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1. AACR2 (Κεφάλαια 22-26 και Παραρτήματα) 
2. LCRI (Κεφάλαια 22-26 και Παραρτήματα, διαθέσιμο μέσα από το 

Cataloguer’s Desktop) 
3. Descriptive Cataloging Manual, Section Z1 (διαθέσιμο στο: 

https://www.loc.gov/catdir/cpso/dcmz1.pdf ) 
4. Έγγραφο των Library of Congress/NACO με τίτλο «FAQ–LC/NACO 

AACR2 Practice for Creating NARs for Persons Who Use Pseudonyms»  
5. NACO Participants' Manual (διαθέσιμο μέσα από το Cataloguer’s 

Desktop, επιλέξτε στο Resource filter “All resources”) 

6. Frequently Asked Questions on creating Personal Name Authority 

Records (NARs) for NACO (διαθέσιμο στο: 
https://www.loc.gov/aba/pcc/naco/personnamefaq.html#4)  

7. Frequently Asked Questions on Establishing Corporate Names for 
NACO (διαθέσιμο στο: https://www.loc.gov/aba/pcc/naco/corpfaq.html)   

8. Frequently Asked Questions on Establishing Geographic Names for 
NACO (διαθέσιμο στο: 
https://www.loc.gov/aba/pcc/naco/geogfaq.html#4)  

9. LC Linked data: http://id.loc.gov/  
10. ISNI: http://www.isni.org/search  
11. VIAF: http://viaf.org/  
12. Wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page     
13. Οδηγίες για το πώς μπορείτε να κατασκευάσετε το uri για τα 

wikidata [δείτε την ενότητα «Machine-readable access (planned)»]: 
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikidata/Notes/URI_scheme 

14. URIs FAQ: 
https://www.loc.gov/aba/pcc/bibframe/TaskGroups/URI%20FAQs.pdf  

15. Για την αναζήτηση στο NACO και στα LCSH: Classification Web ή Library 
of Congress Authorities ( https://authorities.loc.gov/cgi-

bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First ) 

  

https://www.loc.gov/catdir/cpso/dcmz1.pdf
https://www.loc.gov/aba/pcc/naco/personnamefaq.html#4
https://www.loc.gov/aba/pcc/naco/corpfaq.html
https://www.loc.gov/aba/pcc/naco/geogfaq.html#4
http://id.loc.gov/
http://www.isni.org/search
http://viaf.org/
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikidata/Notes/URI_scheme
https://www.loc.gov/aba/pcc/bibframe/TaskGroups/URI%20FAQs.pdf
https://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First
https://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First
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Πεδία που συνδέουν την εγγραφή με εξωτερικά δεδομένα   

 

010 για το ISNI 

 

010 $a 0000000120955689 

 

017 για τα Wikidata 

 

017   7_$a  Q2837357 

              $2  wikidata 

 

017   7_$a  http://www.wikidata.org/entity/Q2837357 

              $2  uri 

 

017 για το VIAF 

 

 017   7_$a 21597783 

               $2  viaf 

 

017   7_$a  http://viaf.org/viaf/21597783 

              $2  uri 

 

Στο πεδίο 017 ο πρώτης δείκτης «7» δηλώνει ότι υπάρχει ένα $2 που περιέχει τον 

κωδικό για το σύστημα από το οποίο προέρχεται ο αριθμός που υπάρχει στο $a. 

Μπορείτε να δείτε τη λίστα με τους κωδικούς στη διεύθυνση: 

https://www.loc.gov/standards/sourcelist/standard-identifier.html    

Περισσότερες πληροφορίες για το πεδίο 017 θα βρείτε στα updates του Unimarc 

bibliographic: https://www.ifla.org/publications/unimarc-authorities--3rd-

edition--updates   

 

  

http://viaf.org/viaf/21597783
https://www.loc.gov/standards/sourcelist/standard-identifier.html
https://www.ifla.org/publications/unimarc-authorities--3rd-edition--updates
https://www.ifla.org/publications/unimarc-authorities--3rd-edition--updates
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Συλλογικό όργανο - γενικές οδηγίες 

 

Ορισμός συλλογικού οργάνου (AACR2 21.1B1) 

Συλλογικό όργανο είναι ένας οργανισμός ή ομάδα προσώπων που ταυτίζεται με 

συγκεκριμένο όνομα και που δρα ως οντότητα. 

Θεωρήστε ότι συλλογικό όργανο έχει όνομα αν: 

α) οι λέξεις που αναφέρονται σε αυτό αποτελούν συγκεκριμένη ονομασία (κι όχι 

γενική περιγραφή) 

β) τα αρχικά γράμματα των λέξεων που αναφέρονται σ’ αυτό γράφονται 

συστηματικά με κεφαλαία γράμματα (σε γλώσσα που χρησιμοποιεί κεφαλαία 

γράμματα για τα συλλογικά όργανα) 

γ) οι λέξεις συνδέονται πάντα με οριστικό άρθρο  

Σημείωση: ορισμένα συλλογικά όργανα εξαρτώνται διοικητικά από άλλους 

οργανισμούς (π.χ. ο Τομέας Διεθνών Σπουδών υπάγεται στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).  Επίσης ως συλλογικά όργανα θεωρούνται ειδικά 

γεγονότα (π.χ. αθλητικοί αγώνες, φεστιβάλ, συνέδρια, εκθέσεις που 

επαναλαμβάνονται κ.λπ.) ακόμη και σκάφη (πλοία και διαστημόπλοια). 

 

Επιλογή της επικεφαλίδας (210) 

Αναγράψτε συλλογικό όργανο κατευθείαν υπό το όνομα με το οποίο αυτό 

συνήθως ταυτίζεται (AACR2 24.1Α), εκτός και αν εμπίπτει σε κάποια από τις 

κατηγορίες για τις οποίες πρέπει να γίνει αναγραφή υπό το όνομα ανώτερου ή 

σχετιζόμενου συλλογικού οργάνου (βλ. AACR2 24.13) ή υπό το όνομα κυβέρνησης 

(βλ. AACR2 24.18). 

Καθορίστε το όνομα με το οποίο ταυτίζεται συλλογικό όργανο από τα τεκμήρια 

που εκδίδονται από αυτό το όργανο στη γλώσσα του, ή σε διαφορετική 

περίπτωση από πληροφοριακές πηγές (AACR2 24.1Α).  

 

Διαφορετικές μορφές του ονόματος (AACR2 24.2) 

1) Αν σε τεκμήρια που εκδίδει το όργανο απαντώνται διαφορετικές μορφές 
του ονόματος, χρησιμοποιήστε το όνομα όπως εμφανίζεται στην κύρια 
πηγή πληροφοριών. Για τις μονογραφίες αυτή είναι η σελίδα τίτλου αν 
υπάρχει (βλ. AACR2 2.0Β1). 

2) Αν στην κύρια πηγή πληροφοριών εμφανίζονται διαφορετικές μορφές του 
ονόματος, χρησιμοποιήστε το όνομα που εμφανίζεται επίσημα (δηλαδή 
την πιο πλήρη μορφή, βλ. και LCRI 24.2D για περισσότερη ανάλυση). 

3) Αν κανένα όνομα δεν εμφανίζεται επίσημα ή αν όλα τα ονόματα 
εμφανίζονται επίσημα, χρησιμοποιήστε την κυρίαρχη μορφή του 
ονόματος. 

4) Αν δεν υπάρχει κυρίαρχη μορφή, χρησιμοποιήστε μια σύντομη μορφή 
(περιλαμβάνοντας αρχικά ή ακρώνυμο) που θα διαφοροποιούσε το 
όργανο από άλλα με τα ίδια ή παραπλήσια ονόματα. Π.χ.: 

210 02 $a Eurotom 

410 02 $a European Atomic Energy Community 
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5) Αν οι σύντομες μορφές δε διαφοροποιούν το όργανο, χρησιμοποιήστε τη 

μορφή που απαντά σε πληροφοριακές πηγές ή την επίσημη μορφή. 

Σημείωση: Για τις μορφές του ονόματος του συλλογικού οργάνου που 

απορρίφθηκαν ως καθιερωμένη επικεφαλίδα (210) θα πρέπει να γίνουν 

παραπομπές (410). Αναλυτικές οδηγίες για τις παραπομπές συλλογικών οργάνων 

θα βρείτε στο AACR2 26.3Α και στο LCRI 26.3Α. 

 

Διαφορετικές μορφές του ονόματος – Γλώσσα (AACR2 24.3Α και AACR2 

24.3Β) 

Αν το όνομα εμφανίζεται σε διαφορετικές γλώσσες, χρησιμοποιήστε τη μορφή 

στην επίσημη γλώσσα του οργάνου. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία επίσημες 

γλώσσες και μία από αυτές είναι η ελληνική, χρησιμοποιήστε τη μορφή στην 

ελληνική. Αν δεν υπάρχει μορφή στην ελληνική γλώσσα αλλά υπάρχει στην 

αγγλική, χρησιμοποιήστε τη μορφή στην αγγλική (AACR2 24.3Α). Συμβουλευτείτε 

το AACR2 24.3Α για περισσότερες λεπτομέρειες. Π.χ.: 

210   02 $a Société historique franco-américaine 

410   02 $a Franco-American Historical Society 

 

Ανάλογα, για το όνομα διεθνούς οργάνου που εμφανίζεται σε τεκμήρια που έχουν 

εκδοθεί από το ίδιο, στην ελληνική γλώσσα, χρησιμοποιήστε την ελληνική μορφή. 

Αν δεν υπάρχει μορφή στην ελληνική γλώσσα αλλά υπάρχει στην αγγλική, 

χρησιμοποιήστε τη μορφή στην αγγλική (AACR2 24.3Β). Π.χ.: 

210   02 $a Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία 

410   02 $a International Olympic Academy  

410   02 $a Internationale Olympische Akademie 

410   02 $a Académie internationale olympique 

 

Σημείωση: Προσέξτε τη διαφορετική χρήση των κεφαλαίων γραμμάτων στα 

αρχικά γράμματα του ονόματος του συλλογικού οργάνου στις παραπάνω 

γλώσσες, βλ. AACR2 Παράρτημα Α) 

 

1. Συλλογικό όργανο που αναγράφεται σε ευθεία μορφή  

           (AACR2 24.1) 

Αρ. καθιερωμένης εγγραφής ΕΒΕ: 57688  

000   __  00855cx b2200217 4500 
005   __  20200908095523.0 
017   7_  $a  295555646 
                $2  viaf 
017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/295555646 
                $2  uri 
035   __  $a  (GR-AtEVE)A57688 
100   __  $a  20141009agrey50 ga0 
106 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεματική επικεφαλίδα  __  $a  0 
210   02  $a  Σώμα Ελλήνων Προσκόπων 
410   02  $a  ΣΕΠ 

http://viaf.org/viaf/295555646
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410   02  $a  Sōma Hellēnōn Proskopōn 
801   _0  $a  GR 
                $b  AtEVE 
810   __  $a  Τεκμήριο: 100 χρόνια ιστορία Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ), 
2010 ή 2011 
810   __  $a  LC/NACO (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία 
προσπέλασης 8 Σεπτεμβρίου 2020 
                $b  (επικεφαλίδα: Sōma Hellēnōn Proskopōn) 
856   4_  $u  http://id.loc.gov/authorities/names/no2013003932 

999 __  $f  70974 
 

2. Προσθήκες σε συλλογικά όργανα και παραπομπές 

(π.χ. ονόματα που δε δημιουργούν την εντύπωση ότι πρόκειται για συλλογικό 

όργανο)  

(AACR2 24.4, AACR2 24.4Β1, Παραπομπές: LCRI 26.3A3) 

Αρ. καθιερωμένης εγγραφής EBE: 340715  

000   __  02010cx b2200217 4500 
005   __  20190125110849.0 
017   7_  $a  Q689159 
                $2  wikidata 
017   7_  $a  http://www.wikidata.org/entity/Q689159 
                $2  uri 
017   7_  $a  152093987 
                $2  viaf 
017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/152093987 
                $2  uri 
035   __  $a  (GR-AtEVE)A340715 
100   __  $a  20171026agrey50 ga0 
106 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεματική επικεφαλίδα  __  $a  0 
210   02  $a  Armstrong Whitworth 
                $c  (Εταιρεία) 
410   02  $a  Sir W. G. Armstrong Whitworth & Co. 
410   02  $a  W. G. Armstrong Whitworth & Co. 
410   02  $a  Armstrong Whitworth & Co. 
801   __  $a  GR 
                $b  AtEVE 
810   __  $a  Τεκμήριο: Warships and war material, 189-;: 
                $b  σ. [1] (Sir W. G. Armstrong Whitworth & Co. Ltd.) 
810   __  $a  LC/NACO (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία 
προσπέλασης 6 Νοεμβρίου 2017 
                $b  (επικεφαλίδα: Armstrong Whitworth (Firm)) 
810   __  $a  Ιστότοπος Wikipedia, ημ/νία προσπέλασης 1 Νοεμβρίου 2017: 
                $b  στο λήμμα Armstrong Whitworth (Armstrong Whitworth· Sir W. G. 
Armstrong Whitworth & Co. Ltd· μεγάλη Βρετανική κατασκευαστική εταιρεία 
των αρχών του 20ού αιώνα με έδρα το Elswick, Newcastle upon Tyne· δραστη-
ριοποιήθηκε στην κατασκευή οπλισμού, πλοίων, μηχανών τρένου, αυτοκινήτων 
και αεροσκαφών· το 1847 ο μηχανικός William George Armstrong ίδρυσε την 
Elswick Works στο Newcastle· το 1882 αυτή συγχωνεύθηκε με τη 

http://id.loc.gov/authorities/names/no2013003932
http://www.wikidata.org/entity/Q689159
http://viaf.org/viaf/152093987
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ναυπηγοεπισκευαστική εταιρεία του Charles Mitchell για να δημιουργήσει την 
Armstrong Mitchell & Company· το 1897 αυτή συγχωνεύθηκε με την εταιρεία 
του Joseph Whitworth [για να δημιουργήσει την Sir W. G. Armstrong Whitworth 
& Co Ltd]· το 1927 συγχωνεύθηκε με την Vickers Limited για να δημιουργήσει 
την Vickers-Armstrongs) 
856   4_  $u  http://id.loc.gov/authorities/names/nb2011004851  
999   __  $z  0 
 
Η επικεφαλίδα (210) χρειάζεται την προσθήκη «Εταιρεία» στο $c γιατί το 
συλλογικό όργανο έχει το όνομα ενός προσώπου και δε δίνει την εντύπωση ότι 
πρόκειται για συλλογικό όργανο. Αντίθετα οι παραπομπές δε χρειάζονται αυτή 
την προσθήκη αφού ο όρος «Co.» που περιέχουν ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για 
συλλογικό όργανο. Οι προσθήκες αυτές πρέπει να γίνονται στα ελληνικά. 
 
Για τις παραπομπές (410) που πρέπει να κάνουμε στις περιπτώσεις που ονόματα 
προσώπων υπάρχουν στο όνομα του συλλογικού οργάνου δείτε το LCRI 26.3A3.  
 

3. Προσθήκες σε ονόματα συλλογικών οργάνων και παραπομπές 

(ονόματα χωρών, πολιτειών, επαρχιών κ.λπ.)  

(AACR2 24.4Γ2, Παραπομπές: LCRI 26.1, ενότητα “Corporate bodies”,  a. 

Qualifiers) 

 
Αρ. καθιερωμένης εγγραφής EBE: 185711 

000   __  02120cx b2200217 4500 

005   __  20191029145608.0 

      017   7_  $a  157302828 

                      $2  viaf 

      017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/157302828 

                $2  uri 

035   __  $a  (GR-AtEVE)A185711 

100   __  $a  20141009agrey50 ga0 

106 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεματική επικεφαλίδα  __  $a  0 

210   02  $a  Παναγία η Λαρνιώτισσα 

                $c  (Εκκλησία : Κάρπαθος, Ελλάς) 

410   02  $5  n 

                $2  former type nlg 

                $a  Μονή Παναγίας Λαρνιώτισσας (Κάρπαθος, 

                       Δωδεκάνησος) 

410   02  $a  Λαρνιώτισσα 

                $c  (Εκκλησία : Κάρπαθος, Ελλάς) 

410   02  $a  Εκκλησάκι της Λαρνιώτισσας 

                $c  (Κάρπαθος, Ελλάς) 

410   02  $a  Μοναστήρι της Λαρνιώτισσας 

                $c  (Κάρπαθος, Ελλάς) 

      410   02  $a  Panagia hē Larniōtissa 

http://id.loc.gov/authorities/names/nb2011004851
http://viaf.org/viaf/157302828
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                $c  (Εκκλησία : Κάρπαθος, Ελλάς) 

801   _0  $a  GR 

                $b  AtEVE 

810   __  $a  Τεκμήριο: Η Παναγία η Λαρνιώτισσα, 2001: 

                $b  σ. 11 (ανατολικά της πόλης της Καρπάθου βρίσκεται το γραφικό 

μοναστήρι της Λαρνιώτισσας· είναι αφιερωμένο στην Παναγία), σ. 32, κ.λπ. 

(επειδή εκεί κοντά υπήρχε ένας ξεροπόταμος ο Λαρνιώτης, πήρε το όνομα η 

Παναγία η Λαρνιώτισσα ή και μόνο Λαρνιώτισσα· εκκλησάκι της 

Λαρνιώτισσας· Μοναστήρι της Λαρνιώτισσας· ανήκει στη Μητρόπολη 

Καρπάθου-Κάσου), σ. 57 (στην Κάρπαθο τα εξωκλήσια λέγονται 

μοναστήρια) 

810   __  $a  ΕΒΕ (βάση δεδομένων), ημ/νία προσπέλασης 22 Οκτωβρίου 

2019: 

                $b  (επικεφαλίδα: Μονή Παναγίας Λαρνιώτισσας (Κάρπαθος, 

Δωδεκάνησος)) 

810   __  $a  Ιστότοπος Πατμιακά Χρονικά, ημ/νία προσπέλασης 22 

Οκτωβρίου 2019: 

                $b  ιστοσελίδα Δεκαπενταύγουστος στα Δωδεκάνησα (μοναστήρι 

της Λαρνιώτισσας· γιορτάζει 8 Σεπτεμβρίου) 

      810   __  $a  LC/NACO (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων),  

       ημ/νία προσπέλασης 24 Σεπτεμβρίου 2020 

                     $b  (επικεφαλίδα: Panagia hē Larniōtissa (Monastery :   

       Greece)) 

856   4_  $u  http://id.loc.gov/authorities/names/n2003038948 

999   __  $f  235209 

 

4.Παραπομπές σε ονόματα συλλογικών οργάνων που έχουν καθιερωθεί σε 

ευθεία μορφή  

(AACR2 26.3, LCRI 26.1, ενότητα “Corporate bodies”, a. Qualifiers, LCRI 26.3 και 

LCRI 26.3Α7 References from Jurisdiction) 

 

a) Προσδιορισμοί (Qualifiers) 

(LCRI 26.1, ενότητα “Corporate bodies”, a. Qualifiers) 

Συμπεριλάβετε προσδιορισμούς στην παραπομπή αν είναι κατάλληλοι για τη 

μορφή της παραπομπής ακόμη και αν ο προσδιορισμός δεν έχει χρησιμοποιηθεί 

στην επικεφαλίδα.  

Στο 1ο παράδειγμα που ακολουθεί, στο 1ο 410, και οι δυο προσδιορισμοί που 

έχουν χρησιμοποιηθεί στην επικεφαλίδα επαναλαμβάνονται, γιατί είναι 

αναγκαίοι (όπως ήταν αναγκαίοι και στην επικεφαλίδα). Στο 2ο 410 όμως, ο 

προσδιορισμός “Εκκλησία” είναι περιττός αφού περιλαμβάνεται στην παραλλαγή 

του ονόματος του συλλογικού οργάνου. 

 

Παράδειγμα 1 
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210   02  $a  Παναγία η Λαρνιώτισσα 

                $c  (Εκκλησία : Κάρπαθος, Ελλάς) 

410   02  $a  Λαρνιώτισσα 

                $c  (Εκκλησία : Κάρπαθος, Ελλάς) 

410   02  $a  Εκκλησάκι της Λαρνιώτισσας 

                $c  (Κάρπαθος, Ελλάς) 

 

Παράδειγμα 2 

 

210   02  $a  Bibliothèque du roi  

                $c  (Γαλλία)  

410   01  $a  Γαλλία 

                $b  Bibliothèque du roi 

410   02  $a  Bibliothèque royale  

                $c  (Γαλλία) 

410   02  $a  Bibliothèque royale de France 

 

Το 410 “Γαλλία. Bibliothèque du roi” γίνεται σύμφωνα με το LCRI 26.3A7, 

ενότητα “References from Jurisdiction” (βλ. και παρακάτω). Ο 2ος δείκτης 

πρέπει να είναι 1 σε αυτήν την περίπτωση. 

 

Κάποιες φορές ο προσδιορισμός είναι απαραίτητος στην παραπομπή (410) αλλά 

όχι στην επικεφαλίδα (210), όπως στο παρακάτω παράδειγμα. 

210 02 $a Société des arts de Genève 

410 02 $a Société pour l'avancement des arts  

              $c (Γενεύη, Ελβετία) 

 

Μην προσθέτετε προσδιορισμούς σε παραπομπές που αποτελούνται μόνο από 

ακρωνύμια εκτός και αν ο προσδιορισμός χρειάζεται για να αποφύγετε 

σύγκρουση (conflict) με μια επικεφαλίδα (210) μιας άλλης καθιερωμένης 

εγγραφής.  

 

Σημείωση: Στο RDA τα ακρωνύμια που χρησιμοποιούνται ως παραπομπές 

πρέπει να συνοδεύονται από προσδιορισμό. Για αυτό πρέπει να βλέπετε με 

κριτικό μάτι τις εγγραφές του NACO. Ο προσδιορισμός αυτός στο RDA είναι είτε 

η επέκταση των αρχικών είτε ένας προσδιορισμός που περιγράφει τη φύση του 

συλλογικού οργάνου (π.χ. Οργανισμός). Θα δείτε τέτοιες παραπομπές σε 

εγγραφές στο NACO. 

 

210   02  $a  Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης  

                $c  (Αθήνα, Ελλάς) 

410   02  $a  Μ.Ε.Λ.Τ. 

410   02  $a  ΜΕΛΤ 

410   02  $a  Musée d'art populaire grec 

                $c  (Αθήνα, Ελλάς) 
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Το 410 “ΜΕΛΤ” γίνεται σύμφωνα με το LCRI 26.3A4. Initials. 

 

Δείτε το LCRI 26.1, ενότητα “Corporate bodies, a. Qualifiers” για περισσότερες 

λεπτομέρειες και παραδείγματα. 

 

b) Συντομογραφίες (Abbreviations) 

 (LCRI 26.3A6) 

Αν η επικεφαλίδα περιλαμβάνει το ampersand (&) ή κάποιο άλλο σύμβολο που 

αντιπροσωπεύει τη λέξη “και” (π.χ. το +) κάνετε μία παραπομπή 

χρησιμοποιώντας μέσα στο όνομα τη λέξη “και” ή την αντίστοιχη λέξη στη 

γλώσσα της επικεφαλίδας όταν το σύμβολο περιλαμβάνεται σε μία από τις 

πρώτες πέντε λέξεις της επικεφαλίδας.  

 

210   02  $a Breitkopf & Härtel 

410   02  $a Breitkopf und Härtel 

  

Κάνετε μία παραπομπή από τη πλήρη μορφή άλλων συντομογραφιών (π.χ. St., 

Αγ.) μόνο αν η συντομογραφία είναι 1) μία από τις πρώτες πέντε λέξεις της 

επικεφαλίδας 2) δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Β των AACR2 και 3) δεν 

αντιπροσωπεύει ένα κύριο όνομα. 

 

210   02  $a St. Paul's Cathedral  

     $c (Λονδίνο, Αγγλία) 

410   02  $a Saint Paul's Cathedral  

     $c (Λονδίνο, Αγγλία) 

 

c) Γεωγραφικά ονόματα και ονόματα συλλογικών οργάνων  

(κάποια σημαντικά σημεία) (AACR 26.3 και LCRI 26.3) 

 

Κάνετε παραπομπή από τη μορφή που θα είχε η επικεφαλίδα αν ήταν εξαρτώμενη 

από ένα ανώτερο ή σχετικό συλλογικό όργανο (βλέπε στα παρακάτω 

παραδείγματα 410 “Harvard University. Fogg Art Museum” και “Staatliche 

Museen Preussischer Kulturbesitz. Museum für Indische Kunst”) (AACR2 26.3Α7). 

 

Κάνετε μία παραπομπή για κάθε διαφορετική μορφή του ονόματος του 

συλλογικού οργάνου. Αυτή η παραπομπή πρέπει να κατασκευαστεί με τον τρόπο 

που θα κατασκευάζονταν αν ήταν επικεφαλίδα (βλέπε στα παρακάτω 

παραδείγματα 410 “William Hayes Fogg Art Museum” και “Museum of Indian Art 

(Γερμανία)” (LCRI 26.3). 

 

Ωστόσο, αν η επικεφαλίδα (210) δεν είναι στα αγγλικά αλλά υπάρχει διαφορετική 

μορφή του ονόματος του συλλογικού οργάνου στα αγγλικά, τότε κάνετε 

παραπομπές και από τις διαφορετικές μορφές που αφορούν την αγγλική μορφή 
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(LCRI 26.3). Κάνετε δηλαδή παραπομπή και από τη μορφή του ονόματος στα 

αγγλικά ως υποεπικεφαλίδα κάτω από το ανώτερο ή σχετικό συλλογικό όργανο 

(βλέπετε 410 “Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz. Museum of Indian 

Art”). 

 

210   02  $a Fogg Art Museum 

410   02  $a William Hayes Fogg Art Museum 

410   02  $a Harvard University 

                $b Fogg Art Museum 

όχι και 

410   02  $a Harvard University 

                $b William Hayes Fogg Art Museum 

 

210   02  $a Museum für Indische Kunst   

                $c (Γερμανία) 

410   02  $a Museum of Indian Art 

                $c (Γερμανία) 

410   02  $a Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz 

                $b Museum für Indische Kunst 

410   02  $a Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz 

                $b Museum of Indian Art 

 

Αρ. καθιερωμένης εγγραφής ΕΒΕ: 315994 

000   __  02093cx b2200241 4500 

005   __  20200925153429.0 

017   7_  $a  1763145856897522920344 

                $2  viaf 

017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/1763145856897522920344 

                $2  viaf 

035   __  $a  (GR-AtEVE)A315994 

                $z  (GR-AtEVE)A316296 

100   __  $a  20170309agrey50 ga0 

106 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεματική επικεφαλίδα  __  $a  0 

210   02  $a  Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών 

410   01  $a  Ελλάς 

                $b  Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 

                       Κληρονομιάς 

                $b  Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών 

410   02  $a  Archaeological Institute of Thessalian Studies 

410   01  $a  Ελλάς 

                $b  Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 

                      Κληρονομιάς 

                $b  Archaeological Institute of Thessalian Studies 

410   02  $a  Archaiologiko Institouto Thessalikōn Spoudōn 

801   __  $a  GR 

http://viaf.org/viaf/1763145856897522920344


Σελίδα | 14 
 

 

                $b  AtEVE 

810   __  $a  Τεκμήριο: Αρχαία θέατρα στη Θεσσαλία, 2011: 

                $b  σ.τ. (Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών) 

810   __  $a  Τεκμήριο: Μυκηναϊκός οικισμός Διμηνίου-Ιωλκός, 2014: 

                $b  εσωτερικό εξωφύλλου (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Γενική Γραμματεία ΥΠ.ΠΟ.Α., Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών· 

Ministry of Culture and Sports, General Secretariat of Culture and Sports, 

General Directorate of Antiquities and Cultural Heritage, Archaeological 

Institute of Thessalian Studies) 

810   __  $a  LC/NACO (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία 

προσπέλασης 9 Σεπτεμβρίου 2020 

                $b  (επικεφαλίδα: Archaiologiko Institouto Thessalikōn Spoudōn) 

856   4_  $u  http://id.loc.gov/authorities/names/no2015047550 

 

Στις παραπομπές αυτές το ανώτερο ή σχετικό συλλογικό όργανο πρέπει να είναι 

στην καθιερωμένη μορφή.  

410   01  $a  Ελλάς 

                $b  Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 

                       Κληρονομιάς 

            $b [εδώ προσθέτετε τις παραλλαγές του ονόματος] 

 

Στο τεκμήριο «Μυκηναϊκός οικισμός Διμηνίου-Ιωλκός» της προηγούμενης 

καθιερωμένης εγγραφής το όνομα του ανώτερου οργάνου εμφανίζεται με μη-

καθιερωμένες μορφές. Εδώ όμως θα χρησιμοποιηθεί στην καθιερωμένη του 

μορφή. Αν δεν έχει καθιερωθεί το ανώτερο συλλογικό όργανο πρέπει πρώτα να 

δημιουργήσετε μία νέα εγγραφή για αυτό.  

Οι παραλλαγές του ανώτερου οργάνου θα χρησιμοποιηθούν μόνο στην 

καθιερωμένη εγγραφή του ανώτερου οργάνου. 

 

d) Παραπομπές κάτω από ονόματα κυβερνήσεων  
             (LCRI 26.3A7) 

Αν ένα κυβερνητικό συλλογικό όργανο καθιερώνεται σε ευθεία μορφή, κάνετε 
παραπομπή ως υποεπικεφαλίδα της κυβέρνησης που το δημιούργησε ή το ελέγχει 
(δείτε και το AACR2 24.17 και τα παρακάτω παραδείγματα 1, 2 3 και 4). Κάνετε 
αυτήν την παραπομπή από το όνομα που έχει επιλεγεί ως επικεφαλίδα (210) και 
το αγγλικό όνομα (π.χ. τελευταίο 410 $b στο παράδειγμα 2) αν ως επικεφαλίδα 
έχει επιλεγεί μια μορφή σε άλλη γλώσσα. 
 

Παράδειγμα 1 

210   02  $a  Bibliothèque nationale 

                $c  (Γαλλία) 

410   01  $a  Γαλλία 

           $b  Bibliothèque nationale 
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Παράδειγμα 2 

210   02  $a  Centre d'étude de la population et de la famille 

                $c  (Βέλγιο) 

410   02  $a  Population and Family Study Centre 

                $c  (Βέλγιο) 

410   02  $a Centrum voor Bevolkungs- en Gezinsstudien 

                $c  (Βέλγιο) 

410   01  $a Βέλγιο 

                $b Centre d'étude de la population et de la famille 

410   01  $a Βέλγιο   

                $b Population and Family Study Centre 

 

όχι και 

410   01  $a Βέλγιο 

                $b Centrum voor Bevolkungs- en Gezinsstudien 

 

(γιατί το 410 $b δεν είναι στα αγγλικά και δεν είναι η καθιερωμένη 

μορφή του ονόματος) 

 

Αν το όνομα του οργάνου περιλαμβάνει το όνομα ή την συντομογραφία του 

ονόματος της κυβέρνησης με τη μορφή ουσιαστικού (π.χ. «της Ελλάδος»), κάνετε 

την παραπομπή κάτω από την κυβέρνηση αφαιρώντας από το όνομα του 

οργάνου το όνομα της κυβέρνησης (βλ. παρακάτω το 410 στο παράδειγμα 3 και 

το πρώτο και τελευταίο 410 στο παράδειγμα 4). Μην το κάνετε αυτό αν με αυτόν 

τον τρόπο αλλοιώνεται η πληροφορία. 

Σημείωση: Στις παραπομπές κάτω από το όνομα της κυβέρνησης ο                    

δεύτερος δείκτης είναι 1.     

 

Παράδειγμα 3 

210   02  $a  Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 

410   01  $a  Ελλάς 

                $b  Εθνική Βιβλιοθήκη 

 

Παράδειγμα 4 

210   02  $a  Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος,  

                       Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου 

410   01  $a  Μύκονος (Ελλάς : Δήμος) 

                $b  Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος,  

                       Παιδείας και Ανάπτυξης 

410   02  $a  Mykonos Public Welfare Enterprise for the  

                        Environment, Education and Development 

410   01  $a  Μύκονος (Ελλάς : Δήμος) 

                 $b  Public Welfare Enterprise for the Environment,  

 Education and Development 
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5. Συλλογικό όργανο που αναγράφεται ως εξαρτώμενο (γενικοί 

κανόνες) 

(AACR2 24.13 και 24.14 και παραπομπές 26.3Α7) 

 

Αναγράψτε εξαρτώμενο ή σχετιζόμενο όργανο ως υποεπικεφαλίδα του ονόματος 

του οργάνου από το οποίο εξαρτάται ή με το οποίο σχετίζεται αν ανήκει σε μία ή 

περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες (περιπτώσεις 1-6). Κάντε το άμεση 

ή έμμεση υποεπικεφαλίδα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κανόνα AACR2 24.14. 

Παραλείψτε από την υποεπικεφαλίδα το όνομα ή τη συντομογραφία του 

ονόματος του ανώτερου ή σχετιζόμενου οργάνου που είναι όνομα ουσιαστικό, 

εκτός και αν η παράλειψη οδηγεί σε επικεφαλίδα χωρίς νόημα (AACR2 24.13.Α). 

 

Περίπτωση 1 

Όνομα που περιέχει όρο ο οποίος εξ ορισμού υπονοεί ότι το όργανο είναι τμήμα 

ενός άλλου (π.χ. Υπηρεσία, Τμήμα, Τομέας) 

210 02 $a Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 

                        $b Τμήμα Καταλόγων 

 

Περίπτωση 2 

Όνομα που περιλαμβάνει λέξη που συνήθως υποδηλώνει διοικητική εξάρτηση 

(π.χ. Επιτροπή), με την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει το όνομα 

του ανώτερου οργάνου για την ταύτιση του εξαρτώμενου οργάνου. 

Συμβουλευτείτε το LCRI 24.13, Type 2 για λίστα λέξεων που υποδηλώνουν 

διοικητική εξάρτηση στα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά.  

210 02  $a  Κοινωνία των Εθνών 

                          $b  Comité technique pour le jaugeage maritime 

 

Περίπτωση 3 

Όνομα που είναι γενικό ή που απλώς δηλώνει γεωγραφική, χρονολογική, 

αριθμητική ή αλφαβητική υποδιαίρεση ανώτερου οργάνου. 

210 02 $a Διεθνής Αμνηστία 

                         $b Ελληνικό Τμήμα 

 

Περίπτωση 4 

Όνομα που δε δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι συλλογικό όργανο. 

210 02 $a British Library 

                        $b Collection Development 

Περίπτωση 5 

Όνομα πανεπιστημιακού τμήματος, σχολής, κολλεγίου, ινστιτούτου κ.λπ. που 

δηλώνει συγκεκριμένο κλάδο σπουδών.  

210   02  $a  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

                  $b  Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

 

Περίπτωση 6 
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Όνομα που περιλαμβάνει ολόκληρο το όνομα του ανώτερου ή συγγενούς 

οργάνου. 
   210 02 $a Trinity College   

   $c (Δουβλίνο, Ιρλανδία) 

   $b Library 

   $b Friends 

(Όνομα: Friends of the Library of Trinity College) 

 

6. Συλλογικό όργανο που αναγράφεται ως εξαρτώμενο (ειδικές 

περιπτώσεις)  

 

a) Κυβερνητικές υπηρεσίες που αναγράφονται ως εξαρτώμενες 
(AACR2 24.18, 11 περιπτώσεις) 

 

Περίπτωση 1 

Φορέας με όνομα που περιλαμβάνει όρο που εξ’ ορισμού υπονοεί ότι το όργανο 

αποτελεί τμήμα άλλου οργάνου (π.χ. Υπηρεσία, Διεύθυνση, Τμήμα, Τομέας, 

Κλάδος και τα αντίστοιχά τους σε άλλες γλώσσες) 

 

210 01 $a  Ελλάς  

                      $b  Αρχαιολογική Υπηρεσία             

 

Περίπτωση 2 

Φορέας με όνομα που περιλαμβάνει λέξη που συνήθως, στην ορολογία της 

κυβέρνησης την οποία αφορά, υποδηλώνει διοικητική εξάρτηση (π.χ. Επιτροπή) 

με την προϋπόθεση ότι το όνομα της κυβέρνησης είναι απαραίτητο για την 

ταύτιση της υπηρεσίας. 

 

210 01 $a  Μεγάλη Βρετανία  

    $b  Committee on Higher Education 

 

Περίπτωση 3 

Φορέας με όνομα που είναι γενικό ή που δεν υποδηλώνει τίποτα άλλο εκτός από 

γεωγραφική, χρονολογική, αριθμητική ή αλφαβητική υποδιαίρεση της 

κυβέρνησης ή μιας από τις υπηρεσίες της που αναγράφονται ως εξαρτώμενες. 

 

210 01 $a  Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

  $b  National Labor Relations Board 

  $b  Library  

(όνομα: Library) 

Δείτε το AACR 2 στο σημείο αυτό για περισσότερες πληροφορίες. 

 

Περίπτωση 4 

Φορέας με όνομα που δε δημιουργεί την εντύπωση ότι πρόκειται για συλλογικό 

όργανο και δεν περιέχει το όνομα της κυβέρνησης. 
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210 01 $a Καναδάς 

  $b Ocean and Aquatic Services 

 

(όνομα: Ocean and Aquatic Services) 

 

Περίπτωση 5 

Φορέας που είναι υπουργείο ή παρόμοια ανώτερη εκτελεστική υπηρεσία (δηλαδή 

φορέας που δεν έχει άλλον ανώτερο από αυτόν φορέα) 

 

210   01  $a  Ελλάς 

                $b  Υπουργείο Πολιτισμού 

 

210   01  $a  Βέλγιο 

                $b  Ministère des finances 

 

Περίπτωση 6  

Νομοθετικό σώμα (βλ. και AACR2 24.21)  

 

210   01  $a  Ελλάς 

     $b  Βουλή 

 

Περίπτωση 7  

Δικαστήριο (βλ. και AACR2 24.23) 

 

210   01  $a  Ελλάς 

     $b  Άρειος Πάγος 

 

Περίπτωση 8 

Κύρια υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων μιας κυβέρνησης (βλ. και AACR2 24.24) 

 

210   01  $a  Γαλλία  

     $b Armée 

 

Περίπτωση 9 

Αρχηγός κράτους ή κυβέρνησης (βλ. και AACR2 24.20) 

 

210   01  $a  Ελλάς 

                $b Πρωθυπουργός 

 

(Δείτε AACR2 24.20 για τις προσθήκες που γίνονται στην επικεφαλίδα και AACR2 

21.4.Δ για το πότε χρησιμοποιούνται αυτές οι επικεφαλίδες ως 7ΧΧ. Αυτές οι 

επικεφαλίδες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θέμα (βλ. SHM, H430).) 

 

Περίπτωση 10 

Πρεσβεία, Προξενείο, κ.λπ. (βλ. και AACR2 24.25) 
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210   01  $a  Ελλάς  

     $b Πρεσβεία (Αργεντινή) 

 

210   01  $a Ισπανία 

                $b Embajada (Γαλλία) 

 

Περίπτωση 11 

Αντιπροσωπεία σε διεθνές ή διακυβερνητικό όργανο (βλ. και AACR2 24.26) 

 

210   01  $a  Ελλάς  

             $b Αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη 

 

b) Θρησκευτικά όργανα και αξιωματούχοι 

 (AACR2 24.27.Γ2)           

Αρ. καθιερωμένης εγγραφής EBE: 112784 

000   __  02789cx b2200289 4500 

005   __  20191004113352.0 

017   7_  $a  Q1249366 

                $2  wikidata 

017   7_  $a  http://www.wikidata.org/entity/Q1249366 

                $2  uri 

017   7_  $a  124618811 

                $2  viaf 

017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/124618811 

                $2  uri 

035   __  $a  (GR-AtEVE)A112784 

100   __  $a  20141009agrey5005 ga0 

106 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεματική επικεφαλίδα  __  $a  0 

210   02  $a  Εκκλησία της Ελλάδος 

                $b  Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών 

410   02  $5  n 

                $2  former type nlg 

                $a  Αρχιεπισκοπή Αθηνών 

410   02  $a  Εκκλησία της Ελλάδος 

                $b  Αρχιεπισκοπή Αθηνών 

410   02  $a  Εκκλησία της Ελλάδος 

                $b  Holy Archdiocese of Athens 

410   02  $a  Εκκλησία της Ελλάδος 

                $b  Archiepiskopē Athēnōn 

801   __  $a  GR 

                $b  AtEVE 

810   __  $a  Τεκμήριο: Αγωγή, 2018: 

                $b  εξώφυλλο (Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών) 

http://www.wikidata.org/entity/Q1249366
http://viaf.org/viaf/124618811
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810   __  $a  ΕΒΕ (βάση δεδομένων), ημ/νία προσπέλασης 4 Οκτωβρίου 2019 

                $b  (επικεφαλίδα: Αρχιεπισκοπή Αθηνών) 

810   __  $a  Τεκμήριο: Γενική επισκόπησις της πνευματικής και κοινωνικής 

δράσεως της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, 1936 

810   __  $a  Ο ιστότοπός της, ημ/νία προσπέλασης 11 Σεπτεμβρίου 2019: 

                $b  αρχική σελίδα (Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών), ιστοσελίδα κεντρική 

οργάνωση (η έδρα της βρίσκεται στην οδό Αγίας Φιλοθέης 21), ιστοσελίδα 

ιστορία της Εκκλησίας των Αθηνών (η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών περιλαμβάνει 

τούς δήμους Αθηναίων, Δάφνης, Ζωγράφου, Παλαιού Ψυχικού, Νέου Ψυχικού, 

Καλλιθέας, Μοσχάτου, Ηλιουπόλεως, Αγίου Δημητρίου, Χαλανδρίου, Πεντέλης, 

Βριλησσίων, Ταύρου, Αγίας Παρασκευής, Χολαργού, Παπάγου, Φιλοθέης, 

Γαλατσίου και Αγίων Αναργύρων) 

810   __  $a  Ιστότοπος Ecclesia.gr, ημ/νία προσπέλασης 27 Σεπτεμβρίου 2019: 

                $b  ιστοσελίδα μητροπόλεις (Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών), αγγλική 

εκδοχή ιστοσελίδας (Holy Archdiocese of Athens) 

810   __  $a  LC/NACO (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία 

προσπέλασης 27 Σεπτεμβρίου 2019 

                $b  (επικεφαλίδα: Orthodoxos Ekklēsia tēs Hellados. Archiepiskopē 

Athēnōn) 

856   4_  $u  http://id.loc.gov/authorities/names/no91012158 

999   __  $f  136611 

 

7,  Παραπομπές σε συλλογικό όργανο που αναγράφεται ως εξαρτώμενο 

a. Διαφορετικές μορφές της επικεφαλίδας 

 (AACR2 26.3A7) 

Κάνετε παραπομπή του ονόματος με τη μορφή υποεπικεφαλίδας κάτω από το 

αμέσως υπέρτερο συλλογικό όργανο αν αυτό αναφέρεται (βλέπετε 410 

“Ουαϊόμινγκ. State Dept. of Economic Planning and Development. Mineral 

Development Division”) (AACR2 26.3Α7). 

 

Κάνετε μία παραπομπή για κάθε διαφορετική μορφή του ονόματος του 

συλλογικού οργάνου. Αυτή η παραπομπή πρέπει να κατασκευαστεί με τον τρόπο 

που θα κατασκευάζονταν αν ήταν επικεφαλίδα (βλέπετε 410 “Ουαϊόμινγκ. 

Mineral Division”) (LCRI 26.3). 

 

Ωστόσο αν η επικεφαλίδα (210) δεν είναι στα αγγλικά, αλλά υπάρχει διαφορετική 

μορφή του ονόματος στα αγγλικά, τότε κάνετε παραπομπές και από τις 

διαφορετικές μορφές που αφορούν την αγγλική μορφή. Κάνετε δηλαδή και 

παραπομπή από τη μορφή του ονόματος στα αγγλικά με τη μορφή 

υποεπικεφαλίδας κάτω από το αμέσως υπέρτερο συλλογικό όργανο (βλέπετε 

410 Βέλγιο. Ministère des travaux publics et de la reconstruction. Administration 

of Urbanism and Spatial Planning) (LCRI 26.3). 
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210 01 $a  Ουαϊόμινγκ 

             $b  Mineral Development Division 

 

410 01 $a  Ουαϊόμινγκ 

             $b  Mineral Division 

410 01 $a  Ουαϊόμινγκ  

    $b State Dept. of Economic Planning and Development 

             $b  Mineral Development Division 

 

όχι και 

410 01 $a  Ουαϊόμινγκ 

    $b State Dept. of Economic Planning and Development 

  $b Mineral Division 

 

210 01 $a  Βέλγιο 

  $b Administration de l'urbanisme et de l'aménagement du 

        territoire 

410 01 $a  Βέλγιο 

    $b Administration of Urbanism and Spatial Planning 

410 01 $a  Βέλγιο 

  $b Bestuur van de Stedebouw en de Ruimtelijke Ordening 

410 01 $a  Βέλγιο 

    $b Ministère des travaux publics et de la reconstruction 

     $b Administration de l'urbanisme et de l'aménagement du     

                   territoire 

410 01 $a  Βέλγιο 

    $b Ministère des travaux publics et de la reconstruction 

      $b Administration of Urbanism and Spatial Planning 

 

όχι και 

 

410 01 $a  Βέλγιο  

    $b Ministère des travaux publics et de la reconstruction 

  $b Bestuur van de Stedebouw en de Ruimtelijke Ordening 

 

(γιατί το 2ο 410 $b δεν είναι στα αγγλικά και δεν είναι η καθιερωμένη 

μορφή του ονόματος) 

 

Παραδείγματα 

AACR2 24.13A, Περίπτωση 2 

Αρ. καθιερωμένης εγγραφής ΕΒΕ: 307771 
000   __  00941nx a2200133 4500 
005   __  20170515083123.0 

     017   7_  $a  459158790508438850786  

                     $2  viaf 
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     017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/459158790508438850786 

                $2  uri 
035   __  $a  (GR-AtEVE)A307771 
100   __  $a  20160714agrey50 ga0 
106   __  $a  0 
152   __  $b  CO 
210   02  $a  Κοινωνία των Εθνών 
                $b  Comité technique pour le jaugeage maritime 
410   02  $a  Κοινωνία των Εθνών 
                 $b  Permanent Committee on Ports and Maritime 
                        Navigation 
                $b  Comité technique pour le jaugeage maritime 

810   __  $a  Τεκμήριο: Rapport sur les différences qui existent entre les règles 
applicables en matière de jaugeage, ainsi qu' entre les diverses modalités 
d'application de ces règles dans les différents pays et sur l'établissement 
d'une méthode uniforme de jaugeage, 1928: 
                $b  εξώφυλλο (Société des Nations, Commission consultative et 
technique des communications et du transit, Comité permanent des ports et 
de la navigation maritime, Comité technique pour le jaugeage maritime) 
 
Κατά την καθιέρωση της επικεφαλίδας (210) παραλείπουμε τα ενδιάμεσα 
στοιχεία στην ιεραρχία, αν το όνομα του εξαρτώμενου οργάνου δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί ή δεν είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθεί από άλλο όργανο που 
αναγράφεται υπό το όνομα του ίδιου ανώτερου ή σχετιζόμενου οργάνου. Στην 
περίπτωση που αυτό δεν ισχύει παρεμβάλουμε το όνομα του κατώτερου 
στοιχείου στην ιεραρχία (AACR2 24.14). Στην παραπάνω περίπτωση δεν 
μπορεί να υπάρχει δεύτερη «Comité technique pour le jaugeage maritime» 
στην Κοινωνία των Εθνών.  
Σύμφωνα με το AACR2 26.3Α7 στην περίπτωση που το συλλογικό όργανο για 
το οποίο δημιουργείται η καθιερωμένη εγγραφή είναι εξαρτώμενο από κάποιο 
άλλο, πρέπει να κάνουμε μία παραπομπή (410) από το αμέσως ανώτερο 
συλλογικό όργανο. Για το «Comité technique pour le jaugeage maritime» το 
αμέσως ανώτερο συλλογικό όργανο είναι το «Comité permanent des ports et 
de la navigation maritime» (δείτε το 810 $b). Στην παραπομπή αυτή το όνομα 
του αμέσως ανώτερου συλλογικού οργάνου πρέπει να είναι στην 
καθιερωμένη μορφή (Κοινωνία των Εθνών. Permanent Committee on Ports 
and Maritime Navigation). 
Σημείωση: Για το «Κοινωνία των Εθνών. Permanent Committee on Ports and 
Maritime Navigation» πρέπει να δημιουργηθεί νέα καθιερωμένη εγγραφή αν 
δεν υπάρχει ήδη.  
Περισσότερες πληροφορίες στο: NACO Participants Manual, Section I. New 
Authority Records, 4XX and 5XX Cross-references -- General Overview, 
ενότητα ΙΙΙ. 

 

AACR2 24.13A, Περίπτωση 5. 

 

http://viaf.org/viaf/459158790508438850786
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Αρ. καθιερωμένης εγγραφής ΕΒΕ: 321735 

000   __  02120cx b2200229 4500 

005   __  20200914162057.0 

017   7_  $a  134334555  

                $2  viaf 

017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/134334555 

                $2  uri 

035   __  $a  (GR-AtEVE)A321735 

100   __  $a  20170503agrey50 ga0 

106 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεματική επικεφαλίδα  __  $a  0 

210   02  $a  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

                $b  Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

410   02  $a  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

                $b  Φιλοσοφική Σχολή 

                 $b Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

410   02  $a  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

                 $b  School of History and Archaeology 

410   02  $a  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

               $b  Φιλοσοφική Σχολή 

               $b  School of History and Archaeology 

410   02  $a  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

                $b  Tmēma Historias kai Archaiologias 

801   __  $a  GR 

                $b  AtEVE 

810   __  $a  Τεκμήριο: Η κεραμική της αρχαϊκής εποχής στο Βόρειο Αιγαίο και 

την περιφέρειά του (700-480 π.Χ.), 2012: 

                $b  σ.τ. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας) 

810   __  $a  Ιστότοπος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ημ/νία 

προσπέλασης 14 Σεπτεμβρίου 2020: 

                $b  ιστοσελίδα Φιλοσοφική Σχολή (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης· Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας· ανήκει στη Φιλοσοφική 

Σχολή), αγγλική εκδοχή ιστοσελίδας (Aristotle University of Thessaloniki, 

Faculty of Philosophy, School of History and Archaeology) 

810   __  $a  LC/NACO (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία 

προσπέλασης 14 Σεπτεμβρίου 2020 

                $b  (επικεφαλίδα: Aristoteleio Panepistēmio Thessalonikēs. Tmēma 

Historias kai Archaiologias) 

856   4_  $u  http://id.loc.gov/authorities/names/nr93009906 
 
Σύμφωνα με το AACR2 24.14 στην επικεφαλίδα (210) παραλείπουμε τη 
“Φιλοσοφική Σχολή” εφόσον μέσα στο “Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης” μπορεί να υπάρξει μόνο ένα “Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας”. 
Οπότε η επικεφαλίδα είναι:  
 
210   02  $a  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

http://viaf.org/viaf/134334555
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                 $b  Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

 

Η παραπομπή για την αγγλική μορφή του ονόματος κατασκευάζεται σαν να 

ήταν επικεφαλίδα. Οπότε η παραπομπή είναι:  
 
410   02  $a  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
                  $b  School of History and Archaeology 
 
Κάνουμε παραπομπή από το αμέσως ανώτερο συλλογικό όργανο, εφόσον αυτό 
το γνωρίζουμε. Επαναλαμβάνουμε την παραπομπή για τη μορφή του ονόματος 
στα αγγλικά. Στις παραπομπές αυτές το όνομα του αμέσως ανώτερου συλλογικού 
οργάνου πρέπει να είναι στην καθιερωμένη μορφή. Αν δεν έχει ήδη καθιερωθεί, 
πρέπει να καθιερωθεί. 
 
410   02  $a  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

                 $b  Φιλοσοφική Σχολή 

                 $b  Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

 
410   02  $a  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
                 $b  Φιλοσοφική Σχολή 
                 $b  School of History and Archaeology 
 
Αρ. καθιερωμένης εγγραφής ΕΒΕ: 100711 
000   __  02697cx b22002533 4500 

005   __  20190115093030.0 

017   7_  $a  Q18668699 

                $2  wikidata 

017   7_  $a  http://www.wikidata.org/entity/Q18668699 

                $2  uri 

017   7_  $a  126721622 

                $2  viaf 

017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/126721622 

                $2  uri 

035   __  $a  (GR-AtEVE)A100711 

                $z  (GR-AtEVE)A337286 

                $z  (GR-AtEVE)A272586 

100   __  $a  20141009 grey50ga0  

106 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεματική επικεφαλίδα  __  $a  0 

210   02  $a  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

                 $b  Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών 

410   02  $a  Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη  

                $c  (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 

410   02  $a  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

                 $b  Φιλοσοφική Σχολή 

                 $b  Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών 

http://www.wikidata.org/entity/Q18668699
http://viaf.org/viaf/126721622
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410   02  $a   Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών 

                 $c  (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 

410   02  $a  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

                 $b  Institouto Neoellēnikōn Spoudōn 

410   02  $a  Hidryma Manolē Triantaphyllidē 

                 $c  (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 

410   02  $a  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

                 $b  Institute of Modern Greek Studies 

410   02  $a  Institute of Modern Greek Studies 

                $c  (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 

410   02  $a  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

                 $b  Φιλοσοφική Σχολή 

                 $b Institute of Modern Greek Studies 

410   02  $a  Manolis Triandaphyllidis Foundation  

                 $c  (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 

801   __  $a  GR 

                $b  AtEVE 

810   __  $a  Τεκμήριο: Ιστορία της θεωρίας της λογοτεχνίας, 2013: 

                $b  τ.7, σ.τ. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο 

Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη]) 

810   __  $a  LC/NACO (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία 

προσπέλασης 26 Απριλίου 2017 

                $b  (επικεφαλίδα: Aristoteleio Panepistēmio Thessalonikēs. Institouto 

Neoellēnikōn Spoudōn· παραλλαγή: Hidryma Manolē Triantaphyllidē 

(Aristoteleio Panepistēmio Thessalonikēs) 

810   __  $a  Ιστότοπος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ημ/νία 

προσπέλασης 26 Απριλίου 2017: 

                $b  ιστοσελίδα Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη 

Τριανταφυλλίδη] (το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη 

Τριανταφυλλίδη) είναι παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και 

ιδρύθηκε το 1959), αγγλική εκδοχή ιστοσελίδας (Institute of Modern Greek 

Studies [Manolis Triandaphyllidis Foundation])  

856   4_  $u  http://id.loc.gov/authorities/names/nr94008993  

999   __  $f  122287 

 
Συμβουλευτείτε το AACR2 24.14 «Άμεση ή έμμεση επικεφαλίδα». Για τις 
παραπομπές συλλογικών οργάνων συμβουλευτείτε το AACR2 26.3Α7 και το LCRI 
26.3.  
Για το «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Φιλοσοφική Σχολή» θα 
πρέπει να δημιουργηθεί νέα καθιερωμένη εγγραφή αν δεν υπάρχει ήδη (βλ. NACO 
Participants Manual, Section I. New Authority Records, 4XX and 5XX Cross-
references --General Overview, ενότητα ΙΙΙ). 
 
Προσέξτε ότι το όνομα του συλλογικού οργάνου που χρησιμοποιείται σαν 
προσδιορισμός στο $c των 410 πρέπει να είναι στην καθιερωμένη μορφή 

http://id.loc.gov/authorities/names/nr94008993


Σελίδα | 26 
 

 

σύμφωνα με το AACR2 24.4Γ7. Όλες οι παραπομπές (4ΧΧ) ακολουθούν τους 
ίδιους κανόνες που ακολουθούν οι επικεφαλίδες (2ΧΧ) (AACR2 26.1Α). 
 

b. Παραπομπές από αντεστραμμένες μορφές του ονόματος για 

κυβερνητικά όργανα 

 (LCRI 26.3A See references, ενότητα “References from Inverted Names of 
Government Subheadings”) 

 

Κάνετε ανεστραμμένες παραπομπές (κάτω από το όνομα κυβέρνησης) από το 

γενικό όρο μέσα στο όνομα που δηλώνει το είδος του φορέα (Υπουργείο, Τμήμα 

κ.λπ.), όταν αυτού του όρου προηγείται λέξη ή λέξεις που μπορεί να μην 

αναγνωριστούν ως τμήμα του ονόματος του οργάνου. 

 

210   01  $a Μίσιγκαν  

       $b State Dept. of Education 

410   01  $a Μίσιγκαν  

     $b Dept. of Education, State 

 

Κάνετε ανεστραμμένες παραπομπές (κάτω από το όνομα κυβέρνησης) από την 

πρώτη λέξη κλειδί μέσα στο όνομα και από τη λέξη κλειδί στα αγγλικά αν το 

όνομα του φορέα δεν έχει καθιερωθεί στα αγγλικά. 

 

210   01  $a Ινδία 

     $b Ministry of Health 

410   01  $a Ινδία 

       $b Health, Ministry of 

 

210   01  $a  Ελλάς 

                $b  Υπουργείο Πολιτισμού 

410   01  $a  Ελλάς 

                $b  Πολιτισμού, Υπουργείο 

410   01  $a  Ελλάς 

                $b  Ministry of Culture 

410   01  $a  Ελλάς 

                $b  Culture, Ministry of 

 

Κάνετε παραπομπές σαν τις παραπάνω μόνο για επικεφαλίδες που έχουν 

καθιερωθεί ως άμεση υποεπικεφαλίδα κάτω από το όνομα της κυβέρνησης 

(π.χ. Ελλάς. Υπουργείο Πολιτισμού). Μην κάνετε τέτοιες παραπομπές όταν το 

συλλογικό όργανο καθιερώνεται κατευθείαν κάτω από το όνομά του και όχι ως 

εξαρτώμενο από το όνομα μιας κυβέρνησης. 

 

Παραδείγματα 

 

Αρ. καθιερωμένης εγγραφής ΕΒΕ: 57279  
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000   __  02897cx b2200361 4500 

005   __  20200914094120.0 

010   __  $a  0000000109442364 

017   7_  $a  145693788 

                $2  viaf 

017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/145693788 

                $2  uri 

017   7_  $a  Q16331895 

                $2  wikidata 

017   7_  $a  http://www.wikidata.org/entity/Q16331895 

                $2  uri 

035   __  $a  (GR-AtEVE)A57279 

100   __  $a  20141009agrey50 ga0 

106 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεματική επικεφαλίδα  __  $a  0 

210   01  $a  Ελλάς 

                $b  Υπουργείο Πολιτισμού 

410   01  $a  Ελλάς 

                $b  Πολιτισμού, Υπουργείο 

410   01  $a  Ελλάς 

                $b  Ministry of Culture 

410   01  $a  Ελλάς 

                $b  Culture, Ministry of  

410   02  $a  ΥΠ.ΠΟ. 

410   02  $a  ΥΠΠΟ 

410   01  $a  Ελλάς 

                $b  Hypourgeio Politismou 

510   01  $9  326841 

                $5  b 

                $a  Ελλάς 

                $b  Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 

510   01  $9  249217 

     $5  a               

        $a  Ελλάς 

                $b  Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών 

801   _0  $a  GR 

                $b  AtEVE 

810   __  $a  Τεκμήριο: Νέο Μουσείο Ακρόπολης, διεθνής αρχιτεκτονικός 

διαγωνισμός, [Διακήρυξη], 1989: 

                $b  εξώφυλλο (Υπουργείο Πολιτισμού· Ministry of Culture) 

810   __  $a  Τεκμήριο: Ετήσια Ημερίδα 2008 Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων 

Τέχνης του ΥΠ.ΠΟ., 2009 

810   __  $a  Τεκμήριο: Μελέτη τεκμηρίωσης τριών υποστέγων του κρατικού 

εργοστασίου αεροπλάνων στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού (πρώην διεθνής 

αερολιμένας Αθηνών), για τον χαρακτηρισμό τους ως διατηρητέων από το ΥΠΠΟ, 

http://viaf.org/viaf/145693788
http://www.wikidata.org/entity/Q16331895
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βάσει του Ν. 3028/2002 περί προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, 2007 

810   __  $a  Ιστότοπος Βικιπαίδεια, ημ/νία προσπέλασης 16 Ιουλίου 2020: 

                $b  στο λήμμα Υπουργείο Πολιτισμού (Υπουργείο Πολιτισμού· 

δημιουργήθηκε το 1985· είχε ως καθήκοντα την προστασία, τη διάσωση και 

προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη των τεχνών στην 

Ελλάδα· το 2009 συγχωνεύθηκε με το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης στο 

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού) 

810   __  $a  LC/NACO (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία προσπέλασης 

16 Ιουλίου 2020 

                $b  (επικεφαλίδα: Greece. Hypourgeio Politismou) 

856   4_  $u  http://id.loc.gov/authorities/names/no88005555 

999 __  $f  70435 

 

8. Παραπομπές «βλέπε επίσης» σε συλλογικό όργανο 

(LCRI 26.3B-C. See also references and Explanatory references) 

 

Ένα συλλογικό όργανο μπορεί: 

να αποκοπεί ένα κομμάτι του και να δημιουργήσει ένα νέο συλλογικό όργανο, ενώ 

το αρχικό συλλογικό όργανο συνεχίζει να υπάρχει. 

να αλλάξει όνομα (παράδειγμα 1 και 2) και έπειτα κάποιες φορές να επανέλθει 

στο προηγούμενο όνομά του (παράδειγμα 4).  

να συγχωνευθεί με κάποιο άλλο συλλογικό όργανο και να δημιουργήσουν ένα νέο 

συλλογικό όργανο (παράδειγμα 3). 

να απορροφηθεί από ένα άλλο συλλογικό  όργανο. 

να “σπάσει” σε δύο ή περισσότερα συλλογικά όργανα. 

 

Συμβουλευτείτε το LCRI 26.3B-C. για περισσότερα παραδείγματα και αναλυτικές 

οδηγίες. 

 

Παράδειγμα 1 

Το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού άλλαξε το όνομά του σε Ελληνικό Ίδρυμα 

Πολιτισμού 

 

1η καθιερωμένη εγγραφή 

210   02  $a  Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού 

                $c  (Αθήνα) 

510   02  $9  282555 

           $5  b               

                $a  Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού 

                $c  (Αθήνα)              

  

2η καθιερωμένη εγγραφή 

210   02  $a  Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού 

                $c  (Αθήνα) 

http://id.loc.gov/authorities/names/no88005555
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510   02  $9  71593 

        $5  a               

                $a  Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού 

                $c  (Αθήνα) 

 

 

Παράδειγμα 2 

Το International Union of American Republics μετονομάστηκε το 1910 σε Union 

of American Republics και το 1949 σε Organization of American States 

 

1η καθιερωμένη εγγραφή 

210   02  $a  International Union of American Republics 

510   02  $5 b 

       $a Union of American Republics 

 

2η καθιερωμένη εγγραφή 

210   02  $a Union of American Republics 

510   02  $5 a 

       $a International Union of American Republics 

510   02  $5 b 

       $a Organization of American States 

 

3η καθιερωμένη εγγραφή 

210   02  $a Organization of American States 

510   02  $5 a 

       $a Union of American Republics 

 

Κάνετε παραπομπές μόνο για να διασυνδέσετε αμέσως γειτονικές επικεφαλίδες, 

δημιουργώντας έτσι μια αλυσίδα διαδοχικών σχέσεων που οδηγεί από τη μία 

επικεφαλίδα στην άλλη, όπως το παραπάνω παράδειγμα. Αν μια επικεφαλίδα 

έπεται ή ακολουθεί την άλλη αλλά η σχέση τους δεν είναι ακριβώς διαδοχική 

(παρεμβάλλεται δηλαδή κάποιο άλλο συλλογικό όργανο) κάνετε 510 αλλά χωρίς 

$5. 

Αν η σχέση ανάμεσα στα συλλογικά όργανα δεν είναι ξεκάθαρη συμβουλευτείτε 

τα παραδείγματα 2 και 10 του LCRI 26.3B-C. 

 

Παράδειγμα 3 

Το 1954 το Screen Writers' Guild και το Radio Writers Guild συγχωνεύθηκαν στο 

Writers Guild of America, West. 

 

1η καθιερωμένη εγγραφή 

210   02  $a Screen Writers' Guild 

510   02  $5 b   

       $a Writers Guild of America, West 
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2η καθιερωμένη εγγραφή 

210   02  $a Radio Writers Guild 

510   02  $5 b   

       $a Writers Guild of America, West 

 

3η καθιερωμένη εγγραφή 

210   02  $a Writers Guild of America, West         

510   02  $5 a 

       $a Screen Writers' Guild 

510   02  $5 a   

       $a Radio Writers Guild 

 

Παράδειγμα 4 

Το όνομα του American-Asian Education Exchange άλλαξε το 1962 σε American 

Afro-Asian Education Exchange; το 1967 επανήλθε στο αρχικό του όνομα. 

  

1η καθιερωμένη εγγραφή 

210   02  $a American-Asian Education Exchange 

510   02  $a American Afro-Asian Education Exchange 

  

2η καθιερωμένη εγγραφή 

210   02  $a American Afro-Asian Education Exchange 

510   02  $a American-Asian Education Exchange 

 

Δεν κάνουμε $5 στην παραπάνω περίπτωση στα πεδία 510. Αν οι καθιερωμένες 

εγγραφές είχαν τεκμηριωθεί πριν το συλλογικό  όργανο επανέλθει στο αρχικό του 

όνομα, θα έπρεπε να περιέχουν και το $5 με τους κωδικούς a και b. Το $5 θα 

σβηστεί από τα 510 και στις 2 εγγραφές όταν το συλλογικό όργανο επανέλθει στο 

αρχικό του όνομα. 

 

Σημείωση: Αν θέλετε να αλλάξετε κάτι στα πεδία 5ΧΧ, παρακαλώ ξανατραβήξτε 

την καθιερωμένη εγγραφή στο 5ΧΧ και έπειτα κάνετε τις αλλαγές που θέλετε στο 

$5. Έχουμε παρατηρήσει ότι αν απλά σβήσετε το κωδικό από το $5 το koha δεν 

διατηρεί την αλλαγή που κάνατε αλλά επανέρχεται στην προηγούμενη μορφή του 

5ΧΧ.  

Συνέδριο – γενικές οδηγίες – επιλογή επικεφαλίδας 

 

Όταν καταλογογραφούμε πρακτικά συνεδρίου πρέπει να αποφασίσουμε αν το 

συνέδριο έχει «όνομα» σύμφωνα με το AACR2, αν δηλαδή το συνέδριο θεωρείται 

ότι είναι συλλογικό όργανο.  

Σύμφωνα με το AACR2 21.1B1 συλλογικό όργανο είναι ένας οργανισμός ή ομάδα 

προσώπων που ταυτίζεται με συγκεκριμένο όνομα και που δρα ως οντότητα. 

Για να αποφασίσετε αν ένα συνέδριο έχει όνομα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: 
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Α) τα αρχικά γράμματα των λέξεων που αναφέρονται σ’ αυτό πρέπει να 

γράφονται συστηματικά με κεφαλαία γράμματα (σε γλώσσα που χρησιμοποιεί 

κεφαλαία γράμματα για τα συλλογικά όργανα) και/ή οι λέξεις που περιγράφουν 

το συνέδριο να συνδέονται πάντα με οριστικό άρθρο (AACR2 21.1B1). 

Στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα τα περισσότερα κύρια ονόματα 

γράφονται με κεφαλαία γράμματα αλλά σε άλλες γλώσσες (π.χ. γαλλικά, ιταλικά) 

αυτό δεν ισχύει. Αν το συνέδριο είναι στα ελληνικά ή αγγλικά και τα αρχικά 

γράμματα είναι κεφαλαία, δε χρειάζεται το όνομα να συνδέεται με το οριστικό 

άρθρο για να θεωρήσετε ότι η πρώτη προϋπόθεση ισχύει. Το γεγονός ότι το όνομα 

του συνεδρίου είναι συστηματικά γραμμένο με κεφαλαία γράμματα είναι 

αρκετό. Στην περίπτωση γλωσσών όπου συνήθως τα συλλογικά όργανα δε 

γράφονται με κεφαλαία γράμματα (π.χ. γαλλικά, ιταλικά) πρέπει το συνέδριο να 

συνδέεται πάντα με οριστικό άρθρο για να θεωρηθεί ότι έχει όνομα. 

Αν το όνομα του συνεδρίου εμφανίζεται μόνο στη σελίδα τίτλου και είναι 

γραμμένο ολόκληρο με κεφαλαία γράμματα, δεν μπορούμε να κρίνουμε αν ισχύει 

αυτή η πρώτη προϋπόθεση. Αν ισχύουν οι επόμενες δύο προϋποθέσεις, θεωρήστε 

ότι το συλλογικό όργανο έχει όνομα. 

Β) Η λέξη «συνέδριο» ή μια άλλη αντίστοιχη λέξη πρέπει να περιλαμβάνεται μέσα 

στο όνομα του συνεδρίου. Το LCRI 21.1B1 αναφέρει:  

“Another important point to bear in mind when deciding whether a phrase is a 

name is that the phrase must include a word that connotes a meeting: 

“symposium”, “conference”, “workshop”, “colloquium”, etc.” 

210 12 $a Πανελλαδικό Συνέδριο Γυναικών 

210 12$a International Congress of South-East European Research 

       Studies 

210 12 $a Congrès archéologique de France 

Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα:  

Κάποια σημαντικά συνέδρια που καθιερώνονται κατ’ εξαίρεση ως συλλογικά 

όργανα ακόμη και αν δεν περιέχουν τέτοιο όρο μέσα στο όνομά τους, π.χ. 

Darmstädter Gespräch (LCRI 21.1B1). Συμβουλευτείτε το NACO.  

Ονόματα που συνδυάζουν ακρωνύμιο με συντομευμένη ή πλήρη μορφή της 

χρονολογίας (LCRI 21.1B1). Π.χ.:  

210 12 $a GAGETECH '92 

210 12 $a TOOLS Europe '92 

210 12 $a AFPAC 2000  

Ο «τίτλος» του συνεδρίου δεν είναι πάντα το ίδιο με το «όνομα» του συνεδρίου. Ο 

τίτλος του συνεδρίου βρίσκεται συνήθως μέσα σε εισαγωγικά και κάποιες φορές 

περιέχει τη λέξη «συνέδριο» αλλά όχι πάντα. Αν η λέξη «συνέδριο» ή μια 

αντίστοιχη λέξη περιέχεται μέσα στον τίτλο του συνεδρίου (δηλαδή μέσα στα 

εισαγωγικά), το συνέδριο θεωρείται ότι έχει όνομα. Αν η λέξη «συνέδριο» 

προηγείται του τίτλου του συνεδρίου (δηλαδή βρίσκεται πριν τα εισαγωγικά) και 

δε γράφεται με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα, δε θεωρείται τμήμα του ονόματος 

του συνεδρίου και το συνέδριο δε θεωρείται ότι έχει όνομα. Αν η λέξη «συνέδριο» 

προηγείται του τίτλου του συνεδρίου και γράφεται με κεφαλαίο το αρχικό 
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γράμμα αλλά δε συνδέεται γραμματικά με το υπόλοιπο όνομα του συνεδρίου, και 

πάλι το συνέδριο θεωρείται ότι δεν έχει όνομα.  

210 12 $a Colloque sur "L'église et la société rwandaise face au   génocide, 

10 ans après" (Αυτό το συνέδριο θεωρείται ότι έχει όνομα) 

 

Γ) οι λέξεις που αναφέρονται σε αυτό αποτελούν συγκεκριμένη ονομασία (κι όχι 

γενική περιγραφή) 

 

Σύμφωνα με το AACR2 21.1B1 ένα συλλογικό όργανο θεωρείται ότι έχει όνομα αν 

οι λέξεις που αναφέρονται σε αυτό αποτελούν συγκεκριμένη ονομασία και όχι 

γενική περιγραφή. Πρέπει να δίνεται αρκετή λεπτομέρεια για το συνέδριο (π.χ. ο 

αριθμός του, η συχνότητά του, το πότε έγινε).  

 

1.  Συνέδριο που αναγράφεται σε ευθεία μορφή 

 (AACR2 24.3ΣΤ, 24.7) 

a. Συνέδριο που έγινε μόνο μία φορά και δε θα επαναληφθεί 

 

Αρ. καθιερωμένης εγγραφής ΕΒΕ: 307685 

000   __  00717nx a2200133 4500 
005   __  20190125135746.0 
017   7_  $a  357158790509738850524 
                $2  viaf 
017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/357158790509738850524 
                $2  uri 
035   __  $a  (GR-AtEVE)A307685 
100   __  $a  20160621agrey50 ga0 
106 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεματική επικεφαλίδα  __  $a  0 
210   12  $a  Conference on "Public Health and Health Care in Greece and 
Bulgaria: the Challenge of Cross-border Collaboration" 
                $f  (2009 : 
                $e  Αλεξανδρούπολη, Ελλάς) 
801   __  $a  GR 
                $b  AtEVE 
810   __  $a  Τεκμήριο: Public health and health care in Greece and Bulgaria: the 
challenge of the cross-border collaboration, 2009: 
                $b  σ. 3 (Conference on "Public Health and Health Care in Greece and 
Bulgaria: the Challenge of the Cross-border Collaboration"· 8-10 Μαΐου 2009, 
Αλεξανδρούπολη) 
 
Σημείωση: Το όνομα του τόπου στο υποπεδίο $e πρέπει να είναι στη μορφή που 
είναι σωστή σύμφωνα με το AACR2: «Αλεξανδρούπολη, Ελλάς» και όχι 
«Αλεξανδρούπολη, Έβρος» (βλ. Ελληνικά γεωγραφικά ονόματα σ. 53). 
 

b. Σειρά αριθμημένων συνεδρίων με το ίδιο όνομα  

             (AACR2 24.7) 

 

http://viaf.org/viaf/357158790509738850524
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Αρ. καθιερωμένης εγγραφής ΕΒΕ: 290020 

000   __   cx b22 45  

005   __  20170515083312.0 

017   7_  $a  174158790509438850968 

                $2  viaf 

017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/174158790509438850968 

                $2  uri 

035   __  $a  (GR-AtEVE)A290020 

100   __  $a  20141009agrey50 ga0 

106 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεματική επικεφαλίδα  __  $a  0 

210   12  $a  Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

                $d  (11ο : 

                $f  2002 : 

                $e  Λάρισα, Ελλάς) 

410   12  $a  Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανελλήνιο 

410   12  $a  Panhellenic Conference of Academic Libraries 

                $d  (11ο : 

                $f  2002 : 

                $e  Λάρισα, Ελλάς) 

801   _0  $a  GR 

                $b  AtEVE 

810   __  $a  Τεκμήριο: Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ανοικτής και συνεχούς 

πρόσβασης, 2003: 

                $b  σ.τ. (11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών· 11th 

Panhellenic Conference of Academic Libraries· πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα 

στις 6, 7 και 8 Νοεμβρίου 2002) 

999   __  $f  397252 

 

Σημείωση: Το όνομα του τόπου στο υποπεδίο $e πρέπει να είναι στη μορφή που 

είναι σωστή σύμφωνα με το AACR2: «Λάρισα, Ελλάς» και όχι «Λάρισα» (βλ. 

Ελληνικά γεωγραφικά ονόματα σ. 53). 

Για το 410 “Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανελλήνιο” βλ. LCRI 26.3A See 

references, Ενότητα “References from Inverted Names of Conferences, 

Exhibitions, Fairs, Festivals, etc.” και παρακάτω. 

 
Αρ. καθιερωμένης εγγραφής ΕΒΕ: 307749  

000   __   cx b22 45  

005   __  20160708102538.0 

017   7_  $a  305158790748938852931 

                $2  viaf 

017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/305158790748938852931 

                $2  uri 

035   __  $a  (GR-AtEVE)A307749 

100   __  $a  20160708agrey50 ga0 

106 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεματική επικεφαλίδα  __  $a  0 

http://viaf.org/viaf/174158790509438850968
http://viaf.org/viaf/305158790748938852931
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210   12  $a International Conference for Entrepreneurship, Innovation and 

Regional Development 

                $d  (2ο : 

                $f  2009 : 

                $e  Θεσσαλονίκη, Ελλάς) 

410   12  $a  Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional    

                       Development, International 

410   12  $a  ICEIRD 2009 

                 $f  (2009 : 

                 $e  Θεσσαλονίκη, Ελλάς) 

410    12  $a International Conference on Entrepreneurship, Innovation and 

Regional Development 

                 $d  (2ο : 

                 $f  2009 : 

                 $e  Θεσσαλονίκη, Ελλάς) 

801   __  $a  GR 

                $b  AtEVE 

810   __  $a Τεκμήριο: 2nd International Conference for Entrepreneurship, 

Innovation and Regional Development, 2009: 

               $b σ.τ. (ICEIRD2009), εξώφυλλο (2nd International Conference on 

Entrepreneurship, Innovation and Regional Development) 

 
Για το 410 “Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional  

Development, International” βλ. LCRI 26.3A See references, Ενότητα “References 

from Inverted Names of Conferences, Exhibitions, Fairs, Festivals, etc.” και 

παρακάτω. 

 

Αρ. καθιερωμένης εγγραφής ΕΒΕ: 304034  
000   __  00773cx a2200145 4500 
005   __  20160822104642.0 
017   7_  $a  191158790624738851574 
                $2  viaf 
017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/191158790624738851574 
                $2  uri 
035   __  $a  (GR-AtEVE)A304034 
100   __  $a  20141124agrey50 ga0 
106 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεματική επικεφαλίδα  __  $a  0 
210   12  $a  International Conference on Manufacturing Engineering, Quality and 
Production Systems 
                $d  (1o : 
                $f  2009 : 
                $e  Transilvania University of Brasov) 
410   12  $a  Conference on Manufacturing Engineering, Quality and 
                       Production Systems, International 
410   12  $a  MEQAPS ‘09 
                $f  (2009 : 
                $e  Transilvania University of Brasov) 

http://viaf.org/viaf/191158790624738851574
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801   __  $a  GR 
                $b  AtEVE 
810   __  $a  Τεκμήριο: Advances in manufacturing engineering, quality and 
production systems, 2009: 
                $b  τ. 1, σ.τ. (1st International Conference on Manufacturing Engineering, 
Quality and Production Systems· MEQAPS’ 09· Transilvania University of Brasov, 
Ρουμανία, 24-26 Σεπτεμβρίου 2009· WSEAS)  
 
Για το 410 “Conference on Manufacturing Engineering, Quality and Production 
Systems, International” βλ. LCRI 26.3A See references, Ενότητα “References from 
Inverted Names of Conferences, Exhibitions, Fairs, Festivals, etc.” και παρακάτω. 
 

c. Παράδειγμα για ένα φεστιβάλ 

             (AACR 2 24.8) 

Αρ. καθιερωμένης εγγραφής EBE: 315425  

000   __  01043cx b2200169 4500 

005   __  20190125115810.0 

017   7_  $a  518158790748438852832  

                $2  viaf 

017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/518158790748438852832 

                $2  uri 

035   __  $a  (GR-AtEVE)A315425 

100   __  $a  20170303agrey50 ga0 

106 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεματική επικεφαλίδα  __  $a  0 

210   12  $a  Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας 

                $d  (4ο : 

                $f  2014 : 

                $e  Αθήνα, Ελλάς) 

410   12  $a  Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας, Διεθνές 

410   12  $a  Athens International Digital Film Festival 

                $d  (4ο : 

                $f  2014 : 

                $e  Αθήνα, Ελλάς) 

410   12  $a  AIDFF 

                $d  (4ο : 

                $f  2014 : 

                $e  Αθήνα, Ελλάς) 

410   12  $a  Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας 

                $d  (4ο : 

                $f  2014 : 

                $e  Αθήνα, Ελλάς) 

801   __  $a  GR 

                $b  AtEVE 

810   __  $a  Τεκμήριο: 4o Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας, 

2014:  

http://viaf.org/viaf/518158790748438852832
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              $b  εξώφυλλο (4 Athens International Digital Film Festival· AIDFF), σ. 5 

(Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας), σ. 168, κ.λπ. 

(πραγματοποιήθηκε 13 με 21 Δεκεμβρίου 2014) 

 

2.  Παραπομπές σε συνέδριο που αναγράφεται σε ευθεία  
 

a. Προσδιορισμοί (Qualifiers)  

 LCRI 26.1, ενότητα “Qualifiers” 

Σύμφωνα με το LCRI 26.1, ενότητα “Qualifiers” οι προσδιορισμοί που υπάρχουν 
την επικεφαλίδα διατηρούνται στις παραπομπές αν είναι κατάλληλοι για τη 
μορφή της παραπομπής.  
 
210   12  $a  Conférence Europe-Afrique  
                $ f (1979 :  
                $ e Λωζάνη, Ελβετία) 
 
410   12 $a Euro-Afrikanische Konferenz  

    $ f (1979 :  
               $ e Λωζάνη, Ελβετία) 
 
210   12  $a  International Conference on Manufacturing Engineering,             
Quality and Production Systems 
                $d  (1o : 
                $f  2009 : 
                $e  Transilvania University of Brasov) 
 
410   12  $a  MEQAPS '09 
                $f  (2009 : 
                $e  Transilvania University of Brasov) 
 

b. Παραπομπές από αντεστραμμένες μορφές του ονόματος του 

συνεδρίου, έκθεσης, φεστιβάλ κ.ά. 
 
LCRI 26.3A See references, Ενότητα “References from Inverted Names of 
Conferences, Exhibitions, Fairs, Festivals, etc.” 
 
Κάνετε τις παρακάτω παραπομπές από αντεστραμμένες μορφές του ονόματος 

του συνεδρίου, έκθεσης, φεστιβάλ, κ.λπ. Παραλείψτε από τις παραπομπές 

παρενθετικές προσθήκες που μπορεί να βρίσκονται στην επικεφαλίδα.  

Κάνετε μία αντεστραμμένη παραπομπή από την πρώτη λέξη που ακολουθεί το 

όνομα ή τη συντομογραφία του ονόματος του χορηγού όταν το όνομα του 

χορηγού είναι το πρώτο στοιχείο του ονόματος του συνεδρίου. 
Κάνετε μία αντεστραμμένη παραπομπή από το γενικό όρο στο όνομα που δηλώνει 
ότι η επικεφαλίδα είναι για μια συνάντηση (π.χ. συνέδριο, συμπόσιο, ημερίδα, 
congress, symposium, conference, workshop) όταν αυτής της λέξης προηγείται 
λέξη ή λέξεις που μπορεί να μην αναγνωριστούν ως τμήμα του ονόματος. 
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210   12  $a  IBM Scientific Computing Symposium of Environmental  

             Sciences  

      $f  (1966 : 

      $e  Yorktown Heights, N.Y.) 

410   12  $a Scientific Computing Symposium on Environmental  

                      Sciences, IBM 

410   12  $a  Symposium on Environmental Sciences, IBM  

                    Scientific Computing 

 

210   12  $a  International Conference on Industrial Relations 

                 $f  (1965 :  

                 $e  Τόκιο, Ιαπωνία) 

410   12  $a  Conference on Industrial Relations, International 

 
Σημείωση: Οι προσθήκες για το χρόνο και τον τόπο των μεμονωμένων συνεδρίων 
που υπάρχουν στο 210 παραλείπονται από τις παραπομπές αυτού του τύπου. 
Στις υπόλοιπες παραπομπές οι προσθήκες αυτές διατηρούνται (βλ. LCRI 26.1, 
ενότητα “Qualifiers” παραπάνω). Επίσης οι παραπομπές αυτές γίνονται μόνο για 
την επικεφαλίδα (210) και όχι για τις υπόλοιπες παραλλαγές του ονόματος του 
συνεδρίου.  
 
210   12  $a  International Scientific Congress on the Volcano of    

                      Thera 

410   12  $a  Scientific Congress on the Volcano of Thera, International  

410   12  $a  Congress on the Volcano of Thera, International Scientific 

 

3. Συνέδριο που αναφέρεται ως εξαρτώμενο  

(AACR2 24.7 και AACR2 24.13Α (περίπτωση 6), Παραπομπές (AACR2 26.3 και 

LCRI 26.3)) 

 

Σημείωση: Όταν το όνομα του συνεδρίου περιλαμβάνει ολόκληρο το όνομα του 

ανώτερου ή συγγενούς οργάνου, το συνέδριο αναγράφεται ως εξαρτώμενο 

(24.13Α (περίπτωση 6)). 

 

Όνομα: 40ό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων 

Καθιερωμένη μορφή:  210  02 $a  Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων 

                           $b  Συνέδριο 

                  $d  (40ό : 

                  $f  2013 : 

                  $e  Σπάρτη, Ελλάς) 

 

Σημείωση: Ο 1ος δείκτης στο 210 είναι 0 στην περίπτωση που ένα συνέδριο 

αναγράφεται ως εξαρτώμενο. Με τον ίδιο τρόπο και στις παραλλαγές του 

ονόματος που βρίσκονται στο $b, παρουσιάζονται δηλαδή ως εξαρτώμενες από 

το βασικό συνέδριο, ο 1ος δείκτης είναι 0 (π.χ. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών 

Ελλάδας. Πανελλαδικό Συνέδριο). Ο 1ος δείκτης είναι 1 αν πρόκειται για 
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παραπομπή του ονόματος σε ευθεία μορφή (π.χ. Συνέδριο της Πανελλήνιας 

Ένωσης Φιλολόγων). Προσέξτε τη διαφορά στα παρακάτω παραδείγματα. 

 

Αρ. καθιερωμένης εγγραφήςΕΒΕ: 314874 

 

000   __  01125cx b2200145 4500 

005   __  20190125114748.0 

017   7_  $a  453158790752038852903 

                $2  viaf 

017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/453158790752038852903 

                $2  uri 

035   __  $a  (GR-AtEVE)A314874 

100   __  $a  20170228agrey50 ga0 

106 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεματική επικεφαλίδα  __  $a  0 

210   02  $a  Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων 

                $b  Συνέδριο 

                $d  (40ό : 

                $f  2013 : 

                $e  Σπάρτη, Ελλάς) 

410   12  $a  Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων 

                $d  (40ό : 

                $f  2013 : 

                $e  Σπάρτη, Ελλάς) 

801   __  $a  GR 

                $b  AtEVE 

810   __  $a  Τεκμήριο: Ευριπίδης ο "τραγικώτατος των ποιητών" και "ο από 

σκηνής φιλόσοφος", παράδοση και νεωτερικότητα, 2014:  

              $b  σ. 355 (40ό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων· 

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, το 

Δήμο Σπάρτης και το Σύνδεσμο Φιλολόγων Λακωνίας), σ. 9 (από 31 Οκτωβρίου 

έως 1 Νοεμβρίου 2013 στη Σπάρτη Λακωνίας) 

 

Αρ. καθιερωμένης εγγραφής ΕΒΕ: 55555 

000   __  01887cx b22002293 4500 

005   __  20200629153327.0 

017   7_  $a  618158790631438851709 

                $2  viaf 

017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/618158790631438851709 

                $2  uri 

035   __  $a  (GR-AtEVE)A55555 

100   __  $a  20141009agrey50 ga0 

106 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεματική επικεφαλίδα  __  $a  0 

210   02  $a  Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας 

                $b  Συνέδριο 

                $d  (25o : 

http://viaf.org/viaf/453158790752038852903
http://viaf.org/viaf/618158790631438851709
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                $f  1989 : 

                $e  Αθήνα, Ελλάς) 

410   12  $5  n 

                $2  former type nlg 

                $a  Πανελλαδικό Συνέδριο Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών  

                      Ελλάδας 

                $d  (25o : 

                $f  1989 : 

                $e  Αθήνα) 

410   02  $a  Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας 

                $b  Πανελλαδικό Συνέδριο 

                $d  (25o : 

                $f  1989 : 

                $e  Αθήνα, Ελλάς) 

410   12  $a  Συνέδριο Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας 

                $d  (25o : 

                $f  1989 : 

                $e  Αθήνα, Ελλάς) 

410   12  $a  Συνέδριο της ΓΣΕΕ 

                $d  (25o : 

                $f  1989 : 

                $e  Αθήνα, Ελλάς) 

801   _0  $a  GR 

                $b  AtEVE 

810   __  $a  Τεκμήριο: Εικοστό Πέμπτο Πανελλαδικό Συνέδριο Γενικής 

Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, 1989: 

                $b  σ.τ. (πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Απριλίου 1989), σ. [5] (25ο 

Συνέδριο Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας), σ. [7] (25ου Συνεδρίου 

της ΓΣΕΕ) 

810   __  $a  ΕΒΕ (βάση δεδομένων), ημ/νία προσπέλασης 29 Ιουνίου 2020 

                $b  (επικεφαλίδα: Πανελλαδικό Συνέδριο Γενικής Συνομοσπονδίας 

Εργατών Ελλάδας (25o : 1989 : Αθήνα)) 

999   __  $f  68291 

 

4. Εγγραφή για το βασικό συνέδριο 

 

Στην παραπάνω περίπτωση εκτός από τα μεμονωμένα συνέδρια κάναμε και μία 

εγγραφή για το βασικό συνέδριο (basic heading). Ο στόχος ήταν όλες οι 

παραλλαγές του ονόματος που είχαν χρησιμοποιηθεί στα μεμονωμένα συνέδρια 

να συγκεντρωθούν σε μία εγγραφή ώστε αν ένα μελλοντικό συνέδριο αναφερθεί 

με έναν από αυτούς τους τρόπους στα τεκμήρια που θα φτάσουν στη Βιβλιοθήκη 

στο μέλλον να μπορεί να βρεθεί η καθιερωμένη μορφή του βασικού συνεδρίου. 

 

Η μορφή που επιλέξαμε για την επικεφαλίδα (210) ήταν η κυρίαρχη μορφή του 

ονόματος σύμφωνα με το AACR2 24.2Δ (δείτε και το LCRI 24.2D). Οι παραλλαγές 
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του ονόματος στα μεμονωμένα συνέδρια έγιναν 410 στην εγγραφή για το βασικό 

συνέδριο (και στις εγγραφές για τα αντίστοιχα μεμονωμένα συνέδρια). 

 

 Αρ. καθιερωμένης εγγραφής ΕΒΕ: 343251 
000   __  02705nx b2200253 4500 
005   __  20200630141125.0 
035   __  $a  (GR-AtEVE)A343251 
100   __  $a  20200625agrey50 ga0 
106 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεματική επικεφαλίδα  __  $a  0 
210   02  $a  Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας 
                $b  Συνέδριο 
320   __  $a  Βλέπε επίσης σχετικά σημεία πρόσβασης για μεμονωμένες 
περιπτώσεις αυτού του συνεδρίου που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες 
πληροφορίες για τον αριθμό, τη χρονολογία ή τον τόπο του μεμονωμένου 
συνεδρίου 
410   12  $a  Συνέδριο Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας 
410   02  $a  Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας 
                $b  Πανελλαδικόν Συνέδριον 
410   02  $a  Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας 
                $b  Πανελλαδικόν Πανεργατικόν Συνέδριον 
410   02  $a  Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας 
                $b  Πανελλαδικόν Εργατικόν Συνέδριον 
410   12  $a  Συνέδριο της ΓΣΕΕ 
410   02  $a  Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας 
                $b  Πανελλαδικό Συνέδριο 
801   __  $a  GR 
                $b  AtEVE 
810   __  $a  Τεκμήριο: Πρακτικά 33ου Συνεδρίου Γενικής Συνομοσπονδίας 
Εργατών Ελλάδας, 2008: 
                $b  σ. 14 (πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 15-18 Μαρτίου 2007) 
810   __  $a  Τεκμήριο: 12ον Πανελλαδικόν Συνέδριον, 1955: 
                $b  σ.τ. (Γενική Συνομοσπονδία Ἐργατών Ελλάδος· το συνέδριο 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Οκτώβριο 1955), σ. α΄ (12ου Πανελλαδικού 
Πανεργατικού Συνεδρίου), σ. [5] (Πανελλαδικόν Ἐργατικόν Συνέδριον) 
810   __  $a  Τεκμήριο: Πρακτικά 22ου Συνεδρίου Γενικής Συνομοσπονδίας 
Εργατών Ελλάδας, Γ.Σ.Ε.Ε., 2005: 
                $b  σ.τ. (πραγματοποιήθηκε στις 9-11 Δεκεμβρίου 1983), σ. 432 (22ο 
Συνέδριο της ΓΣΕΕ), σ. 433 (22ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της "Γενικής 
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας") 
 

5.  Παραπομπές «βλέπε επίσης»  στην εγγραφή για το βασικό συνέδριο  

(LCRI 26.3B-C. See also references and Explanatory references, Παράδειγμα 9) 

 

Όταν ένα συνέδριο αλλάξει όνομα οι παραπομπές (510) γίνονται στις εγγραφές 

για το βασικά συνέδρια. Στο παρακάτω παράδειγμα το “International Scientific 

Congress on the Volcano of Thera” άλλαξε το  όνομά του σε “International 

Congress of Thera and the Aegean World”. Το 1ο συνέδριο από αυτή τη σειρά των 

συνεδρίων είχε το αρχικό όνομα, το 2ο και το 3ο είχαν το μεταγενέστερο όνομα. 
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Παρατηρείστε και τους κωδικούς στα πεδία 510. Στην περίπτωση αυτή κάνουμε 

και το πεδίο 320. 

 

Εγγραφή για το βασικό συνέδριο - προηγούμενο όνομα καθιερωμένης 

εγγραφής ΕΒΕ: 343610  

000   __  02146nx b2200253 4500 

005   __  20200923153145.0 

017   7_  $a  154753796 

                $2 viaf 

017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/154753796 

                $2  uri 

035   __  $a  (GR-AtEVE)A343610 

100   __  $a  20200918agrey50 ga0 

106 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεματική επικεφαλίδα  __  $a  0 

210   12  $a  International Scientific Congress on the Volcano of    

                      Thera 

320   __  $a  Βλέπε επίσης σχετικά σημεία πρόσβασης για μεμονωμένες 

περιπτώσεις αυτού του συνεδρίου που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες 

πληροφορίες για τον αριθμό, τη χρονολογία ή τον τόπο του μεμονωμένου 

συνεδρίου 

410   12  $a  Scientific Congress on the Volcano of Thera, International  

410   12  $a  Congress on the Volcano of Thera, International Scientific 

410   12  $a  Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ηφαιστείου της Νήσου 

                      Θήρας 

510   12 $9  343628 

     $5  b                 

     $a  International Congress of Thera and the Aegean World 

801   __  $a  GR 

                $b  AtEVE 

810   __  $a  Τεκμήριο: Acta of the 1st International Scientific Congress on the 

Volcano of Thera, 1971: 

                $b σ.τ. (πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, 15-23 Σεπτεμβρίου 1969), σ. 

xvi, κ.λπ. (1ου Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τοῦ Ἡφαιστείου τῆς Νήσου 

Θήρας· στο χώρο της Archaeological Society, στο Hotel Pentelikon και εν πλω 

στη Θήρα) 

810   __  $a  Τεκμήριο: Thera and the Aegean world, 1990: 

                $b  τ. 3, v. 1, σ.τ. (πραγματοποιήθηκε στην Σαντορίνη, 3-9 Σεπτεμβρίου 

1989), σ. 9 (third International Congress of Thera and the Aegean World) 

810   __  $a  LC/NACO (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία 

προσπέλασης 18 Σεπτεμβρίου 2020  

                $b  (επικεφαλίδα: International Scientific Congress on the Volcano of 

Thera) 

856   4_  $u  http://id.loc.gov/authorities/names/n79010281 
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Εγγραφή για το βασικό συνέδριο - επόμενο όνομα καθιερωμένης 

εγγραφής ΕΒΕ: 343628 

000   __  02041nx b2200241 4500 

005   __  20200923153145.0 

017   7_  $a  168031905 

                $2  viaf 

017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/168031905 

                $2  uri 

035   __  $a  (GR-AtEVE)A343628 

100   __  $a  20200922agrey50 ga0 

106 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεματική επικεφαλίδα  __  $a  0 

210   12  $a  International Congress of Thera and the Aegean 

                       World 

320   __  $a  Βλέπε επίσης σχετικά σημεία πρόσβασης για μεμονωμένες 

περιπτώσεις αυτού του συνεδρίου που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες 

πληροφορίες για τον αριθμό, τη χρονολογία ή τον τόπο του μεμονωμένου 

συνεδρίου 

410   12  $a  Congress of Thera and the Aegean World, International 

410   12  $a  International Congress on Santorini 

510   12  $9  343610 

                 $5  a               

                 $a  International Scientific Congress on the Volcano of 

                     Thera 

801   __  $a  GR 

                $b  AtEVE 

810   __  $a  Τεκμήριο: Thera and the Aegean world, 1990: 

                $b  τ. 3, v. 1, σ.τ. (πραγματοποιήθηκε στην Σαντορίνη, 3-9 

Σεπτεμβρίου 1989), σ. 9 (third International Congress of Thera and the 

Aegean World), πρόλ. (third International Congress on Santorini) 

810   __  $a  Τεκμήριο: Acta of the 1st International Scientific Congress on the 

Volcano of Thera, 1971: 

                $b  σ.τ. (πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, 15-23 Σεπτεμβρίου 1969), 

σ. xvi, κ.λπ. (1ου Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τοῦ Ἡφαιστείου τῆς 

Νήσου Θήρας· στο χώρο της Archaeological Society, στο Hotel Pentelikon και 

εν πλω στη Θήρα) 

810   __  $a  LC/NACO (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία 

προσπέλασης 22 Σεπτεμβρίου 2020  

                $b  (επικεφαλίδα: International Congress on Thera and the Aegean 

World) 
856 4_  $u  http://id.loc.gov/authorities/names/no94033975 

 

6.  Συνέδριο – κύρια ή πρόσθετη αναγραφή; 

 

Αν το συνέδριο έχει όνομα, αυτό θα γίνει κύρια αναγραφή (710) είτε έχουμε 

ολόκληρα τα πρακτικά του συνεδρίου ή κάποια μόνο από τα papers που 
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παρουσιάστηκαν στο συνέδριο. Στο 105 (θέση χαρακτήρα 8) θα πρέπει να 

επιλεγεί «1» (δημοσίευμα συνεδρίου) και σε όλα τα 6ΧΧ θα χρησιμοποιήσετε $j 

Συνέδρια ως την τελευταία υποδιαίρεση. 

Αν το συνέδριο δεν έχει όνομα, η κύρια αναγραφή θα γίνει στον τίτλο και δε θα 

δημιουργηθεί 710 για το συνέδριο. Και σε αυτή την περίπτωση στο 105 (θέση 

χαρακτήρα 8) θα πρέπει να επιλεγεί «1» (δημοσίευμα συνεδρίου) και σε όλα τα 

6ΧΧ θα χρησιμοποιήσετε $j Συνέδρια ως την τελευταία υποδιαίρεση. 

 

Στις παρακάτω περιπτώσεις το συνέδριο θα πρέπει να γίνει πρόσθετη αναγραφή 

(πεδίο 712):  

Όταν καταλογογραφούμε τα πρακτικά ενός συνεδρίου που έλαβε χώρα στο 

πλαίσιο ενός ευρύτερου συνεδρίου (satellite conference) και αναφέρεται στο 

τεκμήριο και το όνομα του ευρύτερου συνεδρίου. Αν αποφασίσουμε ότι και τα 

δύο συνέδρια έχουν όνομα, την κύρια αναγραφή θα πάρει η satellite conference 

(710) και το ευρύτερο συνέδριο θα γίνει πρόσθετη αναγραφή (712).  

Όταν καταλογογραφούμε ένα τεκμήριο που περιέχει τα πρακτικά δύο συνεδρίων 

(κύρια αναγραφή στο πρώτο συνέδριο (710), πρόσθετη αναγραφή στο δεύτερο 

συνέδριο (711). 

Όταν καταλογογραφούμε ένα τεκμήριο που περιέχει τα πρακτικά περισσότερων 

από 3 συνεδρίων (κύρια αναγραφή στον τίτλο, πρόσθετη αναγραφή για το πρώτο 

συνέδριο μόνο (711)).  

Όταν καταλογογραφούμε ένα τεκμήριο που περιέχει τα πρακτικά περισσότερων 

από 3 συναντήσεων του ίδιου συνεδρίου, δώστε την κύρια αναγραφή (710) κάτω 

από την επικεφαλίδα για το βασικό συνέδριο χωρίς προσθήκες (LCRI 24.7B 

ενότητα «Two or more meetings»). 

 

Σημείωση: Ένα έργο που αρχικά παρουσιάστηκε σε ένα συνέδριο και τώρα 

εκδίδεται ξεχωριστά σαν ανάτυπο δε θεωρείται ότι είναι συνέδριο. Στο 105 (θέση 

χαρακτήρα 8) θα πρέπει να επιλεγεί «0» (δεν είναι δημοσίευμα συνεδρίου) και δεν 

πρέπει να προσθέσουμε την υποδιαίρεση $j Συνέδρια στα 6ΧΧ. Το συνέδριο στο 

οποίο αρχικά παρουσιάστηκε το έργο μπορεί να γίνει 712 αν έχει όνομα.  

 

 Γεωγραφικά Ονόματα - Γενικές οδηγίες 

 

Τα γεωγραφικά ονόματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  

1. Αυτά που αποτελούν ονόματα κυβερνήσεων (jurisdictional geographic names), 

π.χ.: μια χώρα, πόλη, επαρχία κ.λπ. Αυτά τα γεωγραφικά ονόματα καθιερώνονται 

σύμφωνα με το AACR2 Κεφάλαιο 23, AACR2 24.6 και τα αντίστοιχα LCRIs. Μέσα 

σε μια βιβλιογραφική εγγραφή μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν κύριες ή 

πρόσθετες αναγραφές (710, 711 ή 712) και ως θέματα (607). Αυτά τα ονόματα 

θα τα βρείτε καθιερωμένα στο NACO. 

2. Αυτά που δεν έχουν από πίσω τους κάποια κυβέρνηση (non-jurisdictional 

geographic names). Αυτά τα γεωγραφικά ονόματα καθιερώνονται σύμφωνα με 

το Subject Headings Manual (H 690 Formulating Geographic Headings) και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως θέματα. Κάποια από τα ονόματα που 
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ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι: αρχαιολογικοί χώροι, αρχαίες πόλεις, 

σπηλιές, βουνά, ποτάμια, νησιά που δεν έχουν από πίσω τους κάποια κυβέρνηση, 

ωκεανοί, δάση κ.ά. Αυτά τα ονόματα θα τα βρείτε καθιερωμένα στα LC Subject 

Headings (LCSH). 
 

Σημείωση: Συμβουλευτείτε το Subject Headings Manual H 405 (Establishing 

Certain Entities in the Name or Subject Authority File) για να μάθετε αν κάποιες 

προβληματικές οντότητες πρέπει να καθιερωθούν σύμφωνα με τους κανόνες για 

την περιγραφική καταλογογράφηση ή σύμφωνα με το Subject Headings Manual 

και πώς πρέπει να κωδικοποιηθούν (π.χ. σα συλλογικά όργανα, σα γεωγραφικά 

ονόματα κ.ά.). 

 

1. Γεωγραφικά ονόματα που αποτελούν ονόματα κυβερνήσεων  

(AACR2 Κεφάλαιο 23 και AACR2 24.6) 

Ελληνική μορφή; 

Χρησιμοποιήστε την ελληνική μορφή του ονόματος του τόπου, αν 

χρησιμοποιείται γενικά μια τέτοια μορφή. Εξακριβώστε αυτό το γεγονός από 

ελληνικά γεωγραφικά λεξικά ή πληροφοριακές πηγές (π.χ. εγκυκλοπαίδειες). 

Στον ιστότοπο http://publications.europa.eu/code/el/el-5000500.htm  θα 

βρείτε έναν κατάλογο χωρών στα ελληνικά. Σε περίπτωση αμφιβολίας 

χρησιμοποιήστε τη μορφή του ονόματος στη γλώσσα του τόπου. Συμβουλευθείτε 

το AACR2 23.2Α1 και 23.2Β.  

 

215 ## $a Φλωρεντία (Ιταλία)  [και όχι Firenze] 

215 ## $a Σουηδία    [και όχι Sverige] 

 

Προσθήκες 

 

Προσθέστε στο όνομα του τόπου το όνομα ενός μεγαλύτερου τόπου σύμφωνα με 

το AACR2 23.4Γ-23.4ΣΤ. 

Ειδικότερα για τόπους στα παρακάτω κράτη, δείτε τον αντίστοιχο κανόνα: 

Αυστραλία, Γιουγκοσλαβία, Ε.Σ.Σ.Δ., Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, 

Μαλαισία (AACR2 23.4Γ) 

 
215 ## $a Νήσος Πρίγκιπα Εδουάρδου 

215 ## $a Ουάσινγκτον (D.C.)  
215 ## $a Τορόντο (Ont.) 

Δείτε Παράρτημα Β.14Α για τις συντομογραφίες των πολιτειών 
των ΗΠΑ και των επαρχιών του Καναδά. Τα ονόματα των πόλεων 
και πολιτειών των ΗΠΑ θα διορθωθούν μελλοντικά στον κατάλογο 
της ΕΒΕ. 
 

Βρετανικές Νήσους (AACR2 23.4Δ) 

 

215 ## $a Εδιμβούργο (Σκωτία) 

http://publications.europa.eu/code/el/el-5000500.htm
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215 ## $a Λονδίνο (Αγγλία) 

 

Άλλοι τόποι (AACR2 23.4Ε1): προσθέστε μέσα σε παρένθεση την καθιερωμένη 

μορφή του ονόματος της χώρας στην οποία βρίσκεται ο τόπος. 

 

215 ## $a Παρίσι (Γαλλία) 

215 ## $a Τολέδο (Ισπανία) 

215 ## $a Θεσσαλονίκη (Ελλάς) 

 

Επιπλέον προσθήκες (AACR2 23.4ΣΤ) 

 

Για να διαφοροποιηθούν πανομοιότυπα ονόματα τόπων περιλάβετε λέξη ή 

φράση που χρησιμοποιείται συνήθως μαζί με το όνομα (AACR2 23.4ΣΤ1). 

 215 ## $a Βιλιαβιτσιόζα δε Αστούριας (Ισπανία) 

 215 ## $a Βιλιαβιτσιόζα δε Κόρδοβα (Ισπανία) 

 

Αν δεν υπάρχει τέτοιου είδους λέξη ή φράση, δώστε το όνομα ενός σχετικού 

μικρότερου τόπου πριν από το όνομα του μεγαλύτερου τόπου (AACR2 23.4ΣΤ1).  

 215 ## $a Μπάζιλντον (Έσσεξ, Αγγλία) 

 215 ## $a Μπάζιλντον (Μπέρκσερ, Αγγλία) 

Όταν καθιερώνετε κοινότητες (συνοικίες) μέσα σε πόλη, δώστε το όνομα του 

σχετικού μικρότερου τόπου πριν από το όνομα του μεγαλύτερου τόπου.  

215 ## $a Τσέλση (Λονδίνο, Αγγλία) 

Τα ονόματα των συνοικιών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν 

γεωγραφικές υποδιαιρέσεις κάτω από θέματα. Για περισσότερες 

λεπτομέρειες συμβουλευτείτε το Subject Headings Manual (H 720 

City Sections). 

 

Κυβερνήσεις, προσθήκες (AACR2 24.6) 

Όταν ονόματα κυβερνήσεων δε διαφοροποιούνται με την εφαρμογή του κανόνα 

AACR2 23.4, κάντε περαιτέρω προσθήκες για να διαφοροποιήσετε ανάμεσα σε 

πανομοιότυπα ονόματα. Προσθέστε το είδος της δικαιοδοσίας στα ελληνικά, 

εφόσον η δικαιοδοσία δεν είναι πόλη ή κωμόπολη (AACR2 24.6Β). 

 215 ## $a Κορκ (Ιρλανδία)   [αυτή είναι η πόλη] 

 215 ## $a Κορκ (Ιρλανδία : Κομητεία)  [αυτή είναι η κομητεία] 

 

215 ## $a Κεμπέκ (Κεμπέκ) [αυτή είναι η πόλη] 

215 ## $a Κεμπέκ (Επαρχία) [αυτή είναι η επαρχία] 

Χρησιμοποιήστε επίσης και τις παρακάτω πηγές: 

 

Για τα γεωγραφικά ονόματα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το GEOnet 

Names Server (GNS). Η βάση αυτή είναι προσβάσιμη στο:          

http://geonames.nga.mil/namesgaz/  

http://geonames.nga.mil/namesgaz/
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Για τα γεωγραφικά ονόματα που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

το Geographic Names Information System (GNIS). Η βάση αυτή είναι 

προσβάσιμη στο:  https://geonames.usgs.gov/apex/f?p=138:1:0 

 

Για το πώς να καταγράφετε την πληροφορία από το GEOnet δείτε επίσης:  

Descriptive Cataloging Manual, Section Z1, πεδίο 670, ενότητα «BGN». 

NACO Participants’ Manual, Section I, New authority records, πεδίο 670, ενότητα 

ΧΙΙΙ «Citing the BGN and Other Reference Sources for Place Names». 

 

2. Παραδείγματα γεωγραφικών ονομάτων 

 

a. Χώρα 

Αρ. καθιερωμένης εγγραφής ΕΒΕ: 6069  

000   __  01188cx c2200193 4500 

005   __  20190613145130.0 

017   7_  $a  Q17 

                $2  wikidata 

017   7_  $a  http://www.wikidata.org/entity/Q17 

                $2  uri 

017   7_  $a  159367111 

                $2  viaf 

017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/159367111 

                $2  uri 

035   __  $a  (GR-AtEVE)A6069 

100   __  $a  20141009agrey50 ga0 

106   __  $a  0 (μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεματική επικεφαλίδα) 

215   __  $a  Ιαπωνία 

415   __  $a  Japan 

801   _0  $a  GR 

                $b  AtEVE 

                $c  19920107 

810   __  $a  Τεκμήριο: International legal issues in Korea-Japan relations, 2008 

810   __  $a  Τεκμήριο: Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, c1984:  

                $b  στο λήμμα Ιαπωνία (Ιαπωνία· νησιωτική χώρα, αποτελείται από 

τέσσερα μεγάλα νησιά και πολυάριθμα μικρότερα· πολίτευμα συνταγματική 

μοναρχία) 

810   __  $a  LC/NACO (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία 

προσπέλασης 22 Φεβρουαρίου 2019 

                $b  (επικεφαλίδα: Japan) 

810   __  $a  GEOnet, ημ/νία προσπέλασης 22 Φεβρουαρίου 2019 

                $b  (Japan [συμβατικό]· ανεξάρτητη πολιτική οντότητα· 

36°00′00"N, 138°00′00"E) 

856   4_  $u  http://id.loc.gov/authorities/names/n78089021 

999   __  $f  8675 

https://geonames.usgs.gov/apex/f?p=138:1:0
http://www.wikidata.org/entity/Q17
http://viaf.org/viaf/159367111
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b. Πρωτεύουσα 

Αρ. καθιερωμένης εγγραφής ΕΒΕ: 179495  

000   __  01107cx c2200205 4500 

005   __  20190612164037.0 

017   7_  $a  Q2933 

                $2  wikidata 

017   7_  $a  http://www.wikidata.org/entity/Q2933 

                $2  uri 

017   7_  $a  131337374 

                $2  viaf 

017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/131337374 

                $2  uri 

035   __  $a  (GR-AtEVE)A179495 

100   __  $a  20141009agrey50 ga0 

106   __  $a  0 (μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεματική επικεφαλίδα) 

215   __  $a  Ασουνσιόν (Παραγουάη) 

415   __  $a  Asunción (Παραγουάη) 

801   _0  $a  GR 

                $b  AtEVE 

810   __  $a  Τεκμήριο: Μοντεβιδέο-Ασουνσιόν, 2003 

810   __  $a  Τεκμήριο: Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, c1981: 

                $b  στο λήμμα Ασουνσιόν (Ασουνσιόν· Asunción· πρωτεύουσα της 

Παραγουάης) 

http://www.wikidata.org/entity/Q2933
http://viaf.org/viaf/131337374
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810   __  $a  LC/NACO (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία 

προσπέλασης 22 Μαΐου 2019 

                $b  (επικεφαλίδα: Asunción (Paraguay)) 

810   __  $a  GEOnet, ημ/νία προσπέλασης 12 Ιουνίου 2019 

                $b  (Asunción [εγκεκριμένο]· πρωτεύουσα ανεξάρτητου κράτους· 

Paraguay· 25°17'38"S, 057°36'40"W) 

856   4_  $u  http://id.loc.gov/authorities/names/n79083328 

999   __  $f  224878 

 

 
 

c. Πόλη (έδρα διοικητικού διαμερίσματος πρώτου βαθμού) 

Αρ. καθιερωμένης εγγραφής ΕΒΕ: 10521 

 

000   __  01850cx c2200277 4500 

005   __  20190613123815.0 

017   7_  $a  Q8678 

                $2  wikidata 

017   7_  $a  http://www.wikidata.org/entity/Q8678 

                $2  uri 

017   7_  $a  131922060 

                $2  viaf 

017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/131922060 

                $2  uri 

035   __  $a  (GR-AtEVE)A10521 

100   __  $a  20141009agrey50 ga0 

106   __  $a  0 (μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεματική επικεφαλίδα) 

http://www.wikidata.org/entity/Q8678
http://viaf.org/viaf/131922060
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215   __  $a  Ρίο ντε Ζανέιρο (Βραζιλία) 

415   __  $5  n 

                $2  former type nlg 

                $a  Ρίο Ιανέιρο (Βραζιλία) 

415   __  $a  Ρίο ντε Τζανέιρο (Βραζιλία) 

415   __  $a  Rio de Janeiro (Βραζιλία) 

415   __  $a  Rio (Βραζιλία) 

415   __  $a  São Sebastião do Rio de Janeiro (Βραζιλία) 

801   _0  $a  GR 

                $b  AtEVE 

                $c  19920107 

810   __  $a  Τεκμήριο: Ρίο ντε Ζανέιρο, ταξιδιωτικός οδηγός, 2002 

810   __  $a  Τεκμήριο: Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία, 2003 

810   __  $a  Τεκμήριο: Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, 1992: 

                $b  στο λήμμα Ρίο ντε Ζανέιρο (Ρίο ντε Ζανέιρο· ορθή προφορά Ρίο ντε 

Ζανέιρου· Rio de Janeiro· η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Βραζιλίας) 

810   __  $a  ΕΒΕ (βάση δεδομένων), ημ/νία προσπέλασης 18 Ιουνίου 2019 

                $b  (επικεφαλίδα: Ρίο Ιανέιρο (Βραζιλία)) 

810   __  $a  LC/NACO (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία 

προσπέλασης 28 Μαΐου 2019 

                $b  (επικεφαλίδα: Rio de Janeiro (Brazil)) 

810   __  $a  GEOnet, ημ/νία προσπέλασης 28 Μαΐου 2019 

                $b  (Rio de Janeiro [εγκεκριμένο]· έδρα διοικητικού διαμερίσματος 

πρώτου βαθμού στη Βραζιλία· 22°52'30"S, 043°16'39"W· παραλλαγές: Rio· 

São Sebastião do Rio de Janeiro) 

856   4_  $u  http://id.loc.gov/authorities/names/n79060405 

999   __  $f  15236 
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d. Πόλη (κατοικημένη περιοχή) 

 

Αρ. καθιερωμένης εγγραφής EBE: 8105 

000   __   cx c22 45   

005   __  20180423142423.0 

017   7_  $a  Q523469 

                $2  wikidata 

017   7_  $a  http://www.wikidata.org/entity/Q523469 

                $2  uri 

017   7_  $a  143070036 

                $2  viaf 

017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/143070036 

                $2  uri 

035   __  $a  (GR-AtEVE)A8105 

100   __  $a  20141009agrey50 ga0 

106   __  $a  0 (μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεματική επικεφαλίδα) 

215   __  $a  Μάριανσκε Λάζνε (Τσεχία) 

415   __  $a  Mariánské Lázně (Τσεχία) 

415   __  $a  Marienbad (Τσεχία) 

415   __  $a  Μαρίενμπαντ (Τσεχία) 

801   _0  $a  GR 

                $b  AtEVE 

                $c  19920107 

810   __  $a  Τεκμήριο: Gott grüss euch Majestät viel tausendmal, 1903 

810   __  $a  LC/NACO (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία 

προσπέλασης 25 Μαΐου 2016 

                $b  (επικεφαλίδα: Mariánské Lázně (Czech Republic)) 

http://www.wikidata.org/entity/Q523469
http://viaf.org/viaf/143070036
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810   __  $a  Τεκμήριο: Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, c1990: 

                $b  στο λήμμα Μάριανσκε Λάζνε (Μάριανσκε Λάζνε· Mariánské Lázně· 

γερμανικά Marienbad (Μαρίενμπαντ· λουτρόπολη της Τσεχοσλοβακίας, στη 

Δυτική Βοημία) 

810   __  $a  GEOnet, ημ/νία προσπέλασης 18 Απριλίου 2018 

                $b  (Mariánské Lázně [εγκεκριμένο]· κατοικημένη περιοχή στην 

Τσεχία· 49°57'37"N, 012°42'02"E· παραλλαγή: Marienbad) 

856   4_  $u  http://id.loc.gov/authorities/names/n80146312  

999   __  $f  11579 

 

 
 

3. Ελληνικά γεωγραφικά ονόματα  

 

Η ΕΒΕ έχει ξεκινήσει εκτεταμένες αλλαγές και βελτιώσεις όσον αφορά τα 

ελληνικά γεωγραφικά ονόματα. Από εδώ και στο εξής δε γίνεται πια αναφορά 

στον Νομό στον οποίο ανήκουν αλλά καθιερώνονται ακριβώς όπως ορίζουν οι 

AACR2 και το Subject Headings Manual, π.χ. 

 

Αθήνα (Ελλάς) και όχι Αθήνα  

Σιάτιστα (Ελλάς) και όχι Σιάτιστα (Κοζάνη) 

Ναοί -- $y Ελλάς -- $y Σιάτιστα και όχι 

Ναοί -- $y Ελλάς -- $y Κοζάνη (Νομός) -- $y Σιάτιστα 

Δημοτικά τραγούδια -- $y Ελλάς -- $y Σιάτιστα και όχι 

Δημοτικά τραγούδια -- $y Κοζάνη (Νομός) -- $y Σιάτιστα 
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a. Πόλη που το όνομά της δεν είναι μοναδικό μέσα στη χώρα 

Το όνομα ενός σχετικού μικρότερου τόπου χρειάζεται σαν επιπλέον προσθήκη 

για να το κάνει μοναδικό (AACR2 23.4ΣΤ1). 

 

Αρ. καθιερωμένης εγγραφής ΕΒΕ: 319084 

000   __   cx c22 45  

005   __  20190703162356.0 

017   7_  $a  Q749171 

                $2  wikidata 

017   7_  $a  http://www.wikidata.org/entity/Q749171 

                $2  uri 

017   7_  $a  133656224 

                $2  viaf 

017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/133656224 

                $2  uri 

035   __  $a  (GR-AtEVE)A319084 

100   __  $a  20170407agrey50 ga0 

106   __  $a  0 

215   __  $a  Πηγάδια (Κάρπαθος, Ελλάς) 

415   __  $a  Pigadia (Κάρπαθος, Ελλάς) 

415   __  $5  n 

                $2  former type nlg 

                $a  Πηγάδια (Κάρπαθος, Δωδεκάνησος) 

415   __  $a  Κάρπαθος (Ελλάς) 

415   __  $a  Πηγάδια Καρπάθου (Ελλάς) 

415   __  $a  Kárpathos (Ελλάς) 

415   __  $a  Pegadia (Κάρπαθος, Ελλάς) 

415   __  $a  Pigádhia (Κάρπαθος, Ελλάς) 

415   __  $a  Pigadia (Κάρπαθος, Ελλάς) 

801   __  $a  GR 

                $b  AtEVE 

810   __  $a  Τεκμήριο: Μακρής, Ανδρέας Η. Ποτιδαιέων!, 2014: 

                $b  σ. 8 (Πηγάδια), σ. 14 (Pigadia) 

810   __  $a  ΕΒΕ (βάση δεδομένων), ημ/νία προσπέλασης 3 Ιουλίου 2019 

                $b  (επικεφαλίδα: Πηγάδια (Κάρπαθος, Δωδεκάνησος)) 

810   __  $a  Τεκμήριο: Η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας 

Προκοπίου Β. Παυλόπουλου στην Κάρπαθο, 2018: 

                $b  σ. 31 (Πηγάδια· πόλη της Καρπάθου· πρωτεύουσα του νησιού), σ. 

[59] (Πηγάδια Καρπάθου) 

810   __  $a  GEOnet, ημ/νία προσπέλασης 3 Ιουλίου 2019 

                $b  (Kárpathos [εγκεκριμένο]· έδρα διοικητικού διαμερίσματος 

δευτέρου βαθμού στο Νότιο Αιγαίο, Ελλάς, 35°30'23"N, 027°12'47"E· 

παραλλαγές: Pegadia· Pigádhia· Pigadia) 

810   __  $a  LC/NACO (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία 

προσπέλασης 3 Ιουλίου 2019 

http://www.wikidata.org/entity/Q749171
http://viaf.org/viaf/133656224
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                $b  (επικεφαλίδα: Karpathos (Greece)· πρωτεύουσα του νησιού· γνωστή 

και ως Pigadia) 

856   4_  $u  http://id.loc.gov/authorities/names/n00112644 

 

 
 

Μαθαίνουμε από το GEOnet ότι υπάρχουν περισσότερες από μία πόλεις στην 

Ελλάδα με το όνομα Πηγάδια (βλέπετε κάποιες από αυτές στο παραπάνω 

screenshot). Επομένως για να διαφοροποιηθεί καθένας από αυτούς τους τόπους 

χρειάζεται να προστεθεί στην επικεφαλίδα και το όνομα ενός σχετικού 

μικρότερου τόπου. Αυτό θα προστεθεί πριν το όνομα της χώρας σύμφωνα με το 

AACR2 23.4ΣΤ1. Τον ίδιο κανόνα θα ακολουθήσουμε και στα πεδία 415 που 

αποτελούν παραλλαγές της λέξης Πηγάδια (π.χ. Pegadia (Κάρπαθος, Ελλάς)). 

 

Αν αυτό το γεωγραφικό όνομα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί ως γεωγραφική 

υποδιαίρεση κάτω από ένα θέμα η επικεφαλίδα θα είναι σαν την παρακάτω:  
250 $a  Βοτανική -- $y  Ελλάς -- $y  Πηγάδια (Κάρπαθος) 

 

b. Δήμος τα όρια του οποίου συμπίπτουν με τα όρια του νησιού 

Η επικεφαλίδα χρειάζεται προσδιορισμό σύμφωνα με το AACR2 24.6B για να 

διαφοροποιηθεί από το όνομα της πόλης με το ίδιο όνομα. 

 

Αρ. καθιερωμένης εγγραφής ΕΒΕ: 6661 

000   __  03085cx c2200349 4500 

005   __  20210208105329.0 

017   7_  $a  Q204757 

              $2  wikidata 

017   7_  $a  http://www.wikidata.org/entity/Q204757 

              $2  uri 

017   7_  $a  311771210 

              $2  viaf 

017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/311771210 

              $2  uri 

035   __  $a  (GR-AtEVE)A6661 

100   __  $a  20141009agrey5005 ga0 

106   __  $a  0 

http://id.loc.gov/authorities/names/n00112644
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215   __  $a  Κάρπαθος (Ελλάς : Δήμος) 

300   0_  $a  Χρησιμοποιήστε αυτή την επικεφαλίδα για το Νησί, τον αρχικό 

Δήμο Καρπάθου και για το σημερινό διευρυμένο Δήμο Καρπάθου 

415   __  $5  n 

                $2  former type nlg 

                $a  Κάρπαθος (Δωδεκάνησος) 

415   __  $a  Κράπαθος (Ελλάς) 

415   __  $a  Δήμος Καρπάθου (Ελλάς) 

415   __  $a  Nisí Kárpathos (Ελλάς) 

415   __  $a  Νησί Κάρπαθος (Ελλάς) 

415   __  $a  Carpathos (Ελλάς) 

415   __  $a  Νήσος Κάρπαθος (Ελλάς) 

415   __  $a  Karpathos (Ελλάς : Δήμος) 

801   _0  $a  GR 

                $b  AtEVE 

                $c  19920107 

810   __  $a  Τεκμήριο: Η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας 

Προκοπίου Β. Παυλόπουλου στην Κάρπαθο, 2018: 

                $b  σ. [63] (ο Όμηρος ονομάζει το νησί Κράπαθο) 

810   __  $a  ΕΒΕ (βάση δεδομένων), ημ/νία προσπέλασης 2 Ιουλίου 2019 

                $b  (επικεφαλίδα: Κάρπαθος (Δωδεκάνησος)) 

810   __  $a  Ιστότοπος Βικιπαίδεια, ημ/νία προσπέλασης 8 Φεβρουαρίου 2021: 

                $b  στο λήμμα Κάρπαθος (Κάρπαθος· νησί και δήμος των 

Δωδεκανήσων· μαζί με τη νησίδα Σαρία συγκροτούν τον σημερινό διευρυμένο 

Δήμο Καρπάθου· μέχρι το 2010 ο Δήμος Καρπάθου περιελάμβανε την 

πρωτεύουσα Πηγάδια και τις Κοινότητες Απερίου, Αρκάσας, Βωλάδας, Μενετών, 

Μεσοχωρίου, Όθους, Πυλών και Σπόων· με το Πρόγραμμα Καλλικράτης ο 

αρχικός Δήμος συνενώθηκε με την πρώην Αυτοδιοίκητη Κοινότητα Ολύμπου 

Καρπάθου για να σχηματίσει το σημερινό διευρυμένο Δήμο Καρπάθου) 

810   __  $a  GEOnet, ημ/νία προσπέλασης 3 Ιουλίου 2019 

                $b  (Nisí Kárpathos [εγκεκριμένο]· νησί στο Νότιο Αιγαίο, Ελλάς· 

Νησί Κάρπαθος [μη λατινική γραφή]· παραλλαγές: Carpathos· Νήσος 

Κάρπαθος) 

810   __  $a  LC/NACO (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία 

προσπέλασης 2 Ιουλίου 2019 

                $b  (επικεφαλίδα: Karpathos (Greece : Municipality)) 

856   4_  $u  http://id.loc.gov/authorities/names/n2014075520 

999   __  $f  9466 
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Στην περίπτωση που τα όρια ενός Δήμου συμπίπτουν με τα όρια του νησιού, 

δημιουργούμε μια καθιερωμένη εγγραφή που αντιπροσωπεύει και τα δύο. Η 

επικεφαλίδα (215) κατασκευάζεται σύμφωνα με τους AACR2. Αν πίσω από ένα 

νησί (ή μια ομάδα νησιών) δεν υπάρχει κάποια κυβέρνηση (π.χ. ένας Δήμος ή μια 

χώρα), τότε το νησί (ή η ομάδα νησιών) πρέπει να καθιερωθεί σα γεωγραφικό 

όνομα (non-jurisdictional geographic name) σύμφωνα με το Subject Headings 

Manual (H 807 Islands) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως θέμα. 

Η επικεφαλίδα Κάρπαθος (Ελλάς : Δήμος) χρειάζεται την προσθήκη «Δήμος» 

για να διακριθεί από την παραλλαγή (415) Κάρπαθος (Ελλάς) που υπάρχει στην 

καθιερωμένη εγγραφή για την πόλη της Καρπάθου, τα Πηγάδια (βλ. AACR2 

24.6B). Αυτό συμβαίνει γιατί ένα 2ΧΧ δεν μπορεί να είναι το ίδιο με ένα άλλο 

2ΧΧ ή ένα 4ΧΧ σε μια άλλη καθιερωμένη εγγραφή. Αν συμβαίνει κάποιο από 

τα παραπάνω σενάρια, τότε μία από τις πανομοιότυπες αυτές επικεφαλίδες ή 

παραλλαγές πρέπει να διαφοροποιηθεί. Η προσθήκη «Δήμος» γίνεται πάντα στα 

ελληνικά και επαναλαμβάνεται στις παραλλαγές που αφορούν το όνομα του 

Δήμου μόνο και όχι του νησιού. Επιπλέον δεν επαναλαμβάνεται εκεί που είναι 

περιττή (π.χ. Δήμος Καρπάθου (Ελλάς)). 

Για να καταγράψουμε την πληροφορία από τη GEOnet κάνουμε ένα πεδίο 810, 

που περιγράφει τον τόπο μόνο ως νησί. Κάνουμε επίσης ένα πεδίο 300 όπου σ’ 

αυτό αποσαφηνίζουμε ότι αυτή η καθιερωμένη εγγραφή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί τόσο για το νησί όσο και για το Δήμο της Καρπάθου. Επιπλέον αν 

ο Δήμος της Καρπάθου χρειάζεται να προστεθεί σε μια βιβλιογραφική εγγραφή 

ως 71Χ, θα χρησιμοποιηθεί αυτή η επικεφαλίδα, είτε πρόκειται για τον αρχικό 

Δήμο είτε για το σημερινό διευρυμένο Δήμο. Ο λόγος είναι ότι το όνομα του Δήμου 

δεν έχει αλλάξει. Παραμένει το ίδιο. Δεν παίζει ρόλο που έχει αλλάξει η έκταση που 

καλύπτει ο Δήμος. 

 

Αν αυτό το γεωγραφικό όνομα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί ως γεωγραφική 

υποδιαίρεση κάτω από ένα θέμα η επικεφαλίδα θα είναι σαν την παρακάτω:  

250 $a  Βοτανική -- $y  Ελλάς -- $y  Κάρπαθος (Δήμος) 

 

Αρ. καθιερωμένης εγγραφής ΕΒΕ: 6939 

000   __  04258cx c2200457 4500 

005   __  20210208121415.0 

017   7_  $a  Q919194 

                $2  wikidata 
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017   7_  $a  http://www.wikidata.org/entity/Q919194 

                $2  uri 

017   7_  $a  245833647 

                $2  viaf 

017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/245833647 

                $2  uri 

035   __  $a  (GR-AtEVE)A6939 

100   __  $a  20141009agrey50 ga0 

106   __  $a  0 

215   __  $a  Κίμωλος (Ελλάς : Δήμος) 

300   0_  $a  Χρησιμοποιήστε αυτή την επικεφαλίδα για το Νησί και το Δήμο 

Κιμώλου· για την Κοινότητα Κιμώλου χρησιμοποιήστε το μόνο ως θέμα 

415   __  $5  n 

                $2  former type nlg 

                $a  Κίμωλος (Κυκλάδες) 

415   __  $a  Νήσος Κίμωλος (Ελλάς) 

415   __  $a  Argentiera (Ελλάς) 

415   __  $a  Argentara (Ελλάς) 

415   __  $a  Εχινούσα (Ελλάς) 

415   __  $a  Οφιδούσα (Ελλάς) 

415   __  $a  Αρζιαντιέρα (Ελλάς) 

415   __  $a  Αρζεντιέρα (Ελλάς) 

415   __  $a  Δήμος Κιμώλου (Ελλάς) 

415   __  $a  Αρτζεντιέρα (Ελλάς) 

415   __  $a  Nisí Kímolos (Ελλάς) 

415   __  $a  Νησί Κίμωλος (Ελλάς) 

415   __  $a  Nísos Kímolos (Ελλάς) 

415   __  $a  Kimōlos (Ελλάς : Δήμος) 

801   _0  $a  GR 

                $b  AtEVE 

                $c  19920107 

810   __  $a  Τεκμήριο: Περί του προϊστορικού πολιτισμού των Κυκλάδων νήσων, 

2008: 

                $b  σ.τ. (Νήσος Κίμωλος), σ. 15 (Κίμωλος· ονομαζόταν Argentiera ή 

Argentara από τους ναυτικούς της Δύσης κατά τον 13ο και 14ο αιώνα· Εχινούσα 

ή Οφιδούσα) 

810   __  $a  ΕΒΕ (βάση δεδομένων), ημ/νία προσπέλασης 5 Ιουλίου 2019 

                $b  (επικεφαλίδα: Κίμωλος (Κυκλάδες)) 

810   __  $a  Ιστότοπος Βικιπαίδεια, ημ/νία προσπέλασης 24 Ιουνίου 2019:  

                $b  στο λήμμα Κίμωλος (Κίμωλος· νησί και δήμος του Αιγαίου που 

ανήκει στις Κυκλάδες· γνωστή και σαν Εχινούσα λόγω της κιμωλίας έχιδνας 

(οχιάς)· το Μεσαίωνα και μέχρι τους χρόνους της Ελληνικής Επανάστασης του 

1821 ονομαζόταν Αρζιαντιέρα ή Αρζεντιέρα· ο Δήμος Κιμώλου περιλαμβάνει 

σήμερα το νησί της Κιμώλου, τη νήσο Πολύαιγο [που σύμφωνα με την 

απογραφή του 2011 κατοικείται από 2 άτομα] και τις νησίδες Άγιος Ευστάθιος 
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και Άγιος Γεώργιος· το νησί της Κιμώλου είναι έδρα του ομώνυμου Δήμου της 

Περιφερειακής Ενότητας Μήλου· η πρωτεύουσα του νησιού ονομάζεται Κίμωλος 

ή Χωριό (και όχι Χώρα) Κιμώλου) 

810   __  $a  Ιστότοπος Καλλικράτης, ημ/νία προσπέλασης 24 Ιουνίου 2019: 

                $b  ιστοσελίδα Νομός Κυκλάδων (η Κοινότητα Κιμώλου αναγνωρίστηκε 

ως Δήμος με έδρα και εδαφική περιφέρεια αντίστοιχη της πρώην κοινότητας) 

810   __  $a  Τεκμήριο: Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, c1988:  

                $b  στο λήμμα Κίμωλος (Κίμωλος· ονομάστηκε από Ιταλούς ταξιδιώτες 

Αρτζεντιέρα) 

810   __  $a  GEOnet, ημ/νία προσπέλασης 5 Ιουλίου 2019 

                $b  (Nisí Kímolos [εγκεκριμένο]· νησί στο Νότιο Αιγαίο, Ελλάς· 

Νησί Κίμωλος [μη λατινική γραφή]· παραλλαγή: Nísos Kímolos) 

810   __  $a  LC/NACO (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία 

προσπέλασης 24 Ιουνίου 2019  

                $b  (επικεφαλίδα: Kimōlos (Greece : Municipality)) 

856   4_  $u  http://id.loc.gov/authorities/names/n2016016370 

999   __  $f  9852 

Προσέξτε την τεκμηρίωση στο παραπάνω παράδειγμα με τη χρήση και των 

ιστότοπων Καλλικράτης και Βικιπαίδεια. Η προσθήκη «Δήμος» γίνεται στην 

επικεφαλίδα για να διαφοροποιηθεί ο Δήμος της Κιμώλου από την πρωτεύουσα 

του νησιού που έχει το ίδιο όνομα αν και δεν έχει ακόμη καθιερωθεί.  

Η προσθήκη «Δήμος» δεν είναι σωστή για τις παραλλαγές που αφορούν το όνομα 

του νησιού (π.χ. Argentiera (Ελλάς) και όχι Argentiera (Ελλάς : Δήμος)). 

Προστίθεται μόνο στις παραλλαγές που αφορούν το όνομα του Δήμου (Kimōlos 

(Ελλάς : Δήμος)). 

 
c. Νησί πίσω από το οποίο δεν υπάρχει κυβέρνηση  
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Καθιερώνονται σύμφωνα με το Subject Headings Manual: H 807 Islands. 

Αρ. καθιερωμένης εγγραφής ΕΒΕ: 3460 

000   __  02246cx c2200433 4500 

005   __  20191101113946.0 

017   7_  $a  Q173148 

                $2  wikidata 
017   7_  $a  http://www.wikidata.org/entity/Q173148 

                $2  uri 

017   7_  $a  242963759 

                $2  viaf 
017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/242963759 

                $2  uri 

035   __  $a  (GR-AtEVE)A3460 

100   __  $a  20141009agrey5005 ga0 

106   __  $a  2 

215   __  $a  Δήλος, Νησί (Ελλάς) 

415   __  $5  n 

                $2  προηγούμενη θεματική επικεφαλίδα της ΕΒΕ 

                $a  Δήλος (Κυκλάδες) 

415   __  $a  Délos (Ελλάς) 

415   __  $a  Δήλος (Ελλάς) 

415   __  $a  Delus Insula (Ελλάς) 

415   __  $a  Delos Island (Ελλάς) 

415   __  $a  Nisí Dílos (Ελλάς) 

415   __  $a  Νησί Δήλος (Ελλάς) 

415   __  $a  Nisís Dhílos (Ελλάς) 

415   __  $a  Dílos (Ελλάς) 

415   __  $a  Nisís Dílos (Ελλάς) 

415   __  $a  Mikrá Dhílos (Ελλάς) 

415   __  $a  Mikrá Dílos (Ελλάς) 

415   __  $a  Νήσος Δήλος (Ελλάς) 

415   __  $a  Νησίς Δήλος (Ελλάς) 

415   __  $a  Μικρά Δήλος (Ελλάς) 

515   __  $5  g 

                $a  Κυκλάδες (Ελλάς) 

                $9  7419 

550   __  $9  66892 

                $5  g 

                $a  Νησιά 

                $y  Ελλάς 

801   _0  $a  GR 

                $b  AtEVE 

                $c  20030711 

810   __  $a  Τεκμήριο: Délos, 1873-1913, c2017:  

                $b  σ.τ. (Délos· Δήλος· Delos) 

http://www.wikidata.org/entity/Q173148
http://viaf.org/viaf/242963759
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810   __  $a  ΕΒΕ (βάση δεδομένων), ημ/νία προσπέλασης 3 Οκτωβρίου 2019  

                $b  (επικεφαλίδα: Δήλος (Κυκλάδες)) 

810   __  $a  Τεκμήριο: De Deli insulae rebus, 1889 

810   __  $a  LCSH (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία 

προσπέλασης 3 Οκτωβρίου 2019 

                $b  (επικεφαλίδα: Delos Island (Greece)) 

810   __  $a  GEOnet, ημ/νία προσπέλασης 3 Οκτωβρίου 2019  

                $b  (Nisí Dílos [εγκεκριμένο]· Νησί Δήλος [μη λατινική γραφή]· νησί στο 

Νότιο Αιγαίο, Ελλάς, 37°23'28"N, 025°16'16"E· παραλλαγές: Delos· Nisís Dhílos· 

Dílos· Nisís Dílos· Mikrá Dhílos· Mikrá Dílos· Δήλος ·Νήσος Δήλος· Νησίς Δήλος· 

Μικρά Δήλος) 

856   4_  $u  http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85036597 

999   __  $f  4721 

 

Σημείωση: τα νησιά που δεν είναι κυβερνήσεις είναι καθιερωμένα στα LCSH και 

όχι στο NACO. Δεν είναι επομένως σωστό να κάνετε αναφορά στο 810 στο 

NACO/LC. Επίσης σε αυτήν την περίπτωση δε χρησιμοποιούμε το “former type 

nlg” για να δηλώσουμε την προηγούμενη λανθασμένη επικεφαλίδα αλλά τον όρο 

«προηγούμενη θεματική επικεφαλίδα της ΕΒΕ». 

 

 
 

Μεταφράσεις όρων από το Geonet:  
- independent political entity (PCLI) =ανεξάρτητη πολιτική οντότητα 
- capital of an independent state (PPLC) = πρωτεύουσα ανεξάρτητου 

κράτους 
- administrative division (ADMD) = διοικητικό διαμέρισμα 
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- second-order administrative division (ADM2) = διοικητικό διαμέρισμα 

δευτέρου βαθμού 
- seat of a first-order administrative division (PPLA) = έδρα διοικητικού 

διαμερίσματος πρώτου βαθμού 
- seat of a second-order administrative division (PPLA2) = έδρα 

διοικητικού διαμερίσματος δευτέρου βαθμού 
- populated place (PPL) = κατοικημένη περιοχή 
- approved = εγκεκριμένο 
- conventional = συμβατικό 

- variant = παραλλαγή 
- non-Roman script = μη λατινική γραφή 
- short = σύντομη μορφή 

 

4.  Σύνθετες επικεφαλίδες που περιέχουν γεωγραφικά ονόματα  

Εκτός από την καθιερωμένη εγγραφή για το γεωγραφικό όνομα, πρέπει να 

διορθωθούν και όλες οι καθιερωμένες εγγραφές όπου το γεωγραφικό όνομα έχει 

χρησιμοποιηθεί είτε ως επικεφαλίδα με την προσθήκη μίας ή περισσότερων 

υποδιαιρέσεων (π.χ. 215 $aΚίμωλος (Δωδεκάνησος) --$xΑρχαιότητες) είτε ως 

γεωγραφική υποδιαίρεση κάτω από ένα θέμα (π.χ. 250 $aΒοτανική -- $yΕλλάς -- 

$y Κυκλάδες (Νομός) -- $y Κίμωλος). Για αυτές τις σύνθετες επικεφαλίδες 

πολιτική της ΕΒΕ είναι να μην κάνει 415 με την παλαιότερη λανθασμένη 

επικεφαλίδα. 
 

Αρ. καθιερωμένης εγγραφής ΕΒΕ: 110453 

000   __  00304cx c2200133 4500 

005   __  20190708123046.0 

035   __  $a  (GR-AtEVE)A110453 

100   __  $a  20141009agrey50 ga0 

106   __  $a  2 

215   __  $a  Κίμωλος (Ελλάς : Δήμος) 

                $x  Αρχαιότητες 

801   __  $a  GR 

                $b  AtEVE 

999   __  $f  133837 

 

Η προηγούμενη μορφή της παραπάνω επικεφαλίδας ήταν:  

215 $aΚίμωλος (Δωδεκάνησος) -- $xΑρχαιότητες 

 

Αρ. καθιερωμένης εγγραφής ΕΒΕ: 238751 

000   __  00310cx j2200133 4500 

005   __  20190708142001.0 

035   __  $a  (GR-AtEVE)A238751 

100   __  $a  20141009agrey50 ga0 

250   __  $a  Βοτανική 
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                $y  Ελλάς 

                $y  Κίμωλος (Δήμος) 

801   __  $a  GR 

                $b  AtEVE 

999   __  $f  300955 

 

Η προηγούμενη μορφή της παραπάνω επικεφαλίδας ήταν:  

250 aΒοτανική -- $yΕλλάς -- $y Κυκλάδες (Νομός) -- $y Κίμωλος 

 

5.  Συλλογικά όργανα που περιέχουν γεωγραφικά ονόματα ως προσθήκες 

Εκτός από την καθιερωμένη εγγραφή για το γεωγραφικό όνομα, πρέπει να 

διορθωθούν και όλες οι καθιερωμένες εγγραφές όπου το γεωγραφικό όνομα έχει 

χρησιμοποιηθεί ως προσθήκη σε συλλογικά όργανα. Αυτά τα συλλογικά όργανα 

είναι είτε συνέδρια που έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτόν τον τόπο ή άλλα 

συλλογικά όργανα όπου ο τόπος έχει προστεθεί σαν προσδιορισμός (AACR2 

24.4Γ). 

 

Αρ. καθιερωμένης εγγραφής ΕΒΕ: 276428 

000   __  01154cx b2200181 4500 

005   __  20191015164753.0 

017   7_  $a  303158790509638850525 

                $2  viaf 

017   7_  $a  http://viaf.org/viaf/303158790509638850525 

                $2  uri 

035   __  $a  (GR-AtEVE)A276428 

100   __  $a  20141009agrey50 ga0 

106 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεματική επικεφαλίδα  __  $a  0 

210   12  $a  Συνέδριο Καρπαθιακής Λαογραφίας 

                $d  (3ο : 

                $f  2006 : 

                $e  Κάρπαθος, Ελλάς) 

410   12  $5  n 

                $2  former type nlg 

                $a  Συνέδριο Καρπαθιακής Λαογραφίας 

                $d  (3ο : 

                $f  2006 :  

                $e  Κάρπαθος) 

410   12  $a  International Congress of Karpathian Folklore 

                $d  (3ο : 

                $f  2006 : 

                $e  Κάρπαθος, Ελλάς) 

801   _0  $a  GR 

                $b  AtEVE 

810   __  $a  Τεκμήριο: Κάρπαθος και λαογραφία, 2008: 

                $b  σ.τ. (3ο Διεθνές Συνέδριο Καρπαθιακής Λαογραφίας· 3rd 

http://viaf.org/viaf/303158790509638850525
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International Congress of Karpathian Folklore· πραγματοποιήθηκε στην 

Κάρπαθο από 21-26 Μαρτίου 2006) 

810   __  $a  ΕΒΕ (βάση δεδομένων), ημ/νία προσπέλασης 15 Οκτωβρίου 2019 

                $b  (επικεφαλίδα: Συνέδριο Καρπαθιακής Λαογραφίας (3ο : 2006 : 

Κάρπαθος) 

999   __  $f  361308 

 

Στο 210 $e χρησιμοποιείται η καθιερωμένη μορφή (AACR2 24.7Β4) του τόπου 

όπου πραγματοποιήθηκε το συνέδριο (Κάρπαθος (Ελλάς : Δήμος)) αλλά χωρίς τις 

προσθήκες που έχουν γίνει σύμφωνα με το AACR2 24.6 (δηλαδή χωρίς το 

«Δήμος»). 

 

Η προηγούμενη μορφή της παραπάνω επικεφαλίδας, που ήταν λάθος στο AACR2, 

ήταν:  

210 12 $a Συνέδριο Καρπαθιακής Λογοτεχνίας 

  $d (3ο :  

  $f 2006 :  

  $e Κάρπαθος) 

Γενικές σημειώσεις - οδηγίες 

NACO NORMALIZATION RULES 
 

Δεν μπορεί να είναι ίδια: 

ένα 2XX και ένα άλλο 2XX 

ένα 4XX και ένα 2XX σε οποιαδήποτε εγγραφή 

ένα 4XX και ένα 5XX σε οποιαδήποτε εγγραφή 

ένα 4XX και ένα άλλο 4XX στην ίδια εγγραφή 

 

Αλλά μπορεί να είναι ίδια: 

ένα 4XX και ένα άλλο 4XX σε διαφορετικές εγγραφές 

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.loc.gov/aba/pcc/naco/normrule-

2.html  

 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να ελέγχετε και να διορθώνετε, αν χρειαστεί, τα πεδία 

200 και 210 $d των βιβλιογραφικών εγγραφών. Ελέγξτε για λάθη ορθογραφικά 

και για περιπτώσεις όπου ο τίτλος ή το όνομα του συγγραφέα έχει παραποιηθεί. 

Καλό είναι επίσης να προσθέτετε πνεύματα και τόνους (και στα ελληνικά και τα 

ξενόγλωσσα βιβλία) και, αν χρειάζεται, να διορθώνετε τα κεφαλαία γράμματα 

στους τίτλους (π.χ. για τα ονόματα των συλλογικών οργάνων υπάρχουν κανόνες 

διαφορετικοί για κάθε γλώσσα στο Παράρτημα Α). Κάνετε τις διορθώσεις στις 

βιβλιογραφικές εγγραφές πριν αντιγράψετε τους τίτλους στο 810 των 

καθιερωμένων εγγραφών. Με αυτό τον τρόπο η πληροφορία στο πεδίο 810 θα 

είναι ακριβής. Στις 16/10/2020 αποφασίσαμε να διορθώνουμε τα παρακάτω 

πεδία στις βιβλιογραφικές εγγραφές που χρησιμοποιούμε σαν 810: 
o 100 

https://www.loc.gov/aba/pcc/naco/normrule-2.html
https://www.loc.gov/aba/pcc/naco/normrule-2.html


Σελίδα | 63 
 

 

o 200 

o 210 
o 215 $a και $d 
o Τα πεδία 7ΧΧ 
o Τα πεδία 970. 

 
Κάθε νέο βιβλίο που καταλογογραφείτε μπορεί να είναι η αφορμή να δουλέψετε 
ξανά μία καθιερωμένη εγγραφή που είναι ήδη συμπληρωμένη, δηλαδή έχει ήδη 
810 και 4ΧΧ. Αυτό μπορεί να συμβεί αν το βιβλίο έχει μία νέα παραλλαγή του 
ονόματος του προσώπου, του συλλογικού οργάνου, κ.λπ. ή αν το βιβλίο αναφέρει 

την ημερομηνία γέννησης ή/και θανάτου του προσώπου και αυτή η πληροφορία 
δεν υπάρχει στην καθιερωμένη εγγραφή. 

Προς το παρόν δε θα χρησιμοποιούμε τον όρο «Επικυρωμένο» στο 999 $z της 

καθιερωμένης εγγραφής για να δηλώσουμε ότι η επικεφαλίδα είναι σωστή. Θα το 

δείτε όμως να έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποιες καθιερωμένες εγγραφές. 

Διόρθωση εγγραφής  authority 

 

Όταν διορθώνουμε ένα authority πρέπει να ακολουθούμε την εξής τακτική: 

 Στο 000 Leader στη θέση 5 της εγγραφής του authority αλλάζουμε τον κωδικό 

και τον μετατρέπουμε σε c (corrected or revised) όταν θέλουμε να κάνουμε 

οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα παλαιό authority. 
 

Στο 000 Leader στη θέση 17 επιλέγουμε full εάν η εγγραφή του authority είναι 

πλήρως τεκμηριωμένη δηλαδή όταν υπάρχουν οι παραπομπές που χρειάζονται, 

όταν υπάρχουν πεδία 810 που να δικαιολογούν την επικεφαλίδα και τις 

παραπομπές και όταν δικαιολογείται η χρονολογία που υπάρχει στην 

επικεφαλίδα. 

 

Στο 000 Leader της εγγραφής του authority ελέγχουμε αν στη θέση 9 έχει επιλεγεί 

ο σωστός τύπος authority. 
 

Στο πεδίο 100 στο “Script of title” επιλέγουμε πάντα «ga» . Ο κωδικός αυτός 

αφορά το αλφάβητο γραφής της καταλογογράφησης. Αυτό είναι το αλφάβητο 

στο οποίο εμφανίζονται οι προσδιορισμοί, που συνοδεύουν κάποιες φορές την 

επικεφαλίδα και τις παραπομπές, και το πεδίο των σημειώσεων της 

καθιερωμένης εγγραφής. Ο όρος εμφανίζεται λανθασμένα στο koha. Ο σωστός 

όρος στο Unimarc είναι “Script of cataloguing”. 

 

Στο πεδίο 106 δηλώνουμε αν η επικεφαλίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θέμα. 

Στα παλαιότερα authorities θα βρείτε τις περισσότερες φορές τη φράση «Δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεματική επικεφαλίδα». Αυτό θα πρέπει να το 

αλλάζετε στη φράση «Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεματική επικεφαλίδα». 

Δείτε το Subject Headings Manual H 430 σχετικά με τις επικεφαλίδες που δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θέμα (π.χ. στην περίπτωση που υπάρχουν δύο 

ή περισσότερα authorities για ένα πρόσωπο που γράφει με το δικό του όνομα και 
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με ένα ή περισσότερα ψευδώνυμα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε εκείνο το 

authority που έχει οριστεί ως "base heading" σύμφωνα με τις οδηγίες του 

εγγράφου των Library of Congress/NACO  για τους συγγραφείς που 

χρησιμοποιούν ψευδώνυμα). Όταν καθιερώνετε authorities για σύνθετες 

επικεφαλίδες (επικεφαλίδες δηλαδή που περιέχουν θεματικές ή άλλες 

υποδιαιρέσεις) πρέπει να επιλέγετε τη φράση «Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 

σαν θεματική επικεφαλίδα». 

 

Σε όποια εγγραφή authority υπάρχει πεδίο 999$z με τιμή 1 σημαίνει ότι το 

authority δεν έχει ελεγχθεί από το Τμήμα Καταλόγων. Όταν ελεγχθεί αλλάζουμε 

το 1 σε 0. Αν το πεδίο 999$z έχει τη φράση «Μη επικυρωμένος καθιερωμένος 

όρος» πρέπει αφού διορθώσουμε το authority να διαγράψουμε όλο το 

περιεχόμενο του πεδίου επιλέγοντας το σύμβολο της διαγραφής που βρίσκεται 

δίπλα στον τίτλο του πεδίου. 

Συγχώνευση / διαγραφή διπλοεγγραφών 

 

Στην περίπτωση που διαγράψουμε ένα διπλό authority ενεργούμε ως εξής: 

Αποφασίζουμε ποια εγγραφή authority θα κρατήσουμε (π.χ. την πιο πλήρη, την 

πιο σωστή, την πιο παλιά κ.λπ.). 

 Μεταφέρουμε όποια άλλη πληροφορία θεωρούμε χρήσιμη και σωστή στην 

εγγραφή του authority που θα κρατήσουμε (π.χ. 810, 400 κ.λπ.) 

Πριν διαγράψουμε το authority, αντιγράφουμε όλα τα περιεχόμενα του πεδίου 

035$a της εγγραφής του authority που θα σβήσουμε και τα επικολλούμε στο 

πεδίο 035$z του authority που θα κρατήσουμε. Επαναλαμβάνουμε το 035$z αν 

συγχωνεύουμε περισσότερες από δύο εγγραφές. 

Για την επεξεργασία του authority που θα κρατήσουμε θα πρέπει να 

ακολουθήσουμε τις οδηγίες που δίνονται στην προηγούμενη ενότητα. 

 


