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Η πορεία του ILSaS μέχρι σήμερα… 
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 Kινήσεις που προηγήθηκαν… 
 

• Εκπρόσωποι μελών ILSaS 
 

• Μνημόνιο συνεργασίας 
 

• Κοινές πολιτικές & τρόπος λειτουργίας  ILSaS  
 

• Ομάδες εργασίας  
 

• Υποψήφιες εταιρείες 
 



Επιλογή αναδόχου 

• Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών συστήματος √ 
 
• Δημόσια διαβούλευση διαγωνισμού √ 
 
• Προκήρυξη διαγωνισμού √ 
 
• Κατάθεση προσφορών (Ex-Libris & Unisystems) √ 
 
• Έλεγχος δικαιολογητικών √ 
 
• Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών -> σε εξέλιξη 

 



Επόμενες κινήσεις… 
 

Παρουσιάσεις εταιρειών 
 Αξιολόγηση τεχνικών & οικονομικών προσφορών 
  Υπογραφή Σύμβασης με ανάδοχο 
   Έναρξη υλοποίησης έργου 
 



30 Βιβλιοθήκες 

39 Βιβλιογραφικές 
τοπικές βάσεις 

1.500.000 
Βιβλιογραφικές 

εγγραφές 

1 Κοινό Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα 

ILSaS 



 

 

Βιβλιοθήκες ILSAS στην 6η έκδοση :  ΣΚΕΑΒ - Ανάλυση κομμένων εγγραφών 

Αιτία  Αριθμός  κομμένων 
Ποσοστό 

κομμένων  

Κατά τη μετατροπή από MARC21 σε UNIMARC 1 0,00% 

Δίχως τα πεδία 001 ή 005 2.238 0,16% 

Με πεδίο 005, χωρίς 001 490 0,04% 

Χωρίς ή με λάθη στο πεδίο 100 του UNIMARC (008 και 040 στο MARC21) 5.138 0,38% 

Χωρίς αντίτυπα 38.467 2,82% 

Λάθη στο κλειδί δημιουργίας του ΣΚΕΑΒ 9.314 0,68% 

Πιθανόν διπλές εγγραφές στην ίδια βάση 7.381 0,54% 

Κατά το φόρτωμα στην τελική έκδοση ΣΚΕΑΒ (άγνωστη αιτία) 7.102 0,52% 

Σύνολο κομμένων εγγραφών 70.131 5,14% 

Σύνολο εγγραφών 1.364.768   

Σημαντικά λάθη στις εγγραφές (ήδη εντοπισμένα από Σ.Κ.Ε.Α.Β.) 
 

Βιβλιογραφικές εγγραφές 
έλεγχος & διορθώσεις 



Βιβλιογραφικές εγγραφές 
έλεγχος & διορθώσεις 

Νέοι έλεγχοι 

 

• ISBN (π.χ. το Χ στα ελληνικά, ο αριθμός στο υποπεδίο $b) 

• χαρακτήρες κωδικοποίησης 

• πεδία / υποπεδία του MARC (π.χ. το πεδίο 700 δεν είναι 
επαναλαμβανόμενο) 

• βιβλιογραφικές πληροφορίες (τοποχρονολογία εκδότη, φυσική 
περιγραφή & γλώσσα) 

• ετικέτα της εγγραφής 

• τίτλος (π.χ. ο υπότιτλος περιέχεται στο κύριο τίτλο, ο παράλληλος 
είναι στο υποπεδίο του κύριου υπεύθυνου κλπ.) 

• πολύτομα έργα με πολλαπλές εγγραφές 

 



 

 

Μεθοδολογία διορθώσεων 

Βιβλιογραφικές εγγραφές 
έλεγχος & διορθώσεις 

Εξαγωγή 
εγγραφών 

Εντοπισμός 
προβληματικών 

εγγραφών 

Αποστολή 
αρχείων 

προβληματικών 
εγγραφών με 

οδηγίες 
διόρθωσης  

Επικοινωνία με 
υπεύθυνο 
προσωπικό 

βιβλιοθηκών 
σχετικά με τις 

διορθώσεις 

Διορθώσεις από 
βιβλιοθήκες – 

Ενημέρωση 
ΣΕΑΒ 

Νέα εξαγωγή – 
νέος εντοπισμός 

εγγραφών 



Συνεργαζόμενες 
βιβλιοθήκες 

Ομάδα ILSaS Ανάδοχος Εταιρεία 

Συγχώνευση & μετάπτωση εγγραφών 
 

 

Επιτυχής συγχώνευση  
  
 σωστές εγγραφές  
  
 σωστή εξαγωγή εγγραφών (export) 



Πολιτική καταλογογράφησης 

 τοπικά πεδία & υποπεδία  - τοπικές σημειώσεις  
 
 πρόχειρη καταλογογράφηση 
 
 παραγγελίες στον κατάλογο 
 
 γλώσσα περιγραφής εγγραφών 
 
 κύρια αναγραφή (εγγραφές στο 701 αντί 700) 
 
 καταλογογράφηση συνεδρίων 
 
 καταλογογράφηση πολύτομων έργων 
 
 χρήση ρόλων στα φυσικά πρόσωπα 
 
 καταγραφή και καθιέρωση σειρών 
 
 εγγραφές με κεφαλαίους χαρακτήρες 
 
 θέματα στις βιβλιογραφικές εγγραφές  
 
 εγγραφές άρθρων, ψηφιακού υλικού κλπ. 




