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Το ? μετά από κάθε tag (3ψήφιο αριθμό του πεδίου), π.χ. 245 ?: μας οδηγεί 
στο manual του MARC21  

 
050  ? - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER        

Επανάληψη 
πεδίου  

 Διαγραφή 
πεδίου 

Οι δείκτες προς τα πάνω       :  

αλλαγή σειράς υποπεδίου 

Αρχικές  επεξηγήσεις 
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Κλειδαριά  : Καθιερωμένος 

όρος 

Αρχικές  επεξηγήσεις 

http://kohadev.lib.auth.gr/cgi-bin/koha/cataloguing/addbiblio.pl?frameworkcode=


  

 Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 

1ος τρόπος  

 Αρχικό μενού, «Αναζήτηση στον κατάλογο» της εγγραφής που θέλουμε να 
επεξεργαστούμε  

http://kohadev.lib.auth.gr/cgi-bin/koha/cataloguing/addbiblio.pl?frameworkcode=


  

 Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 

1ος τρόπος  

  «Επεξεργασία» της εγγραφής που θέλουμε να κάνουμε τις αλλαγές  



  

 Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 

1ος τρόπος  

 Αφού κάνουμε αλλαγές ή διορθώσεις ……… «Αποθήκευση» 
 



  

 Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 

2ος τρόπος   

 Μπορούμε να ξεκινήσουμε και από την «Καταλογογράφηση» στο αρχικό 

μενού. Αναζητούμε την εγγραφή που θέλουμε να επεξεργαστούμε  



  

 Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 

2ος τρόπος 

 «Επεξεργασία βιβλ. εγγραφής» …….κάνουμε τις αλλαγές που θέλουμε 

 



 Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 

2ος τρόπος 
Αφού κάνουμε αλλαγές ή διορθώσεις ………«Αποθήκευση» 
 



  

 Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 

3ος τρόπος  

 Αναζητούμε είτε από την  «Αναζήτηση στον κατάλογο»  από την «Καταλογογράφηση»  
την εγγραφή που θέλουμε να επεξεργαστούμε 

 
 



  

 Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 

3ος τρόπος  

 Επιλέγουμε την εγγραφή που θέλουμε με κλικάροντας πάνω στην τίτλο  

 



  

 Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 

3ος τρόπος  

 •  «Επεξεργασία» -  «Επεξεργασία»  
 
 



  

 Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 

3ος τρόπος  

 Αφού κάνουμε αλλαγές ή διορθώσεις ………«Αποθήκευση » 



  

Επεξεργασία/Διαγραφή αντιτύπων – 1ος τρόπος 

 • Από την «Αναζήτηση στον κατάλογο» ή από την 
«Καταλογογράφηση» αναζητούμε 
• Επιλέγουμε (με κλικ στον τίτλο) την εγγραφή την οποία θέλουμε 
να επεξεργαστούμε ή να διαγράψουμε αντίτυπά της 

 



  

Επεξεργασία/Διαγραφή αντιτύπων – 1ος τρόπος 

 • Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι επιλογές  
“New”, «Επεξεργασία», “Save”, «Προσθήκη», «Εκτύπωση», «Κάντε 
κράτηση» 
 

•Επιλέγουμε «Επεξεργασία» και μετά «Επεξεργασία τεκμηρίων» 



  

 Επεξεργασία /Διαγραφή αντιτύπων – 1ος τρόπος 

 • Επιλέγουμε «Επεξεργασία» ή «Διαγραφή» του αντιτύπου που θέλουμε 

•  Για την «Επεξεργασία», αφού κάνουμε τις αλλαγές, μετά επιλέγουμε 

«Αποθήκευση αλλαγών» στο κάτω μέρος οθόνης 



  

 Επεξεργασία /Διαγραφή αντιτύπων – 1ος τρόπος  

 • Για διαγραφή, επιλέγουμε «Διαγραφή» και μας ζητάει επιβεβαίωσή της 



  

 Επεξεργασία /Διαγραφή αντιτύπων – 2ος τρόπος  

 • Από την «Αναζήτηση στον κατάλογο» ή την «Καταλογογράφηση» 
αναζητούμε και επιλέγουμε την εγγραφή στην οποία θέλουμε να 
επεξεργαστούμε ή να διαγράψουμε αντίτυπα 



  

 Επεξεργασία /Διαγραφή αντιτύπων – 2ος τρόπος  

 • «Επεξεργασία τεκμηρίων», επιλέγουμε «Επεξεργασία» ή «Διαγραφή» 

ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε 



Προθήκη νέου αντιτύπου – 1ος τρόπος 
 

• Αναζητούμε την εγγραφή που μας ενδιαφέρει  
• Επιλέγουμε «Επεξεργασία τεκμηρίων» 

 
 



Προθήκη νέου αντιτύπου – 1ος τρόπος 
 

Εμφανίζεται η επιλογή «Προσθήκη τεκμηρίου» 
Συμπληρώνουμε τα στοιχεία  

 
 



Προθήκη νέου αντιτύπου – 2ος τρόπος  
ή εναλλακτικά 

• Αναζητούμε την εγγραφή που μας ενδιαφέρει  
• Επιλέγουμε την εγγραφή με κλίκ στον τίτλο της ή επιλέγουμε «Επεξεργασία τεκμηρίων» 
• Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι επιλογές  

“New”, «Επεξεργασία», “Save”, «Προσθήκη», «Εκτύπωση», «Κάντε κράτηση» 
• Επιλέγουμε «Νέο τεκμήριο»  

 
 
 



Προθήκη νέου αντιτύπου 
•  Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, όπου συμπληρώνουμε τις πληροφορίες 

που απαιτούνται 

 



  

 Προθήκη νέου αντιτύπου 

 Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι επιλογές : 

• «Προσθήκη τεκμηρίου»: προσθέτει μόνο ένα αντίτυπο 

•«Προσθήκη και αντιγραφή»: προσθέτει ένα τεκμήριο και μετά εμφανίζει μια νέα φόρμα με 

τις ίδιες τιμές με το προηγούμενο αντίτυπο. 

• «Προσθήκη πολλαπλών τεκμηρίων»: ρωτάει τον αριθμό των αντιτύπων που θέλουμε να 

προστεθούν + 1 για το barcode,  Μετά προσθέτουμε τα Barcode 



 

  
 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ 
Συμπλήρωση Υποπεδίων 

0 - Withdrawn status 
 Επιλέγουμε αν είναι για απόσυρση 
  
3 - Materials specified (bound volume or other part) 
  
  
4 - Damaged status 
  
5 - Use restrictions 
  
7 - Not for loan 
  



 

  
 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ 
Συμπλήρωση Υποπεδίων 

8 - Collection code 
 Επιλογή συλλογής (π.χ. Main collection, rare, Dissertations, κτλ.) – Δεν έχουν μπει 
ακόμη οι επιλογές. Όταν ξεκινήσουμε κανονικά θα υπάρχουν. 
  
a - Permanent location  
  
b - Current location  
Στο KOHA δίνεται η δυνατότητα ένα τεκμήριο να ανήκει μόνιμα σε μια βιβλιοθήκη, αλλά 
προσωρινά να βρίσκεται σε μια άλλη. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν τα υποπεδία «a - Permanent 
location» (Μόνιμη τοποθεσία) και  «b - Current location» (Τρέχουσα τοποθεσία). Όταν δεν 
υφίσταται τέτοιος λόγος, τότε στη Μόνιμη και στην Τρέχουσα τοποθεσία επιλέγεται η ίδια 
Βιβλιοθήκη. 
  
c - Shelving location  
Επίσης, υπάρχει το υποπεδίο «c - Shelving location». Εδώ συμπληρώνεται η πληροφορία 
εκείνη η οποία δείχνει στον χρήστη σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκεται το τεκμήριο που 
αναζητά, [π.χ. Πατάρι, 2ο υπόγειο, Αίθουσα 15, Γραφείο 356, κτλ). Θα δώσουμε τις τοποθεσίες 
όλων των βιβλιοθηκών και θα γίνει προσπάθεια οι ονομασίες αυτές να μπορούν να επιλέγονται 
από έναν «καταρράκτη». Προς το παρόν γράφουμε εκεί την πληροφορία που προϋπήρχε στο 
Horizon, στο υποπεδίο “Other areas”, π.χ. Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, Τομέας ΜΝΕΣ 
(αίθουσα 208). 



 

  
 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ 
Συμπλήρωση Υποπεδίων 

8 - Collection code 
  
d - Date acquired 
 Ημερομηνία πρόσκτησης 
  
e - Source of acquisition 
 Προμηθευτής 
  
f - Coded location qualifier 
 Κενό (θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για κόστος αγοράς κτλ) 
  
g - Cost, normal purchase price 
 Κόστος αγοράς τεκμηρίου 
  
h - Serial Enumeration / chronology 
 
i - Inventory number  
Κενό (θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τις βιβλιοθήκες που έχουν άλλο Barcode και 
άλλο Αριθμό εισαγωγής (ή που για κάποιο λόγο αλλάζουν τον barcode της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης) 
  



 

  
 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ 
Συμπλήρωση Υποπεδίων 

8 - Collection code 
   
j - Shelving control number 
  Κενό 
  
k - other areas 
Στο υποπεδίο αυτό αρχικά θα μεταφερθεί η πληροφορία που υπήρχε στο αντίστοιχο 
υποπεδίο του Horizon. ΔΕΝ θα είναι ορατή από τους χρήστες. Θα μπορούν να την 
βλέπουν μόνο οι βιβλιοθηκονόμοι. Η πληροφορία αυτή κάποια στιγμή πρέπει να 
μεταφερθεί στο Shelving location.  
  
  
o - Full call number  
 Ο πλήρης Ταξινομικός αριθμός του τεκμηρίου 
  
p – Barcode 
  
t - Copy number 
 Τόμοι και αντίτυπα 
  
u - Uniform Resource Identifier 



 

  
 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ 
Συμπλήρωση Υποπεδίων 

8 - Collection code 
   
  
  
v - Cost, replacement price 
 Το κόστος αντικατάστασης του τεκμηρίου από τους χρήστες 
  
w - Price effective from 
  
y - Koha item type (Long term, Non loanable, Standard loan, Three day loan, Three 
our loan) 
 Τύπος δανεισμού  
(Μη δανειζόμενο, 15θήμερο, 3ήμερο κτλ) 
(Οι παραπάνω όροι θα ρυθμίζονται με βάση τον κανονισμό και τις αποφάσεις του ΑΠΘ) 
  
Η πληροφορία του υποπεδίου 7 (Not for loan), υπερισχύει της πληροφορίας Non 
loanable του υποπεδίου y. Για μη δανειζόμενα τεκμήρια καλύτερα να επιλέγονται και τα 
δύο.  



  

 Προθήκη αντιτύπων 
Μεταφορά αντιτύπου από άλλη εγγραφή (το relink record του Horizon) 

 • Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με αυτήν που περιγράφτηκε πριν στην «Επεξεργασία/Διαγραφή 
αντιτύπων»   
• Αναζητούμε την εγγραφή που μας ενδιαφέρει 
• Την επιλέγουμε  
• Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι επιλογές  

“New”, «Επεξεργασία», “Save”, «Προσθήκη», «Εκτύπωση», «Κάνετε κράτηση» 
 

• Επιλέγουμε «Επισύναψη τεκμηρίου» 
 



  

 Προθήκη αντιτύπων 
Μεταφορά αντιτύπου από άλλη εγγραφή (το relink record του Horizon) 

 •Εδώ καταχωρούμε το barcode που θέλουμε να μεταφέρουμε 

 



  

 Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής 

  

 
Αναζητούμε την εγγραφή που θέλουμε να διαγράψουμε  (είτε από την 

«Αναζήτηση στον κατάλογο» είτε από την «Καταλογογράφηση» 

Την επιλέγουμε – «Επεξεργασία βιβλ. Εγγραφής» 

«Διαγραφή όλων των τεκμηρίων» 

  



  

 Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής 

  

 
Από την οθόνη της βιβλιογραφικής εγγραφής 

«Διαγραφή εγγραφής» 



  

 Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής 

  

 
Μας ρωτάει «Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε την εγγραφή;» - ΟΚ 

  



Δημιουργία νέας βιβλιογραφικής εγγραφής 

Προσθήκη MARC εγγραφής  

 
Σύντομη εγγραφή – Fast add 

 

 

 Περιέχει μόνο τα πεδία :  

000, 008, 010, 020, 050, 082, 100, 245, 

250, 260, 500  
 



Δημιουργία νέας βιβλιογραφικής εγγραφής 

Προσθήκη MARC εγγραφής  
Σύντομη εγγραφή 

 Από δύο σημεία:  

1ο : Αρχική - Κυκλοφορία υλικού – Σύντομη καταλογογράφηση 



Δημιουργία νέας βιβλιογραφικής εγγραφής 

Προσθήκη MARC εγγραφής 

 Σύντομη εγγραφή  

 Από δύο σημεία:  

2o  : Αρχική – Καταλογογράφηση 

 New record – Fast add Framework 



Αλλαγή προτύπου από “Fast add framework” σε «Προεπιλεγμένο», 

μπορεί να γίνει και στη διάρκεια της καταλογογράφησης μιας 

εγγραφής από την επιλογή «Αλλαγή προτύπου» πάνω δεξιά στην 

οθόνη καταλογογράφησης 



Δημιουργία νέας βιβλιογραφικής εγγραφής 
Προσθήκη MARC εγγραφής 

 
Πλήρης εγγραφή 

 

Περιέχει το σύνολο των πεδίων 
   
 



Δημιουργία νέας βιβλιογραφικής εγγραφής 

Προσθήκη MARC εγγραφής   

 
Αρχική  - Καταλογογράφηση – New record –  

Προεπιλεγμένο πλαίσιο   

  



ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!! 

Αφού εφαρμόζουμε το MARC21 - όπως στο 

Horizon, έτσι και στο KOHA - 

στην καταλογογράφηση πρέπει  

ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΟΛΑ ΤΑ 

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 



Δημιουργία νέας βιβλιογραφικής εγγραφής 

με την αντιγραφή μιας υπάρχουσας 

• Επιλέγουμε την εγγραφή που θέλουμε να αντιγράψουμε 

• Πάνω από την εγγραφή υπάρχουν οι επιλογές : 

«New», «Επεξεργασία», «Save», «Προσθήκη»,  «Εκτύπωση»,  «Κάντε κράτηση» 

• Επιλέγουμε : 

o «Επεξεργασία», 

o «Επεξεργασία ως νέο (αντιγραφή)» ………… 

o  … κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές και μετά, 

o  «Αποθήκευση» 



Δημιουργία νέας βιβλιογραφικής εγγραφής 

με την αντιγραφή μιας υπάρχουσας 

• Επιλέγουμε την εγγραφή που θέλουμε να αντιγράψουμε 

• Πάνω από την εγγραφή υπάρχουν οι επιλογές : 

«New», «Επεξεργασία», «Save», «Προσθήκη»,  «Εκτύπωση»,  «Κάντε κράτηση» 

• Επιλέγουμε : 

o «Επεξεργασία», 

o «Επεξεργασία ως νέο (αντιγραφή)» ………… 



Δημιουργία νέας βιβλιογραφικής εγγραφής 

με την αντιγραφή μιας υπάρχουσας 
•… κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές και μετά, 

• «Αποθήκευση» 



Δημιουργία νέας βιβλιογραφικής εγγραφής 

με την αντιγραφή μιας υπάρχουσας 
• Μετά την «Αποθήκευση», εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα 

• Επιλέγουμε «Όχι: Αποθήκευση ως νέα εγγραφή» 

• Στην συνέχεια εμφανίζεται αυτόματα η οθόνη «Προσθήκη τεκμηρίου»  



Δημιουργία νέας βιβλιογραφικής εγγραφής 

με την αντιγραφή μιας υπάρχουσας 
• Στην συνέχεια εμφανίζεται αυτόματα η οθόνη «Προσθήκη τεκμηρίου», όπου 

συμπληρώνουμε τις πληροφορίες του αντιτύπου  



Κατέβασμα βιβλιογραφικής εγγραφής μέσω 

Z39.50 

 Αρχική  - Καταλογογράφηση – New from Z39.50/SRU –  

Και οι 2 επιλογές (Προεπιλεγμένο πλαίσιο & Fast add Framework) έχουν το ίδιο 

αποτέλεσμα  



Κατέβασμα βιβλιογραφικής εγγραφής μέσω 

Z39.50 

 
•Στο δεξιό μέρος της οθόνης  υπάρχει μια λίστα από βιβλιοθήκες από τις οποίες   

 μπορούμε να επιλέξουμε  

•Αναζητούμε με τον τρόπο που θέλουμε , ISBN, ISSN, Title, Author,  κτλ 
  



Κατέβασμα βιβλιογραφικής εγγραφής μέσω 

Z39.50 

 • Επιλέγουμε «Import», για να εισάγουμε την εγγραφή στη βάση μας 



Κατέβασμα βιβλιογραφικής εγγραφής μέσω 

Z39.50 
• Εμφανίζεται η νέα εγγραφή στην οθόνη 

• Για να σωθεί πρέπει να επιλέξουμε “Save” 

• Μπορούμε να κάνουμε αλλαγές & διορθώσεις και να τις σώσουμε 



Κατέβασμα βιβλιογραφικής εγγραφής μέσω 

Z39.50 
• Αν προσπαθήσουμε να εισάγουμε διπλή εγγραφή μας προειδοποιεί και επιλέγουμε αν 

την θέλουμε ή όχι.   

•  Πρέπει να επιλέξουμε αν την σώσουμε ως νέα εγγραφή ή αν θα επεξεργαστούμε την 

ήδη υπάρχουσα και τα αντίτυπά της 



Κατέβασμα βιβλιογραφικής εγγραφής μέσω 

Z39.50 
•Ανάλογα με την επιλογή μας θα μας εμφανίσει οθόνη επεξεργασίας των υπαρχόντων 

αντιτύπων «Προσθήκη τεκμηρίου» ή οθόνη «Προσθήκη τεκμηρίου» για καταχώρηση 

των νέων αντιτύπων 



Εισαγωγή αρχείου εγγραφών MARC   

από το OCLC ή άλλη πηγή 
• Αρχική οθόνη 
• More 
• Εργαλεία 



Εισαγωγή αρχείου εγγραφών MARC   

από το OCLC ή άλλη πηγή 
• Αρχική οθόνη 
• More 
• Εργαλεία 



Εισαγωγή αρχείου εγγραφών MARC   

από το OCLC ή άλλη πηγή 

• Κατάλογος 
• Προσθήκη εγγραφών MARC για εισαγωγή 



Εισαγωγή αρχείου εγγραφών MARC   

από το OCLC ή άλλη πηγή 

•Αναζήτηση (επιλέξτε αρχείο MARC το οποίο έχετε αποθηκεύμένο  

στον Η/Υ σας) 

• Μεταφόρτωση αρχείου (Upload) 

• Επιλέγουμε τα διάφορα χαρακτηριστικά που μας δίνονται : 

o  τύπος εγγραφής (record type),  

o  κωδικοποίηση (character encoding) (προεπιλεγμένο URF-8), 

o συσχέτιση με υπάρχουσες εγγραφές στον κατάλογο (επιλογή 

αναζήτησης  διπλών εγγραφών), 

o έλεγχος για πληροφορίες τεκμηρίων στις εγγραφές (αν θέλουμε 

να  προσθέσουμε ή όχι τις πληροφορίες τεκμηρίων) 

• Επιλογή «Προσθήκη στη δεξαμενή» (Stage for import) 

 

Αρχική οθόνη           More          Εργαλεία           Κατάλογος           «Διαχείριση εγγραφών MARC στη δεξαμενή»,  

(Χρησιμοποιείται εφόσον έχουμε καταχωρήσει το αρχείο εγγραφών και μετά)   



 
Πρέπει να έχουμε δημιουργήσει μια «Λίστα»: 

o Αρχική οθόνη 
o More 
o Λίστες 
o Νέα λίστα (1. Δίνουμε ένα όνομα στην Λίστα μας, 2. Επιλέγουμε ιδιωτική ή δημόσια, κτλ) 
 

 Αναζητούμε τις εγγραφές που θέλουμε να συγχωνεύσουμε (συγχωνεύονται μόνο ανά 2) 
 Τις επιλέγουμε (κλικάροντας στο αριστερά τετράγωνο) 
 Πάνω από την λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης υπάρχουν οι επιλογές «Επιλογή όλων», «Καθαρισμός», 
 «Αποχρωματισμός», «Προσθήκη σε» 
 Επιλέγουμε  «Προσθήκη σε» , «Οι λίστες μου» (Επιλέγουμε τη λίστα που έχουμε δημιουργήσει) 

o Αποθήκευση 
o More 
o Λίστες 
o Οι λίστες σας (Επιλέγουμε τη λίστα μας) 
 (Επιλέγουμε τις 2 εγγραφές που θέλουμε να συγχωνεύσουμε) 
oMerge selected  
o Από την επιλογή “Merge reference”  αποφασίζουμε πια εγγραφή θα κρατήσουμε και πια θα 
συγχωνευτεί 
o Επόμενα  
 (Μπορούμε να επιλέξουμε ποια πεδία μπορούμε να προτιμήσουμε) 
o Συγχώνευση 

 (Μας ανοίγει την βιβλιογραφική εγγραφή σε MARC)  
 
 
 

 

Συγχώνευση διπλών εγγραφών  

(με δημιουργία λίστας) 



 
Αρχεία καθιερωμένων όρων 

Authorities 
 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

    Το Marc 21 Format for Authority Data είναι 
ένας οδηγός για τις καθιερωμένες μορφές των 
ονομάτων, θεμάτων και θεματικών 
υποδιαιρέσεων, για να χρησιμοποιείται ως 
σημείο αναφοράς στις καθιερωμένες μορφές 
και τις αλληλοσυσχετίσεις  μεταξύ των 
μορφών αυτών. 

 



MARC 21 – AUTHORITY DATA 

 

• Ονόματα (names) 
      Προσωπικό όνομα, συλλογικό όργανο, κλπ. 

• Θέματα (subjects) 

      Θεματικοί όροι, γεωγραφικά ονόματα, κλπ. 

• Θεματικές υποδιαιρέσεις (subject headings) 
      Γενικές υποδιαιρέσεις, χρονολογικές  υποδιαιρέσεις,  

       κλπ. 



ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΠΕΔΙΑ 

 
• 008 - Σταθερά πεδία (Fixed-Length Data Elements)  

• 040 - Πηγή καταλογογράφησης (Cataloging source) 

• 100 - Επικεφαλίδα - Προσωπικό όνομα 

• 110 - Επικεφαλίδα - Συλλογικό όργανο 

• 111 - Επικεφαλίδα - Όνομα συνεδρίου 

• 130 - Επικεφαλίδα - Ενιαίος τίτλος ή τίτλος σειράς 

• 150 - Επικεφαλίδα - Θεματικός όρος 

• 151 - Επικεφαλίδα - Γεωγραφικός όρος 

 



ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΠΕΔΙΑ 

 

• Παραπομπές    Βλέπε                                                Παραπομπές    Βλέπε επίσης 

  

• 400 - Βλέπε - Προσωπικό όνομα                            500 - Βλέπε επίσης - Προσωπικό   όνομα   

• 410 - Βλέπε - Συλλογικό όργανο                             510 - Βλέπε επίσης - Συλλογικό όργανο 

• 411 - Βλέπε - Όνομα συνεδρίου                             511 - Βλέπε επίσης - Όνομα συνεδρίου 

• 430 - Βλέπε - Ενιαίο τίτλος ή τίτλο σειράς            530 - Βλέπε επίσης - Ενιαίο τίτλο ή τ. σ. 

• 450 - Βλέπε - Θεματικό όρο                                     550 - Βλέπε επίσης - Θεματικό όρο 

• 451 - Βλέπε - Γεωγραφικό όρο                                551 - Βλέπε επίσης - Γεωγραφικό όρο 

 

 



ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΠΕΔΙΑ 

 
     670 - Πηγή δεδομένων (Source Data Found) 

     680 - Γενικές Πληροφορίες (Public General Note) 

  

     750 - Ισότιμοι όροι στην αγγλική γλώσσα  

  

     856 - Ηλεκτρονική τοποθεσία (Electronic Location and 
Access)  

 



  ΚΟΗΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

  

•     Αναζήτηση (Searching)  

•     Επεξεργασία  (Editing) 

•     Δημιουργία νέου καθιερωμένου όρου 

       (Creating  a new authority) 

•     Συγχώνευση (Merging) 

 

 



ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

       
 Βασικές επιλογές αναζήτησης  (συγγραφέα,    

θέματος, κλπ.), εκτός από την περίπτωση  
αναζήτησης σειράς 

 Επιλογές ανάλογα με τις προτιμήσεις του 
χρήστη, δηλαδή βάζοντας έναν όρο, εάν 
επιθυμεί ν’ αρχίζει  με τη λέξη αυτή ή εάν θέλει 
να περιέχεται η λέξη αυτή και να βγαίνουν 
ανάλογα τα αποτελέσματα. 

 Για τα ξενόγλωσσα κυρίως, υπάρχει η επιλογή 
‘New  from Z39.50’ 
 













ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

     

  Aπαραίτητη και καθημερινή διαδικασία 
στους καθιερωμένους όρους.  

  Επιλέγοντας ‘Επεξεργασία’ που βρίσκεται 
στην αρχική οθόνη δεξιά στα εμφανιζόμενα 
αποτελέσματα, σου ανοίγονται όλα τα πεδία 
και από τα tabs επιλέγεις αυτό που θέλεις να 
διορθώσεις. Πατάς ‘Αποθήκευση’ και 
ολοκληρώνεται η διαδικασία. 

 

 





ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ  
ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΥ ΟΡΟΥ 

 

   Επιλέγεις ‘New authority’ πάνω αριστερά και 
πατάς συγκεκριμένη επιλογή, π.χ. ‘Topical 
term’. Σου ανοίγει τα πεδία και με τα tabs 
προχωράς και συμπληρώνεις αυτά που 
θέλεις. Στο τέλος βέβαια πάντα πατάμε 
‘Αποθήκευση’. 

 







ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 

     
      
 Σημαντική και συχνή διαδικασία, καθώς με την παραμικρή 

λεπτομέρεια δημιουργούνται πολλές φορές διπλά, τριπλά 
authorities (διαφορετικοί κωδικοί, τόνοι, κλπ.).        

 Επιλέγουμε πρώτα τις δύο εγγραφές που θέλουμε να 
συγχωνεύσουμε τσεκάροντας και στις δύο τη ‘Συγχώνευση’ που 
βρίσκεται στην αρχική οθόνη των εμφανιζόμενων αποτελεσμάτων 
πάνω δεξιά. Εμφανίζεται ένας πίνακας ‘Merge reference’  που 
περιέχει τις δύο εγγραφές, τσεκάρεις αυτή που θέλεις να μείνει, 
πατάς ‘Επόμενα’ σου βγαίνουν οι εγγραφές μαζί, στο γαλάζιο 
κουτάκι εμφανίζεται αυτή που θα διαγραφεί, τις ελέγχεις ξανά και 
πατάς ‘Συγχώνευση’. 

       
 






