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ΠΕΡΊΛΗΨΗ
Στην πτυχιακή αυτή εργασία θα ερευνηθούν οι νέες τεχνολογίες που παρουσιάζονται στον χώρο

των  αυτοματοποιημένων  συστημάτων  βιβλιοθηκών  και  το  ενδιαφέρον  που  δείχνουν.

Ονομάζονται  ως  αυτοματοποιημένα συστήματα νέας  γενιάς  και  τα χαρακτηριστικά  τους  θα

παρουσιαστούν με ενδελεχή τρόπο. Το παρελθόν και το παρόν, αυτών των συστημάτων, και τα

οποιαδήποτε προβλήματα έχουν φέρει επίσης θα παρουσιαστούν καθώς και οι τωρινές ανάγκες

των βιβλιοθηκών από τις απαιτήσεις των χρηστών τους. Η ανοικτή πρόσβαση θα αποτελέσει

ακόμη ένα κεφάλαιο προς παρουσίαση και μελέτη και η εφαρμογή του κινήματος αυτού στην

αυτοματοποίηση βιβλιοθηκών. Τέλος θα γίνει η παρουσίαση του  Evergreen, ενός συστήματος

νέας γενιάς με περισσότερες από 270 βιβλιοθήκες ενεργά μέλη.

Λέξεις-κλειδιά: Νέα γενιά αυτοματοποιημένων συστημάτων βιβλιοθηκών, Ανοικτή πρόσβαση,

Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών, Evergreen.
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ABSTRACT
In this particular senior thesis, the new-found technologies in the field of library automation will 

be researched and presented. Next generation integrated library systems (ILS) will be presented 

in a detailed way. The background development of integrated library systems throughout the 

years as long with the new trends will be displayed alongside with the ongoing user feedback 

that affect program functionality. The open access movement will be introduced as a general 

incident in the world wide web and its relation with library integrated systems. Finishing this 

thesis, the presentation of Evergreen, an open access integrated library system of the so-called 

next generation systems with more than 270 libraries using it at its fullest, will take place.

Keywords; Next generation integrated library systems, next-gen ILS, Open Access, Library 

Integration, Evergreen, Integrated Library System. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ 
Η  αυτοματοποίηση  στον  χώρο  των  βιβλιοθηκών  είναι  μια  μακροχρόνια  υπόθεση  που  έχει

περάσει από πολλά κύματα. Με τα πρώτα δειλά βήματα των δεκαετιών του ’60 και του ’70 τα

σύγχρονα νέα συστήματα έχουν αναπτυχθεί δραστικά. Με στοιχειώδη εργαλεία από τη γέννησή

τους όμως και τα νέα αυτά συστήματα δεύτερης γενιάς ή νέας γενιάς έχουν στον κορμό τους

την θέληση για εξυπηρέτηση των χρηστών με τον πιο δυνατό σύγχρονο τρόπο και την παροχή

μέσων  και  εργαλείων  στους  επαγγελματίες  βιβλιοθηκονόμους  και  του  γενικού  προσωπικού

βιβλιοθηκών για την  πιο  ποιοτική τους απόδοση.  Σε  μία  περίοδο όμως που οι  βιβλιοθήκες

τρέχουν να προλάβουν τις διαδικτυακές τάσεις αναζήτησης πληροφορίας προσπαθούν συνάμα

να  προωθήσουν  τον  ρόλο  και  τη  χρησιμότητα  του  καταλόγου  και  της  χρήσης  ενός

αυτοματοποιημένου  συστήματος  από  την  πλευρά  των  χρηστών.  Με  τον  ίδιο  τρόπο  που

σερφάρουν στο διαδίκτυο και αγοράζουν προϊόντα  ακόμη πληρώνοντας και λογαριασμούς, οι

χρήστες μιας βιβλιοθήκης μπορούν να χρησιμοποιούν τα αυτοματοποιημένα εργαλεία για να

ανανεώσουν και να ζητήσουν την κράτηση ενός τεκμηρίου, να πληρώσουν κάποιο πρόστιμο που

ωφελούν στη βιβλιοθήκη. Ο πρωτοποριακός και μοντέρνος σχεδιασμός όμως είναι το στοιχείο

της  αποκαλούμενης  νέας  γενιάς  αυτοματοποιημένων  συστημάτων  που  στη  συνέχεια  της

εργασίας  θα  παρουσιαστεί.  Ποια  είναι  τα  στοιχεία  που  καθιστούν  ένα  αυτοματοποιημένο

σύστημα ως νέας γενιάς; Σε τι διαφέρει από τα προγενέστερα του; Ποια είναι η αποδοτικότητα

τους  και  ωφελούν  τη  βιβλιοθήκη  σπρώχνοντας  την  σε  ένα  καλύτερο  επίπεδο;  Η  βαθιά

δυσαρέσκεια προσωπικού και κοινού έβαλαν τα θεμέλια για την επιθυμία νέων ιδεών, νέων

εργαλείων  που  είναι  συντονισμένα  στο  τώρα  και  καθόλου  εσωστρεφή  και  μονολιθικά

παρατηρώντας το τι συμβαίνει στο διαδίκτυο και τον τρόπο που οι άνθρωποι αναζητούν την

κάθε  πληροφορία.  Λειτουργική  αναζήτηση,  μοντέρνος  σχεδιασμός  με  εμπλουτισμένο

περιεχόμενο  με  τη  διαρκή  επιρροή  του  Web 2.0  αλλάζουν  την  εμπειρία  ενός  χρήστη

βιβλιοθήκης.

Διαδίκτυο, η συνεχής επαφή όλων των ανθρώπων στον 21ο αιώνα, η καθημερινότητα όλων μας.

Πλέον,  με  τη νέα αυτή  γενιά  αυτοματοποιημένων  συστημάτων  βιβλιοθηκών  η  διαδικτυακή

εμπειρία  όλων συμβάλει  και  μορφοποιεί  τη  χρήση μιας  βιβλιοθήκης  και  της  συλλογής  της.

Κινήματα  επίσης  στον  χώρο  του  διαδικτύου  έχουν  εμφανιστεί.  Αυτά  τα  κινήματα  έχουν

παραδώσει  ιδέες  για  μια  πιο  ελεύθερη  παρουσίαση  και  διανομή  πληροφορίας  με  τη

δυνατότητα  προσαρμογής  εργαλείων  στις  ανάγκες  του  καθενός.  Το  κίνημα  της  ανοικτής

πρόσβασης και του ανοικτού κώδικα που σαφώς επηρεάζει και τον χώρο των βιβλιοθηκών και

της αυτοματοποίησης τους. Τα νέα και σύγχρονα συστήματα βιβλιοθηκών ακολουθούν και τα

κανάλια της ανοικτής πρόσβασης δίνοντας λύσεις σε ζητήματα που επιβάρυναν βιβλιοθήκες και

δίκτυα βιβλιοθηκών και κοινοπραξιών αναμεταξύ τους.  Μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση

που  συνεχίζεται  και  αναπτύσσεται  ακόμη  και  στις  επιστήμες  τις  πληροφόρησης  και  των

βιβλιοθηκών. Ποια συστήματα υπάρχουν που να συμπεριλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά που

έχουν  παρουσιαστεί  έως  τώρα;  Δηλαδή  ένα  αυτοματοποιημένο  σύστημα  νέας  γενιάς  και

ανοικτής πρόσβασης που στη βάση του εξυπηρετεί αυτό που εξυπηρετούσαν ανέκαθεν αυτά τα

συστήματα,  δηλαδή  την  παροχή  υπηρεσιών  στα  πλαίσια  μιας  συλλογής  βιβλιοθήκης.  Η

απάντηση βρίσκεται στο αμερικανικό Evergreen. Μεταξύ άλλων έχει κάνει τα τελευταία χρόνια

7



αίσθηση στον  χώρο της  αυτοματοποίησης  και  η  παρουσίασή του θα γίνει  εκτενέστερα στη

συνέχεια  αυτής  της  πτυχιακής  εργασίας  για  την  καλύτερη  κατανόηση  του  ίδιου  του

προγράμματος αλλά και της εφαρμογής του στον πληροφοριακό πόλεμο και χάσμα του σήμερα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ
Κατά  την  εκπόνηση  αυτής  της  πτυχιακής  εργασίας  το  πρώτο  σκέλος  είχε  να  κάνει  με  τον

προσδιορισμό  του  σκοπού  και  στη  συνέχεια  της  οριοθέτησης  ενός  αυτοματοποιημένου

συστήματος νέας γενιάς. Η πτυχιακή εργασία χωρίστηκε σε τρία επιμέρους τμήματα που κάποια

απ’  αυτά  έχουν  υποτμήματα.  Τα  τρία  αυτά  επιμέρους  τμήματα  είναι  η  νέα  γενιά

αυτοματοποιημένων  συστημάτων  με  υποτμήματα  το  παρελθόν  στην  αυτοματοποίηση  των

βιβλιοθηκών, που εντάχθηκε στην εργασία ως εισαγωγικό και πρώτο μέρος για την καλύτερη

κατανόηση και ορισμό του ζητήματος. Το επόμενο ήταν αυτό της ανοικτής πρόσβασης ως γενικό

φαινόμενο και διαδικτυακό κίνημα και έπειτα η παρουσία του στα πλαίσια των βιβλιοθηκών.

Ενώ,  το τελευταίο τμήμα είναι  αυτό της παρουσίασης του  Evergreen,  αρχικά του ιστορικού

παρασκηνίου  και  του  λόγου  δημιουργίας  του,  έπειτα  τον  τρόπο  ανάπτυξης  του,  διάφορα

αποτελέσματα από  case studies βιβλιοθηκών που το χρησιμοποιούν και τέλος η παρουσίαση

του από demo server που δίνεται στο διαδίκτυο δωρεάν με την πλοήγηση και χρήση όλων των

εργαλείων που κατέχει το σύστημα. Η έρευνα των άρθρων έγινε σε βάσεις δεδομένων όπως η

Emerald Insight,  η  Taylor &  Francis,  στον  ιστότοπο  του  researchgate.net και  επίσης  από

επίσημες ηλεκτρονικές πηγές όπως τον ιστότοπο του  Evergreen και των  online manuals που

δίνει στο κοινό.
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1.  Η  ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗ  ΣΤΟΝ  ΧΏΡΟ  ΤΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΏΝ
Η  προέλευση  των  αυτοματοποιημένων  συστημάτων  βιβλιοθηκών  ξεκινά  από  τα  τέλη  της

δεκαετίας  του  ’70.  Αναπτύχθηκαν  μέσω  άλλων  συστημάτων  που  ρύθμιζαν  ορισμένες

υποστηρικτικές  λειτουργίες  για  συλλογές  τεκμηρίων.  Για  παράδειγμα  το  αυτοματοποιημένο

σύστημα  της  ολλανδικής  εθνικής  βιβλιοθήκης  PICA και  το  βρετανικό  BLCMP υποστήριζαν

τυπικές βιβλιοθηκονομικές εργασίες όπως η καταλογογράφηση και ταυτόχρονα μοίραζαν ανά

μεταξύ  τους  εγγραφές.  Άλλα  συστήματα  όπως   το  ALS και  το  LIBERTAS προέρχονται  από

συστήματα που εκτελούσαν απλές εργασίες αλλά αργότερα επέκτειναν τις δυνατότητες τους

για να καλύψουν τις ανάγκες του κοινού. Με την ήδη ύπαρξη αυτών των πρώιμων συστημάτων

στη  συνέχεια  νέες  πλατφόρμες  ξεκίνησαν  τη  συμμετοχή  τους  στην  τεχνολογική  υποστήριξη

βιβλιοθηκών  αλλά  με  πιο  συγκεκριμένο  ύφος,  σκοπό  και  στόχο.  Σχολεία,  κολέγια  και

πανεπιστήμια σύντομα απέκτησαν ανάγκες για την κάλυψη της σωστής διανομής πληροφοριών

για την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα. (Akeroyd & Cox, 1999)

Τα μοντέλα των αυτοματοποιημένων συστημάτων βιβλιοθηκών περιλαμβάνουν πολλά στοιχεία

που  συνυπάρχουν  αναμεταξύ  τους  και  παρέχονται  στο  καθένα  απ’  αυτά  υποσυστήματα

υποστήριξης  τους  με  μία  κοινή  δομή  βάσης  δεδομένων.  Η  κλασική  μορφή  ενός

αυτοματοποιημένου συστήματος βιβλιοθήκης περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως:

 Καταλογογράφησης βασισμένες σε μία κεντρική βιβλιογραφική βάση δεδομένων που

απεικονίζει τη συλλογή μιας βιβλιοθήκης και των εργαλείων που τη δημιουργούν και

την συντηρούν. 

 Η μονάδα  σειρών ασχολείται  με  τις  εξειδικευμένες  ανάγκες  σειρών και  περιοδικών

τεκμηρίων. Οι προσκτήσεις έχουν να κάνουν με την οικονομική διαχείριση των πόρων

μια βιβλιοθήκης και των συναλλαγών της, τον έλεγχο του προϋπολογισμού και άλλες

σχετικές εργασίες. 

 Η διακίνηση τεκμηρίων (circulation) επικεντρώνεται στον δανεισμό, την επιστροφή και

την ανανέωση τεκμηρίων και την αυτοματοποίηση τους. Τα πρώιμα αυτοματοποιημένα

συστήματα  βιβλιοθηκών  πολλές  φορές  παρουσίαζαν  τεχνικά  σφάλματα  τα  οποία

οδηγούσαν  στην  απόσυρση  των  υπηρεσιών  διακίνησης  τεκμηρίων.  Συνήθως,  στις

σύγχρονες βιβλιοθήκες, το barcode του κάθε τεκμηρίου δίνει τη γρήγορη λύση.

 Ο διαδικτυακός κατάλογος φέρνει σε επαφή τον χρήστη με τη συλλογή παρέχοντας τη

δυνατότητα  απλής  ή  σύνθετης  αναζήτησης.  Οι  περισσότεροι  κατάλογοι  όμως

βιβλιοθηκών  δεν  μπορούν  να  παρέχουν  μια  ολοκληρωμένη  λειτουργικότητα  με

στοιχεία  νέας  γενιάς,  ώστε  να  εξυπηρετήσουν  τις  καινούργιες  απαιτήσεις  των

σύγχρονων χρηστών, όποτε οι προμηθευτές συστημάτων βιβλιοθηκών πρέπει πάντα να

έχουν ως αφετηρία τα μοτίβα των παλαιότερων καταλόγων. Με τη χρήση add-ons και

plug-ins πολλές βιβλιοθήκες φέρνουν νέα μέσα στους καταλόγους τους όμως αυτό δεν

τους καθιστά αυτόματα ως πάροχους υπηρεσιών τύπου νέας γενιάς.  (Yang & Wagner,

2010)
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Η ιστορική διαδρομή των αυτοματοποιημένων συστημάτων φέρνει στο προσκήνιο πως αρχικά

τα  συστήματα  βιβλιοθηκών  δεν  ήταν  ενοποιημένα  και  ξεκινάει  με  τα  πρώτα  συστήματα

βιβλιοθηκών  την  δεκαετία  του  ’50  έως  και  τη  δεκαετία  του  ’60  με  την  πρώτη  γενιά  μη

ολοκληρωμένων συστημάτων βιβλιοθηκών. Τα ενδιάμεσα συστήματα των δεκαετιών του ’60

και του ’70 παίρνουν τη σκυτάλη ώστε μέχρι και τα τέλη του ’90 τα προ διαδικτυακά συστήματα

να  χρησιμοποιούνται  στον  χώρο  των  βιβλιοθηκών.  Ήδη  από  αυτή  τη  χρονική  περίοδο  η

προοδευτική  ανάπτυξη  των  τεχνολογικών  μέσων  έφερε  νέες  απαιτήσεις  και  ανάγκες  με

αποτέλεσμα καινοτόμων λειτουργιών αυτοματοποίησης. Η επίδραση του διαδικτύου ξεκινάει

και από τα μέσα του ’90 με την ύπαρξη του  Web 1.0 και την ανάπτυξη του σε  Web 2.0 στις

αρχές  του  21ου αιώνα.  Τέλος,  από  το  2010  παρατηρούνται  αξιοσημείωτες  μεταβάσεις  στην

αυτοματοποίηση των βιβλιοθηκών.   

1.2 Google over ILS.
Ένα ολοκληρωμένο αυτοματοποιημένο σύστημα βιβλιοθήκης εξυπηρετεί τους χρήστες της  και

λειτουργεί ως εργαλείο εξόρυξης πληροφορίας. Στην περίπτωση μιας σχολικής ή ακαδημαϊκής

βιβλιοθήκης  παρατηρείτε  πως  οι  χρήστες  προτιμούν  περισσότερο  το  διαδίκτυο  και  της

διάφορες μηχανές αναζήτησης που προσφέρει αυτό, για παράδειγμα η απλούστερη λύση είναι

αυτή της Google. Στην περίπτωση αυτή πολλές βιβλιοθήκες έχουν κεντράρει το ενδιαφέρον τους

στην  προώθηση  για  την  χρήση  του  αυτοματοποιημένου  συστήματος  που  έχει  επιλέξει  η

βιβλιοθήκη.  Η δοκιμασία που έχει  μπροστά της οποιαδήποτε  βιβλιοθήκη είναι  να έρθει  σε

επαφή και να ξεπεράσει τις οποιεσδήποτε τάσεις που λαμβάνουν χώρα στον ευρύτερο χώρο

του  διαδικτύου  καθώς  κινδυνεύει  από  την  αλλοίωση  των  υπηρεσιών  της  στην  παροχή

πληροφορίας. Κάποιες ιδέες που έχουν προταθεί είναι σε συστήματα νέας γενιάς να γίνει η

υιοθέτηση  πολλών  στοιχείων  του  Web 2.0.  Είναι  όμως  βαθύτατα  σημαντικό  να  γίνουν

αντιληπτές οι ανάγκες των χρηστών πρώτού γίνουν οι ανάλογες διεργασίες.

2.  ΤΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΈΝΑ  ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ
ΝΈΑΣ ΓΕΝΙΆΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥΣ
Ως νέα γενιά αυτοματοποιημένων συστημάτων βιβλιοθηκών ορίζουμε τα συστήματα αυτά που

ακολουθούν τα νέα ρεύματα σχεδίασης και έχουν ως στόχο τη λειτουργικότητα αρχειακών και

βιβλιοθηκονομικών εργασιών καθώς και τη δυνατότητα οι χρήστες να έχουν την καλύτερη, την

πιο εξελιγμένη και άκρως αποτελεσματική αναζήτηση. (Tam & Cox, 2009) Με την χρήση της

λέξης «νέα» δίνεται η εντύπωση πως περιγράφεται μια επιθυμητή κατάσταση πραγμάτων που

είναι  ακόμη  σε  ανάπτυξη.  Οι  βιβλιοθήκες  όμως  ψάχνουν  άμεσα  τις  παροχές  νέας  γενιάς

συστημάτων καθώς γνωρίζουν, μέσα από τις ανάγκες των χρηστών τους, πως αυτές οι παροχές

και τα μέσα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 
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Η μακρά δυσαρέσκεια στο πεδίο των αυτοματοποιημένων συστημάτων είχε ως αποτέλεσμα την

ανάγκη για να δημιουργηθούν νέα συστήματα με πιο εκσυγχρονισμένη μορφή. Κάποια ουσιώδη

στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα συστήματα νέας γενιάς είναι: 

 Application Programming Interface (API):  μια  σειρά  προγραμματιστικών  δράσεων,

πρωτοκόλλων και  εργαλείων για  τη δόμηση λογισμικού.  Αυτή η  υπηρεσία  έχει  τον

χαρακτήρα  του  συνδετικού  κρίκου  μεταξύ  ενός  δομημένου  αυτοματοποιημένου

συστήματος με λογισμικά συστήματα ανοικτής πρόσβασης. 

 Service-oriented architecture (SOA):  δηλαδή, σε ελληνική απόδοση,  η αρχιτεκτονική

συστημάτων  βασισμένη  στην  παροχή  υπηρεσιών.  Αποτελεί  τρόπο  σχεδίασης

λογισμικών  και  λογισμικών  σχεδίασης  αρχιτεκτονικών  μοτίβων  στο  πληροφοριακό

περιβάλλον  παρέχοντας  λειτουργικότητα.  Μπορεί  να  διαχωριστεί  σε  δύο  πλευρές:

υπηρεσίες και διασυνδέσεις. 

 Ενοποιημένη ροή εργασιών: για έντυπο και ψηφιακό υλικό.

 Παροχή  ολοκληρωμένων  συστημάτων  (Integration):  διαλειτουργικότητα  μεταξύ

συστημάτων  εντός  της  βιβλιοθήκης  καθώς  και  εξωτερικών  όπως  συστημάτων

διοίκησης και διαχείρισης οικονομικών πόρων.

 Cloud based: στην  ουσία γίνεται  λόγος  για το λεγόμενο “cloud computing” που σε

ελληνική απόδοση παρουσιάζεται με τον όρο «υπολογιστικό νέφος». Είναι η αποστολή

υπηρεσιών,  βάσεων  δεδομένων,  αναλυτικών  παρουσιάσεων  δεδομένων  κ.α.  σε

κάποιον διαδικτυακό server ή ιστότοπο.

Τρία αναγκαία σημεία στον χώρο των συστημάτων νέας γενιάς προς την κατανόηση τους και την

αποτύπωση των επιρροών τους κατά τη σχεδίαση είναι:  α) η λειτουργικότητα της αναζήτησης,

β)  τα στοιχεία του  Web 2.0 και γ)  το εμπλουτισμένο περιεχόμενο. (Tam & Cox, 2009) Κατά τη

λειτουργικότητα της αναζήτησης η χρήση περιορισμών ή φίλτρων αποτελεί μεγάλη διέξοδο και

εργαλείο καθώς και η ένδειξη σχετικότητας μεταξύ αναζήτησης και αποτελέσματος. Δηλαδή να

δίνεται  η  δυνατότητα  στον  χρήστη  να  περιορίζει  τα  αποτελέσματα  μιας  αναζήτησης  ή  και

αντίθετα  να  τα  αναπτύσσει  ακόμη περισσότερο  με  διάφορες  επιλογές.  Η  ευρετηρίαση των

τεκμηρίων με βάση τον συγγραφέα, την ημερομηνία έκδοσης κ.λπ. θα βοηθήσει τον χρήστη να

προσαρμόσει  την αναζήτηση του στον  ιδανικότερο βαθμό.  Επίσης,  ο  αριθμός των σχετικών

τεκμηρίων  κατά  την  αναζήτηση  θα  αναγραφεί  με  σειρά  σχετικότητας.  Η  εφαρμογή  ενός

συστήματος  που  παραδίδει  τα  αποτελέσματα  με  την  καλύτερη  σειρά  σχετικότητας  όμως

αποτελεί δύσκολη δουλειά. Πιο συγκεκριμένα, σε μια αναζήτηση με πολύπλοκο χαρακτήρα και

συνδυαστικές εκφράσεις και όρους τα πιθανά συναφή αποτελέσματα μπορεί να είναι μεγάλου

αριθμού. Ο καθορισμός των πιο συναφών τεκμηρίων από τεχνική άποψη είναι δύσκολος. Σ’ ‘ένα

πρώτο  επίπεδο,  μπορούν  να  δοθούν  αποτελέσματα  που  σε  κάποιο  μέρος  του  τεκμηρίου

υπάρχουν ακριβώς οι ίδιοι όροι με αυτούς της αναζήτησης. Έπειτα γίνεται ανάλυση των λέξεων-

κλειδιών  και  το  κατά  πόσο  πιο  κοντά  στην  αναζήτηση  είναι  και  σε  περίπτωση  σύνθετης

αναζήτησης τα τεκμήρια που έχουν όλους του όρους και φράσεις θα παρουσιαστούν πρώτα απ’

αυτά που έχουν μερικά. Στόχος των συστημάτων νέας γενιάς αποτελεί στο μέλλον ο χρήστης να

μπορεί με μια απλή ή σύνθετη αναζήτηση να έχει μπροστά του όλα τα συναφή τεκμήρια όλων

των ειδών.
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Η  εμφάνιση  ωστόσο  στοιχείων  του  Web 2.0  παρατηρείτε  μέσω  της  δημιουργίας  και  της

αίσθησης  ενός  κοινωνικού  ,ψηφιακού  μεν,  συνόλου.  Οι  βιβλιοθήκες  θα  πρέπει  να

ανταγωνιστούν τους άμεσους διαδικτυακούς τόπους που οι περισσότεροι χρήστες είναι οικείοι

ή αλλιώς να αντικατασταθούν εντελώς απ’ αυτούς. (Yang & Wagner, 2010) Το όλο πνεύμα του

Web 2.0 δεν αφοσιώνεται μόνο στην παροχή της πληροφορίας αλλά και στην ανάμειξη του

κοινού προσκαλώντας το.  Με διάφορους  τρόπους αυτό το πνεύμα του  Web 2.0  μπορεί  να

ενσωματωθεί  σε  καταλόγους  νέας  γενιάς.  Εκτός  από  το  εμπλουτισμένο  περιεχόμενο,  ένας

κατάλογος  μπορεί  να  βασιστεί  στους  χρήστες  του  για  συνεισφέρουν  και  οι  ίδιοι

συμπληρωματικό περιεχόμενο. Αυτό γίνεται με την παροχή δυνατότητας σχολίων, προτάσεων

σχετικών βιβλίων ή βιβλίων που έχουν μεγάλη ζήτηση,  RSS feed και κριτικών.  Αξιοσημείωτη

είναι και η παρουσία των κοινωνικών δικτύων όπως το Facebook και το Twitter όπου οι χρήστες

μπορούν να δημοσιεύουν και να μοιράζονται τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης τους στους

προσωπικούς τους λογαριασμούς.  Προφανώς γίνεται  αντιληπτή η επιρροή του Web 2.0 στη

αυτοματοποίηση βιβλιοθηκονομικών εργαλείων καθώς ιστότοποι όπως το eBay και το Amazon

παρέχουν το ίδιο περιβάλλον ενώ η δυσαρέσκεια στο πεδίο των βιβλιοθηκών είναι εμφανής με

τα  διαφημιζόμενα  αυτοματοποιημένα  συστήματα  επί  πληρωμή  έχοντας  ως  αποτέλεσμα  να

υπάρχει  μια  στατικότητα,  καθώς  αποτελούν  μέρος  ενός  μεγαλύτερου  συνόλου  αυτού  ενός

ολοκληρωμένου αυτοματοποιημένου συστήματος, σ’ αντίθεση με διαδικτυακούς τόπους του

Web 2.0. 

Το εμπλουτισμένο περιεχόμενο έχει να κάνει με τη νέα σχεδίαση ως την παροχή πληροφοριών

για ένα τεκμήριο. Στον χώρο του καταλόγου και ειδικότερα του επιθυμητού τεκμηρίου η παροχή

των περιεχομένων καθώς και του εξωφύλλου δίνει μια εύθυμη νότα, με τον σωστό σχεδιασμό,

καθώς  παραδίνει  περισσότερες  πληροφορίες  για  αυτό που αναζητά ο  εκάστοτε  χρήστης.  Η

παροχή επίσης περιεχομένων που δε δίνονται αναλυτικά σε μια βιβλιογραφική εγγραφή και

περιλήψεων που πολλές φορές δίνονται και από τους εκδοτικούς οίκους. 

Τα παλαιότερα αυτοματοποιημένα συστήματα τείνουν στο να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους

με γραπτά κείμενα (text-only), αντλούμενα από τις MARC εγγραφές. Ένα κατάλογος νέας γενιάς

θα φέρει στο προσκήνιο τον προσιτό σχεδιασμό που γνωρίζουν οι χρήστες από το διαδίκτυο.

Αυτό  που  απαρτίζει  ένα  αυτοματοποιημένο  σύστημα  νέας  γενιάς  είναι  η  ικανότητα  να

υπερβαίνει κάποια χαρακτηριστικά που παρατηρούνται στη δομή παλαιότερων συστημάτων. Η

απλή χρήση της λέξεως «κατάλογος» δεν έχει τη δυνατότητα να φέρει το πλήρες νόημα των

συγκεκριμένων  συστημάτων  προς  εξέταση.  Τα  εργαλεία  αυτά  έχουν  έναν  πολυδιάστατο

χαρακτήρα  παροχής  μέσων  εργασιακών  ικανοτήτων  που  σκοπό  τους  έχουν  την  εύρεση

τεκμηρίων  αλλά  και  την  κάλυψη  αρχειακών  εργασιών  όπως  η  καταλογογράφηση.  Ένας

κατάλογος  υποδηλώνει  λίστες  τεκμηρίων  και  την  ευρετηρίασή  τους.  Μέρος  του  συνολικού

οράματος συστημάτων νέας γενιάς είναι η αναζήτηση εντός των τεκμηρίων. Η κάθε βιβλιοθήκη

έχει την δική της οπτικής γωνία για το τι απαρτίζει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα νέας γενιάς

ακολουθώντας η καθεμία μια διαφορετική προσέγγιση. Ο κοινός στόχος όμως περιλαμβάνει μια

επιθυμία που προσπαθεί  να ξεπεράσει  τα παλαιότερα συστήματα και  να παραδώσει  στους

χρήστες νέα, δυνατά και ελκυστικά εργαλεία. 
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2.1 Η «ιντερνετική εμπειρία» των χρηστών.
Σχεδόν όλοι οι χρήστες, ερχόμενοι από τη διαδικτυακή τους εμπειρία, έχουν κάποιες συνήθειες

στον τρόπο που χειρίζονται μέσα για την αναζήτηση πληροφοριών. Οι βιβλιοθήκες προσπαθούν

να αντιληφθούν αυτήν την εμπειρία και κάνουν τις απαραίτητες παραμετροποιήσεις ώστε το

τελικό  αποτέλεσμα  να  είναι  οπτικά,  νοητά  και  λειτουργικά  παρόμοιο  με  τις  συνήθειες  των

χρηστών  που  έχουν  αναπτύξει  ανά  τα  χρόνια.  Έτσι,  γίνεται  αντιληπτό  πως  το  διαδίκτυο

διεισδύει στη βιβλιοθηκονομική κουλτούρα. (Breeding, 2007)

 Οι αδυναμίες των παλαιότερων συστημάτων βρίσκονται εν ολίγης στα παρακάτω σημεία:

 Πολυπλοκότητα στην αναζήτηση που μπορεί να την κάνει δύσκολα ευκολονόητη αλλά

πολλές φορές δεν καλύπτει επιστημονική αρθρογραφία

 Δεν  αποδίδουν  τα  αποτελέσματα  της  αναζήτησης  κατά  σειρά  σχετικότητας  και

συνάφειας

 Είναι άκρως συνδεδεμένα με έντυπο υλικό πολλές φορές μη ψηφιοποιημένο και χωρίς

κάποια σύνδεση με ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την παροχή μεγαλύτερης κάλυψης

πληροφόρησης π.χ. ιδρυματικά καταθετήρια 

 Δεν παρέχουν μέσα δικτύωσης ανάμεσα στους χρήστες

Τα  παλαιότερα συστήματα  όμως  δεν  αποτελούνται  μόνο  από αδύναμα σημεία.  Είναι  πολύ

σημαντικό  να  γίνει  αντιληπτή  η  σημασία  της  ύπαρξής  τους  αρχικά  ως  προδρόμου  των

συστημάτων νέας γενιάς αλλά καθώς και το πως τα δυνατά τους σημεία πρέπει και μπορούν να

ενστερνισθούν  από  τα  νέα  συστήματα  στο  χώρο  της  βιβλιοθηκονομικής  αυτοματοποίησης.

Κάποια  από  τα  δυνατά  σημεία  βρίσκονται  στη  φυσική  τοποθέτηση  και  ταξινόμηση  των

τεκμηρίων  με  τρόπο  άμεσα  λειτουργικό  για  τον  χρήστη  καθώς  και  για  τον  ίδιο  τον

βιβλιοθηκονόμο. Επίσης, δίνουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της συλλογής

και δυνατότητες γι’ αυτούς. Παραδείγματος χάρη, μια τυπική σύνδεση που μπορεί να κάνει ο

χρήστης για να μάθει πόσα τεκμήρια έχει δανειστεί, πότε είναι η μέρα επιστροφή τους ακόμη

και η πληρωμή προστίμων. 

2.2 Συνδυαστική Αναζήτηση (Federated Search) και
η Πολύπλευρη Πλοήγηση (Faceted Navigation) 

2.2.1 Συνδυαστική Αναζήτηση (Federated Search)
Ένα  πολύ  σημαντικό  χαρακτηριστικό  των  συστημάτων  νέας  γενιάς  είναι  η  προσέγγιση  του

πεδίου της αναζήτησης με μία ευρύτερη και ολοκληρωτική μορφή. Πέρα από τη δυνατότητα

του καταλόγου πολλές βιβλιοθήκες παρέχουν μια ξεχωριστή υπηρεσία αναζήτησης τεκμηρίων.

Με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών πηγών, χρήστες βιβλιοθηκών βρίσκουν δύσκολη την εύρεση

τεκμηρίων που έχουν συνάφεια με την πληροφοριακή τους ανάγκη. Η αναζήτηση σε πολλαπλές
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ηλεκτρονικές  πηγές  είναι  χρονοβόρα.  Προϊόντα  που  παρέχουν  δυνατότητες  συνδυαστικής

αναζήτησης  προσπαθούν  να  απλοποιήσουν  τη  διαδικασία  έρευνας  με  την  παροχή  ενός

δικτυακού  περιβάλλοντος  έρευνας  που  δίνει  στον  ερευνητή  την  ευκαιρία  να  δουλεύει

παράλληλα με πολλαπλές ηλεκτρονικές πηγές. Ένα τέτοιο δικτυακό περιβάλλον συνδυαστικής

αναζήτησης υπηρετεί ως μεσάζοντας μεταξύ του χρήστης και μίας επιλεγμένης ομαδοποίησης

ηλεκτρονικών πηγών. Ένα τέτοιο εργαλείο όπως η συνδυαστική έρευνα είναι αφοσιωμένο να

φέρνει αποτελέσματα από έναν επιλεγμένο αριθμό πηγών.

Ο  ερευνητής  εισάγει  μια  πρόταση  αναζήτησης  και  ένα  σύστημα  συνδυαστικής  έρευνας

επεκτείνει αυτήν την έρευνα σε μία ομάδα πληροφοριών που έχουν φιλτραριστεί ως σημαντικά

για  την  αναζήτηση.  Συνεχίζοντας,  το  σύστημα  συνδυαστικής  έρευνας  θα  παρουσιάσει  τα

αποτελέσματα με τη μορφή που έχει επιλέξει το ίδιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της παρουσίασης

τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν ίσως με διαφορές στον τρόπο σχεδιασμού ή σε περίπτωση

αντιτύπων  και  παρόμοιων  πληροφοριών  το  σύστημα  θα  επιλέξει  ένα  απ’  αυτά.  Το

κατανεμημένο  μοντέλο  συνδυαστικής  αναζήτησης  έχει  περιορισμούς  στην  ταχύτητα  της

αποδοτικότητας.  Με δοκιμαστικές  έρευνες  εντοπίζονται  οι  πηγές  που καθυστερούν  από τις

υπόλοιπες και αν η επίλυση τους δεν είναι εφικτή τότε αποσύρονται από το γενικό σύστημα.

Κρατώντας έναν σχετικά μικρό αριθμό πηγών και τεκμηρίων προς αναζήτηση η γενική ταχύτητα

του συστήματος μπορεί να αυξηθεί. Πολλές υπηρεσίες συνδυαστικών αναζητήσεων απαιτούν

μία μικρή ομαδοποίηση εγγραφών από κάθε πηγή και καθώς ο χρήστης εμβαθύνει περισσότερο

γίνεται πρόσθεση κι άλλων πληροφοριών. Ιδανικά, θα μεταφερόντουσαν όλες οι δυνατές και

συναφείς πληροφορίες για μία αναζήτηση κατευθείαν στον χρήστη αλλά για να γίνει ένα σωστό

ξεκαθάρισμα  πληροφοριών  το  σύστημα  θα  πρέπει  να  επέμβει  και  να  παρουσιάσει  τα

αποτελέσματα με τρόπο κατανοητό, προσιτό και στοχευόμενο. 

Η  κάθε  περίπτωση  αναζήτησης  αντιμετωπίζει  δυσκολίες  ως  προς  την  παρουσίαση

αποτελεσμάτων με βάση τη συνάφεια που περιεχομένου. Το κύριο ζήτημα πηγάζει από την

ρηχή παροχή πληροφοριών από τις πηγές. Ακόμη και σε μία γρήγορη αναζήτηση οι πηγές θα

παραδώσουν  έναν  μεγάλο  αριθμό  πληροφοριών  που  σε  πολλές  περιπτώσεις  λίγα  είναι  τα

αποτελέσματα που είναι συναφή και ένα σύστημα συνδυαστικής αναζήτησης δεν μπορεί να

ελέγξει το τρόπο παρουσίασης τους. Ενώ η ύπαρξη τέτοιων συστημάτων αποτελεί μια πρακτική

λύση στον χώρο της επιστημονικής έρευνας τα όρια τους πολλές φορές γίνονται αντιληπτά. Για

παράδειγμα, αν ένας χρήστης επιθυμεί την αναζήτηση σε επίπεδο επιστημονικών άρθρων ο

κατάλογος  μια  βιβλιοθήκης  μπορεί  να  μην  αποτελεί  την  καλύτερη  επιλογή.  Ένα  ιδανικό

αυτοματοποιημένο  σύστημα νέας  γενιάς  θα έπρεπε στον  κατάλογο του να  υποστηρίζει  και

συνδυαστικές αναζητήσεις σε επίπεδο ερευνητικών άρθρων με ευρετηριασμένο υλικό και μια

πιο  γερή  αυτοματοποίηση  καταλόγου  και  συστήματος  συνδυαστικής  αναζήτησης.  Η

συνδυαστική αναζήτηση μαζί  με την κατάταξη των αποτελεσμάτων με βάση τη σχετικότητα

αποτελούν τους πρώτους στόχους των συστημάτων νέας γενιάς. 

2.2.2 Πολύπλευρη Πλοήγηση (Faceted Navigation) 
Μια  τεχνική  που  απέδειξε  ότι  είναι  άκρως  χρήσιμη  είναι  η  πολύπλευρη  πλοήγηση  με  τη

δημιουργία facets. Η δουλειά τους είναι ο περιορισμός των αποτελεσμάτων με τη δημιουργία

14



συνδέσμων  που  αντιστοιχούν  στις  λέξεις  και  στις  φράσεις  της  αναζήτησης.  Μία  κύρια

λειτουργία είναι η παράδοση πληροφοριών σε παρενθέσεις με τον αριθμό των τεκμηρίων που

βρέθηκαν και είναι συναφή σε κάθε facet. Αναλόγως με την πολυπλοκότητα των πληροφοριών

τα facets μπορούν να ομογενοποιηθούν σε επιμέρους κατηγορίες. 

Αυτή η τεχνική αντιπροσωπεύει την προσέγγιση μιας γρήγορης μετατόπισης και μετακίνησης

κατά την αναζήτηση πληροφοριών. Με αυτήν τη μορφή αναζήτησης, ο ερευνητής ξεκινάει με

μια γενική ιδέα και πλάνο και  σιγά σιγά καταλήγει σε ειδικότερες πληροφορίες  μικρότερου

αριθμού  από  τα  αποτελέσματα  της  αναζήτησης.  Σ’  ένα  σύστημα  που  κατέχει  αυτήν  την

τεχνική ,με σωστό σχεδιασμό, ο χρήστης επιλέγει ένα συγκεκριμένο facet το οποίο επιστρέφει

περισσότερες πληροφορίες καθώς και άλλες σχετικές. Η ελαχιστοποίηση των αποτελεσμάτων

συνεχίζεται μέχρι να ικανοποιηθεί ο χρήστης από το περιεχόμενο των  αποτελεσμάτων και το

αριθμό που βρίσκει ότι είναι διαχειρίσιμος. Η διαδικασία της πολύπλευρης πλοήγησης δίνει

στον χρήστη τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρά με τη πληροφοριακή πηγή με την ανακάλυψη του

περιεχομένου. (Breeding, 2007)

2.3  Περισσότερα  για  το  όραμα  της  νέας  γενιάς
συστημάτων
Ένα  χαρακτηριστικό  των  συστημάτων  νέας  γενιάς  είναι  η  προσπάθεια  στη  δημιουργία

μεγαλύτερης εμβέλειας. Τεκμήρια τα οποία βρίσκονται στη συλλογή της βιβλιοθήκης δίνονται

εύκολα  στον  χρήστη  αντίστοιχα  όμως  συναφή  τεκμήρια  που  δεν  αποτελούν  κομμάτι  της

βιβλιοθήκης είναι αρκετά σημαντικό να δίνονται στον χρήστη ως περαιτέρω παραπομπή για τη

γενικότερη  κάλυψη της  πληροφοριακής  του  ανάγκης.  Υπερβαίνοντας  έτσι  μόνο  την  γραπτή

μορφή τεκμηρίων εκμαιεύοντας ακόμη πληροφορίες και από άλλα μέσα όπως φωτογραφίες και

οπτικοακουστικά μέσα. 

Η αναζήτηση και η αποτελεσματικότητα της σε ευρύ φάσμα είναι ένα από τα καίρια σημεία της

νέας γενιάς. Με μία αναζήτηση να μπορεί ο χρήστης να έρχεται σ’ επαφή με το full text των

τεκμηρίων που υπάρχουν σε φυσική αλλά και  ψηφιακή μορφή.  Η εξερεύνηση λοιπόν νέων

μεθόδων  αναζήτησης  έρχεται  στο  κέντρο  του  ενδιαφέροντος  για  τα  νέα  συστήματα

αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών. Μία υβριδοποίηση θα μπορούσαμε να πούμε μεταξύ έντυπου

υλικού και ψηφιακής αρθρογραφίας με την όλη διαδικασία των συστημάτων της νέας γενιάς να

μην αποσκοπεί μόνο στην εξαγωγή πληροφοριών και συνεχής παράδοσης στους χρήστες με

διάφορους τρόπους και μέσα. Τέλος, με τη συνεχή ψηφιοποίηση βιβλίων στο ορίζοντα στόχος

της αυτοματοποίησης στο πεδίο των βιβλιοθηκών είναι η άμεση σύνδεση του χρήστη με αυτό

το είδος υλικού.
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3.  Η  ΑΝΟΙΚΤΉ  ΠΡΌΣΒΑΣΗ  ΚΑΙ  ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ
Δικτυακοί  τόποι  και  ηλεκτρονικά  μέσα  μπορούν  να  είναι  ιδιόκτητα  αλλά  και  ανοικτά  σε

πρόσβαση και λειτουργία. Το ίδιο συμβαίνει και στον χώρο της αυτοματοποίησης συστημάτων

βιβλιοθηκών. Τα ιδιόκτητα συστήματα επί πληρωμή μέσω προμηθευτών παρέχουν ένα πακέτο

υπηρεσιών και δυνατοτήτων με συνδρομή ενώ τα συστήματα ανοικτής πρόσβασης μπορούν να

προσαρμοστούν με τις  ανάλογες επιθυμίες και  ανάγκες μιας βιβλιοθήκης.  Απαιτείτε  βέβαια

ένας τοπικός  προγραμματισμός  και  παραμετροποιήσεις  του συστήματος.  Οι  βιβλιοθήκες,  οι

προμηθευτές  συστημάτων  και  η  κοινότητα  της  ανοικτής  πρόσβασης  θα  πρέπει  να

συνεργάζονται υπό το πνεύμα της αισιοδοξίας και κοινού καλού ώστε να γίνει η καθιέρωση

αυτοματοποιημένων συστημάτων νέας γενιάς.

Ορίζοντας το τι είναι ανοικτή πρόσβαση θα πρέπει να γίνει αντιληπτό  πως δεν εννοούμε την

παροχή ενός προγράμματος εντελώς δωρεάν. Το οικονομικό κόστος υπάρχει στην υποστήριξη

και συντήρηση ενός τέτοιου προγράμματος αλλά ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος φορέας, σ’ αυτήν

την περίπτωση οι βιβλιοθήκες, μπορούν να επιλέξουν και να ρυθμίσουν το πόσο μπορούν να

ξοδέψουν. Η ελευθερία υπάρχει στην εγκατάσταση, στην παραμετροποίηση, στη δημοσίευση

και στον τρόπο χρήσης. Οι ηθικές αξίες προγραμμάτων ανοικτής πρόσβασης είναι το να μην

υπάρχουν μυστικά, κανένα τεχνητό όριο για το τι μπορεί να κάνει ο κάθε χρήστης και καθόλου

χρεώσεις  αδειοδότησης.  Καθώς  υπάρχει  μια  απλούστερη  σημασία  στην  ανοικτή  πρόσβαση

γρήγορα γίνεται αντιληπτή και η πολυπλοκότητα που πολλές φορές την χαρακτηρίζει. Η ανοικτή

πρόσβαση θα έχει καθιερωθεί όταν όλοι οι συγγραφείς δημοσίευαν ελεύθερα σε πλατφόρμες

ανοικτής πρόσβασης, όταν όλοι οι  συγγραφείς κατέθεταν τις επιστημονικές τους έρευνες σε

θεματικά ή ιδρυματικά καταθετήρια, οι εκδότες να μετέτρεπαν τις συνδρομές σε ανοικτές πύλες

πληροφόρησης, οι χρηματοδότες επιστημονικών ερευνών απαιτούσαν την κατάληξη σε ανοικτή

πρόσβαση και όταν οι βιβλιοθήκες θα σταματούσαν να πληρώνουν για συμμετοχή σε βάσεις

δεδομένων. (Gutknecht, 2014)

Το 1986 ο  Richard Stallman δίνει τον ορισμό της ανοικτής πρόσβασης ο οποίος κωδικοποιεί

τέσσερις στοιχειώδης ελευθερίες που ο κάθε χρήστης δικαιούται και είναι οι ακόλουθες:

1. Η  ελευθερία  για  τον  οποιοδήποτε  λόγο  που  μπορεί  κάποιος  να  χρησιμοποιεί  ένα

πρόγραμμα ανοικτής πρόσβασης.

2. Η ελευθερία στη μελέτη και την προσαρμογή.

3. Η ελευθερία στην αναδιανομή αντιτύπων για τη βοήθεια της κοινότητας.

4. Η ελευθερία στη βελτίωση και τη δημοσίευση.

(Colford, 2008/2009)

Η συνεχόμενη και μακρά ανάπτυξη του διαδικτύου πίεσε και την ανάπτυξη των συστημάτων

ανοικτής πρόσβασης δίνοντας ένα σταθερό και γόνιμο έδαφος για αλληλεπίδραση, συζήτηση

και συνεργασία.  Το φαινομενικό πρόβλημα όμως με τέτοια συστήματα ανοικτής πρόσβασης

είναι  η  χαοτική  του  κατάληξη  εφόσον  ο  καθένας  μπορεί  να  το  πλάθει  με  τις  ανάγκες  του

δημοσιεύοντας στο στη συνέχεια ελεύθερα στο δίκτυο. Η παρακολούθηση όμως αυτών των
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διαφορετικών  δημοσιεύσεων  νέων  εκδόσεων  είναι  δυνατή  ενώ  η  κοινότητα  της  ανοικτής

πρόσβασης  έχει  θέσει  ιεραρχικές  θέσεις  για  τη  διατήρηση  της  ποιότητας  των  συστημάτων

αυτών. 

3.1  Η  ανοικτή  πρόσβαση  στον  χώρο  της
αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών και τα προγράμματα
ανοικτού κωδικα
Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο προορίζεται για τις βιβλιοθήκες διακρίνεται σε δύο

μεγάλες  κατηγορίες.  Η  πρώτη  αφορά  στα  ολοκληρωμένα  προγράμματα  αυτοματοποίησης

βιβλιοθηκών  (π.χ.  KOHA,  Evergreen)  και  πρόκειται  για  λογισμικό  το  οποίο  προορίζεται  να

διεκπεραιώνει  τις  κυριότερες   λειτουργίες  της  βιβλιοθήκης  (π.χ.  δανεισμός,  προσκτήσεις,

καταλογογράφηση).  Στη  δεύτερη  ομάδα  περιλαμβάνονται  όλα  τα  προγράμματα  και  οι

εφαρμογές  που στοχεύουν στην κάλυψη μιας ή  περισσοτέρων  υπηρεσιών μια  βιβλιοθήκης,

όπως λόγου χάρη είναι το Dspace που χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη σταθερών και ευέλικτων

ψηφιακών αποθετηρίων. 

Τα πλεονεκτήματα του λογισμικού ανοικτού κώδικα για τις βιβλιοθήκες είναι ότι η βιβλιοθήκη

δεν επιβαρύνεται με έξοδα συντήρησης και μπορεί να το αποκτήσει με ελάχιστο κόστος ή και

δωρεάν.  Οι  βιβλιοθήκες  μπορούν  και  έχουν  μεγαλύτερο  έλεγχο  στα  υπολογιστικά  τους

περιβάλλοντα, αφού μπορούν να παρέμβουν στον κώδικα και να τον διαμορφώσουν σύμφωνα

με  τις  ανάγκες  τους.  Μπορούν  επίσης  να  επιλέξουν  ανάμεσα  από  προγράμματα  που

αναπτύσσονται διαρκώς και με ταχείς ρυθμούς, σε αντίθεση με τα εταιρικά προϊόντα που λόγω

των  πολιτικών  προώθησης,  οι  ρυθμοί  ανάπτυξης  τους  είναι  πολύ  αργοί.  Η  βιβλιοθήκη δεν

μπορεί να είναι σίγουρη για το μέλλον του προϊόντος που αγοράζει.  Ανά πάσα στιγμή μπορεί η

εταιρεία να κλείσει ή να αποσύρει το προϊόν και έτσι η βιβλιοθήκη να παραμείνει χωρίς τεχνική

υποστήριξη. Στο λογισμικό ανοικτού κώδικα δεν μπορεί να συμβεί αυτό, καθώς μία ολόκληρη

κοινότητα υποστηρίζει κάθε λογισμικό και μπορεί να επιλύσει κάθε πρόβλημα. Μέσα σε ένα

γενικότερο  πλαίσιο  η  λογική  του  λογισμικού  ανοικτού  κώδικα  συμβαδίζει  με  αυτή  της

βιβλιοθηκονομίας. Κοινός στόχος μέσα από κοινή προσπάθεια. (Κουής & Δενδρινός, 2010) 

Οι  εφαρμογές  και  επιλογές  ανοικτής  πρόσβασης  στον  χώρο  του  βιβλιοθηκονομικού

αυτοματισμού  έχουν  σημαντική  άνοδο.  Στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  και  τον  Καναδά  τρία

συστήματα κυριαρχούν και αυτά είναι το  Koha,  Evergreen και το  OPALS με το πρώτο να έχει

βρει ενδιαφέρον και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το δημογραφικό των βιβλιοθηκών που επιλέγουν

συστήματα  ανοικτής  πρόσβασης  παραχωρούν  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  και  πληροφορίες  για

επιστημονική  μελέτη  και  γενικότερη  παρακολούθηση  της  εισαγωγής  ιδεών  και  προτάσεων

ανοικτής  πρόσβασης.  Στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  η  αύξηση  του  ενδιαφέροντος  την  τελευταία

δεκαετία  προς  τέτοια  συστήματα  παρατηρείται  ιδιαιτέρως.  Το  Koha κατέχει  το  πιο

ποικιλόμορφο  κοινό,  το  Evergreen είναι  πολύ  πετυχημένο  σε  κοινοπραξίες  και  δικτυώσεις

βιβλιοθηκών  και  η  χρήση  το  OPALS χρησιμοποιείται  αρκετά  σε  σχολικές  βιβλιοθήκες.  Τα
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αποτελέσματα από τον Καναδά έχουν διαφορετικό χαρακτήρα με πολλές δημόσιες αλλά και

ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες να επιλέγουν το Evergreen.

Ένα κριτήριο για την επιλογή ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ανοικτής πρόσβασης είναι

και οι υποστηρικτικές μονάδες ή εταιρείες του κάθε συστήματος. Αποτελούνται από προσωπικό

που  έχει  εργαστεί  και  στο  σχεδιασμό  και  την  ανάπτυξη  του  συστήματος  και  παρέχουν

υπηρεσίες πληροφόρησης,  μετατροπής δεδομένων και συντήρησης.  Αυτές οι  υποστηρικτικές

εταιρείες είναι η LibLime για το Koha, η Equinox Software για το Evergreen και το Media Flex για

το OPALS. Αν και θεωρητικά η κάθε βιβλιοθήκη μπορεί να εγκαταστήσει και να χρησιμοποιήσει

μόνη  της  ένα  τέτοιο  σύστημα  οι  περισσότερες  επιθυμούν  τη  συνεργασία  με  την  αρμόδια

υποστηρικτική υπηρεσία/εταιρεία. 

Μέσω εσωτερικής ανάπτυξης, επιχορηγούμενων λύσεων και εθελοντικού προγραμματισμού το

Koha και το  Evergreen έχουν αποκτήσει λειτουργικές προεκτάσεις που διαφέρουν σε μεγάλο

βαθμό από τις πρωταρχικές τους εκδόσεις. Με την καλλιέργεια κοινοτήτων που υποστηρίζουν

τα  συστήματα  αυτά  το  κίνημα  της  ανοικτής  πρόσβασης  έχει  βρει  γόνιμο  έδαφος  στις

βιβλιοθήκες.  Τα  χρηματοδοτούμενα  συστήματα  έχουν  αγγίξει  ένα  αρκετό  υψηλό  επίπεδο

αποδοτικότητας και το ερώτημα βρίσκεται στο αν μπορεί και η ανοικτή πρόσβαση να φθάσει

στα ίδια ή ακόμη και σε υψηλότερα επίπεδα και πότε. Το επόμενο βήμα πάντως βρίσκεται στη

εθελοντική  παροχή  υποστήριξης  και  ανάπτυξης  από  τα  μέλη  της  ανοικτής  πρόσβασης

συγκεκριμένα  για  βιβλιοθήκες  ή  μεμονωμένα  καθώς  και  στη  χρηματοδοτούμενη  ανάπτυξη

συστημάτων.  Μέσω  αυτών  των  ενεργειών  πολλά  συστήματα  ανοικτής  πρόσβασης

ανταγωνίζονται συστήματα κλειστού κώδικα. (Breeding, 2008/2009)

Εφαρμογές βιβλιοθηκών με ανοικτή πρόσβαση είναι το  Evergreen και το  Koha τα οποία είναι

αυτοματοποιημένα συστήματα.  Επίσης,  καταθετήρια  όπως  τα  Digital Asset Factory,  DSpace,

Fedora και  Metasearch Resolvers όπως το CUFTS και το LibraryFind. Υπάρχει και μια πληθώρα

καταλόγων και μερικά απ’ αυτά είναι το  Blacklight,  Fac-Back-OPAC,  MARC Module for Drupal,

Scribilio, SOPAC και VuFind.

4. EVERGREEN

Εικόνα 1. Λογότυπο του Evergreen

«Οι  υποστηρικτές  του  Evergreen έχουν  σχηματίσει  μια  παγκόσμια  κοινότητα  η  οποία  είναι

αφοσιωμένη στις αρχές που το χαρακτηρίζουν και αυτές είναι: Σταθερό, ακόμη και υπό μεγάλη

πίεση.  Δυνατό  και  ικανό  να  διαχειριστεί  έναν  μεγάλο  αριθμό  συναλλαγής  δεδομένων  και

πληροφοριών καθώς και την εξυπηρέτηση πολλών χρηστών την ίδια στιγμή. Ευπροσάρμοστο,

για τις διάφορες ανάγκες της κάθε βιβλιοθήκης. Ασφαλές προς τα δεδομένα των χρηστών και
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φιλικό  προς  τους  χρήστες  για  τη  διευκόλυνση  των  ίδιων  των  χρηστών  αλλά  και  του

προσωπικού.» (Hyman & Walker, 2008)

Το  Evergreen είναι  ένα  αυτοματοποιημένο  σύστημα  βιβλιοθηκονομικών  υπηρεσιών  τύπου

ανοικτού κώδικα και  νέας γενιάς.  Ο υπεύθυνος οργανισμός δημιουργίας και  ανάπτυξης του

είναι η Δημόσια Βιβλιοθήκης της Georgia των Ηνωμένων Πολιτειών για το δίκτυο της δημόσιας

πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (PINES), μια κοινοπραξία βιβλιοθηκών κυρίως

στην ευρύτερη περιοχή της  Georgia με παραπάνω από 270 μέλη. Πέρα όμως απ’ αυτήν την

τοπική  κυρίως  κοινοπραξία  το  σύστημα  χρησιμοποιείται  διεθνώς  από  περίπου  1,800

βιβλιοθήκες που μία από αυτές είναι και στις βιβλιοθήκες του King County Library System που

κατέχει  τα  υψηλότερα  ποσοστά  δανεισμού  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες.  Άλλα  παραδείγματα

χρηστών  είναι  η  κοινοπραξία  Sitka δημοσίων  βιβλιοθηκών  στην  περιοχή  της  Βρετανικής

Κολούμπιας, όπου θα παρουσιαστεί εκτενέστερα στη συνέχεια, και στη βιβλιοθήκη Robertson

του πανεπιστημίου Prince Edward Island στον Καναδά. Είναι ένα σύστημα ανοικτού κώδικα με

παροχή δημόσιας άδειας γενικού τύπου (GPL,  General Public License) αντίθετα με άδειες με

οικονομικό  κόστος  που  χορηγούνται  από  προμηθευτές.  Επιπλέον,  ο  κώδικας  είναι

τροποποιήσιμος από κάθε χρήστη και ο λόγος είναι όπως γίνεται κατανοητό από το γεγονός ότι

το σύστημα και αφετέρου η αδειοδότηση είναι ανοικτού τύπου.

4.1 Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Georgia
Η  Δημόσια  Βιβλιοθήκη  της  Georgia είναι  ένας  πολιτειακός  οργανισμός  υπεύθυνος  για  τις

βιβλιοθήκες της πολιτείας με ημερομηνία ίδρυσης τη 1η Οκτωβρίου του 1996 ενώ αποτελεί

μονάδα  του  University System of Georgia το  οποίο  είναι  ένας  κυβερνητικός  οργανισμός

υπεύθυνος  για  να  θέτει  στόχους  και  να  υπαγορεύει  γενικές  πολιτικές  στον  τομέα  της

εκπαίδευσης. Η Δημόσια βιβλιοθήκη αυτή της Georgia κατέχει έναν αριθμό υπηρεσιών που το

καθένα καλύπτει  τις  διάφορες  ανάγκες του κοινού που εξυπηρετεί.  Το πρόγραμμα  GeorgiA

LIbrary LEarning Online (GALILEO) παρέχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων καθ’ όλη την έκταση

της πολιτείας. Με περισσότερους από 400,000 τίτλους σε πλήρες κείμενο και με παραπάνω από

100,00  ηλεκτρονικά  βιβλία.  Το  πρόγραμμα  αυτό  επίσης  είναι  υπεύθυνο  για  την  Ψηφιακή

Βιβλιοθήκη  της  πολιτείας  της  Georgia της  οποίας  η  συλλογή  απαρτίζεται  από έναν μεγάλο

αριθμό τεκμηρίων και μέσων που έχουν ως θέμα τους την ιστορία της πολιτείας. Στο υλικό αυτό

γίνεται συχνά προσθήκη ψηφιοποιημένων αρχείων  από εφημερίδες της εποχής. Το πρόγραμμα

GLASS (Georgia Libraries for Accessible Statewide Services)  αποσκοπεί  στην  παροχή

δυνατότητας πληροφοριακής  συμμετοχής  σε άτομα με έλλειψη δυνατότητας στο διάβασμα.

Συνεχίζοντας, το GPLS News πρόκειται για μια διμηνιαία έκδοση σχετικά με τις δραστηριότητες

και  τα νέα του οργανισμού.  Η βιβλιοθήκη αυτοχαρακτηρίζεται  ως «μια ενδυνάμωση για τις

βιβλιοθήκες της πολιτείας για μια βελτιωμένη ζωή». Επιπροσθέτως, η βιβλιοθήκη παρέχει με

επαγγελματικό  τρόπο συμβουλευτικές  υπηρεσίες  στον  χώρο της  γνώσης,  εγκαταστάσεις  για

μελέτη και εξάσκηση με νησίδες υπολογιστών και τεχνική υποστήριξη. Μεγάλη όμως σημασία

έχει το επόμενο πρόγραμμα της βιβλιοθήκης.  Μια κοινοπραξία βιβλιοθηκών που έφερε νέα
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σημασία στην κοινότητα των βιβλιοθηκών της πολιτείας καθώς και υπεύθυνο για τη δημιουργία

του αυτοματοποιημένου συστήματος που θα παρουσιαστεί εκτενέστερα στη συνέχεια.

4.2 Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑ PINES
Η κοινοπραξία  PINES (Public Information Network for Electronic Services) είναι μια πολιτειακή

κοινοπραξία στον χώρο των βιβλιοθηκών και συνάμα των ηλεκτρονικών τους καταλόγων που

εγκαθιδρύθηκε το 1999. Συλλογικά γύρω στα 10.6 εκατομμύρια τεκμήρια βρίσκονται υπό την

αιγίδα της κοινοπραξίας και ο κάθε χρήστης κάτοχος κάρτας PINES έχει πρόσβαση σε αυτά. Στην

ουσία η κοινοπραξία αυτή δημιουργεί έναν ενιαίο κατάλογο για την πολιτεία της  Georgia με

ελεύθερο πνεύμα και χαρακτήρα.  Οι  κάτοχοι  κάρτας  PINES μπορούν να δανειστούν από τις

βιβλιοθήκες της κοινοπραξίας μέσω διαδανεισμού ενώ υποστηρίζεται με RSS και πρότυπα του

schema.org όπου σύμφωνα με αυτό ο κατάλογος φανερώνει δομημένα δικτυακά δεδομένα για

την παροχή τους προς αναζήτηση από πολύ γνωστές μηχανές αναζήτησης. Οι βιβλιοθήκες-μέλη

της  κοινοπραξίας  αυτής  συμφωνούν  σε  μία  κοινή  σειρά  πολιτικών  που  ακολουθούν  και

συμφωνούν  όλοι  και  αφορούν  την  περίοδο  δανεισμού,  ανανέωσης  και  προστίμων.  Η  κάθε

βιβλιοθήκη μπορεί να εδραιώσει δικιές τις πολιτικές που δεν αφορούν όμως του χρήστες, για

παράδειγμα ποιες μέρες η συλλογή μπορεί να είναι κλειστή. Οι πολιτικές που αφορούν τους

χρήστες επιλέγονται και δομούνται από το PINES Executive Committee το οποίο κάνει δεκτές και

τις υπόλοιπες μεμονωμένες πολιτικές που θέλει η κάθε βιβλιοθήκη ξεχωριστά. Όταν υπάρχει

πρόταση αλλαγής πολιτικής τότε η κάθε πρόταση υποβάλλεται στις υποεπιτροπές του PINES. Οι

υποεπιτροπές αυτές αποτελούνται από το προσωπικό της κάθε βιβλιοθήκης το οποίο βρίσκεται

στην πρώτη γραμμή. Επειδή μια αλλαγή στην πολιτική των βιβλιοθηκών μπορεί να μεταλλάξει

το πρόσωπο όλης της κοινοπραξίας οι προτάσεις αυτές συζητιούνται διεξοδικά προτού δοθούν

στην αρμόδια διοικητική επιτροπή. 

«Κάθε κάτοικος της πολιτείας της Georgia μπορεί να κατέχει μία κάρτα PINES και κάθε χρήστης

έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε βιβλιοθήκη της κοινοπραξίας. Μπορούν να

δανειστούν και να επιστρέψουν υλικό σαν να ήταν η βιβλιοθήκη της γειτονιάς τους.» (Hyman &

Walker, 2008)

Η κοινοπραξία αυτή ξεκίνησε προφανώς από την ανάγκη της πολιτείας για μια ενιαία κάρτα που

θα εξυπηρετούσε όλους τους χρήστες. Η πολιτεία της Georgia είχε μια από τη χαμηλότερη κατά

κεφαλήν  χρηματοδότηση  σε  δημόσιες  βιβλιοθήκες.  Η  δημιουργία  του  PINES επίσης  έφερε

οικονομικά αποτελέσματα. Πλέον με έναν ενιαίο κατάλογο τα έξοδα θα ήταν από κοινού σε

αντίθεση με μια μεμονωμένη κατάσταση που θα έφερνε την κάθε βιβλιοθήκη της πολιτείας σε

μοναχική θέση αντιμέτωπη με το οικονομικό βάρος της αυτόνομης αυτοματοποίησης. Το 1998

μια λευκή βίβλος θα εξηγήσει το συνολικό πρόγραμμα και στόχο της κοινοπραξίας αυτής και το

επόμενο  έτος  το  PINES έρχεται  στην  επιφάνεια.  Σε  βιβλιοθήκες  που  δεν  είχαν  ακόμη  καν

αυτοματοποιηθεί  το  PINES έδωσε  πρωταρχικό  ενδιαφέρον  προσπαθώντας  να  φέρουν  τις

συλλογές αυτές πιο κοντά στην τεχνολογία. Κάπως έτσι η συμφωνία για τη δημιουργία ενός

αυτοματοποιημένου συστήματος έκλεισε με την KPMG Consulting Inc σε συνεργασία με την

SIRSI Corporation την Sun Microsystems. Το λογισμικό ήταν έτοιμο τον Δεκέμβρη του 1999 και
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τον ίδιο μήνα η πρώτη φάση του PINES είχε ξεκινήσει σε συνεργασία με 98 βιβλιοθήκες. Για τα

επόμενα  δύο  χρόνια  άλλες  βιβλιοθήκες  είδαν  την  επιτυχία  της  κοινοπραξίας  και  αντί  να

προσκομίσουν  ένα  νέο  αυτοματοποιημένο  σύστημα  επέλεξαν  τη  συμμετοχή  τους  στο

συλλογικό έργο του  PINES. Το 2001 ξεκίνησε η δεύτερη φάση με τη προσθήκη 111 επιπλέον

βιβλιοθηκών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετές βιβλιοθήκες στην πολιτεία της  Georgia δε

συμμετέχουν  στην  κοινοπραξία.  Περισσότερες  από  αυτές  βρίσκονται  στην  μητροπολιτική

περιοχή της Atlanta και του Columbus. Όμως η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Georgia είναι σε στενή

επαφή  με  βιβλιοθήκες  που  ενδιαφέρονται  να  εισαχθούν  στην  κοινοπραξία  και  να

μεταναστεύσουν στο Evergreen με μηδαμινό κόστος και εθελοντικά.

Το 2004 υπήρξε  μια  κομβική χρονιά  για  την  αυτοματοποίηση της  κοινοπραξίας.  Η Δημόσια

Βιβλιοθήκη  της  Georgia αποφάσισε  να  μην  ανανεώσει  τη  συνεργασία  της  με  τις  αρμόδιες

εταιρείες του λογισμικού καθώς η προσθήκη νέων μελών-βιβλιοθηκών στην κοινοπραξία δε θα

ήταν δυνατή.  Μια νέα ιδέα για τη δημιουργία ενός εξ ολοκλήρου νέου αυτοματοποιημένου

συστήματος γεννήθηκε.

Το  ταξίδι  του  Evergreen ξεκινά  λοιπόν  τον  Ιούνιο  του  2004  με  σκοπό  την  υποστήριξη  252

δημόσιων βιβλιοθηκών υπό την αιγίδα του PINES. Η δημιουργία του Evergreen ήταν μια ιδέα

οικονομικής  φύσεως.  Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της  Georgia ήθελε ένα νέα αυτοματοποιημένο

σύστημα που πληρούσε της ανάγκες της και είχε χαμηλότερο κόστος εφόσον η συνεργασία με

τις προηγούμενες εταιρείες ανάπτυξης και δημιουργίας λογισμικού δεν ήταν πλέον πιθανή. Για

δύο συνεχόμενα έτη η ομάδα του συστήματος το σχεδίαζε μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου του 2006

όπου  η  PINES έδωσε  τις  τελευταίες  πινελιές  για  το  τελικό  αποτέλεσμα.  Η  διαδικασία

σχεδιασμού  ήταν  αξιοσημείωτα  γρήγορη  και  ομαλή  για  ένα  project τέτοιου  επιπέδου.  Στα

επόμενα δύο χρόνια το σύστημα εγκαταστάθηκε σε άλλες 270 βιβλιοθήκες. Η ικανοποίηση των

χρηστών  με  την  PINES και  το  Evergreen είναι  δραστική  και  αυξανόμενη.  Προφανώς  η

δημιουργία  του συστήματος  βοήθησε πολύ και  αυτό φαίνεται  από το 93% του κοινού που

δήλωσε ικανοποιημένο από σχετική έρευνα που έγινε το 2009.

Η συνύπαρξη της κοινοπραξίας του PINES με το Evergreen είναι ένα ξεχωριστό παράδειγμα για

το πως η δραστική αξιοποίηση των πόρων που κατέχει μια βιβλιοθήκη μπορεί να φέρει μια

απάντηση στον κόσμο της επί πληρωμής αυτοματοποίησης που εκτός από το δαπανηρό της

υπόθεσης πολλές φορές  μπορεί  να φέρει  συγχύσεις,  άγχος και προβλήματα στον χώρο των

βιβλιοθηκών. Θα πρέπει να σημειωθεί πως στο παρασκήνιο της κοινοπραξίας και του Evergreen

δεν ξεκίνησε  με  πλούσια  χρηματοδότηση,  όπως αναφέρθηκε  και  νωρίτερα η κατά κεφαλήν

χρηματοδότηση  βιβλιοθηκών  στην  πολιτεία  της  Georgia ήταν  ελάχιστη,  όμως  η  συνύπαρξη

βιβλιοθηκών έφερε μια εντελώς ριζοσπαστική πρόταση στο τι σημαίνει δικτύωση με κοινούς

στόχους. Άλλωστε το σύστημα του Evergreen δημιουργήθηκε για συλλογές με μεγάλο όγκο και

για να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο σε τέτοια πλαίσια και ιδιαίτερα γι’ αυτόν τον

λόγο μεγάλες συλλογές έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους (Michaud, 2011). Με την αξιοποίηση

των ικανοτήτων και λειτουργιών η κοινοπραξία  PINES έχει σβήσει από τον οικονομικό χάρτη

δαπάνες που θα έφθαναν και τα 10 εκατομμύρια ετησίως σε περίπτωση που γινόταν χρήση

αυτοματοποιημένου  συστήματος  από  κάποιον  τρίτο  προμηθευτή.  Η  παρακολούθηση  της
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συνεχής κοινότητας του Evergreen δίνει ελπίδα και σε άλλες βιβλιοθήκες και δίνει στην πολιτεία

της  Georgia μια  αναβάθμιση  στον  χώρο  της  γνώσης  και  πληροφορίας.  Τα  υψηλά  επίπεδα

διαδανεισμού  δείχνουν  ότι  στο  πλέον  μακρινό  1998  το  όραμα  για  την  αναβάθμιση  των

βιβλιοθηκών στην ευρύτερη περιοχή της πολιτείας ήταν μόνο η αρχή.

4.3 Η αρχιτεκτονική του Evergreen
Ως σύστημα ανοικτού κώδικα το Evergreen έχει ένα μοναδικό σχεδιασμό αξιοποιώντας πρότυπα

που  συναντιούνται  συχνά  στον  χώρο  της  ανοικτής  πρόσβασης  και  είναι  κατασκευασμένο

βασισμένο σε υπάρχουσα δομικά στοιχεία άλλων συστημάτων ανοικτού κώδικα. Οι γλώσσες

προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται είναι η Perl, η οποία κατέχει 22 έτη ύπαρξης στην

πληροφορική κοινότητα, και κάποια βελτιστοποιημένα τμήματα είναι γραμμένα σε C. Αυτές οι

δύο γλώσσες προγραμματισμού είναι υπεύθυνες για εργασίες όπως η επιβεβαίωση δεδομένων,

αποθήκευση  και  δανεισμός.  Η  επικοινωνία  μέσω  μηνυμάτων  είναι  πολύ  σημαντική  γιατί

επιτρέπει  τη  μεταφορά  πληροφοριών  με  νέα  μέσα.  Αυτός  ο  «πυρήνας»  επικοινωνίας  στο

Evergreen είναι  μοναδικού σχεδιασμού σύμφωνα με  τη χρήση του  OpenSRF το οποίο είναι

ανεπτυγμένο  πάνω  στο  Ejabber,  μια  υπηρεσία  επικοινωνίας  με  ανταλλαγή  μηνυμάτων  σε

πραγματικό χρόνο και ανοιχτής πρόσβασης. Το  OpenSRF,όπου η πλήρης ονομασία του είναι

open scalable request framework,  προσφέρει  ασφάλεια  κατά την  αποστολή μηνυμάτων και

ελεύθερη μετατροπή της αρχιτεκτονικής του. Η βάση διαχείρισης δεδομένων που χρησιμοποιεί

το Evergreen ακολουθεί πάλι την φιλοσοφία της ανοικτής πρόσβασης, το PostgreSQL. Ένα πολύ

δυναμικό  σύστημα  βάσεων  δεδομένων  με  περισσότερα  από  15  χρόνια  συνεχής  ανάπτυξης

(Molyneux, 2011). Ο δικτυακός τόπος του καταλόγου είναι κυρίως δομημένος με το Template

Toolkit και JavaScript. Ενώ ο δικτυακός τόπος του προσωπικού έχει αναπτυχθεί με το XUL User

Interface του Mozilla το οποίο στην ουσία είναι ένας συνδυασμός XML και JavaScript. Το Python

χρησιμοποιείται για την εσωτερική υποδομή του συστήματος. Οι servers του Evergreen τρέχουν

με Linux αλλά μπορεί να γίνει χρήση του συστήματος και με Microsoft Windows και Macintosh.

To Evergreen υποστηρίζει  πλήρως  το  Unicode Transformation Format 8  (UTF-8),  για  την

ευρετηρίαση και την αναζήτηση το Tsearch2 αξιοποιείται σε όλη του τη μορφή και οι εγγραφές

αποθηκεύονται σε MARC XML μορφή.

4.3.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 
Τα βασικά γνωρίσματα ενός αυτοματοποιημένου συστήματος βιβλιοθήκης που είναι ευρέως

γνωστά   και  άκρως  σημαντικά  αποτελούνται  από:  α)  τον  κατάλογο  (OPAC),  β)

καταλογογράφηση,  γ)  δανεισμός,  δ)  προσκτήσεις  και  ε)  διαχείριση  σειρών.  Η  αρχική

κυκλοφορία του  Evergreen τον Σεπτέμβριο του 2006 περιλάμβανε τις μονάδες του  OPAC, της

καταλογογράφησης  και  του  δανεισμού.  Προκαταρκτικές  μονάδες  σειρών  και  προσκτήσεων

εισήχθησαν στην κυκλοφορία 1.6 τον Νοέμβριο του 2009, με την πληρότητα το μονάδων αυτών

να  έρχεται  με  την  έκδοση  2.0  τον  Ιανουάριο  του  2011. (Evergreen,  n.d.) Επιπρόσθετα,  το

Evergreen έχει υπηρεσία κατασκευής αναφορών (report builder) που παραδίδει στη βιβλιοθήκη

την ικανότητα δόμησης στατιστικών αναφορών από όλες τις βάσεις δεδομένων του συστήματος
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εν  ενεργεία. (Evergreen,  n.d.) Γίνεται  και  χρήση μεταδεδομένων του  MARC 21 για συλλογή

δεδομένων βιβλιογραφιών, σειρών και authorities. Σκιαγραφώντας τα σημεία που προδίδουν το

Evergreen ως ένα σύστημα νέας γενιάς είναι το εμπλουτισμένο περιεχόμενο (τοποθέτηση των

εξωφύλλων των βιβλίων στον δικτυακό τόπο του καταλόγου, κριτικές κ.λπ.), η πρωτοποριακή

και  μοντέρνα  σχεδίασή  του,  η  δυνατότητα  αναζήτησης  με  λέξη-κλειδί,  και  λειτουργία

διόρθωσης  τυχόν λάθους  κατά την  αναζήτηση από τον  χρήστη  με  τον  σωστό όρο  (did you

mean…).  Διάφορα  εργαλεία  και  τρόποι  εύρεσης  τεκμηρίων  επίσης  που  θυμίζουν  γνωστές

μηχανές αναζήτησης. Εξαιτίας της φύσης του συστήματος παρατηρείτε μια ενδιαφέρουσα μίξη

λειτουργικότητας. Το Evergreen δεν είναι μόνο ένα αυτοματοποιημένο σύστημα βιβλιοθηκών.

Είναι επίσης μια μηχανή αναζήτησης μεταδεδομένων και επεξεργασίας των συναλλαγών τους

με πολύ δυνατή και στιβαρή βάση δεδομένων θέτοντας το ως μια δικτυακή εφαρμογή.

Οι  προτεραιότητα  της  σχεδίασης  του  Evergreen βρίσκεται  στην  παροχή  ενός

αυτοματοποιημένου  συστήματος  που  θα  πρέπει  να  είναι  σταθερό και  αμετάβλητο,  ισχυρό,

ευέλικτο, ασφαλές και φιλικό προς το κοινό του. Οι υπηρεσίες που δίνει το Evergreen στα χέρια

ενός βιβλιοθηκονόμου, προγραμματιστή και χρήστη είναι οι ακόλουθες:

 Δανεισμός: ώστε να μπορεί το προσωπικό να δανείζει και να επιστρέφει τα τεκμήρια.

 Καταλογογράφηση:  για  την  εισαγωγή  βιβλιογραφικών  εγγραφών  καθώς  και  την

ταξινόμηση  και  ευρετηρίασή  τους.  Με  ένα  ευέλικτο  σύστημα  ευρετηρίασης  που

επιτρέπει προσαρμογές χρησιμοποιώντας το  Metadata Object Description Schema της

Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου.

«Το  Metadata Object Description Schema (MODS),  μεταφρασμένο  στα  ελληνικά  ως

Διάγραμμα Περιγραφής Αντικειμένων και Μεταδεδομένων είναι ένα διάγραμμα για ένα

βιβλιογραφικό στοιχείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία πληθώρα σκοπών

και συγκεκριμένα για εφαρμογές βιβλιοθηκών. Το πρότυπο αυτό συντηρείται από το

Network Development and MARC Standards Office της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου με

καταχωρήσεις χρηστών» (loc.gov, n.d.)

 Κατάλογος:  για  την  αναζήτηση  και  εύρεση  τεκμηρίων,  λειτουργίες  προσωπικού

λογαριασμού για την πληρωμή χρεώσεων μέσω PayPal ή Stripe, ιστορικό δανεισμού και

αποθήκευση  πληροφοριών  για  βιβλία  στα  λεγόμενα  «bookbags».  Ο  κατάλογος

αναβαθμίστηκε το 2009. Επίσης υπάρχει ειδικός κατάλογος για την παιδική συλλογή. Η

αρχική του σελίδα παραθέτετε παρακάτω καθώς παρατηρούμε πως δίνονται πολλές

θεματικές επιλογές και αναζήτηση με βάση μια λέξη, το συγγραφέα ή τον τίτλο.

 Αυτοεξυπηρέτηση:  εδώ  η  κάθε  βιβλιοθήκη  ξεχωριστά  επιλέγει  αν  θέλει  να

χρησιμοποιήσει αυτήν την υπηρεσία όπου ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα δανεισμού

και επιστροφής τεκμηρίου.

 Προσκτήσεις: ώστε το προσωπικό να γνωρίζει σχετικές πληροφορίες, τιμολόγια, αγορές

νέων τεκμηρίων και λίστες τεκμηρίων που θέλει η βιβλιοθήκη να αγοράσει στο μέλλον.

 Authorities και serials

 Στατιστικές  αναφορές:  για την ανάκτηση δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων του

συστήματος.
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 Υποστήριξη  SIP 2.0:  για  αλληλεπίδραση  ανάμεσα  με  λογισμικά  διαχείρισης,

μηχανήματα τύπου self-check κ.α.

«Το  SIP 2.0 (Standard Interchange Protocol) είναι ένα ιδιωτικό πρότυπο επικοινωνίας

βιβλιοθηκών υπολογιστικών συστημάτων και δανεισμού σε πλαίσια αυτοεξυπηρέτησης.

Είναι  ιδιοκτησία  και  ελέγχεται  από  την  εταιρεία  3M αλλά  χρησιμοποιείται  και

δημοσιεύεται και από άλλους προμηθευτές. Η έκδοση 2.0 είναι ένα de facto πρότυπο

για βιβλιοθήκες με υπηρεσίες αυτοεξυπηρέτησης.» (NISO, n.d.)

 Αναζήτηση μέσω URL και χρήση servers Z39.50

Εξωτερικοί συνεργάτες υποστήριξης του Evergreen πέρα από την Equinox Software είναι η BC

Libraries Cooperative (μητρική εταιρεία της κοινοπραξίας Sitka), το Emerald Data Networks Inc,

MassLNC,  MOBIUS και  sigio.com.  (Evergreen,  n.d.) Το  Evergreen υποστηρίζει  τις  ακόλουθες

τεχνολογίες και πρότυπα: EDI, LDAP, MARC21, MFHD, OpenSearch, OpenURL, RDA, RSS, unAPI,

Unicode, WCAG. (Evergreen, n.d.)

Για  την  καλύτερη  κατανόηση  του  Evergreen τρεις  όροι  που  το  χαρακτηρίζουν  είναι  πολύ

σημαντικοί.  Επεκτάσιμο,  δυνατό  και  ανεκτικό  σε  σφάλματα  σε  συνδυασμό  πάντοτε  με  την

ανοικτή  πρόσβαση.  Επεκτάσιμο  εννοώντας  ότι  το  σύστημα  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  από

διάφορα μεγέθη συλλογών και η συνεχής πρόσθεση δε θα αποτελέσει πρόβλημα. Δυνατό διότι

το σύστημα δομήθηκε έτσι ώστε σε επιτακτικές καταστάσεις να μπορεί να δώσει πολύ καλά

αποτελέσματα και τέλος ανεκτικό σε σφάλματα γιατί τρέχει πάνω σε εφεδρικούς servers όπου

σε  οποιαδήποτε  μορφή  σφάλματος  ενός  server οι  υπόλοιποι  εξακολουθούν  να  τρέχουν.

(Molyneux, 2008/2009)

4.3.2 Equinox Software
Το 2007 οι  ομάδα του  Evergreen δημιούργησε μια διαφημιστική εταιρεία  με την  ονομασία

Equinox Software που έχει ως σκοπό την υποστήριξη και εξυπηρέτηση των βιβλιοθηκών και

χρηστών που χρησιμοποιούν το σύστημα. Ειδικότερα είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την

ανάπτυξη του προγράμματος, την «μετανάστευση» βιβλιοθηκών που επιλέγουν το σύστημα και

την εξάσκηση των χρηστών. Μετά την επιτυχημένη εφαρμογή του συστήματος το προσωπικό

που  ήταν  αρμόδιο  για  το  σύστημα  μέσω  της  Δημόσιας  Βιβλιοθήκης  δεν  μπορούσε  να

εξυπηρετήσει  τις  αιτήσεις  βιβλιοθηκών  εκτός  της  πολιτείας  της  Georgia  για  τη  χρήση  του

Evergreen. Αν και η χρήση του Evergreen έξω από τη πολιτεία είναι πολύ κερδοφόρα για τις

βιβλιοθήκες εντός της πολιτείας η Δημόσια Βιβλιοθήκη δεν μπορούσε να ακολουθήσει αυτό το

φόρτο  εργασίας.  Μια  νέα  πρόταση  για  τη  δημιουργία  μιας  υποστηρικτικής  εταιρείας  του

συστήματος  ήρθε  στο  προσκήνιο  καθώς  το  ενδιαφέρον  βιβλιοθηκών  εκτός  της  πολιτειακής

έκτασης της Georgia αυξανόταν δραστικά. Η BOR Legal Affairs, σε μία κλειστή συνέλευση με τη

Δημόσια Βιβλιοθήκη της Georgia, κατέληξαν στην ίδρυση της Equinox Software με σκοπό την

υποστήριξη,  εκπαίδευση  και  παροχή  υπηρεσιών  σε  βιβλιοθήκες  που  μεταναστεύουν  στο

Evergreen καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος ανοιχτής πρόσβασης.
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Από το 2007, άλλες επιχειρήσεις και οργανισμοί όπως η Lyrasis (παλαιότερα με την ονομασία

SOLINET) και το Michigan Library Consortium, ξεκίνησαν την παροχή βοήθειας στο Evergreen. Η

Equinox Software δεν έχει ιδιόκτητο έλεγχο στο αυτοματοποιημένο σύστημα όμως κρατάει έναν

πολύ σημαντικό βοηθητικό χαρακτήρα στο Evergreen το οποίο είναι ξεκάθαρα σημαντικό και

αποτελεσματικό. Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Georgia συνεργάζεται πολύ στενά με την Equinox η

οποία  υπάρχει  και  ως  back-up  για  την  επίλυση  προβλημάτων  στα  διάφορα  λογισμικά

προγράμματα που χρησιμοποιεί η βιβλιοθήκη.

Την  άνοιξη  του  2009  πραγματοποιήθηκε  το  πρώτο  συνέδριο  του  αυτοματοποιημένου

συστήματος με την ονομασία “Evergreen International Conference” στην  Athens,  Georgia. Οι

δημιουργοί του συνεδρίου αυτού ήταν η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Georgia, η Equinox Software

και  η  Lyrasis.  Πάνω  από  150  βιβλιοθηκονόμοι  και  προγραμματιστές  παρακολούθησαν  το

συνέδριο.  Αυτή  η  συνάθροιση  αύξησε  ακόμη  περισσότερο  τον  υπάρχων  ενθουσιασμό  που

υπήρχε για το  Evergreen ως μια εναλλακτική πρόταση ενός  αυτοματοποιημένου συστήματος

ανοικτού  κώδικα  απέναντι  στα  συστήματα  επί  πληρωμή  με  ευέλικτο  χαρακτήρα  για  μια

οικονομική λύση. Τέλος το 2012 το Evergreen έγινε μέλος του Software Freedom Conservancy. 

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της  Georgia είναι  πολύ ευχαριστημένη με  το  γεγονός  ότι  μπορεί  να

συμβάλει με τον τρόπο της στη διεθνή κοινότητα της ανοικτής πρόσβασης μέσω του Evergreen.

Αντιλαμβάνονται  ότι  οι  διάφορες  συνεργασίες  που  προβαίνουν  έχουν  μόνο  θετικά

αποτελέσματα στο δίκτυο βιβλιοθηκών της πολιτείας τους, μέσω της κοινοπραξίας PINES, ενώ

το προσωπικό έρχεται σε άμεση επαφή με το κοινό που ενδιαφέρεται για το σύστημα καθώς η

χρηματοδότηση για το Evergreen υποστηρίζει αντίστοιχα τον κάθε εργαζόμενο χωρίς ιεραρχίες.

Ένα τέτοιο σύστημα στον χώρο της αυτοματοποίησης καλυτερεύει τον εαυτό του με την ταχέως

αναπτυσσόμενη  σχέση  χρηστών  και  προσωπικού  δημιουργώντας  έτσι  την  αίσθηση  μιας

κοινότητας  με  κοινούς  στόχους  και  προβληματισμούς  αλλά και  με  κοινές  επιτυχίες.  Γίνεται

συχνά έλεγχος του προγράμματος και της ομαλής του λειτουργίας και αξιολόγησης του ώστε οι

υπηρεσίες  που  παρέχονται  να  είναι  αρκετές  και  ουσιαστικές  στο  κοινό  που  εξυπηρετεί.  Η

παρακολούθηση των τελευταίων τάσεων στην αυτοματοποίηση λαμβάνει χώρα και γενικά η

ανάγκη  για  την  καλύτερη  προώθηση  του  Evergreen αποτελεί  τον  νούμερο  ένα  στόχο  της

Δημόσια Βιβλιοθήκης της Georgia. Επίσης, το πρόγραμμα FulfILLmentTM έχει αναπτυχθεί από

την  Equinox Software με τη συνεργασία της  OHIONET. Είναι ένα πρότζεκ ανοικτού κώδικα με

στόχο τη σύνδεση καταλόγων βιβλιοθηκών. Έτσι, οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση

και σε καταλόγους εκτός Evergreen. (Molyneux, 2011)

4.4  Η  ΕΦΑΡΜΟΓΉ  ΤΟΥ  EVERGREEN ΣΤΟΝ  ΚΑΝΑΔΆ:  Η
ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑΣ SITKA
Περισσότερες  από 65 βιβλιοθήκες  στην  περιοχή της  Βρετανικής  Κολούμπιας  μοιράζονται  τη

δυναμική και δικτυωμένη βάση δεδομένων του  Evergreen, κυρίως πανεπιστήμια και σχολεία.

Τον Δεκέμβριο του 2007 ίδρυμα Andrew W. Mellon παραχώρησε στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της

Georgia το  ποσό των  $50,000  αναγνωρίζοντας  τη  δημιουργικότητα κατά τη δημιουργία  και
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ανάπτυξη  του  Evergreen για  το  δεύτερη  ετήσια  διοργάνωση  των  βραβείων  Mellon for

Technology Collaboration. 

Από  τα  τέλη  του  2004  μια  σημαντική  αλλαγή  στην  αυτοματοποίηση  βιβλιοθηκών  ήταν

απαραίτητη στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Βρετανικής Κολούμπιας του Καναδά. Εξαιτίας τις

έλλειψης  γενικής  αυτοματοποίησης  κάποιον  βιβλιοθηκών  ενώ  άλλες  είχαν  εγκαταστημένα

αυτοματοποιημένα  συστήματα  νέας  γενιάς  και  πρωτοποριακού  σχεδιασμού  ενώ  ήταν

σημαντική η αποστολή πληροφοριών μεταξύ τους. Μια σημαντική πρόοδος στην ενοποίηση των

συλλογών και τη σμίκρυνση του ψηφιακού χάσματος είχε ξεκινήσει. Στρατηγικές πρωτοβουλίες

όπως η δημιουργία τοπικών καρτών και ενδυνάμωση των βάσεων δεδομένων με καινούργιες

αδειοδοτήσεις ήταν απαραίτητες.

Στο ξεκίνημα του 2006, το υπουργείο εκπαίδευσης της Βρετανικής Κολούμπιας και ειδικότερα ο

τομέας Public Library Services Branch (PLSB) ξεκίνησε τη συνεργασία με τοπικές βιβλιοθήκες

που είχαν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα FLIP (Federated Libraries Integrated ILS Project)

για  την  αγορά νέων αυτοματοποιημένων  συστημάτων  νέου  σχεδιασμού.  Το  53%  όλων  των

δημοσίων βιβλιοθηκών στην περιοχή της Βρετανικής Κολούμπιας βρισκόταν υπό την αιγίδα του

προγράμματος  FLIP. Την άνοιξη του 2007 έγινε αντιληπτό πως μόνον ένα αυτοματοποιημένο

πρόγραμμα  μπορούσε  να  ανταπεξέλθει  τις  απαιτήσεις  των  βιβλιοθηκών  και  αυτό  ήταν  το

Evergreen Open-Source ILS σ’  αντίθεση  με  το  Horizon το  υπάρχον  τότε  σύστημα  που

χρησιμοποιούνταν.  Η μετακίνηση της βιβλιοθήκης στο  Evergreen ήταν διαχειρίσιμη για τους

παρακάτω λόγους: Α) Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε δημιουργηθεί σε πλαίσια ευρύτερης

δικτύωσης  δημοσίων  βιβλιοθηκών  ενός  ολόκληρου  γεωγραφικού  διαμερίσματος  παρόμοιας

έκτασης.  Β) Το σύστημα μπορούσε να αναπτυχθεί στην Βρετανική Κολούμπια για την ίδια την

περιοχή αναλόγως τον υπηρεσιών που ήθελε να παρέχει και των αναγκών των χρηστών της. Γ)

Δεν  χρειαζόταν  η  παροχή  κάποιας  οικονομικής  εγγύησης  προς  το  Evergreen ενώ  όποιες

βιβλιοθήκες της περιοχής δεν έπαιρναν μέρος στην εγκατάσταση του προγράμματος θα είχαν

τον χαρακτήρα ασφαλιστικής κάλυψης εναντίον μιας ασταθής αγοράς. Δ) Σημαντική μικρότερη

οικονομική δαπάνη σε σχέση με παραδοσιακούς πωλητές.  E) Κεντρικές βάσεις δεδομένων και

προσωπικό  σημαίνει  μείωση προσωπικού  σε  κάθε  μεμονωμένη δημόσια  βιβλιοθήκη  ενώ η

δυνατή  πανεπιστημιακή  κοινότητα  του  Καναδά  θεωρείτε  ως  μια  πηγή  πληροφοριακής

υποστήριξης  που  σε  συνδυασμό  με  την  υποστηρικτική  ομάδα  του  Evergreen μπορούν  να

φέρουν  πολύ σπουδαία  αποτελέσματα και  τέλος  η  ύπαρξη  της  Equinox Software έχει  πολύ

σημαντικό χαρακτήρα. (Hyman & Walker, 2008)

Το  2007  δημόσιες  βιβλιοθήκες  στο  ευρύτερο  γεωγραφικό  διαμέρισμα  ξεκίνησαν  τις

εγκαταστάσεις  δοκιμαστικών  εφαρμογών  του  προγράμματος.  Εξαιτίας  της  έλλειψης  δια

λειτουργικότητας  αναμεταξύ  των  δημόσιων  βιβλιοθηκών  της  Βρετανικής  Κολούμπιας  για  5

συναπτά έτη οι βιβλιοθήκες αυτές ακολούθησαν τη σταδιακή εφαρμογή του Evergreen σε δύο

παράλληλα μονοπάτια. Το πρώτο χρησιμοποίησε γρήγορα πιλοτικές ιστοσελίδες του λογισμικού

του  προγράμματος  ενώ  το  δεύτερο  ήταν  η  δημιουργία  της  κοινοπραξίας  Sitka για  την

εγκατάσταση  του  προγράμματος.  Αντί  να  παρθούν  μικρά  αρχικά  βήματα  οι  βιβλιοθήκες

υιοθέτησαν γρήγορα τον σχεδιασμό του προγράμματος και επένδυσαν στην αδιαφιλονίκητα
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ευέλικτη αρχιτεκτονική του server. Χρησιμοποιώντας ως πρότυπο την κοινοπραξία  PINES, που

διαχειρίζεται με πολύ ομαλό τρόπο σχεδόν 100.000 δανεισμούς καθημερινά, οι υποδομές των

βιβλιοθηκών της Βρετανικής Κολούμπιας μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των χρηστών

τους. 

4.4.1 Η κοινοπραξία Sitka
Η  κοινοπραξία  αυτή  απαρτίζεται  από  έναν  Project Manager,  δύο  Data Specialists και  δύο

εκπαιδευόμενους  καθώς  και  από  μέλη  του  Public  Library  Services  Branch  (PLSB).  Ο  server

στεγάζεται στο Βανκούβερ και συγκεκριμένα σ’ ένα κέντρο δεδομένων υψηλής προστασίας και

σύγχρονου  σχεδιασμού.  Όπως  και  η  αρχιτεκτονική  δομή  του  δικτύου,  η  πρόσβαση  σε

απεριόριστα  δεδομένα  εξασφαλίζει  ότι  η  κοινοπραξία  αυτή  μπορεί  να  εξυπηρετεί  τις

βιβλιοθήκες που την απαρτίζουν και πως τα δεδομένα των χρηστών είναι  ασφαλισμένα.  Το

προσωπικό της  Sitka είναι επίσης υπεύθυνο για την μεταφορά «migration» βιβλιοθηκών προς

το Evergreen. 

4.4.2  Η  ΣΗΜΑΣΊΑ  ΤΗΣ  ΧΡΉΣΗΣ  ΤΟΥ  EVERGREEN ΣΤΙΣ
ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΕΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΉΣ ΚΟΛΟΎΜΠΙΑΣ
Η  δημιουργία,  ανάπτυξη  και  συνεχής  υποστήριξη  μιας  ευρύτερης  κοινότητας  με  κοινούς

στόχους είναι ο λόγος που οι βιβλιοθήκες αυτές, μέσω της κοινοπραξίας τους, ελκύονται από

ένα  σύστημα  σαν  το  Evergreen και  το  πως  μπορούν  να  επωφεληθούν  απ’  αυτό  και  να

συνδράμουν  σ’  αυτό.  Οι  βιβλιοθήκες  αυτές  αναγνώρισαν  την  ευκαιρία  που  παρέχει  το

αυτοματοποιημένο αυτό σύστημα για την καλύτερη τους παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών.

Ευκαιρίες μεταφοράς γνώσεων είναι εφικτές με το Evergreen, λόγω του open-source χαρακτήρα

του.  Με  τη  συμμετοχή  σε  μια  ευρύτερη  ανάπτυξη  μιας  κοινότητας  χρηστών  που  μπορεί

γρήγορα να κάνει σημαντικές και ουσιώδες αλλαγές στον κώδικα του συστήματος. Η καινοτομία

και η δεκτικότητα αποτελούν στοιχεία της νέας αυτής γενιάς αυτοματοποιημένων συστημάτων

βιβλιοθηκών που εξοστρακίζουν τον εξαρχαϊσμό τον επί πληρωμή συστημάτων μέσω πωλητών.

Η  κοινότητα  του  Evergreen είναι  μεταβαλλόμενη  και  ταχέως  αναπτυσσόμενη  με  πλέον

αφοσιωμένους συνεργάτες σε δημόσιες, ακαδημαϊκές και σχολικές βιβλιοθήκες. Η πρωτότυπη

αυτή ιδέα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της  Georgia έδωσε το κίνητρο και σε άλλες βιβλιοθήκες

και προγραμματιστές για καινούργιες ιδέες αξιοποιώντας με θαρραλέο τρόπο τους πόρους και

τα μέσα που κατέχουν. 

5.  Παρουσίαση του Evergreen  (Staff  interface,
OPAC) 
Η πλοήγηση του ίδιου του συστήματος, δηλαδή τον δικτυακό χώρο εργασίας του προσωπικού,

και του καταλόγου έγιναν από community demo servers ελεύθερα διαθέσιμα μαζί με το όνομα

χρήστη,  τον  κωδικό  πρόσβασης  και  την  ονομασία  του  hostname στο  διαδίκτυο  και  στην
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παρακάτω  ηλεκτρονική  διεύθυνση:  https://wiki.evergreen-ils.org/doku.php?

id=community_servers#community_demo_servers και η έκδοση του συστήματος είναι η 3.2.0.

5.1 Εγκατάσταση λογισμικού
Κατά την εγκατάσταση του Evergreen ένα δομικό στοιχείο του server πρέπει να εγκατασταθεί σε

Linux server,  κατά  προτίμηση  Debian,  Ubuntu,  ή  Fedora.  Το  πρόγραμμα  δεν  μπορεί  να

χρησιμοποιηθεί κατ’ ευθείαν με την εγκατάσταση του και γι’ αυτόν τον λόγο κάποιος αρμόδιος

επαγγελματίας με γνώσεις σε περιβάλλον Linux είναι απαραίτητος. Εθελοντικές κοινότητες και

εταιρείες όπως η Equinox Software μπορούν να εγκαταστήσουν το πρόγραμμα και να δώσουν

τις  κατάλληλες  οδηγίες.  Είναι  αρκετά περίπλοκο θέμα το προαπαιτούμενο λογισμικό  με  τις

σωστές λειτουργικές προδιαγραφές και η διαμόρφωση των πολλαπλών απαραίτητων server. 

Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού, το  Evergreen εξυπηρετεί τους χρήστες με  web pages.

Για το περιβάλλον του προσωπικού, πρέπει να εγκατασταθεί ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Στο

άμεσο μέλλον η ομάδα ανάπτυξης του προγράμματος θέλει να δημιουργήσει και το περιβάλλον

του προσωπικού με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί  και  το περιβάλλον των χρηστών με  web

pages.  Το  σχετικό  πρόγραμμα  για  την  εγκατάσταση  του  λογισμικού  περιβάλλοντος  του

προσωπικού δίνεται δωρεάν για εγκατάσταση στην ιστοσελίδα του Evergreen. 

5.2 ΑΡΧΙΚΉ ΣΕΛΊΔΑ
Κατά τη σύνδεση στο σύστημα ερχόμαστε σ’ επαφή με την αρχική σελίδα. Στην πάνω μπάρα του

συστήματος βλέπουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες – εργαλεία: 

 Κουμπί αρχικής σελίδας.

 Αναζήτηση.

 Διακίνηση (δηλαδή δανεισμός,  επιστροφές και  άλλες υπηρεσίες που θα εξετασθούν

αργότερα).

 Καταλογογράφηση.

 Προσκτήσεις.

 Κρατήσεις.

 Διαχείριση.
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Εικόνα 2. Αρχική σελίδα.

Παραμένοντας  στην  πάνω μπάρα  στο  δεξί  μέρος  δίνονται  επιλογές  αποσύνδεσης,  αλλαγής

χειριστή και πληροφοριών της τρέχουσας έκδοσης. Επιστέφοντας στην αρχική σελίδα, δίνονται

οι εξής επιλογές σε τρία διαφορετικά τμήματα σε μορφή συντομεύσεων (shortcuts):

1. Δανεισμός  και  χρήστες:  Δανεισμός τεκμηρίου,  επιστροφή τεκμηρίου  και  αναζήτηση

χρήστη μέσω ονόματος.

2. Αναζήτηση τεκμηρίου και Καταλογογράφηση:  Αναζήτηση στον κατάλογο,  record και

item buckets.

3. Διαχείριση: Οδηγίες Evergreen, Διαχείριση Σταθμού Εργασίας και Αναφορές.

5.2.1  ΠΡΏΤΗ  ΣΥΝΤΌΜΕΥΣΗ:  ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ  ΧΡΉΣΤΗ,
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΤΕΚΜΗΡΊΟΥ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΜΌΣ.

5.2.1.1 Αναζήτηση χρήστη
Θα εξετασθούν οι  τρεις  αυτές συντομεύσεις  ξεχωριστά και  στη συνέχεια οι  εναπομείναντες

εφαρμογές – εργαλεία που δίνει το σύστημα. Ξεκινώντας με τη συντόμευση του δανεισμού και

των  χρηστών  θα  αναζητήσουμε  αρχικά  το  barcode ενός  χρήστη  ώστε  να  μπορέσουμε  στη

συνέχεια να παρατηρήσουμε τη διαδικασία δανεισμού. Η αναζήτηση χρήστη έχει την ακόλουθη

μορφή με όλα τα δυνατά σημεία αναζήτησης: 
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Εικόνα 3. Αναζήτηση χρήστη (advanced).

Κάνοντας  αναζήτηση  με  το  όνομα  «John»  εμφανίζονται  όλα  τα  πιθανά  αποτελέσματα.  Με

ξεχωριστό  αριθμό  ID,  ημερομηνία  δημιουργίας  συμμετοχής,  διεύθυνση,  όνομα  βιβλιοθήκης

όπου έγινε η  εγγραφή,  προφίλ  (δηλαδή αν είναι  χρήστης-μέλος  της  βιβλιοθήκης  ή  κάποιος

συνεργάτης  ή  εργαζόμενος),  ημερομηνία  γέννησης,  μεσαίο  όνομα  αν  υπάρχει,  όνομα,

πατρώνυμο και  αριθμός  κάρτας  (barcode)  ενώ επιλέγοντας  τον  χρήστη  που επιθυμούμε το

σύστημα μας παραδίδει περισσότερες προσωπικές του πληροφορίες.

Εικόνα 4. Αποτελέσματα αναζήτησης χρήστη.

5.2.1.2 Επιστροφή τεκμηρίου
Για  την  επιστροφή  τεκμηρίου  αυτό  που χρειάζεται  να  κάνουμε είναι  η  πληκτρολόγηση του

barcode του  βιβλίου  προς  επιστροφή  ή  στα  πλαίσια  μιας  οργανωμένης  βιβλιοθήκης  με
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εξοπλισμό αυτό γίνεται με τη χρήση του  barcode reader. Όταν ένα τεκμήριο επιστρέφεται το

σύστημα αντιδρά δίνοντας τις ακόλουθες πληροφορίες που μπορούν να εντοπιστούν και στην

ακόλουθη εικόνα.

Εικόνα 5. Επιστροφή τεκμηρίου.

Παρέχονται πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη όπου επιστράφηκε το βιβλίο και έπειτα στοιχεία

του ίδιου του βιβλίου όπως το barcode, ο τίτλος, ο συγγραφέας, ο ταξινομικός αριθμός και η

ημερομηνία επιστροφής του καθώς και η επιλογή εκτύπωσης ή όχι της επιστροφής.

5.2.1.3 Δανεισμός
Για τον δανεισμού ενός τεκμηρίου αρχικά χρειαζόμαστε το  barcode της κάρτας ενός χρήστη.

Έχοντας  βρει  ένα  barcode με  αριθμό  21221013089666  κάρτας  χρήστη  αρχικά  ερχόμαστε  σ’

επαφή με το πληροφοριακό περιβάλλον του χρήστη. Πληκτρολογούμε το barcode του βιβλίου

για παράδειγμα 31234-3303 με τίτλο “The awakening of Japan”. 

Εικόνα 6. Δανεισμός τεκμηρίου.

Μπορούμε να οριοθετήσουμε τη μέρα και την ώρα επιστροφής του τεκμηρίου καθώς επίσης

στη  πάνω  μπάρα  πάνω  από  το  πεδίο  εισαγωγής  item barcode μπορούμε  να  μάθουμε
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πληροφορίες που αφορούν τον χρήστη για τα οποιαδήποτε άλλα βιβλία έχει ήδη δανειστεί, τα

πρόστιμα που χρωστάει κ.λπ. 

5.2.2  ΔΕΎΤΕΡΗ  ΣΥΝΤΌΜΕΥΣΗ:  ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ  ΣΤΟΝ
ΚΑΤΆΛΟΓΟ, RECORD & ITEM BUCKETS

5.2.2.1 Αναζήτηση στον κατάλογο με απλή αναζήτηση
Η  συντόμευση  της  αρχικής  σελίδας  μας  δίνει  άμεση  αναζήτηση  στον  κατάλογο.  Κάνοντας

αναζήτηση τον όρο “mathematics” εμφανίζεται το παρακάτω αποτέλεσμα:

Εικόνα 7. Αποτελέσματα απλής αναζήτησης.

Η αναζήτηση που έγινε ήταν απλής μορφής και στην προβολή των τεκμηρίων που είναι συναφή

με τον όρο  που αναζητήθηκε δίνεται  και  η επιλογή της σύνθετης  αναζήτησης αλλά και  της

πλοήγησης στον κατάλογο.  Άλλες επιλογές είναι η προβολή των αποτελεσμάτων με βάση τη

συνάφεια,  αλφαβητικά,  μέσω συγγραφέα, έτους έκδοσης και  δημοτικότητας του τεκμηρίου.

Επίσης  μπορούμε  να  φιλτράρουμε  την  αναζήτηση με  τα  τεκμήρια  που είναι  διαθέσιμα για

δανεισμό και σε συγκεκριμένη βιβλιοθήκη.

Εικόνα 8. Επιλογές κατάταξης αποτελεσμάτων.
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Περισσότερα  φίλτρα  αναζήτησης  έχουν  να  κάνουν  με:  συγγραφέα,  θεματική  επικεφαλίδα,

μορφή  τεκμηρίου  (ηλεκτρονικό  βιβλίο,  CD-ROMs),  τίτλοι  σειρών  και  γεωγραφική  θεματική

επικεφαλίδα καθώς και ονομαστική. Συνεχίζοντας, επιλέγοντας το τεκμήριο που μα ενδιαφέρει

βρίσκουμε καινούργιες πληροφορίες και ενέργειες στις οποίες μπορούμε να προβούμε γι’ αυτό.

Εικόνα 9. Πληροφορίες τεκμηρίου κατά την αναζήτηση.

Αρχικά στο πάνω μέρος της οθόνης δίνεται η σύνοψη της βιβλιογραφικής εγγραφής. Δηλαδή, τα

σημαντικότερα σημεία που θα πρέπει να δοθούν και αυτά είναι  ο τίτλος,  ο συγγραφέας,  ο

ταξινομικός αριθμός, η έκδοση, η ημερομηνία έκδοσης,  TCN,  Database ID,  Record Owner και

άλλες  πληροφορίες  της  εγγραφής  όπως  το  όνομα  του  εργαζόμενου  που  δημιούργησε  την

εγγραφή, ο τελευταίος εργαζόμενος που την επεξεργάστηκε και πότε. Ακόμη υπάρχει υπηρεσία

άμεσης και γρήγορης πλοήγησης των αποτελεσμάτων, προβολής μέσω του καταλόγου (OPAC

View), προβολή ή επεξεργασία της MARC εγγραφής (MARC edit & view), κρατήσεις που μπορεί

να  έχουν  γίνει  γι’  αυτό  το  βιβλίο.  Ο  χρήστης  μπορεί  να  κάνει  μια  κράτηση  και  να  μάθει

περισσότερες  πληροφορίες  για  το  βιβλίο  όπως  ISBN,  φυσική  περιγραφή,  εκδότης,  τυχόν

βραβεία που έχει λάβει αυτή η δουλειά και παρόμοιο υλικό το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό

υπηρεσίας νέας γενιάς αυτοματοποιημένων συστημάτων βιβλιοθηκών επηρεασμένο από Web

2.0. 
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Εικόνα 10. MARC εγγραφή.

5.2.2.2 Record Buckets
Λειτουργούν ως αποθηκευτικός χώρος βιβλιογραφικών εγγραφών και όταν εισαχθούν σ’ ένα

bucket τότε μπορεί  ο βιβλιοθηκονόμος να εκτελέσει  κάποιες συγκεκριμένες εργασίες.  Αυτές

είναι  μαζικές  τροποποιήσεις  εγγραφών  με  τη  χρήση  του  MARC Batch Editor,  διαγραφή

εγγραφών  που  βρίσκονται  σ’  ένα  bucket,  συγχώνευση  εγγραφών  και  δυνατότητα

μεταμόρφωσης εγγραφών αρχείων  MARC για όλες τις εγγραφές που απαρτίζουν ένα  bucket

ώστε στη συνέχεια να γίνει η επεξεργασία τους με το εργαλείο MARCEdit. (Evergreen, n.d.)

Μπορούμε  να  δημιουργήσουμε  τέτοια  record bucket επιλέγοντας  αρχικά  την  υπηρεσία  της

καταλογογράφησης και στη συνέχεια επιλέγουμε το record buckets – new buckets και υπάρχει

επίσης πεδίο αναζήτησης. Επίσης μπορούμε να επεξεργαστούμε ένα  bucket που ήδη υπάρχει

ήδη (edit bucket). Έχοντας επιλέξει ένα υπάρχον  bucket με ονομασία  12300000  εμφανίζονται

δύο αποτελέσματα. Επιλέγοντας τα εντοπίζονται οι εξής επιλογές στην παρακάτω εικόνα: 

Εικόνα 11. Επεξεργασία bucket.
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5.2.2.3 Item Buckets
Εδώ υπάρχει η ίδια φιλοσοφία με τα  record buckets, αποθηκευτικός χώρος δηλαδή, αλλά σ’

αυτήν την περίπτωση για τεκμήρια. Σε παλαιότερη έκδοση η υπηρεσία αυτή είχε την ονομασία

copy buckets.  Δε  δημιουργούνται  μόνο  μέσω  της  επιλογής  item/copy buckets μέσω  της

κατηγορίας «καταλογογράφηση» αλλά και όταν προσθέτουμε αντίτυπα σε κάποιο bucket από

αναζήτηση  στον  κατάλογο  και  την  υπηρεσία  Item Status.  Δίνονται  αρχικά  δύο  επιλογές  1)

Bucket View ή Προβολή Buckets και 2)  Pending Items ή Εκκρεμή Τεκμήρια. Για τη δημιουργία

ενός καινούργιου bucket επιλέγουμε Buckets – New Bucket.

Εικόνα 12. Δημιουργία νέου bucket.

Η εισαγωγή τίτλου και περιγραφής ενός καινούργιου  bucket είναι προαιρετική και υπάρχει η

επιλογή της δημόσιας ανάρτησης του στο σύστημα. 

Εικόνα 13. Εισαγωγή ονομασίας και περιγραφής καινούργιου item bucket.
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Η επεξεργασία υπάρχον bucket είναι δυνατή και γίνεται ακολουθώντας τις κινήσεις  Buckets –

Edit Buckets.

Εικόνα 14. Επεξεργασία bucket.

Η κοινοποίηση γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: Αρχικά αποθηκεύοντας το  ID του  bucket

από τον σύνδεσμο.

Εικόνα 15. ID Bucket (URL)

Επιλέγουμε μετά το Buckets –  Shared Buckets και προσθέτουμε το  ID στο πεδίο των  shared

buckets.
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Εικόνα 16. Shared bucket opti on.

Η διαγραφή bucket γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο Buckets -  Delete Buckets.

Εικόνα 17. Διαγραφή buckets.

5.2.3 ΤΡΊΤΗ ΣΥΝΤΌΜΕΥΣΗ: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ

5.2.3.1 Οδηγίες Evergreen (Evergreen Documentation)
Είναι μία ηλεκτρονική σελίδα που παρέχει εγχειρίδια για τη χρήση του συστήματος σε μορφή

HTML,  PDF ή  ePub για  τις  εκδόσεις  3.0,  3.1  και  3.2.  Επίσης  δίνεται  και  ο  χάρτης  του

σχεδιαγράμματος της βάσης δεδομένων, πάλι για τις εκδόσεις 3.0, 3.1 και 3.2. 
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5.2.3.2 Διαχείριση Σταθμού Εργασίας (Workstation Administration)

Εικόνα 18. Δικτυακός τόπος της Διαχείρισης Σταθμού Εργασίας.

Στο  αριστερό  τμήμα  υπάρχουν  επιλογές  εγγεγραμμένων  σταθμών  εργασίας,  ρυθμίσεις

εκτυπωτών, υποδείγματα εκτύπωσης, αποθηκευμένες προτιμήσεις (εδώ γίνεται λόγος για τους

κώδικες  προγραμματισμού που χρησιμοποιεί  εξ  αρχής  το  σύστημα),  υπηρεσία  “Hatch”  που

σχετίζεται με την εκτύπωση και τέλος δοκιμές για τη σωστή λειτουργία του  server. Στο δεξί

τμήμα τώρα παραχωρούνται τρεις επιλογές ρυθμίσεων. Αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 Προεπιλεγμένη  Βιβλιοθήκη  Αναζήτησης (Default Search Library):  Καθορίζει  ποια

βιβλιοθήκη θα είναι το κέντρο της σύνθετης αναζήτησης και της αρχικής σελίδας ενώ αν

επιλέξουμε κάποια άλλη βιβλιοθήκη η καθορισμένη βιβλιοθήκη δε θα δίνει τα δικά της

αποτελέσματα.

 Επιλεγμένη Βιβλιοθήκη  (Preferred Library):  Είναι  αυτή που δίνει  πάντα τα δικά της

αποτελέσματα κατά την  αναζήτηση  ακόμη και  αν  έχει  επιλεγεί  άλλη.  Το  Evergreen

προτείνει να γίνει η επιλογή της βιβλιοθήκης στην οποία εργαζόμαστε ώστε να δίνει

πρώτα τα αποτελέσματα της.

 Advanced Search Default Pane: Ρυθμίσεις για τη σύνθετη αναζήτηση.
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5.2.3.3 Αναφορές

Εικόνα 19. Αναφορές

Δύο κατηγορίες υπάρχουν μαζί με επιλογή αναζήτησης. Αυτές είναι η κατηγορία “My Folders”

δηλαδή  οι  φάκελοι  αναφορών  που  έχει  δημιουργήσει  ο  βιβλιοθηκονόμος  που  είναι

συνδεδεμένος  και  “Shared Folders”  οι  φάκελοι  που  έχουν  μοιραστεί  στο  δίκτυο  του

συστήματος. 

5.3 ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ
Στις υπηρεσίες αναζήτησης συναντάμε τρεις δυνατότητες. Την αναζήτηση χρηστών, αναζήτηση

τεκμηρίων  μέσω  barcode και  την  αναζήτηση  στον  κατάλογο.  Η  πρώτη  δυνατότητα  έχει

παρουσιαστεί ήδη καθώς δίνεται στην πρώτη ομάδα συντομεύσεων, αυτή του δανεισμού και

των  χρηστών.  Στη  συνέχεια  θα  παρουσιαστούν  οι  υπόλοιπες  δύο  δυνατότητες  που

συμπληρώνουν τις υπηρεσίες αναζήτησης. 

5.3.1 Αναζήτηση τεκμηρίων μέσω barcode
Πληκτρολογόντας ή σκανάροντας το barcode ενός τεκμηρίου σ’αυτή τη δυνατότητα μπορούμε

να προβούμε σε άμεσες δραστηριότητες όπως η επιστροφή του ή δανεισμός, να ανοίξουμε τη

βιβλιογραφική του εγγραφή, να δούμε το τεκμήριο στον χώρο του καταλόγου. 

5.3.2 Αναζήτηση στον κατάλογο
Η  παρουσίαση  της  απλής  αναζήτησης  στον  κατάλογο  έχει  παρουσιαστεί  προηγουμένως.  Σ’

αυτήν την περίπτωση θα εξετασθεί και θα παρουσιαστεί η σύνθετη αναζήτηση στον κατάλογο.
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Εικόνα 20. Το περιβάλλον της σύνθετης αναζήτησης στον κατάλογο.

Τρεις είναι οι τρόποι αναζήτησης. Σύνθετη, αριθμητική και ειδική. Κατά τη σύνθετη μπορούμε

να αναζητήσουμε με λέξη-κλειδί, τίτλο, τίτλο περιοδικού, συγγραφέα, θέμα και σειρά και με τις

επιλογές όρων «εμπεριέχει», «δεν εμπεριέχει», «εμπεριέχει φράση», «ταιριάζει απολύτως» και

«ξεκινάει  με».  Τα  φίλτρα  αναζήτησης  που  υπάρχουν  είναι  ο  τύπος  τεκμηρίου  (αρχείο

υπολογιστή,  γλωσσικά  στοιχεία  κ.α.),  μορφή  τεκμηρίου  (braille,  ηλεκτρονική  πηγή  κ.α.),

γλώσσα,  ακροατήριο  εννοώντας  σε  ποια  ηλικιακή  κατηγορία  ανήκει  το  τεκμήριο,  μορφή

οπτικοακουστικού υλικού (δηλαδή βίντεο), επίπεδο βιβλιογραφικής εγγραφής δηλαδή σε ποια

κατηγορία ανήκει το τεκμήριο, της κύριας ή μη συλλογής για παράδειγμα, λογοτεχνική μορφή

τεκμηρίου  (μυθιστορήματα,  ερευνητικές  εργασίες  κ.α.)  καθώς  και  η  τοποθεσία  του  κάθε

τεκμηρίου στη συλλογή αν δηλαδή ανήκει στην πληροφοριακή συλλογή κ.λπ. Επίσης μπορεί ο

χρήστης να επιλέξει σε συγκεκριμένη βιβλιοθήκη με συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης και η
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μορφή  των αποτελεσμάτων να  παρουσιαστεί  με  τον  τρόπο που επιθυμεί  ο  καθένας με  τις

επιλογές βέβαια που πάντα δίνονται. 

Εικόνα 21. Αριθμητική αναζήτηση.

Στην περίπτωση της αριθμητικής αναζήτησης ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση μέσω του

ISBN, ISSN, ταξινομικού αριθμού, LCCN, TCN και το  barcode του τεκμηρίου επίσης με επιλογή

συγκεκριμένης συλλογής.

5.3.3 Ειδική αναζήτηση
Αυτή η υπηρεσία αναζητά τον κατάλογο με τον τριψήφιο αριθμό που δίνει η  MARC εγγραφή

στο σύστημα με την ονομασία  tag. Γενικότερα υπάρχουν τρία πεδία στα οποία θα πρέπει να

εισαχθούν πληροφορίες. Το πρώτο είναι το πεδίο του tag δηλαδή του τριψήφιου αριθμού από

την MARC εγγραφή, έπειτα το πεδίο subfield το οποίο ορίζει τον προορισμό του τρίτου πεδίου

value. Για παράδειγμα η αναζήτηση “260 b Random House” εννοεί ότι ο αριθμός 260 είναι αυτό

που  εξάχθηκε  από  τη  βιβλιογραφική  εγγραφή  (tag),  το  b σημαίνει  εκδότης  καθώς  στο

περιβάλλον της  καταλογογράφησης  το πεδίο  b είναι  αυτό του συγγραφέα και  το  “Random

House” είναι η ονομασία του εκδότη. Το  Evergreen συνιστά αυτή η αναζήτηση να συμβαίνει

μόνο όταν δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση γιατί τα αποτελέσματα αργούν να εμφανιστούν.
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Εικόνα 22. Ειδική αναζήτηση.

5.4 ΔΙΑΚΊΝΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΊΩΝ
Στις  υπηρεσίες  διακίνησης  τεκμηρίων  παρατηρούμε  μία  πληθώρα  επιλογών  και  είναι  οι

ακόλουθες:

Δανεισμός  και  επιστροφή  (έγινε  εκτενέστερη  παρουσίασή  τους  σε  προηγούμενο

υποκεφάλαιο).

Διαχείριση κρατήσεων.

Λίστα κρατήσεων που έχουν ζητηθεί.

Ανανέωση τεκμηρίων.

Εγγραφή  χρήστη:  τρεις  επιλογές  πεδίων  υπάρχουν  και  αυτές  είναι  τα  απαιτούμενα

πεδία, τα προτεινόμενα πεδία και όλα τα πιθανά πεδία.

Ανάκτηση τελευταίου χρήστη.

Χρήστες σε εκκρεμότητα .

Buckets χρηστών.

Πιστοποίηση πιστοποιητικών.

Εγγραφές για εσωτερικό δανεισμό.

Κρατήσεις.

Αντικατάσταση barcodes.

Κατάσταση τεκμηρίων.

Σκανάρισμα τεκμηρίου ως απολεσθέν.

Εκτύπωση τελευταίας απόδειξης.

Διακίνηση τεκμηρίων εκτός σύνδεσης.
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Εικόνα 23. Επιλογές διακίνησης τεκμηρίων.

5.5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΆΦΗΣΗ
Όλες οι  υπηρεσίες καταλογογράφησης βρίσκονται  εδώ.  Με την πρώτη ομάδα εργαλείων να

περιλαμβάνει  αναζήτηση στον κατάλογο,  που έχει  παρουσιαστεί  προηγουμένως,  record και

item buckets τα οποία έχουν επίσης παρουσιαστεί. Συνεχίζοντας, δίνεται η υποκατηγορία των

βιβλιογραφικών εγγραφών με τις εξής δυνατότητες: ανάκτηση βιβλιογραφικής εγγραφής με ID,

ανάκτηση  βιβλιογραφικής  εγγραφής  με  TCN και  ανάκτηση  τελευταίας  βιβλιογραφικής

εγγραφής.

Εικόνα 24. Επιλογές ανάκτησης βιβλιογραφικών εγγραφών.
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5.5.1  Δημιουργία  νέας  MARC εγγραφής  και  αναζήτηση  με  το
Ζ39.50
Η  επόμενη  ομαδοποίηση  εργαλείων  σχετίζεται  με  τη  δημιουργία  νέας  MARC εγγραφής,

εξαγωγής εγγραφής με το πρωτόκολλο Z39.50 και MARC Batch import/Export & edit. Η αρχική

επαφή  ενός  εργαζόμενου  με  το  περιβάλλον  δημιουργίας  νέας  MARC εγγραφής  είναι  η

συγκεκριμένη:

Εικόνα 25. Φόρμα δημιουργίας νέας βιβλιογραφικής εγγραφής.

Έχοντας  επιλέξει  τη  δυνατότητα  βοήθειας  παρατηρείται  πως  το  σύστημα  εμφανίζει

πληροφορίες συντομεύσεων, επιλογές μορφών εμφάνισης του  workspace με επιλογές σε  flat

text editor ή  stuck subfields.  Στην  εικόνα  που  ακολουθεί  παρουσιάζεται  ο  πρώτος  πίνακας

εισαγωγής δεδομένων του τεκμηρίου προς καταλογογράφηση. Δηλαδή η γλώσσα, ο τύπος και

μορφή  καθώς  και  πολλά  άλλα.  Με  δεξί  κλικ  σε  όλα  τα  πεδία  δίνονται  οι  απαραίτητες

πληροφορίες.

Εικόνα 26. Πίνακας εισαγωγής τεκμηρίου προς καταλογογράφηση.
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 Στον χώρο της βιβλιογραφικής εγγραφής πάλι με δεξί κλικ στα περισσότερα πεδία δίνονται

πληροφορίες και το περιβάλλον καθιέρωσης authority έχει την εξής εικόνα:

Εικόνα 27. Καθιέρωση authority.

Η ανάκτηση βιβλιογραφικής εγγραφής μέσω του πρωτοκόλλου Ζ39.50 έχει ως αρχική μορφή

αυτή:

Εικόνα 28. Πεδία αναζήτησης στο  Z39.50

Και τα αποτελέσματα εμφανίζονται έτσι:
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Εικόνα 29. Αποτελέσματα αναζήτησης

Υπόλοιπες υπηρεσίες
Το  MARC Batch Edit αποτελεί  μια  δυνατότητα επεξεργασίας  εγγραφών  MARC κατά ομάδες

προσθέτοντας  ή  αφαιρώντας  κάποιο  πεδίο  ή  αλλαγής  πληροφοριών  που  εμπεριέχονται  σε

κάποιο πεδίο.  Επίσης μπορεί να προσθέσει υποπεδία και να αντικαταστήσει  δεδομένα.  Δεν

μπορεί  όμως να ανταλλάξει  δεδομένα από το ένα πεδίο στο άλλο και  να αντιγράψει  άλλες

MARC εγγραφές.  Οι  υπόλοιπες  υπηρεσίες  που  υπάρχουν  στην  κατηγορία  της

καταλογογράφησης είναι το  Link Checker που επαληθεύει την εγκυρότητα των ηλεκτρονικών

συνδέσμων (URL) που μπορούν να βρίσκονται σε μία βιβλιογραφική εγγραφή. Τέλος, υπάρχουν

υπηρεσίες επεξεργασίας και αναζήτησης authorities  (Manage  Authorities,  Retrieve  Authority

Record by ID).

5.6 ΠΡΟΣΚΤΉΣΕΙΣ
Ξεκινώντας, υπάρχει επιλογή αναζήτησης, λίστα επιλογών, αιτήσεις χρηστών, MARC Federated

Search, φόρτωση  record IDs κ.α. Το  MARC Federated search αποτελεί μία ξεκάθαρη παροχή

υπηρεσίας νέας γενιάς αυτοματοποιημένων συστημάτων βιβλιοθηκών όπου γίνεται δυνατή η

εισαγωγή  βιβλιογραφικών  εγγραφών  σε  μια  επιλεγμένη  λίστα  ή  αγορά  από  πηγή  Ζ39.50.

Ακολουθώντας  τη  διαδρομή  Acquisitions  -  MARC  Federated  Search  και  στη  συνεχεία

επιλέγουμε  τον  server που  επιθυμούμε.  Μια  λίστα  με  αποτελέσματα  θα  εμφανιστεί  με

διάφορες επιλογές.
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Εικόνα 30. MARC Federated search

5.7 ΚΡΑΤΉΣΕΙΣ
 Δημιουργία κρατήσεων.

 Pull List.

 Αποθήκευση πόρων.

 Παραλαβή κρατήσεων.

 Επιστροφή κρατήσεων.

5.8 ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
o Workstation

o User Permission Editor.

o Server Administration.

o Local Administration.

o Acquisitions Administration.

o Serials Administration.

o Booking Administration.

o Reports.
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ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ
Είναι  κατανοητό  πως  η  αυτοματοποίηση  των  συστημάτων  βιβλιοθηκών  έχει  αναπτυχθεί

ραγδαία,  εξυπηρετώντας  και  καλύπτοντας  τις  ανάγκες  των  χρηστών.  Με  τα  τωρινά  όμως

δεδομένα πολλές φορές οι βιβλιοθήκες μένουν στο παρασκήνιο της πληροφοριακής υπηρεσίας

και υποστήριξης  με το διαδίκτυο να παίρνει την πρωτιά.  Σε συνδυασμό με τα επί πληρωμή

συστήματα  μέσω  προμηθευτών  είναι  αλήθεια  πως  πολλές  βιβλιοθήκες  υστερούν  στο  να

παρουσιάσουν  ένα  σύγχρονο,  μοντέρνο  και  λειτουργικό  πρόσωπο  ακόμη  και  σε  θέματα

αυτοματοποίησης.  Η  νέα  γενιά  των  αυτοματοποιημένων  συστημάτων  βιβλιοθηκών  με  τα

σύγχρονα χαρακτηριστικά της επηρεασμένα από το Web 2.0 έχουν σίγουρα ακόμη χώρο προς

καλυτέρευση. Η ανοικτή πρόσβαση μπορεί να είναι μια άμεση λύση για πολλές βιβλιοθήκες

όμως θα πρέπει πρώτα να εξετάσει η κάθε βιβλιοθήκη το κατά πόσο ρεαλιστική είναι αυτή η

προσέγγιση για την ίδια και αν όντως ταιριάζει στο κλίμα της. Τελειώνοντας, το Evergreen είναι

ένα αυτοματοποιημένο σύστημα με όλα τα εφόδια που μπορεί να εξατομικευτεί αναλόγως τη

διάθεση κάθε βιβλιοθήκης που το χρησιμοποιεί. Βέβαια μεγαλύτερες βιβλιοθήκες με πολλαπλά

δικτυωμένα  παραρτήματα  έχουν  καλύτερη  μοίρα  μ’  αυτό  το  σύστημα  καθώς  και  το  ίδιο

δημιουργήθηκε στα πλαίσια μεγάλων κοινοπραξιών.
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