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ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ  
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Στις εγγραφές των ελληνικών δημοσίων βιβλιοθηκών, προς το παρόν τουλάχιστον, τα μέσα εγγραφής του 
υλικού προβολής και μαγνητοσκοπήσεων είναι οι βιντεοκασέτες VHS, οι οπτικοί δίσκοι VCD, SVCD και DVD και 
γι’αυτό το λόγο αναφερόμαστε κυρίως σ’ αυτά. 

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  

1.1.1 ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Ως συντομογραφίες χρησιμοποιούνται οι συντομογραφίες της ελληνικής έκδοσης των AACR2 (ΤΕΙ 
Θεσσ/κης τ.Β’, σ. 404) και των IASA. Αυτές που απαντώνται συχνότερα στο υλικό προβολής και 
μαγνητοσκοπήσεων είναι: 

 
ασπρόμ. ασπρόμαυρη (ταινία 
βουβ. βουβή (ταινία) 
δευτ. δευτερόλεπτο 
έγχρ. έγχρωμη 
ήχ. ήχος 
ίν. ίντσες 
κ.ά. και άλλοι 
καδ καρέ ανά δευτερόλεπτο 
κλπ. και τα λοιπά 
λεπτ. λεπτά 
μονο. μονοφωνικός / ή 
ομιλ. ομιλούσα (ταινία) 
π. περίπου 
προβ. προβολή 
παδ προβολή φιλμ σε καρέ ανά δευτερόλεπτο 
στερεο. στερεοφωνικός / ή 
[χ.ό.] χωρίς όνομα (210_$c - εκδότη) 
[χ.τ.] χωρίς τόπο (210_$a) 
ώρ. ώρα / ες 
CD Compact Disc 
DVD Digital Versatile Disc (παλαιότερα Digital Video Disc) 
SVCD Super Video Compact Disc 
VCD Video Compact Disc 
VHS Video Home System 

 

1.1.2 ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Κύρια πηγή των πληροφοριών της εγγραφής μπορεί να είναι το ίδιο το μέσο της εγγραφής ή  η θήκη / κιβώτιο 
που το περιλαμβάνει. 
Στο πεδίο 304  πρέπει να συμπληρώνεται πάντα ποια είναι η πηγή του κυρίου τίτλου. 
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1.1.3 ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ (200) 

1.1.3.1 [Κινηματογραφική ταινία] στο 200_$b, ΜΟΝΟ όταν πρόκειται για ταινία σε φιλμ ή μπομπίνα, και όχι σε 
βιντεοκασέτα ή βιντεοδίσκο  (μαγνητοσκόπηση = video-recording) 

1.1.3.2 200_$f ή 200_$g : Σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος (χωρίς να αποκλείονται και άλλοι πνευματικά 
υπεύθυνοι – κατά την κρίση του καταλογογράφου) 

1.1.3.3 Οι πρωταγωνιστές ηθοποιοί (cast) καταχωρούνται στο 701 με τον αντίστοιχο ρόλο τους (Όχι στο 200_$f ή g) – 
Στο 323 (cast) καταχωρούνται όσοι δεν έχουν ήδη καταχωρηθεί στο 701 και δε θεωρείται η συμβολή τους 
ιδιαίτερα σημαντική. 

1.1.4 ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (215) 

1.1.4.1 Στη φυσική περιγραφή οι αποδόσεις στα ελληνικά έχουν γίνει βάσει της ελληνικής έκδοσης των AACR2 (ΤΕΙ 
Θεσσ/κης).  

1.1.4.2 Οι λεπτομέρειες στο 215_$a ακολουθούνται βάσει των οδηγιών των κανόνων The International Association of 
Sound and Audiovisual Archives (IASA) Cataloguing Rules (http://www.iasa-web.org/icat/) π.χ. 215_$a 1 
βιντεοκασέτα  (VHS, 50 λεπτ.)  (και όχι  215_$a 1 βιντεοκασέτα  (VHS) (50 λεπτ.) ή 215_$a 1 βιντεοκασέτα  
VHS (50 λεπτ.)  ).  

1.1.4.3 Οι ειδικοί προσδιορισμοί CD-ROM και DVD-ROM αποδίδονται μόνο σε ηλεκτρονικούς πόρους 
 

1.2 ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

1.2.1 ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (701) 

1.2.1.1 Ο κωδικός ρόλου καλλιτεχνών παραστάσεων για τους οποίους υπάρχουν ειδικοί κωδικοί π.χ. ηθοποιών 
(005), τραγουδιστών (721 & 755), μουσικών (545), χορευτών (275) κλπ. δε χρησιμοποιείται ο 590. 

1.2.1.2 Ο ρόλος 070 χρησιμοποιείται μόνο όταν το πρόσωπο και μόνο αυτό έχει την αποκλειστική ευθύνη για το έργο. 
Ειδάλλως αποδίδονται ξεχωριστά όλοι οι ρόλοι που του αναλογούν. 

 

1.2.2 ΘΕΜΑ (600-607) 

1.2.2.1 Δε χρησιμοποιείται ο κωδικός ρόλου 590 για καλλιτέχνες για τους οποίους υπάρχουν ειδικοί κωδικοί π.χ. 
ηθοποιών (005), τραγουδιστών (721 & 755), μουσικών (545), χορευτών (275) κλπ. 

1.2.2.2 Για τη μορφή, το σχήμα, και τον τύπο του υλικού (π.χ. βιντεοκασέτες) γίνεται ξεχωριστή εγγραφή στο 606, και 
δεν καταχωρείται η πληροφορία ως υποδιαίρεση στο τέλος του κάθε θέματος (για δυνατότητα μελλοντικής 
ένταξης στο πεδίο 608  του UNIMARC – το οποίο δεν προβλέπεται, προς το παρόν, από το ΑΒΕΚΤ) π.χ. 606
 __ $a Βιντεοκασέτες* 

 
* Οι παραπάνω πληροφορίες δεν καταχωρούνται επίσης, στο τέλος του θέματος ως θεματικές υποδιαιρέσεις $x 
π.χ. 606__$a Διατροφή $x Βιντεοκασέτες  
για να μην επιβαρύνεται ο κατάλογος των authorities με πολύ περισσότερες εγγραφές με αμφισβητήσιμη 
αποτελεσματικότητα και ωφέλεια (και φυσικά, δεν θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά ούτε στο 606_$j  – δεν 
προβλέπεται και αυτό το υποπεδίο, προς το παρόν, από το ΑΒΕΚΤ) 

 
Ο αστερίσκος μπαίνει προσωρινά στο τέλος των Form subdivisions, για ένταξή τους μελλοντικά στο 608 και 
διάκριση τους από τα θέματα ως θέματα 
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1.2.2.3   
 

606 __ $a  Κινηματογραφικές ταινίες  
606 __ $a  Κινηματογραφικές ταινίες, ελληνικές (εργασίες για ταινίες που γυρίστηκαν από ελληνικές εταιρείες  

παραγωγής και προβλήθηκαν στο εξωτερικό) 
606 __ $a  Κινηματογραφικές ταινίες $y Ελλάς (εργασίες για ταινίες που γυρίστηκαν από ελληνικές εταιρείες  

και προβλήθηκαν στην Ελλάδα) 
606 __ $a  Κινηματογραφικές ταινίες, Γουέστερν 
606 __ $a  Κινηματογραφικές ταινίες, Εκπαιδευτικές 
606 __ $a  Κινηματογραφικές ταινίες, Θρίλερ 
606 __ $a  Κινηματογραφικές ταινίες, Κωμωδίες 
606 __ $a  Κινηματογραφικές ταινίες, Μιούζικαλ 
606 __ $a  Κινηματογραφικές ταινίες, Πορνογραφικές 
606 __ $a  Κινηματογραφικές και  τηλεοπτικές διασκευές 
606 __ $a Κινηματογραφικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας  
606 __ $a  Κινηματογραφικές ταινίες περιπέτειας 
606 __ $a  Κινηματογραφικές ταινίες μικρού μήκους 
606 __ $a  Κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους 
606 __ $a  Κινούμενα σχέδια (ΟΧΙ Ταινίες κινουμένων σχεδίων) 
606 __ $a  Παιδικές ταινίες 
606 __ $a  Τηλεοπτικές σειρές  
606 __ $a  Διασκευές $x Ανθολογίες $x Τηλεοπτικές σειρές  
606 __ $a  Ντοκιμαντέρ 
606 __ $a  Κωμωδίες $x Τηλεοπτικές σειρές 
606 __ $a  Νεανικές ταινίες 
606 __ $a  Λογοτεχνία στον κινηματογράφο 
606 __ $a  Πειραματικές ταινίες 
 
606 __ $a  MPEG (Πρότυπο κωδικοποίησηςβίντεο) 
606 __ $a  AVI (Πρότυπο κωδικοποίησης βίντεο) 
 
Form subdivisions: 
606 __ $a Βιντεοκασέτες* 
606 __ $a Βιντεοδίσκοι* 
606 __ $a DVDs* 
606 __ $a SVCDs* 
606 __ $a VCDs* 

 

1.2.3 ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (711 & 712) 

1.2.3.1 Ο κωδικός ρόλου παραγωγού (630) παρότι υποδεικνύεται μόνο ως πρόσωπο, συνιστάται να χρησιμοποιείται 
και ως ΣΥΟ γιατί πολλές φορές ΣΥΟ έχουν και αυτό το ρόλο. 

1.2.3.2 Στο πεδίο 712 καταχωρούνται μόνο οι ρόλοι ΣΥΟ εκδότη, διανομέα ή παραγωγού, που έχουν άμεση σχέση με 
την εμπορική διάθεση και προώθηση του προϊόντος  

1.2.4 ΡΟΛΟΙ 
005 Actor  
Person who principally exhibits acting skills in a musical or dramatic presentation or entertainment. 
 
010: Adapter 
Writer who rewrites novels or stories for motion pictures or another audiovisual medium. For one who 
reworks a musical composition, usually for a different medium, use Arranger (030). 
 
070 Author 
Person or corporate body chiefly responsible for the creation of the intellectual or artistic content of a work. When more than 
one person or body jointly bears such responsibility, this code may be used in association with as many headings as is 
appropriate. 090: Author of dialogue 
The writer of dialogue or spoken commentary for a screenplay or sound recording. 
 
100 Bibliographic antecedent 
One who is the author of the work upon which the work reflected in the catalogue record is based in 
whole or in part. This relator may be appropriate in records for adaptations, indexes, continuations and 
sequels by different authors, concordances, etc. 
 
200 Choreographer 
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210 Commentator 
One who provides interpretation, analysis, or a discussion of the subject matter on a recording, motion 
picture, or other audiovisual medium. 
 
245 Conceptor 
Person or corporate body responsible for the original idea on which a work is based. This includes the 
scientific author of an audio-visual item and the conceptor of an advertisement. 
 
260 Copyright holder 
  
275 Dancer 
Person who principally exhibits dancing skills in a musical or dramatic presentation or entertainment. 
 
300 Director 
Person responsible for the general management of the work or who supervised the production of the 
performance for stage, screen, or sound recording. 
 
310 Distributor 
Agent or agency that has exclusive or shared marketing rights for an item. 
 
370 Film editor 
 
545 Musician 
Person who performs music or contributes to the musical content of a work. Use when it is not possible 
or desirable to identify more precisely the person's function. 
 
550 Narrator 
Speaker delivering the narration in a motion picture, sound recording or other type of work. 
 
560 Originator 
Author or agency performing the work, i.e. the name of a person or organization associated with the 
intellectual content of the work. Includes person named in the work as investigator or principal 
investigator. This category does not include the publisher or personal affiliation, or sponsor except 
where it is also the corporate author. 
 
590 Performer 
Person acting or otherwise performing in a musical or dramatic presentation or entertainment. Use if 
more specific codes are not \asrequired, e.g. actor, dancer, musician, singer. 
 
630 Producer 
Person with final responsibility for the making of a motion picture, including business aspects, 
management of the productions, and the commercial success of the film. 
 
650 Publisher 
 
670 Recording engineer 
Person supervising the technical aspects of a sound or video recording session. 
 
675 Reviewer 
Person or corporate body responsible for the review of a book, motion picture, performance, etc. 
  
690 Scenarist 
Author of a screenplay. 
 
721 Singer 
Person who uses his or her voice with or without musical accompaniment to produce music. A singer's 
performance may or may not include actual words. 
 
755 Vocalist 
Person who principally exhibits singing skills in a musical or dramatic presentation or entertainment. 
  
770 Writer of accompanying material 

     Writer of significant material which accompanies a sound recording or other audiovisual material. 
 


