
ανθεκτικά σε διαλύματα και λευκαντικά. Δοκιμαστικά έχουν 
παραμείνει gia εκατό ώρες κάτω από ένα μηχάνημα 
ξεθωριάσματος, διαδικασία που αντιστοιχεί σε «κατό χρόνια 
έκθεσης σ* ηλιακή ακτινοβολία. Rv t ιστέκονται στη ξηρασία 
και την υγρασία gia διακόσια χρόνια και έχουν την ιδιότητα 
να στεγνώνουν μέσα σε δεκαπέντε λεπτά.

Ελέκη) Αορέτζου.

KaVQVLC n£Qixpgfciic αΟΧΕΙΜΥ

The Rear I cart Archivist, Special Section: Standards 
for Archival Description, vols 32,33, Fall 1080, 
Uinter 1990.

Τα δύο τελευταία τεύχη του " The American Archivist" είναι 
αφιερωμένα στο ζήτημα των κανόνων περιγραφής των αρχείων.Με 
το ζήτημα αυτό ασχολήθηκε ειδική ομάδα εργασίας και τα 
άρθρα που δημοσιεύονται στο περιοδικό αποτελούν τα 
συμπεράσματα της. Επειδή πιστεύουμε ότ ι η συζήτηση αυτή 
παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον αποφασίσαμε να 
παρουσιάσουμε περιληπτικά τη θεματολογία των διαφόρων 
άρθρων και εισηΒησεωυ ενώ ελπίζουμε ότι κάποια άλλη φορά 9α 
είναι δυνατό να δημοσιεύσουμε μεταφρασμένες τις εισηγήσεις.

Στην εισα^ω^ή του, σχετικά με τους κανόνες gia την 
περιγραφή των αρχείων ο Lawrence Dow Ier τονίζει ότι η 
ταχύτατη υιοθέτηση από πολλούς άρχειονόμους του σχεδίου 
U8MARC AMC' gia τον έλεγχο των αρχείων και των χειρογράφων

1 Πρόκειται >μα την πιό διαδεδομένη στην Αμερική έκδοση του σχεδίου 
MARC( Machine Readable Cataloging) που χρησιμοποιείται #ια Archival and 
Manuscript Control.
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α/ΐ/ΐας* ριςικα μ«σα σ* πι^α χρονιά τον τονο και την ουσία 
twv συζητήσ*·ν που διβξά^ονται σχβτικά μ* τον τρόπο 
ncp ι γραφής twv αρχ* ί wv. Οι *πα&ί*λματ («ς αρχ* ι ονόμο ι 
προσπαθώντας να κατανοήσουν την ξένη γλώσσα και τις 
ά*$νώστ«ς έννοιβς του MflRC άρχισαν συζητήσβις μ* 
βιβλιοθηκάριους και άλλους *πα&$«λματί*ς της πληροφορικής 
#ια τους οποίους οι όροι αποτβλουσαν ήδη μέρος του 
λ€ξιλοβίου τους. Πολύ υρή^ορα έ^ιν* φανβρό ότι οι 
αρχ*ιονόμοι που μαζί μ* τους «ρ^αζόμίνους στη Βι0λιο9ήκη 
του Κο$κρέσσου ήταν συνυπβύθυνοι gia τη διατήρηση του 
USMfiRC RMC βρίσκονταν σι μβιονβκτική θέση στις συζητήσβις 
αυτές. 0 κυρ ι ώτβρος λό^ος g ι' αυτό ήταν ότι οι 
«ποηρ$«λματί«ς αρχβιονόμοι δ«ν «ίχαν αναπτύξ«ι κανόνβς που 
να αντικατοπτρίζουν ξβχυριστές σκέφβις και ιδββς που να 
πηγάζουν κατ*υθ« ί αν από την π«ρι&ραφή αρχ*ιάκου υλικού ούτ* 
«ίχαν υιο9«τήσ«ι κάποια διαδικασία συζητήσβών σχβτικά μ« το 
ζήτημα.

Την ίδια στιγμή, οι υπβύθυνοι gia την καθοδήγηση twv ομάδάν 
«ρ^ασίας πάν* στη μέθοδο USttRRC RMC άρχισαν να παρατηρούν 
αυξανόμβνη απο^οήτβυση ανάμβσα στους αρχ«ιονόμους από την 
απουσία kovovwv χια την «φαρμο^ή του σχ«δίου. Πράχματι, 
«λάχιστη συμφωνία υπήρχ* σ« ότι αφορούσ* όρους και ορισμούς 
και δ«ν ήταν προφανές, μ« ποιό τρόπο και *άν, ένα σχέδιο 
USMRRC «ιδικά σχ*διασμένο gia αρχβία και μ* χρησιμότητα σ« 
«θνικό *πίπ«δο θα μπορούσβ να συνδυασθβί μ* τους 
«σντβρικούς οδηγούς και τις άλλ«ς πβριγραφικές πρακτικές 
«νός αρχ*ιοστασ ί ου. Παρ' όλα αυτά * ί χ* g ί ν«ι αντιληπτό ότι, 
«νώ από τη μιά η μέθοδος USttflRC RMC βοηθούσ* στην ανταλλαγή 
πληροφοριών μέσα στα πλαίσια μιας «θνικής βάσης δβδομέννν 
από την άλλη υπήρχ* «λάχιστη συμφωνία ανάμβσα στους 
αρχ*ιονόμους αν ο ι κανόνβς αυτό ί < ί χαν κόποια *υρύτ«ρη 
χρησιμότητα. Στην πραγματικότητα «λάχιστοί αρχ*ιονόμοι ήταν 
σίγουροι ότι γνώριζαν τι σημαίν*ι ακριβώς π*ρι^ραφή 
αρχ*ιοκού υλικού.

Πολλοί αρχ*ιονόμοι κατ*λή£«ι ο Lawrence Dow Iwr ακόμα και 
«νστικτώδώς αντιλαμβάνονταν ότι τα αρχ*ία διαθέτουν τη δική
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τους δυναμική, και ότι η περιγραφή των αρχβίων απαιτβί ένα 
βαθμό βλαστικότητας gia τον αποτελεσματικότερο έλεγχο τους. 
Πόντα πιστεύαμε, συνεχίζει ο ίδιος ,ότι αυτό που 
χρβι όζοντα ι οι αρχβιονόμοι δβν βίναι μιό σειρά από 
κογγ«νοητούς κανόνβς αλλά μια διαδικασία που 9α επιτρέψει 
την βκτίμηση και την υιοθέτηση βκβίνων των κατευθύνσεων και 
κανόνων που θα καλυτερέψουν τον έλεγχο και θα διευκολύνουν 
την προσπέλαση των αρχείων.

Η εισήγηση της Lisa Β Ueber με θέμα “Archival Description 
Standards: Concepts, Principles and Methodologies" 
αναφέρεται στις έννοιες, αρχές και μεθοδολογία που 
συνδέεται με τους κανόνες περιγραφής αρχείων. Αρχικό 
προσπαθεί να δώσει έναν ορισμό στις λέξεις "κανόνες 
περιγραφής αρχείων" και στη συνέχεια να παρουσιάσει τους 
κανόνες nou ισχύουν στη βιβλιοθηκονομία σαν πλαίσιο 
αναφοράς ενώ παρουσιάζει περιληπτικά, τους ήδη ισχύοντες σε 
τρία διαφορετικά επίπεδα αρχειακούς κανόνες (data 
structure, data content, data value). Εξετάζει επίσης τους 
λόγους gia τους οποίους θα έπρεπε να αναπτυχθούν κανόνες 
καθώς και τις αιτίες που εμποδίζουν την εμφάνισή τους και 
ερευνά δυνατότητες μελλοντικής ανάπτυξης και άλλων κανόνων. 
Στο επόμενο τεύχος του ίδιου περιοδικού υπάρχει άλλο άρθρο 
της Lisa Β. Ueber με θέμα "The “Other" USMARC Formats: 
Authorities and Holdings. Do Ue Care to be Partners In this 
Dance, too ?".

Η εισήγηση του David Bearean με θέμα "Description 
Standards: A Framework for Action" αναφέρεται στο 
αυξανόμενο βάρος των ηλεκτρονικών αρχείων που υποχρεώνει 
τους άρχειονόμους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στον τρόπο 
περιγραφής των δεδομένων των ε&ίράφων που κατέχουν. Κατά 
τον ίδιο οι αρχβιονόμοι θα πρέπει να συμμετέχουν στην 
ανάπτυξη κανόνων περιγραφής αρχείων ώστε να αποκτήσουν τις 
ανα&καίες γνώσεις χια την περιγραφή ηλεκτρονικών αρχείων. 
Σημειώνει επίσης τις προσπάθειες χια τη δημιουργία νέων 
κανόνων, και προτείνει κριτήρια gia την αξιολόγηση των 
κανόνων που προτε ί νονται.

16



Η εισήγηση του Richard Szarg με θέμα "Archival Description 
Standards: Scop· and Cri t«ria“ τονίζει ότι οι αρχειονόμοi 
χ ίυονται καθημερινά μάρτυρες μιάς προσπάθειας χ ια την 
ανάπτυξη και uιοθέτηαη κανόνων περιγραφής αρχε ίων που 
προέρχεται από μια επ19υμ ί α ανταλλαγής περ18ραφικών 
πληροφοριών ανάμεσα σε διαφορετικά αρχειοστάσια κάνοντας 
χρήση πιό αποτελεσματικής και οικονομικής τεχνολογίας. Στα 
πλαίσια της προσπάθειας αυτής δεν έ^ινε όμως εντελώς 
κατανοητό το κόστος και τα όρια που συνοδεύουν την ανάπτυξη 
και τη χρήση των κανόνων. Η εισήγηση προσπαθεί να 
συγκέντρωσει την προσοχή στη διαδικασία καθορισμού κανόνων 
και στα απαραίτητα κριτήρια gia την εκτίμηση της ποιότητας 
των προτεινομένων κανόνων. Στο επόμενο τεύχος του ίδιου 
περιοδικού υπάρχει δεύτερη εισήγηση του Richard Szarg με 
θέμα: "Archival ApplIcabl11tg of External Out delInes for 
Data Structures".

Η εισήγηση του H.Thomas Hickerson με θέμα "Standards for 
Archival Informat ion Management Systems” αναφέρει ότι gia 
να αξιολογήσει κανείς τη χρησιμότητα καθιέρωσης κανόνων gia 
τα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών χρειάζεται η ανάλυση 
επτά λειτουργικών προϋποθέσεων που υιοθετήθηκαν είτε σαν 
γενικά εργαλεία είτε gia την εφαρμογή ειδικών συστημάτων σε 
ιδια ί τέρα θεσμικά πλα ίσια ή σε περιβάλλον δικτύου. 0 
συχχραψίας αναγνωρίζει τη ιδιαιτερότητα των διαφόρων 
περιβαλλόντων μέσα στα οπο ί α πρέπει να λειτουρ^ήσει το 
αρχειακό πληροφοριακό σύστημα και τέλος περιγράφει τις 
συνιστώσες ενός πληροφοριακού συστήματος που οι κανόνες θα 
έπρεπε να επιλύσουν.

Η εισήγηση της Uictoria Irons Ualch με θέμα "The Role of 
Standards in the Archival Management of Electronic Records" 
τονίζει ότι οι τελικοί κανόνες που αναπτύχθηκαν στους 
διεθνείς οργανισμούς καθορισμού κανόνων gia τη διευκόλυνση 
της ανταλλαγής δεδομένων ανάμεσα σε συστήματα υπολο$ιστών 
θα μπορούσαν να εφοδιάσουν τους αρχειονόμους με μηχανισμούς 
εξασφάλισης μακρόχρονης αξιολόγησης και χρήσης πληροφοριών 
αποθηκευμένων σε ηλεκτρονική μορφή. Το προσωπικό των
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εθνικών αρχείων του Καναδά και των ΗΠΑ και στα Ηνωμένα '£9νη 
έχει πραγματοποιήσει σημαντικές μελέτες gia το ζήτημα αυτό. 
Η συ&φαφέας αναλύει τα συμπεράσματα των μελετών περιγράφει 
την οργάνωση και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από τους 
κυριώτερους εθνικούς και διε9νείς opgavισμούς ανάπτυξης 
κανόναν και αναφέρεται περιληπτικά σε 13 κανόνες που έχουν 
τις μεγαλύτερες εν δυνάμει δυνατότητες να χρησιμοποιηθούν 
σε αρχεία.

Η εισήγηση της Kathleen D. Roe με θέμα "From Archival 
Gothic to MARC Modern: Building Common Data Structure*" 
τονίζει ότι οι αρχειονόμοι ποτέ δεν κατόρθωσαν να 
αναπτύξουν ένα πλαίσιο που 9α μπορούσε να προμηθεύσει ένα 
συνεπές περιγραφικό πληροφοριακό σχέδιο gia αρχειακά σύνολα 
με αποτέλεσμα σύγχυση και αναποτελεσματικότητα χια τους 
άρχειονόμους και ερευνητές. Αναλύει διεξοδικά εγχειρίδια 
που αναφέρονται στην περιγραφή αρχείων και αναφέρει τ ι ς  
πληροφορίες που συνήθως κρίνονται απαραίτητες να 
περιλαμβάνονται στους καταλόγους και τα ευρετήρια.

Η εισήγηση του Leon J. Stout με θέμα "Doing it by the 
Number*: Standard Statistic* for Describing Archives" 
αναφέρει ότι ο ορισμός που έδωσε η ομάδα εργασίας gia την 
περιγραφή αρχείων περικλείει όχι μόνο βιβλιογραφικά 
δεδομένα και ευρετήρια αλλά κα ι συλλογή κα ι ανάλυση 
διοικητικών και στατιστικών στοιχείων σχετικών με τους 
θεσμούς των αρχε ί ων κα ι το υλ ι κό τους. 0 συ^^ραφέας 
εξετάζει διάφορες προσπάθειες τυποποίησης των διαδικασιών 
συγκέντρωσης στατιστικών πληροφοριών σχετικων με 
βιβλιοθήκες και αρχεία.

Η εισήγηση του Marion Matter* "Reconciling Sibling Rivalry 
in the AACR2 “Family": The Potential for Agreement on Rules 
for Archival Description of All Types of Materials" τονίζει 
ότι οι αρχε ι ονάμο ι αλλά και οι άλλο ι που αντ ι μετώπ ι σαν το 
ζήτημα της καταλο^ράφησης ειδικών αρχειακών υλικών 
ψάχνουν #ια τρόπους που θα επιλύσουν το ζήτημα της 
αντιφατικότητας ανάμεσα σ' ένα αριθμό εξειδικευμένων
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εγχειριδίων που στόχευαν στην ανάπτυξη και επεξήγηση των 
κανόνων που παρουσιάζονται στο "Anglo-Americon Cataloguing 
Rules, 2nd edition (AACR2).

Η εισήγηση της Sharon Gibbs Thibodeau με θέμα "External 
Technical Standards for Data Contents and Data Da lues: 
Prospects for Adoption by the Archival Community" αναφέρει 
ότι ορισμένοι επαναλαμβανόμενοι τύποι πληροφοριών όπως π.χ. 
ημερομηνί ες, ώρα, ^εω^ραφικο ί τόποι, γλώσσα- 
χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στην επεξεργασία δεδομένων και 
μβ του τρόπο αυτό αναπτύχθηκαν και υιοθετήθηκαν κατάλογοι 
κωδικοποιημένων κανόνων (data value) ή κανόνες gia σχέδια 
$ια την εισα^ω^ή των πληροφοριών (data contents). Πολλά από 
αυτά έχουν άμεσες εφαρμογές στα αρχειακά πληροφοριακά 
συστήματα. Η συ^^ραφέας περιγράφει ποιοί παράγοντες πρέπει 
να ληφ9ούν νπ όψη από την αρχειακή κοινότητα πριν τους 
χρησιμοποιήσει.

Η εισήγηση της Harriet Ostroff μβ θέμα "Subject Access to 
Arch i να I and Manuscr i p t fla ter I a Γ  ασχολε ί ται με το ζήτημα 
της ορολογίας που χρησιμοποιείται στην καταλο^οχράφηση και 
που πολύ συχνά παρουσιάζει πρόβλημα όταν χρησιμοποιείται 
8ΐα τη καταλοχράφηση αρχειακού και χειρόγραφου υλικού.

Τέλος ο Jean Ε. Dryden στην εισήγηση του “Dancing the 
Continental:Archive I Descriptive Standards in Canada" 
αναφέρεται τους κανόνες περιγραφής αρχείων που υιοθετούνται 
τελευταία στον Καναδά

Μ. Π ο υ τελά κ η ς.
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