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ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ χρήση πεδίων 105 και 106 
  

ΠΕΔΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
010 ISBN     
011 ISSN     
013, 015, 021, 
022, 040 Δεν προβλέπονται από την παρούσα έκδοση του ΑΒΕΚΤ (v. 5.5) 
100 Γενικά Δεδομένα 

Επεξεργασίας 
100 /17-19 
100 /8-16 

  
Target audience 
Publication date 

  

101 Γλώσσα της 
εργασίας 
101$a 

Language of electronic 
resource 

  

102 Χώρα 
δημοσίευσης ή 
παραγωγής 

Χώρα δημοσίευσης / 
διάθεσης (και όχι 
παραγωγής) 

  

135 ΠΚΔ: 
Ηλεκτρονικοί 
πόροι 

Συνιστάται να 
ενημερώνεται πάντα, 
όταν στην ετικέτα 
εγγραφής ο τύπος 
εγγραφής είναι «i-
ηλεκτρονικοί πόροι» 

135__$abocg ---||||| 

200 Τίτλος και 
δήλωση 
πνευματικής 
υπευθυνότητας 

Στη γλώσσα που 
εμφανίζεται στο 
τεκμήριο 
  
200_$b: 
ηλεκτρονικός πόρος 
$a: Title as it appears 
on internal sources 
(opening screen, formal 
title screen, first display 
of information, header 
of the electronic 
resource etc.) container, 
labels on the physical 
carrier, documentation, 
containers, or other 
accompanying material 
$f, $g: Authors, 
programmers of the 
computer files as listed 
on the electronic 
resource 

200  1_  $a Ηλεκτρονικό λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής 
Γλώσσας $b ηλεκτρονικός πόρος $e Ορθογραφικό - 
ερμηνευτικό - ετυμολογικό - συνώνυμα – αντίθετα 
$fεπιτροπή φιλολόγων 
  

205 Δήλωση 
Έκδοσης 

Στη γλώσσα που 
εμφανίζεται στο 
τεκμήριο 

205__$a Version 2.9.6. 
205__$a Release 12/91 
205__$a 2η έκδ. $f επιμέλεια ....... 
205__$a Version 2.4, corr. / with diagrams by Harry 
Weeks 
205__$a 

210 Δημοσίευση, 
διάθεση κλπ. 

Στη γλώσσα που 
εμφανίζεται στο 
τεκμήριο 

210__$a Αθήνα $c Ματζέντα $d c2001 

215 Φυσική 
περιγραφή 

Παραλείπεται για 
απομακρυσμένους 
ηλεκτρονικούς 
πόρους, ελλείψει 
φυσικού μέσου. Αντ’ 
αυτού χρησιμοποιείται 
το 230 (βλ. παρακάτω) 

215 ## $a1 CD-ROM$d4 ¾ ίν.$e2 δισκέτες ; 5 ¼ ίν.$e1 
εγχειρίδιο χρήσης (1 φυλλάδιο ; 28 εκ..)  
215_$a 1 DVD-ROM  $c ήχ., έγχρ.. $d  4 3/4 ίν. 
215_$a 2 CD-ROMs  $d  4 3/4 ίν. 
215_$a 1 δισκέτα Η/Υ  $d  5 1/4 ίν. 
215_$a 1 μαγνητοταινία Η/Υ   
215_$a 1 σκληρός δίσκος Η/Υ (HDD)   

225 Σειρά Στη γλώσσα που 
εμφανίζεται στο 
τεκμήριο 

225       1_         $a  

230 Χαρακτηριστικά 
ηλεκτρονικών 
πόρων 

Υποχρεωτικό για 
ηλεκτρονικούς 
πόρους 

230__$a Δεδομένα Η/Υ 
230__$a Πρόγραμμα(τα) Η/Υ 
230__$a Δεδομένα Η/Υ (12 αρχεία : 83565 bytes) 



απομακρυσμένης 
πρόσβασης 
(αντικαθιστά τη Φυσική 
Περιγραφή 215) 

230__$a Πρόγραμμα και Δεδομένα Η/Υ 
230__$a Δικτυακός τόπος 

300 Γενική σημείωση     
304 Σημειώσεις 

Σχετικές με τον 
Τίτλο και τη 
δήλωση της 
Πνευματικής 
Υπευθυνότητας 

Πηγή κύριου τίτλου: 
Υποχρεωτικό 

304__$a Ο  τίτλος αντλήθηκε από το δίσκο 
304__$a Ο  τίτλος δόθηκε από τον καταλογογράφο 
304__$a Ο τίτλος αντλήθηκε από τη θήκη του DVD 
304__$a Ο τίτλος αντλήθηκε από την αρχική σελίδα του 
ιστότοπου 
304__$a Ο  τίτλος από οθόνη τίτλου 
304__$a Ο  τίτλος δόθηκε από το δημιουργό του 
αρχείου, μετά από αλληλογραφία 
304__$a Άλλοι συντελεστές στο πρόγραμμα: .... 
304__$a Σχεδιαστής συστήματος ...... 
304__$a Οδηγός χρήστη από τ…… 

305 Σημειώσεις 
Σχετικές με την 
Έκδοση και τη 
Βιβλιογραφική 
Ιστορία 

  305__$a Με την άδεια... 
305__$a Το πρόγραμμα κυκλοφόρησε για πρώτη φορά 
το 1988 
305__$a Ενημερωμένη έκδοση του 1998 

306 Σημειώσεις 
Σχετικές με τη 
Δημοσίευση, 
Διάθεση κλπ. 

  306__$a Shareware 

307 Σημειώσεις 
Σχετικές με τη 
Φυσική 
Περιγραφή 

  307__$a Μη προστατευμένο στην αντιγραφή 
307__$a Η δεύτερη δισκέτα είναι αρχείο ασφαλείας 
307__$a Συνοδεύεται από .... 

308 Σημειώσεις 
Σχετικές με τη 
Σειρά 

    

310 Σημειώσεις 
Σχετικές με τη 
Βιβλιοδεσία και 
τη Διαθεσιμότητα 

  310__$a Τα δεδομένα έχουν επίσης κυκλοφορήσει και σε 
έντυπη μορφή 

315 Σημειώσεις 
σχετικές με 
ειδικές 
πληροφορίες 
που αφορούν το 
υλικό ή τον τύπο 
του 
δημοσιεύματος 

Related Field 230 
  

  

327 Σημείωση 
περιεχομένων 

    

330 Περίληψη     
333 Σημείωση 

χρηστών / 
επιδιωκόμενου 
κοινού 

    

336 Σημείωση τύπου 
αρχείου 
ηλεκτρονικού 
πόρου 

Notes relating to type 
and extent of file area 
and other files 
characteristics 
Related Field 135 
  

336__$a Κείμενο  
336__$a Γραφικά 
336__$a Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 2800 bytes 
336__$a Παιχνίδι 
336__$a Επεξεργαστής κειμένου 
336__$a Λογιστικό φύλλο 
336__$a Πρόγραμμα μισθοδοσίας 
336__$a Βοηθητικό πρόγραμμα Η/Υ (=utility) 
336__$a Γραμματοσειρές 
336__$a Λειτουργικό σύστημα 
336__$a Παρουσίαση 
336__$a Μέγεθος αρχείου ποικίλει 
336__$a Αριθμός υποπρογραμμάτων: 102 
336__$a Σύστημα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών 

337 Σημείωση 
τεχνικών 
λεπτομερειών 
(αρχεία Η/Υ) 

  337__$a Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος: H/Y IBM PC 
ή συμβατό, Windows Me/2000/NT/98/95, CD-ROM, 
Οδηγό δισκετών 1.44 ΜΒ 3.5'' 
337__$a Απαιτήσεις συστήματος: ……… 



337__$a Online πρόσβαση μέσω διαδικτύου 
337__$a Τρόπος πρόσβασης: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

510 Παράλληλος 
κύριος τίτλος 

Title in another 
language appearing on 
the electronic resource  

  

517 Άλλες 
παραλλαγές του 
τίτλου 

π.χ. τίτλος στο 
εγχειρίδιο 

  

606 Θέμα ως θέμα   606       __         $a Δισκέτες* 
606       __         $a DVD-ROMs* 
606       __         $a CD-ROMs* 
606       __         $a Δικτυακοί τόποι* 

676 DDC     
701* Όνομα 

προσώπου – 
Εναλλακτική 
πνευματική 
υπευθυνότητα 
701$a, $4, $p 
Authors, 
programmers of 
the computer 
files as listed on 
the electronic 
resource 

* Ρόλοι: 
070 Ο κυρίως 
πνευματικά υπεύθυνος * 
245 Εμπνευστής (ο 
έχων την ιδέα) 
260 Κάτοχος 
πνευματικών 
δικαιωμάτων 
560 Δημιουργός 
635 Προγραμματιστής 
(Person responsible for 
the creation of 
computer program 
design documents, 
source code, or 
machine-executable 
digital files and 
supporting 
documentation) 
770 Συγγραφέας 
συνοδευτικού υλικού  

  

711 Όνομα ΣΥΟ – 
Εναλλακτική 
πνευματική 
υπευθυνότητα 
711$a, $4, $p 

    

712* Όνομα ΣΥΟ – 
Δευτερεύουσα 
πνευματική 
υπευθυνότητα 
  
(Institutional 
affiliations of the 
authors, 
programmers at 
the time the 
electronic 
resources were 
written or 
programmed) 

310 Διαθέτης 
635 Εταιρεία 
προγραμματισμού 
(Corporate body 
responsible for the 
creation of computer 
program design 
documents, source 
code, or machine-
executable digital files 
and supporting 
documentation. 
650 Εκδότης 

712       02         $4 635 $4 310 $a Ματζέντα 
712       02         $4 650 $4 310 $a Ελληνικά Γράμματα 
  

856 Ηλεκτρονική 
τοποθεσία και 
πρόσβαση 

 Very often the field 
consists solely of the 
Web address of the item 
being catalogued 
Επαναλαμβανόμενο 
πεδίο αφού:  
·  Υπάρχουν 
διαφορετικοί τρόποι 
πρόσβασης (π.χ. με 
HTTP, FTP, TELNET)  
·  Διαφορετικά μέρη 
ενός τεκμηρίου είναι 
ηλεκτρονικά, οπότε 
χρησιμοποιείται το 
υποπεδίο $3 για να 
δηλωθεί το μέρος  
·  Υπάρχουν πολλές 
θέσεις στο διαδίκτυο 

 856 0#$u mailto:any@any.com 
 856 1#$u ftp://.................... 
 856 2#$u telnet://............. 
 856 4#$u http://www.........  
 856 ##$z Το πλήρες κείμενο της μελέτης $u 
http://..........pdf    
 856 ##$z Οι εκδόσεις …….. στο Internet 
http://www.......... 

  



(mirror sites) για λόγους 
ασφάλειας και 
διευκόλυνσης της 
πρόσβασης διεθνώς 
·  Εμφανίζεται σε 
διαφορετικές μορφές 
(π.χ. τα κείμενα σε 
ASCII, html, pdf, οι 
εικόνες με διαφορετική 
ανάλυση)  
·  Υπάρχουν σχετικά 
τεκμήρια που χρειάζεται 
να οριστούν  

911 Στοιχεία για το 
συγκεκριμένο 
αντίτυπο 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα serial 
numbers, τους κωδικούς 
εγκατάστασης κλπ. αν 
επιλέγεται ηκαταχώρησή 
τους, μόνο το υποπεδίο 
911_$m υποδεικνύεται: 
911_$m = Σημειώσεις 
που δεν είναι 
αναγνώσιμες από το 
κοινό, και όχι σε πεδία 
αναγνώσιμα από το 
κοινό (3ΧΧ και 911) 

911__ $a999999 $e20070911$mΠροσωπικοί κωδικοί: 
Ενεργοποίησης μέσω διαδικτύου ΙEC0kHxYs - 
Ενεργοποίησης μέσω τηλεφώνου 3093 739 217 540 885 
783 - Τηλ. 801.11.711.711 $nMC 483 Η $p 0 $q0 $r0 
$s0 

 


