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Δράση Δ 2.1 

Συμμετοχή στο Υποέργο 1 της Οριζόντιας Δράσης – 
Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή 

Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας 
- (ILSaS  - Integrated Library System as Service) 

 
Παραδοτέο Π1.3 

Μεταφορά, ενοποίηση βιβλιογραφικών δεδομένων & 
καθιερωμένων αρχείων από το τοπικό σύστημα της 
βιβλιοθήκης στο ενιαίο και κεντρικά εγκατεστημένο 

Ο.Π.Σ.Β.& παραμετροποίηση Ο.Π.Σ.Β. 
 

 

Συντάκτες:  

Ασημόπουλος Νικόλαος, Ταουσανίδης Νικόλαος, Στεργιοπούλου Αγγελική, 
Λαζαρίδης Θεμιστοκλής, Δινοπούλου Βαϊα, Γκανάτσιος Στέργιος, Ασβεστά 
Αργυρώ, Ντομοπούλου Ασημίνα, Αλεξανδρίδης Αναστάσιος, Κυριαζόπουλος 
Γεώργιος, Παπαθανασίου Φωκίων, Παππά Βασιλική, Χατζηθεοδωρίδης 
Φώτιος, Μονοβασίλης Θεόδωρος, Λάππας Γεώργιος, Φωτιάδης Δημήτριος 
Κοντέος Γεώργιος, Ζιώγας Ιωάννης, Χιωτίδης Γεώργιος, Σαββίδης Σεραφείμ 
Αλτίνη Αγάπη, Σαπαλίδης Κων/νος, Λάππα Μαρία, Ζάχος Βασίλειος, Πάτρα 
Ελένη, Δημοπούλου Δήμητρα, Μπούρτσος Αθανάσιος, Πιπέρη Αναστασία, 
Μελίδου Πελαγία, Περιβολάρη Μαγδαληνή 
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Το παρόν παραδοτέο αφορά στην μεταφορά, ενοποίηση βιβλιογραφικών 
δεδομένων & καθιερωμένων αρχείων από το τοπικό σύστημα της βιβλιοθήκης 
στο ενιαίο και κεντρικά εγκατεστημένο Ο.Π.Σ.Β. & την παραμετροποίηση του 
Ο.Π.Σ.Β.  
Κατά την διαδικασία αυτή, θα ελέγχονται ποιοτικά τα μεταφερόμενα δεδομένα, 
ώστε να ταξινομούνται σε αξιολογικές κλάσεις και να αποφεύγεται η 
συγκέντρωση στοιχείων, που μπορούν ενδεχομένως να χρησιμοποιούνται από 
φοιτητές χωρίς να ανταποκρίνονται στο επιστημονικό επίπεδο και την 
καθιερωμένη επιστημονική πρακτική. Για τον σκοπό αυτό Ε.Π., εκπρόσωπος 
κάθε μιας των 18 διακριτών εκπαιδευτικών μονάδων του ιδρύματος, θα 
αξιολογεί τα προς μεταφορά βιβλιογραφικά δεδομένα. 
 
Παρά το γεγονός ότι η καθυστέρηση της εξέλιξης του διαγωνισμού από τον 
φορέα υλοποίησης της Οριζόντιας Δράσης (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών –Σ.Ε.Α.Β.) δημιούργησε μία σημαντική καθυστέρηση εκκίνησης 
των διεργασιών και στο εν λόγω παραδοτέο, το έργο εξελίχθηκε κανονικά μέσα 
στο χρονοδιάγραμμα που είχε οριστεί αρχικά. Στο εν λόγω παραδοτέο δράσεις  
ανέλαβαν και τα μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος για τους λόγους που 
παρατίθενται στη συνέχεια. 

Στο συνεργατικό μοντέλο ILSaS, οι βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν κοινά πρότυπα 
για την περιγραφή του βιβλιογραφικού υλικού.  
Για την περιγραφικη  καταλογογράφηση θα χρησιμοποιηθου ν οι 
Αγγλοαμερικανικοί Κανο νες Καταλογογράφησης (AACR2 – 2nd edition – 2002 
Revision with 2005 Update). 
Ως μορφότυπο του ILSaS  χρησιμοποιείται το MARC21.  
Οι βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας όπως και οι περισσότερες 
Ακαδημαϊκές χρησιμοποιούν το USMARC και έτσι έπρεπε να γίνει προσαρμογή 
όλων των εγγραφών που αποκλίνουν από τις προδιαγραφές που 
συμφωνήθηκαν.  
Οι βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας έχουν ολοκληρώσει την 
προσαρμογή των καταλόγων τους με τα πρότυπα του ενιαίου καταλόγου πάντα 
με την συνεργασία του Σ.Ε.Α.Β. Έγιναν οι απαραίτητες επαφές μέσω Skype, με 
όλες τις βιβλιοθήκες του Ιδρύματος ταυτόχρονα και δόθηκαν όλες οι 
απαραίτητες επεξηγήσεις.  
Η προσαρμογή των καταλόγων των βιβλιοθηκών ολοκληρώθηκε και ανέρχεται 
σε 69.648 εγγραφές.  Οι παραπάνω εγγραφές αφορούσαν διορθώσεις στη 
μορφή του θεματικού καταλόγου, συγχωνεύσεις πολύτομων έργων, 
καθιερώσεις ρόλων φυσικών προσώπων (συγγραφέων, μεταφραστών, 
επιμελητών κ.λ.π.). Επίσης έγιναν διορθώσεις στις καθιερώσεις συλλογικών 
οργάνων.  



 

 

 

 

Σε συνεργασία πάντα, με τον εκπρόσωπο του Σ.Ε.Α.Β. κύριο Μπράττη έχουν 
γίνει όλες οι αλλαγές που ζητήθηκαν επιτυχώς και έχουν ήδη μεταφερθεί στο 
ενιαίο και κεντρικά εγκατεστημένο Ο.Π.Σ.Β..  
 
Ταυτόχρονα έχει ολοκληρωθεί και ο ποιοτικός έλεγχος των εγγραφών από  τους 
εκπροσώπους της κάθε μιας από τις 18 διακριτές εκπαιδευτικές μονάδες του 
ιδρύματος, και η επιμέρους αξιολόγηση των βιβλιογραφικών δεδομένων. 
 
Το έργο της μεταφοράς, της ενοποίησης των βιβλιογραφικών δεδομένων και 
καθιερωμένων αρχείων από το τοπικό σύστημα της βιβλιοθήκης στο ενιαίο και 
κεντρικά εγκατεστημένο Ο.Π.Σ.Β.& παραμετροποίηση Ο.Π.Σ.Β. έχει ολοκληρωθεί 
σύμφωνα με το δημοσιευμένο πρόγραμμα υλοποίησης από την ανάδοχο εταιρία. 
Έχει επίσης ολοκληρωθεί η φάση της παραμετροποίησης του υποσυστήματος 
αναζήτησης και καταλογογράφησης του ΟΠΣΒ, του  υποσυστήματος 
κυκλοφορίας υλικού, η τροφοδότηση πινάκων δανεισμού με παραμέτρους 
καθώς και ο έλεγχος μεταφοράς των δεδομένων, η πιλοτική λειτουργία 
καταλογογράφησης, δημοσίου καταλόγου και η δοκιμαστική μεταφορά 
επιλεγμένων δεδομένων που σχετίζονται με το Υποσύστημα Κυκλοφορίας 


