Congress (http://authorities.loc.gov, καθιερωμένοι όροι) και εισαγωγή στο Koha

10. Επίδειξη δυνατοτήτων επεξεργασίας του προς εισαγωγή αρχείου  εγγραφών MARC με το MarcEdit 6.  

11. Επεξεργασία, Αντικατάσταση με πληρέστερη αναγραφή από Z39.50,  Συγχώνευση και Διαγραφή αναγραφής 
(ών) (διαδικασία ροής)

http://amazon.libcat.org/sgi-bin/azorder.pl
http://authorities.loc.gov/
http://amazon.libcat.org/sgi-bin/azorder.pl
http://authorities.loc.gov/
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Ζήτημα Β. Ζήτημα Β. Αντίτυπα σε βιβλιογραφικές αναγραφέςΑντίτυπα σε βιβλιογραφικές αναγραφές

1. Προσθήκη αντιτύπου σε βιβλιογραφική αναγραφή του 
καταλόγου σας (πεδία και υποπεδία)

2. Προσθήκη πολλαπλών αντιτύπων σε βιβλιογραφική 
αναγραφή του καταλόγου σας

3. Μετακίνηση αντιτύπου από μια αναγραφή σε άλλη

4. Αναζήτηση στο κατάλογό σας για διπλότυπες αναγραφές και 
συγχώνευση αυτών 

5. Μετακίνηση πολλαπλών αντιτύπων από αναγραφή σε 
αναγραφή (συγχώνευση αναγραφών) 

6. Επεξεργασία εγγραφής αντιτύπου και αλλαγή γραμμοκώδικα
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Ζήτημα Γ. Ζήτημα Γ. Ομαδικές εργασίεςΟμαδικές εργασίες

1. Επιλογή περισσοτέρων της μιας εγγραφής αντιτύπων 
και ομαδική επεξεργασία χαρακτηριστικών όπως 
τοποθεσιών ταξιθέτησης, κωδικών συλλογής και 
βιβλιοθηκών που ανήκουν

2. Επιλογή περισσοτέρων της μιας εγγραφής αντιτύπων 
και επιλογή ομαδικής διαγραφής
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Ζήτημα Δ. Ζήτημα Δ. Βιβλιογραφικές Φόρμες εργασίαςΒιβλιογραφικές Φόρμες εργασίας

1. Εξετάστε τις εξ ορισμού φόρμες εργασία της 
καταλογογράφησης 

2. Επιλέξτε μια φόρμα εργασίας καταλογογράφησης και 
δείτε εναλλακτικούς τρόπους δημιουργίας/εμφάνισης 
με την διαγραφή ή προσθήκη πεδίου/ων εξετάζοντας 
την σωστή της λειτουργία (με το Framework Test)
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Γενικό περίγραμμα τύπων/φορμών

● Βιβλίο

● Περιοδική έκδοση

● Αρχείο Η/Υ

● Μέρος μονογραφίας

● Χάρτη

● Ηχογράφηση

● Βιντεοσκόπηση

● Κινηματογραφική ταινία

● Μικτό τεκμήριο

● Δισδιάστατο μη προβαλλόμενο γραφικό

● Τρισδιάστατο αντικείμενο
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Βιβλίο 
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Περιοδική έκδοση
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Αρχείο Η/Υ
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Μέρος Μονογραφίας
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Χάρτης
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Ηχογράφηση
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Βιντεοεγγραφή
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Κινηματογραφική ταινία
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Μικτά υλικά



02/07/15 Εκπαίδευση Koha - Α.Π.Θ. 16

Δισδιάστατο μη προβαλλόμενο γραφικό
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Τρισδιάστατα αντικείμενα
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Αναζήτηση σε ποικίλες μορφές αντικειμένων (item type)
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Πεδία σταθερού μήκους (006, 007, Πεδία σταθερού μήκους (006, 007, 
008) : σχέση και συνύπαρξη008) : σχέση και συνύπαρξη

Βασικά σημεία σχετικά με τη χρήση τους και τη 
αποδιδόμενη σημασία τους ως εξειδίκευση μορφότυπων 
τεκμηρίων στη καταλογογράφηση  στο Koha
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Εφαρμογή πεδίου 007

● εφαρμογή (1983/88) λόγω αδυναμίας επανάληψης του πεδίου 
008 (στοιχεία δεδομένων σταθερού μήκους)

● υιοθέτηση γενικού μοντέλου όπου συνυπάρχει το 
επαναλαμβανόμενο πεδίο 006 με το άπαξ εφαρμοζόμενο πεδίο 
008008 και σε σχέση με τις τιμές των θέσεων 0606 (τύπος εγγραφής)  
και 0707 (βιβλιογραφικό επίπεδο) του Leader (000000)

● διάκριση της σχέσης του πεδίου 007(σταθερό πεδίο φυσικής 
περιγραφής) και των πεδίων 008 και 006 
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Ενδείξεις τύπου υλικού στο MARC21 – Επίπεδο ΙΕπίπεδο Ι

Σε πολλαπλά επίπεδα (3)
Το πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει

επτά (7) τύπους υλικώνεπτά (7) τύπους υλικών

● Βιβλία (BK)

● Αρχεία Η/Υ (CF)

● Χάρτες (MP)

● Μουσική (MU)

● Περιοδικές εκδόσεις (CR)

● Οπτικά υλικά (VM)

● Μικτά υλικά (MX)
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 Εξειδίκευση τύπων υλικού επιπέδου Ιεπιπέδου Ι στο 
MARC21

σε 17 θέσεις του πεδίου 008 
(θέση 18-34) εξειδικεύονται 

από το MARC21 οι 
επιμέρους μορφές των 

προηγούμενων 7 τύπων 
υλικών

(σημ. με αλλαγές πεδίων στον editor του koha)
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 Εξειδίκευση τύπων υλικού επιπέδου Ιεπιπέδου Ι στο 
MARC21

η αναγνώριση του κάθε τύπου 
υλικού εξαρτάται από τα 

περιεχόμενα της θέσης 06 06 (τύπος 
εγγραφής) του Leader (000)Leader (000)

 και στη περίπτωση των υλικών 
κειμένου και από τα περιεχόμενα 

της θέσης 0707 (βιβλιογραφικό 
επίπεδο) του LeaderLeader
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 Τύποι υλικού στο επίπεδο ΙΙεπίπεδο ΙΙ στο MARC21

Συνδυασμός τιμών 

των θέσεων 0606 και 0707 του 
Leader (000) προσδιορίζει 

τους τύπους υλικών

του επιπέδου ΙΙεπιπέδου ΙΙ 

στις βιβλιογραφικές 
εγγραφές

 του MARC21

----------------

Οι σχέσεις μεταξύ επιπέδου 
Ι και ΙΙ προσδιορίζονται 

όπως απέναντι:
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 Το 006 στο MARC21

● 008

● 006
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 Τύποι υλικού στο επίπεδο ΙΙΙ στο 
MARC21

Σημειώνονται ως κατηγορίες για 
τις οποίες τα ειδικά τους 

χαρακτηριστικά θα πρέπει να 
καταγραφούν

Το πεδίο 007 προσδιορίζεται με 
διαφορετικό τρόπο για κάθε 

τύπου υλικού του τρίτου 
επιπέδου (ΙΙΙ) και η διαμόρφωση 
καθορίζεται από τον χαρακτήρα 

της πρώτης θέσης αυτού.

Εάν είναι αναγκαίο, κάθε τύπος 
υλικού του πεδίου 007 μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με κάθε τύπο 
υλικού του πρώτου επιπέδου (Ι).  
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 008, 007 και 006 στο MARC21

Γενικά,

● το πεδίο 008 και 006 θεωρείται ότι περιέχουν “βιβλιογραφικές” 
πληροφορίες σχετικά με κάποιο έργο. ενώ

● το πεδίο 007 ως πεδίο που μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με τα 
“φυσικά” χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου/τεκμηρίου

Εν τούτοις, ο διπολισμός αυτός δεν συμβαίνει για όλους χαρακτήρες της θέσης 
προσδιορισμού τύπου υλικών και

η γραμμή μεταξύ βιβλιογραφικών και φυσικών χαρακτηριστικών δεν είναι 
πάντοτε ξεκάθαρη σε ορισμένα μέσα (media). 
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 Το μοντέλο εφαρμογής

Εάν το αντικείμενο είναι κατά βάση κείμενοκείμενο:

● η θέση 0606 του LeaderLeader κωδικοποιείται ως γλωσσικό υλικό, χειρόγραφο ή 
μικτό υλικό 

● η θέση 0707 του LeaderLeader κωδικοποιείται ως μονογραφία, περιοδική έκδοση, 
συλλογή, κλπ.

● το πεδίο 008008 διαμορφώνεται ως βιβλίο, περιοδική έκδοση ή μικτό υλικό 
(με βάση τις τιμές των θέσεων 06 και 07 του Leader)

● το πεδίο 006006 με κάθε είδους διαμόρφωση κωδικοποιείται ανάλογα με τις 
ανάγκες ( βιβλία, αρχεία Η/Υ, χάρτες, μουσική, περιοδικές εκδόσεις, οπτικά 
υλικά, μικτά υλικά)

● χρήση μεταβλητών πεδίων κάθε τύπου εκεί που είναι εφαρμόσιμο από τον 
τύπο ή τον έλεγχο του αντικειμένου
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 Το μοντέλο εφαρμογής

Εάν το αντικείμενο ΔΕΝΔΕΝ είναι κατά βάση κείμενοκείμενο:

● η θέση 0606 του LeaderLeader κωδικοποιείται ως έντυπος χάρτης, χειρόγραφος χάρτης, 
προβαλλόμενο μέσον, δισδιάστατο μη προβαλλόμενο γραφικό, έντυπη μουσική, 
χειρόγραφη μουσική, μη μουσική ηχογράφηση, μουσική ηχογράφηση, αρχείο Η/Υ. 
Kit, ή τρισδιάστατο τεχνούργημα ή φυσικό αντικείμενο 

● η θέση 0707 του LeaderLeader κωδικοποιείται ως μονογραφία, περιοδική έκδοση, 
συλλογή, κλπ.

● το πεδίο 008008 διαμορφώνεται ως αρχείο Η/Υ, χάρτης, μουσική ή οπτικό υλικό

● το πεδίο 006006 με κάθε είδους διαμόρφωση κωδικοποιείται ανάλογα με τις 
ανάγκες ( βιβλία, αρχεία Η/Υ, χάρτες, μουσική, περιοδικές εκδόσεις, οπτικά 
υλικά, μικτά υλικά)

● χρήση μεταβλητών πεδίων κάθε τύπου εκεί που είναι εφαρμόσιμο από τον τύπο 
ή τον έλεγχο του αντικειμένου
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Βασικά ζητήματα καταλογογράφησης Βασικά ζητήματα καταλογογράφησης 
 στο Koha στο Koha

(και προτάσεις πλαισίων καταλογογράφησης)(και προτάσεις πλαισίων καταλογογράφησης)
Παραδείγματα 

πλαισίων

Γίνεται μνεία σε ζητήματα βασικών εργασιών 
καταλογογράφησης και διαχείρισης αναγραφών στο Koha με 
προοπτική την περαιτέρω ανάπτυξη με τη μορφή 
παρουσίασης και εξάσκησης εντός της αίθουσας. Η μόνιμη 
συνεχή και ενημερωμένη παρουσίαση εποπτικού υλικού 
αποτελεί το επόμενο βήμα.

Παρουσιάζονται οι πιο κοινές μορφές τύπων τεκμηρίων που 
συναντώνται στις βιβλιοθήκες με  τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους (βιβλιογραφικές πληροφορίες και 
αντίστοιχες ετικέτες MARC21 και χρήση κωδικών ένδειξης 
τύπου τεκμηρίου (item type)) για τη 
ενημέρωση/υπενθύμιση προτείνοντας συγχρόνως τη 
αναγκαιότητα ή μη της υιοθέτης όλων ή μερικών εξ αυτών 
ως βάση (φόρμες εργασίας) στη καταλογογράφηση εκτός 
την εξ ορισμού και την γρήγορη φόρμα.

 
Συζητιόνται τα πεδία σταθερού μήκους του MARC21, οι 

σχέσεις και η συνύπαρξη τους στον μορφότυπο MARC21 και 
η σχέσεις τους με τον τύπο υλικού που περιγράφεται
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Ζήτημα Α. Προσθήκη βιβλιογραφικών εγγραφών Προσθήκη βιβλιογραφικών εγγραφών 
στο στο KohaKoha

1. Προσθήκη νέας εγγραφής στο κατάλογο χρησιμοποιώντας για τον εντοπισμό της το ενσωματωμένο  
πρωτόκολλο αναζήτησης  Z39.50

2. Προσπάθεια εισαγωγής μιας ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφικής αναγραφής της βιβλιοθήκης σας στο κατάλογο 
μετά από αναζήτηση στο Z39.50

3. Εισαγωγή νέας βιβλιογραφικής αναγραφής στο Κατάλογο (Επεξεργασία πεδίων και υποπεδίων και υπάρχουσες 
δυνατότητες, Σώσιμο και συνέχεια εργασιών)

4. Εάν έχετε ένα αρχείο καθιερωμένων όρων, προσθέστε μια νέα εγγραφή ή επεξεργασθείτε μια τέτοια και επιλέξτε 
από το αρχείο καθιερωμένων όρων να συμπληρώσετε τα πεδία συγγραφέα και θεμάτων

5. Προσθέστε μια νέα εγγραφή καθιερωμένων όρων (συγγραφέα, θέμα)(με απευθείας εισαγωγή, από LC)

6. Δημιουργία νέας αναγραφή μέσα από τον διπλασιασμό (διπλότυπο, αντίγραφο) υπάρχουσας βιβλιογραφικής 
αναγραφής

7. Προσθήκη και επεξεργασία  αναλυτικών αναγραφών  (σύνδεση αναγραφών με το Easy Analytics – 
EasyAnalyiticalRecords='Display' και  UseControlNumber='Don't use')(2. Με UseControlNumber='Use'

8. Εισαγωγή στο κατάλογο αρχείου/ων μορφής MARC από άλλες βάσεις δεδομένων (βήματα διαδικασίας και 
λειτουργίες)

9. Διαδικασία εξαγωγής MARC αναγραφών από Amazon (http://amazon.libcat.org/sgi-bin/azorder.pl, 
βιβλιογραφικές) και  Library of Congress (http://authorities.loc.gov, καθιερωμένοι όροι) και εισαγωγή στο Koha

10. Επίδειξη δυνατοτήτων επεξεργασίας του προς εισαγωγή αρχείου  εγγραφών MARC με το MarcEdit 6.  

11. Επεξεργασία, Αντικατάσταση με πληρέστερη αναγραφή από Z39.50,  Συγχώνευση και Διαγραφή αναγραφής 
(ών) (διαδικασία ροής)
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Ζήτημα Β. Ζήτημα Β. Αντίτυπα σε βιβλιογραφικές αναγραφέςΑντίτυπα σε βιβλιογραφικές αναγραφές

1. Προσθήκη αντιτύπου σε βιβλιογραφική αναγραφή του 
καταλόγου σας (πεδία και υποπεδία)

2. Προσθήκη πολλαπλών αντιτύπων σε βιβλιογραφική 
αναγραφή του καταλόγου σας

3. Μετακίνηση αντιτύπου από μια αναγραφή σε άλλη

4. Αναζήτηση στο κατάλογό σας για διπλότυπες αναγραφές και 
συγχώνευση αυτών 

5. Μετακίνηση πολλαπλών αντιτύπων από αναγραφή σε 
αναγραφή (συγχώνευση αναγραφών) 

6. Επεξεργασία εγγραφής αντιτύπου και αλλαγή γραμμοκώδικα
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Ζήτημα Γ. Ζήτημα Γ. Ομαδικές εργασίεςΟμαδικές εργασίες

1. Επιλογή περισσοτέρων της μιας εγγραφής αντιτύπων 
και ομαδική επεξεργασία χαρακτηριστικών όπως 
τοποθεσιών ταξιθέτησης, κωδικών συλλογής και 
βιβλιοθηκών που ανήκουν

2. Επιλογή περισσοτέρων της μιας εγγραφής αντιτύπων 
και επιλογή ομαδικής διαγραφής
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Ζήτημα Δ. Ζήτημα Δ. Βιβλιογραφικές Φόρμες εργασίαςΒιβλιογραφικές Φόρμες εργασίας

1. Εξετάστε τις εξ ορισμού φόρμες εργασία της 
καταλογογράφησης 

2. Επιλέξτε μια φόρμα εργασίας καταλογογράφησης και 
δείτε εναλλακτικούς τρόπους δημιουργίας/εμφάνισης 
με την διαγραφή ή προσθήκη πεδίου/ων εξετάζοντας 
την σωστή της λειτουργία (με το Framework Test)
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Γενικό περίγραμμα τύπων/φορμών

● Βιβλίο

● Περιοδική έκδοση

● Αρχείο Η/Υ

● Μέρος μονογραφίας

● Χάρτη

● Ηχογράφηση

● Βιντεοσκόπηση

● Κινηματογραφική ταινία

● Μικτό τεκμήριο

● Δισδιάστατο μη προβαλλόμενο γραφικό

● Τρισδιάστατο αντικείμενο
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Βιβλίο 

Πλαίσιο καταλογογράφησης Βιβλίο (ετικέτες και υποπεδία USMARC21)

H παραπάνω αναγραφή προσδιορίζεται ως μια αναγραφή εντύπου γλωσσικού 
υλικού (μονογραφία) με βάση τον κωδικό  a στη θέση 06 του Leader και επιπλέον 
ως μονογραφία με τον κωδικό m στη θέση 07 του Leader. (am -06,07))

Η εγγραφή περιέχει σε αντίστοιχα πεδία (100, 245, 260, και 300) ) τις βασικές 
βιβλιογραφικές πληροφορίες όπως και επιπρόσθετες πληροφορίες στα πεδία 020 
(ISBN), 050 (Ταξινομικός αριθμός LC), 082 (Ταξινομικός αριθμός Dewey), 246 
(Ποικίλες μορφές τίτλου), 500 (Γενικές σημειώσεις) και 650 (Πρόσθετη θεματική 
αναγραφή) 
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Περιοδική έκδοση

Πλαίσιο καταλογογράφησης Περιοδική έκδοση (βασικές ετικέτες και 
υποπεδία USMARC21)

H παραπάνω αναγραφή προσδιορίζεται ως μια αναγραφή γλωσσικού υλικού με 
βάση τον κωδικό  a στη θέση 06 του Leader και επιπλέον ως μια περιοδική 
έκδοση με τον κωδικό s στη θέση 07 του Leader (as, 06-07).

Το παράδειγμα αναγραφής σκιαγραφεί τη χρήση αρκετών πεδίων που 
σχετίζονται τεκμήρια περιοδικής έκδοσης όπως τα πεδία με ετικέτες 022 (ISSN), 
042 (κωδικός επικύρωσης της προέλευσης), 210 (Συντομογραφία τίτλου), 222 
(Τίτλος κλειδί), 246 (Ποικίλες μορφές τίτλου), 310 (Τρέχουσα συχνότητα 
έκδοσης), 362 (Ημερομηνίες έκδοσης και/ή ένδειξη συχνότητας)  και 780 
(Προηγούμενη αναγραφή – προερχόμενη από). Επιπλέον ετικέτες για 
διασύνδεση αναγραφών: 770 (Αναγραφή Συμπληρωμάτων / ειδικών τευχών), 
777 (Εκδίδεται μαζί με:), 785 (Επόμενος τίτλος – διάδοχη αναγραφή).
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Αρχείο Η/Υ

Πλαίσιο καταλογογράφησης Αρχείο Η/Υ (βασικές ετικέτες και υποπεδία 
USMARC21)

H παραπάνω αναγραφή προσδιορίζεται ως αναγραφή αρχείου Η/Υ με βάση τον 
κωδικό  m στη θέση 06 του Leader και επιπλέον ως μονογραφία με τον κωδικό 
m στη θέση 7 του Leader (mm, 06-07).

Το παράδειγμα αναγραφής σκιαγραφεί τη χρήση δύο ειδικών πεδίων που 
σχετίζονται με ηλεκτρονικά τεκμήρια όπως τα πεδία με ετικέτες 538 (Σημείωση 
λεπτομερειών Συστήματος), 753 (Λεπτομέρειες Συστήματος για την πρόσβαση 
στα αρχεία Η/Υ)
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Μέρος Μονογραφίας

Πλαίσιο καταλογογράφησης Μέρος Μονογραφίας (βασικές ετικέτες και 
υποπεδία USMARC21)

H παραπάνω αναγραφή προσδιορίζεται ως μια αναγραφή έντυπου γλωσσικού 
υλικού με βάση τον κωδικό a στη θέση 06 του Leader και επιπλέον ως ένα 
κομμάτι / μέρος μιας μονογραφίας (λ.χ.ανάτυπο, άρθρο, κεφάλαιο, κλπ) με τον 
κωδικό a στη θέση 7 του Leader (aa, 06-07).

Το παράδειγμα αναγραφής σκιαγραφεί τη χρήση ειδικού πεδίου διασύνδεσης 
εγγραφής με το πεδίο 773 (Αναγραφή του διαθέτη τεκμηρίου) (σε αντιστοιχία με 
τη προσθήκη 774 στη αναγραφή του διαθέτη αυτού του κομματιού)
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Χάρτης

Πλαίσιο καταλογογράφησης Χάρτη (βασικές ετικέτες και υποπεδία 
USMARC21)

H παραπάνω αναγραφή προσδιορίζεται ως μια αναγραφή έντυπου χάρτη με βάση 
των κωδικό  e στη θέση 06 του Leader και πιο συγκεκριμένα ως μια υδρόγειο 
σφαίρα με τον κωδικό d στη θέση 00 του πεδίου 007.

Το παράδειγμα αναγραφής σκιαγραφεί τη χρήση αρκετών πεδίων που 
σχετίζονται με χαρτογραφικό υλικό όπως τα πεδία 034 (Κωδικοποιημένα 
χαρτογραφικά μαθηματικά δεδομένα), 255 (Χαρτογραφικά μαθηματικά 
δεδομένα) και το πεδίο 052 (Κωδικός γεωγραφικής ταξινόμησης).

Ετικέτες: 043 (Κωδικός Γεωγραφικής περιοχής), υποπεδίο $b για επέκταση του 
κωδικού γεωγραφικής περιοχής σε τοπικές υποδιαιρέσεις. Για μεγαλύτερη 
εξειδίκευση βλέπε 052 για ΗΠΑ κυρίως (πιθανή πρόταση για εξειδίκευση στον 
ελληνικό χώρο;) 
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Ηχογράφηση

Πλαίσιο καταλογογράφησης Ηχογράφηση (βασικές ετικέτες και υποπεδία 
USMARC21)

H παραπάνω αναγραφή προσδιορίζεται ως μια αναγραφή ηχητικής μουσικής 
εγγραφής με βάση των κωδικό j στη θέση 06 του Leader.

Το παράδειγμα αναγραφής σκιαγραφεί τη χρήση αρκετών πεδίων που 
σχετίζονται με μουσικό υλικό όπως τα πεδία 028 (Αριθμός εκδότη), 047 
(Κωδικός μορφής μουσικής σύνθεσης) και το πεδίο 048 (Κωδικός αριθμού 
μουσικών οργάνων ή φωνών), όπως και μερικών πιο γενικά χρησιμοποιούμενων 
πεδίων όπως το πεδίο 045 (Χρονικό διάστημα του περιεχομένου), 505 
(Σημείωση τυποποιημένου περιεχομένου) και 511 (Σημείωση  συμμετεχόντων ή 
εκτελεστών). 
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Βιντεοεγγραφή

Πλαίσιο καταλογογράφησης Βιντεοσκόπηση (βασικές ετικέτες και υποπεδία 
USMARC21)

H παραπάνω αναγραφή προσδιορίζεται ως μια αναγραφή ενός προβαλλόμενου 
υλικού με βάση των κωδικό g στη θέση 06 του Leader και πιο συγκεκριμένα ως 
μια βιντεοεγγραφή με βάση το κωδικό y στο στη θέση 00 του πεδίου 007.

Το παράδειγμα αναγραφής σκιαγραφεί τη χρήση πεδίων όπως τα πεδία 033 
(Ημερομηνία/χρόνος και τόπος ενός συμβάντος), 508 (Σημείωση απόδοσης της 
δημιουργίας/παραγωγής), 518 (Σημείωση  ημερομηνίας/χρόνου και τόπου ενός 
συμβάντος) και 521 (Σημείωση Κοινού που απευθύνεται). 
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Κινηματογραφική ταινία

Πλαίσιο καταλογογράφησης Κινηματογραφική ταινία (βασικές ετικέτες και 
υποπεδία USMARC21)

H παραπάνω αναγραφή προσδιορίζεται ως αναγραφή ενός προβαλλόμενου υλικού 
με βάση τον κωδικό g στη θέση 06 του Leader και πιο συγκεκριμένα ως μια 
κινηματογραφική ταινία με βάση τον κωδικό m στο στη θέση 00 του πεδίου 007.

Το παράδειγμα αναγραφής σκιαγραφεί τη χρήση αρκετών στοιχείων δεδομένων 
MARC για να περιγράψει μια αρχειακή κινηματογραφική ταινία 
συμπεριλαμβανομένων: τη χρήση των θέσεων χαρακτήρων 09-/22 στο πεδίο 007 
και των πολλαπλών περιπτώσεων των πεδίων 007, 300 και 541 για τις αρκετές 
εκδόσεις της κινηματογραφικής ταινίας που περιγράφεται. Άλλα άξια αναφοράς 
στοιχεία δεδομένων συμπεριλαμβάνουν: τη χρήση του πεδίου 017 (Αριθμός 
νομικής κατάθεσης/δήλωσης ή των πνευματικών δικαιωμάτων), 040 υποπεδίο $e 
(συμβάσεις περιγραφής), 257 (Οντότητα χώρας παραγωγής για αρχειακά φιλμ) 
και 510 (Σημείωση παραπομπών/αναφορών). 
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Μικτά υλικά

Πλαίσιο καταλογογράφησης Μικτό υλικό (βασικές ετικέτες και υποπεδία 
USMARC21)

H παραπάνω αναγραφή προσδιορίζεται ως μια αναγραφή μιας συλλογής μικτού 
υλικού υπό αρχειακό έλεγχο με βάση τους κωδικούς p στη θέση 06,  c στη θέση 
07  και a στη θέση 08 του Leader. Η φυσική του μορφή αναγνωρίζεται ως ένα 
microfilm με βάση τον κωδικό h στη θέση 00 του πεδίου  007.(pca, 06-07-08 στο 
000 και h, 00 στο 007)
 
Το παράδειγμα αναγραφής σκιαγραφεί τη χρήση αρκετών πεδίων με 
συγκεκριμένο προορισμό τον αρχειακό έλεγχο όπως τα πεδία 245 (Αναφορά 
τίτλου) υποπεδίο $f (αποκλειστικές ημερομηνίες), υποπεδίο $g (Μαζικές 
ημερομηνίες) και υποπεδίο $k (Μορφή), πεδίο 351 (Οργάνωση και τακτοποίηση 
του υλικού), 506 (Σημείωση περιορισμών στη πρόσβαση), 524 (Σημείωση 
προτιμώμενης παραπομπής του περιγραφόμενου υλικού, 544 (Σημείωση 
τοποθεσίας άλλων αρχειακών υλικών), 545 (Βιβλιογραφικά ή ιστορικά δεδομένα) 
και 555 ( Σημείωση συγκεντρωτικού ευρετηρίου / εύρεσης βοήθειας).
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Δισδιάστατο μη προβαλλόμενο γραφικό

Πλαίσιο καταλογογράφησης Δισδιάστατο μη προβαλλόμενο γραφικό (βασικές 
ετικέτες και υποπεδία USMARC21)

H παραπάνω αναγραφή προσδιορίζεται ως αναγραφή ενός δισδιάστατου μη 
προβαλλόμενου υλικού με βάση τον κωδικό k στη θέση 06 του Leader.
  
Το παράδειγμα αναγραφής σκιαγραφεί το είδος της αναγραφής που 
χρησιμοποιείται για ένα πρωτότυπο ή ιστορικό αντικείμενο και στα άξια 
αναφοράς στοιχεία δεδομένων MARC συμπεριλαμβάνονται πεδία όπως το 100 
(Μνεία ευθύνης) υποπεδίο $e (όρος σχέσης), 245 (Μνεία τίτλου) υποπεδίο $h 
(μέσον), πεδίο 541 (Σημείωση άμεσης πηγής πρόσκτησης), 655 (Όρος 
ευρετηρίασης Είδος/Μορφής) και η τιμή 7 στον δεύτερο δείκτη των πεδίων 650 
και 655  που χρησιμοποιείται για να παραπέμψει τη πηγή του όρου (από που 
αυτός προέρχεται).
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Τρισδιάστατα αντικείμενα

Πλαίσιο καταλογογράφησης Τρισδιάστατο αντικείμενο (βασικές ετικέτες και 
υποπεδία USMARC21)

H παραπάνω αναγραφή προσδιορίζεται ως αναγραφή ενός τρισδιάστατου 
τεχνουργήματος ή φυσικού αντικειμένου με βάση τον κωδικό r στη θέση 06 του 
Leader.  
Το παράδειγμα αναγραφής σκιαγραφεί άξια αναφοράς στοιχεία δεδομένων 
MARC όπως τα δεδομένα που εφαρμόζει και αποδίδει ο καταλογογράφος στο 
πεδίο 245 (Μνεία τίτλου) και στο πεδίο 260 (Έκδοση, διανομή, κλπ -στοιχεία 
εκτύπωσης) με την υποστήριξη του πεδίου 500 και μια περιληπτικής σημείωσης 
στο πεδίο 520.
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Αναζήτηση σε ποικίλες μορφές αντικειμένων (item type)
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©© Μηντζαρίδης Στέργιος Μηντζαρίδης Στέργιος

Πεδία σταθερού μήκους (006, 007, Πεδία σταθερού μήκους (006, 007, 
008) : σχέση και συνύπαρξη008) : σχέση και συνύπαρξη

Βασικά σημεία σχετικά με τη χρήση τους και τη 
αποδιδόμενη σημασία τους ως εξειδίκευση μορφότυπων 
τεκμηρίων στη καταλογογράφηση  στο Koha
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Εφαρμογή πεδίου 007

● εφαρμογή (1983/88) λόγω αδυναμίας επανάληψης του πεδίου 
008 (στοιχεία δεδομένων σταθερού μήκους)

● υιοθέτηση γενικού μοντέλου όπου συνυπάρχει το 
επαναλαμβανόμενο πεδίο 006 με το άπαξ εφαρμοζόμενο πεδίο 
008008 και σε σχέση με τις τιμές των θέσεων 0606 (τύπος εγγραφής)  
και 0707 (βιβλιογραφικό επίπεδο) του Leader (000000)

● διάκριση της σχέσης του πεδίου 007(σταθερό πεδίο φυσικής 
περιγραφής) και των πεδίων 008 και 006 

Εφαρμογή πεδίου 007
● εφαρμογή (1983/88) λόγω αδυναμίας επανάληψης του πεδίου 008 (στοιχεία 

δεδομένων σταθερού μήκους)

● υιοθέτηση γενικού μοντέλου όπου συνυπάρχει το επαναλαμβανόμενο πεδίο 
006 με το άπαξ εφαρμοζόμενο πεδίο 008008 και σε σχέση με τις τιμές των θέσεων 
0606 (τύπος εγγραφής)  και 0707 (βιβλιογραφικό επίπεδο) του Leader (000000)

● διάκριση της σχέσης του πεδίου 007(σταθερό πεδίο φυσικής περιγραφής) και 
των πεδίων 008 και 006 
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Ενδείξεις τύπου υλικού στο MARC21 – Επίπεδο ΙΕπίπεδο Ι

Σε πολλαπλά επίπεδα (3)
Το πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει

επτά (7) τύπους υλικώνεπτά (7) τύπους υλικών

● Βιβλία (BK)

● Αρχεία Η/Υ (CF)

● Χάρτες (MP)

● Μουσική (MU)

● Περιοδικές εκδόσεις (CR)

● Οπτικά υλικά (VM)

● Μικτά υλικά (MX)
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 Εξειδίκευση τύπων υλικού επιπέδου Ιεπιπέδου Ι στο 
MARC21

σε 17 θέσεις του πεδίου 008 
(θέση 18-34) εξειδικεύονται 

από το MARC21 οι 
επιμέρους μορφές των 

προηγούμενων 7 τύπων 
υλικών

(σημ. με αλλαγές πεδίων στον editor του koha)

Οι 17 θέσεις στο πεδίο 008  (18-34) καθορίζονται στη βιβλιογραφική 
αναγραφή του MARC21 με διαφορετικό τρόπο για κάθε έναν από τους 7 
τύπους υλικών και επειδή το πεδίο 008 δεν έχει καμιά ένδειξη (flag) που να 
υποδεικνύει αυτούς τους καθορισμούς, αυτοί καθορίζονται από το 
περιεχόμενο της θέσης 06 (Τύπος εγγραφής) του Leader και στη 
περίπτωση των υλικών κειμένου από το περιεχόμενο της θέσης 07 
(βιβλιογραφικό επίπεδο) του Leader.
Ο συνδυασμός αυτός των θέσεων (06 και 07) προσδιορίζει και τον τύπο 
υλικού του επιπέδου ΙΙ (δύο) των βιβλιογραφικών εγγραφών  του 
MARC21. Αυτό εξηγείται και από τα επόμενα 2 slides 
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 Εξειδίκευση τύπων υλικού επιπέδου Ιεπιπέδου Ι στο 
MARC21

η αναγνώριση του κάθε τύπου 
υλικού εξαρτάται από τα 

περιεχόμενα της θέσης 06 06 (τύπος 
εγγραφής) του Leader (000)Leader (000)

 και στη περίπτωση των υλικών 
κειμένου και από τα περιεχόμενα 

της θέσης 0707 (βιβλιογραφικό 
επίπεδο) του LeaderLeader
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 Τύποι υλικού στο επίπεδο ΙΙεπίπεδο ΙΙ στο MARC21

Συνδυασμός τιμών 

των θέσεων 0606 και 0707 του 
Leader (000) προσδιορίζει 

τους τύπους υλικών

του επιπέδου ΙΙεπιπέδου ΙΙ 

στις βιβλιογραφικές 
εγγραφές

 του MARC21

----------------

Οι σχέσεις μεταξύ επιπέδου 
Ι και ΙΙ προσδιορίζονται 

όπως απέναντι:
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 Το 006 στο MARC21

● 008

● 006

Από τη στιγμή που το πεδίο 008 δεν είναι επαναλαμβανόμενο και εξαρτάται για τον 
προσδιορισμό από τα περιεχόμενα των θέσεων 06 ή/και 07 του Leader μπορεί να 
συμπεριληφθεί άπαξ στην βιβλιογραφική εγγραφή του MARC21 και με αυτό τον τρόπο 
παρέχει κωδικοποιημένες πληροφορίες σχετικά για μόνο μια άποψη/πλευρά του αντικειμένου. 
Δεδομένα που αφορούν επιπρόσθετες απόψεις/πλευρές ενός βιβλιογραφικού αντικειμένου 
κωδικοποιούνται σε επαναλαμβανόμενα πεδία 006. Το πεδίο 006 περιέχει τα ίδια στοιχεία ως 
μέρος του πεδίου 008 τα οποία όμως ποικίλουν με βάση τους διαφορετικού τύπου υλικών (λ.χ. 
στις θέσεις 18-34). 

Υπάρχουν 7 διαφορετικές  διαμορφώσεις ως προς του καθορισμούς υλικού στο πεδίο 006, ένας 
για κάθε τύπο του πεδίου 008. Λόγω του ότι η διαμόρφωση του πεδίου 006 καθορίζεται από το 
περιεχόμενο του χαρακτήρα της πρώτης θέσης του πεδίου μπορούν να συμπεριληφθούν σε μια 
εγγραφή όσες περιπτώσεις 006 χρειάζονται. Αρκετά φορές αυτέ οι πληροφορίες αφορούν 
επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικές με αντικείμενα περιοδικής έκδοσης μη κειμένου ή 
πολυμέσων.   
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 Τύποι υλικού στο επίπεδο ΙΙΙ στο 
MARC21

Σημειώνονται ως κατηγορίες για 
τις οποίες τα ειδικά τους 

χαρακτηριστικά θα πρέπει να 
καταγραφούν

Το πεδίο 007 προσδιορίζεται με 
διαφορετικό τρόπο για κάθε 

τύπου υλικού του τρίτου 
επιπέδου (ΙΙΙ) και η διαμόρφωση 
καθορίζεται από τον χαρακτήρα 

της πρώτης θέσης αυτού.

Εάν είναι αναγκαίο, κάθε τύπος 
υλικού του πεδίου 007 μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με κάθε τύπο 
υλικού του πρώτου επιπέδου (Ι).  
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 008, 007 και 006 στο MARC21

Γενικά,

● το πεδίο 008 και 006 θεωρείται ότι περιέχουν “βιβλιογραφικές” 
πληροφορίες σχετικά με κάποιο έργο. ενώ

● το πεδίο 007 ως πεδίο που μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με τα 
“φυσικά” χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου/τεκμηρίου

Εν τούτοις, ο διπολισμός αυτός δεν συμβαίνει για όλους χαρακτήρες της θέσης 
προσδιορισμού τύπου υλικών και

η γραμμή μεταξύ βιβλιογραφικών και φυσικών χαρακτηριστικών δεν είναι 
πάντοτε ξεκάθαρη σε ορισμένα μέσα (media). 
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 Το μοντέλο εφαρμογής

Εάν το αντικείμενο είναι κατά βάση κείμενοκείμενο:

● η θέση 0606 του LeaderLeader κωδικοποιείται ως γλωσσικό υλικό, χειρόγραφο ή 
μικτό υλικό 

● η θέση 0707 του LeaderLeader κωδικοποιείται ως μονογραφία, περιοδική έκδοση, 
συλλογή, κλπ.

● το πεδίο 008008 διαμορφώνεται ως βιβλίο, περιοδική έκδοση ή μικτό υλικό 
(με βάση τις τιμές των θέσεων 06 και 07 του Leader)

● το πεδίο 006006 με κάθε είδους διαμόρφωση κωδικοποιείται ανάλογα με τις 
ανάγκες ( βιβλία, αρχεία Η/Υ, χάρτες, μουσική, περιοδικές εκδόσεις, οπτικά 
υλικά, μικτά υλικά)

● χρήση μεταβλητών πεδίων κάθε τύπου εκεί που είναι εφαρμόσιμο από τον 
τύπο ή τον έλεγχο του αντικειμένου

Το μοντέλο εφαρμογής
Εάν το αντικείμενο είναι κατά βάση κείμενοκείμενο:

● η θέση 0606 του LeaderLeader κωδικοποιείται ως γλωσσικό υλικό, χειρόγραφο ή μικτό 
υλικό 

● η θέση 0707 του LeaderLeader κωδικοποιείται ως μονογραφία, περιοδική έκδοση, 
συλλογή, κλπ.

● το πεδίο 008008 διαμορφώνεται ως βιβλίο, περιοδική έκδοση ή μικτό υλικό (με 
βάση τις τιμές των θέσεων 06 και 07 του Leader)

● το πεδίο 006006 με κάθε είδους διαμόρφωση κωδικοποιείται ανάλογα με τις 
ανάγκες ( βιβλία, αρχεία Η/Υ, χάρτες, μουσική, περιοδικές εκδόσεις, οπτικά 
υλικά, μικτά υλικά)

● χρήση μεταβλητών πεδίων κάθε τύπου εκεί που είναι εφαρμόσιμο από τον 
τύπο ή τον έλεγχο του αντικειμένου
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 Το μοντέλο εφαρμογής

Εάν το αντικείμενο ΔΕΝΔΕΝ είναι κατά βάση κείμενοκείμενο:

● η θέση 0606 του LeaderLeader κωδικοποιείται ως έντυπος χάρτης, χειρόγραφος χάρτης, 
προβαλλόμενο μέσον, δισδιάστατο μη προβαλλόμενο γραφικό, έντυπη μουσική, 
χειρόγραφη μουσική, μη μουσική ηχογράφηση, μουσική ηχογράφηση, αρχείο Η/Υ. 
Kit, ή τρισδιάστατο τεχνούργημα ή φυσικό αντικείμενο 

● η θέση 0707 του LeaderLeader κωδικοποιείται ως μονογραφία, περιοδική έκδοση, 
συλλογή, κλπ.

● το πεδίο 008008 διαμορφώνεται ως αρχείο Η/Υ, χάρτης, μουσική ή οπτικό υλικό

● το πεδίο 006006 με κάθε είδους διαμόρφωση κωδικοποιείται ανάλογα με τις 
ανάγκες ( βιβλία, αρχεία Η/Υ, χάρτες, μουσική, περιοδικές εκδόσεις, οπτικά 
υλικά, μικτά υλικά)

● χρήση μεταβλητών πεδίων κάθε τύπου εκεί που είναι εφαρμόσιμο από τον τύπο 
ή τον έλεγχο του αντικειμένου

 Το μοντέλο εφαρμογής
Εάν το αντικείμενο ΔΕΝΔΕΝ είναι κατά βάση κείμενοκείμενο:

● η θέση 0606 του LeaderLeader κωδικοποιείται ως έντυπος χάρτης, χειρόγραφος χάρτης, 
προβαλλόμενο μέσον, δισδιάστατο μη προβαλλόμενο γραφικό, έντυπη μουσική, 
χειρόγραφη μουσική, μη μουσική ηχογράφηση, μουσική ηχογράφηση, αρχείο 
Η/Υ. Kit, ή τρισδιάστατο τεχνούργημα ή φυσικό αντικείμενο 

● η θέση 0707 του LeaderLeader κωδικοποιείται ως μονογραφία, περιοδική έκδοση, 
συλλογή, κλπ.

● το πεδίο 008008 διαμορφώνεται ως αρχείο Η/Υ, χάρτης, μουσική ή οπτικό υλικό
● το πεδίο 006006 με κάθε είδους διαμόρφωση κωδικοποιείται ανάλογα με τις 

ανάγκες ( βιβλία, αρχεία Η/Υ, χάρτες, μουσική, περιοδικές εκδόσεις, οπτικά 
υλικά, μικτά υλικά)

● χρήση μεταβλητών πεδίων κάθε τύπου εκεί που είναι εφαρμόσιμο από τον 
τύπο ή τον έλεγχο του αντικειμένου
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