Τ cΧ~:ί.-0 ΕΙUΙ!:ΛΙΙΤΙ ;::9 ί..\Λ '.,ί
ΓΡ/.\Φ:Ξ:Ο 7ΕΚΜΗΡΙΩ~Η~

(G)
INTERNET και αξιοποίηση από τις βιβλιοθήκες
Παναγιώτης Ε. Τελώνης
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" - Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ
17/01/1994 - Εντ.: 1.0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Βασική προϋπόθεση γιά την αξιοπο(ηση του

Βιβλιοθήκες (Η/Β) , τους

administrators

lnternet

από τις Ηλεκτρονικές

και τους χρήστες γενικότερα, ε(ναι τα

εξής :

α)

Ενας

υπολογιστής

που

συνδέεται

με

κάποιο

τρόπο

στο

δίκτυο

INTERNET.
β) Κατανόηση των :

•

E-Mall

(γιά την

αποστολή

αυτόματα μας αποστέλλουν

μηνυμάτων σε mailserνers οι οπο(οι

help files,

κείμενα ή καταλόγους από

διάφορα δεδομένα.

•
•
•

(το πρωτόκολλο γιά πρόσβαση σε file archiνes και μεταφορά
τους στο δικό μας υπολογιστή).
TELNET (το πρωτόκολλο που μας επιτρέπει να κάνουμε login σε
απόμακρους υπολογιστές, να τρέχουμε προγράμματα αναζήτησης
πληροφορίας σε διάφορους καταλόγους, βάσεις δεδομένων κλπ . )
Resources and lnformation Retriνal Tools

FTP

Π ερισσότερα γιά το δίκτυο
αυτή ημερίδα .

INTERNET

βλ. ομιλία Δρ Γ . Κοροβέση στην

ΓΕΝΙΚΑ
Εκατοντάδες από τις καλύτερες βιβλιοθήκες σε όλο το κόσμο δίνουν
πρόσβαση στην πληροφορία τους , οι περισσότερες εντελώς δωρεάν σε όλη την
διάρκεια της ημέρας . Την περασμένη δεκαετία πολλές βιβλιοθήκες άρχισαν να
μηχανογραφούν τις καρτελοθήκες τους δημιουργώντας βάσεις
δεδομένων οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν on-line. Η
χρήση μιάς ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης είναι ακριβώς παρόμοια με
την χρήση μιάς καρτελοθήκης . Η μόνη διαφορά είναι ότι αντί να
ξεφυλλίζουμε τις καρτέλες μέχρι να εντοπίσουμε αυτή που μας
ενδιαφέρει, κάνουμε login σε μιά Η/Β από κάποιον υπολογιστή και ψάχνουμε
στους καταλόγους της πληκτρολογώντας κάποιες λέξεις κλειδιά (key words) που
σχετίζονται με την συγκεκριμένη βιβλιογραφική πληροφορία που αναζητούμε .

Οι περισσότερες Η/Β είναι "ανοιχτές" στο ευρύ κοινό
γνωστές με το όνομα OPAC (Open Public Access Catalogues) .

(public)

και είναι

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ Η/Β.
α) Να αναζητήσουμε βιβλία κατά θέμα, τίτλο ή συγγραφέα.
β) Να πάρουμε λεπτομερή βιβλιογραφική πληροφορία σχετικά με τα βιβλία που
εντοπίσαμε προηγούμενα.

y)

Να σώσουμε αυτή την πληροφορία στον τοπικό μας υπολογιστή ή να την

εκτυπώσουμε .

Πέρα από την βασική χρήση μιάς Η/Β , οι περισσότερες μας επιτρέπουν

επιπλέον δυνατότητες , όπως :

•

Π εριληπτική ενημ έρω σή μας γύρω από το περιεχό μ ενο κάποιου βιβλ(ου ή
αρθρου .

•

Αναζήτηση άρθρων από εφημερίδες και περιοδικά .

•

Ψάξιμο στους καταλόγους γιά εξειδικευμένες συλλογές, όπως

COs,

νideos ,

φωτογραφίες , χάρτες, microfιlms κλπ .

•

Αναζήτηση σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων.

•

Χρήση πολλαπλών

•

Χρήση λογικών τελεστών (ΑΝΟ,
στην αναζήτησή μας .

•

Δυνατότητα κράτησης/χρέωσης κάποιου βιβλίου .

•

Σε περίπτωση πολλαπλών αντιγράφων κάποιου βιβλ(ου σε διάφορα τμήματα
κάποιας βιβλιοθήκης , να έχουμε την δυνατότητα εύρεσης του πιό κοντινού σε
μας τμήματος της βιβλιοθήκης.

•

Καταγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας και αποστολή τους σε μας με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου .

keywords.
OR,

ΝΟΤ) ή άλλων ειδικών συναρτήσεων

Σε μιά Η/ Β δεν μπορούμε να διαβάσουμε ο πραγματικό περιεχόμενο των
κειμένων και να ψάξουμε "τυχαία" στά "ράφια" γιά ανεύρεση κάποιου εξαιρετικά
ενδιαφέροντος βιβλίου .

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ Η/Β
Βλ . επισυναπτόμενες διαφάνειες
Οσοι δεν έχουν μέχρι τώρα χρησιμοποιήσει
μιά OPAC, ε(ναι σίγουρο ότι από την πρώτη
προσπάθεια θα έρθουν μπροστά σε μιά έκπληξη. Η
ανεύρεση όμως της πληροφορίας μπορεί τελικά να
καταλήξει σε αρκετές δεκάδες ενότητες, π .χ. η
ανεύρεση βιβλιογραφίας κατά θέμα που δεν έχουμε
επιλέξει προσεκτικά,
μπορεί κυριολεκτικά να
καταλήξει σε αρκετές "οθόνες" πληροφορίας μπροστά στο τερματικό μας. Γι'
αυτό καλό είναι να έχουμε υπόψη μας τα παρακάτω :

•

Αρχίζουμε την αναζήτηση με τρόπο όσο γίνεται πιό κοντά στο θέμα που μας
ενδιαφέρει .

•

Οπου υπάρχουν
χρησιμοποιούμε.

•

Οταν βρούμε τελικά κάποια ενότητα "κοντά" σε αυτό που μας ενδιαφέρει,
καλό είναι να προσέχουμε τον τίτλο, τον συγγραφέα, το θέμα και τα διάφορα

keywords.

λογικές

μεταβήτές

ή

wildcards,

καλό

είναι

να

τα

Αυτό μας βοηθά να εξειδικεύσουμε την αναζήτηση μας σε άλλα

θέματα.

•

Αν η Η / 8 δεν ανταποκρίνεται ή δεν διαθέτει τις αναφορές που επιθυμούμε,
αναζητείστε κάποια άλλη κοιτώντας στους αντίστοιχους καταλόγους (βλ . επ.
παρ .)
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ΠΟΥ
Η/Β.

ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ

α) 'Ίnternet

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΚΑ Τ ΑΛΟΓΟΥΣ

ΓΙΑ

Accessible Library Catalogues & Databases", by Art St. George and

Ron Larsen:
ftp host
directory
file

: nic.cerf.net
: cerfnet/cerfnet info
: internet-catalogues-*

β) ''Uniνersity

of North Texas, Accessing Online Bibliografic Databases", by Billy

Barron:
ftp host
directory
file

: νaxb . acs . unt.edu
: library
: libraries.txt

γ) 'Ίibray

ftp host
directory
file

Resources on the lnternet: Strategies for Selection And Use"
: dla.ucop.edu
: pub/internet
: libcat-guide

δ) On-Line Discussion Groups and Mailing Lists.
ftp host
: ksuνxa.kent.edu
files
: ACADLIST.*
ε)

Catalogues οη JANET
ftp host
: ftp.unt.edu
directory
: library
: uk.lib
file

στ)

Net-News, Αη Update to Libraries & lnformation Resources
ftp host
: hydra.uwo.ca
directory
: libsoft
files
: netnews1.txt, netnews2.txt

οη

the lnternet

ζ) Canadian lnternet Accessible Libraries
ftp host
: csuνax1.csu.murdoch . edu .au
directory
: pub/library
file
: canadian .libraries.list
η) AARNET & Kawaihiko Network Resource Guide
ftp host
: ftp.unt.edu
directory
: library
file
: aarnet.guide
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΙΑΣ Η/Β
Η διαρκής ενημέρωση μιάς Η/8 ε(ναι βασικό θέμα γιά ένα βιβλιοθηκάριο.

Οσο όμως πλούσια και μεγάλη και αν ε(ναι δεν ε(ναι ικανή από μόνη της να
ικανοποιήσει τις ανάγκες των χρηστών της . Γι αυτό το λόγο οι Η/Β πρέπει να
συνεργάζονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που προσφέρονται
μέσω των δικτύων γιά αποδοτικότητα και πληρότητα στο έργο τους .
Η αξιοπο(ηση συνεπώς του lnternet από τις Η/Β συν(σταται αφενός μεν στο
βασικό πλεονέκτημα της συμμετοχής στις ταχε(ς εξελίξεις που κάθε μέρα
λαμβάνουν χώρα στην τεχνολογ(α και την χρήση της γιά τις δικές τους ανάγκες ,
και αφετέρου στην άντληση δεδομένων από τους τεράστιους όγκους
πληροφορ(ας που υπάρχουν αυτή την στιγμή "πάνω" στο δ(κτυο και που διαρκώς
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ενημερώνονται. Ειδικότερα μπορούμε να αναφέρουμ ε τα εξής:

1.

Πρόσβαση

σε

ένα

ευρύ

φάσμα

πληροφορίας

και

στις

πηγές

της,

π.χ.

εκατοντάδ ες από εξειδικευμ ένες συλλογές υλικού από μεγάλες βιβλιοθήκες,
κυβερνητικές ανακοινώσεις,
μ ετεω ρολογικά δ εδομ ένα,
βιβλία,
κείμενα,
εμπορικές δραστηριότητες (π .χ market reports), πληροφορίες γιά θέματα
επιστήμης και τεχνολογίας , οικονομικόυς δείκτες , διεθνή συμβάντα κλπ .

2.

Απόκτηση εμπειρίας στην χρήση των δικτύων γιά εκ παίδευση και εργασία .
Ηδη η εκπαιδευτική ε μπειρία στη δεκατία του

'90

βασίζεται στην χρήση και τη

"γνώση" network-based reso urces. Οι διάφορες εργασίες που διενεργούνται
μέσου δικτύου, ενθαρρύνουν επίπεδα ταχύτητας και αποδοτικότητας .

3.

Επικοινωνία με εκατοντάδες ανθρώπους που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα
ή είναι εξειδικευμένοι σε κάποιο θέμα.

4.

Ανεύρεση

πληροφορίας

ημερομηνίες,

μέρη

από εγκυκλοπαίδειες
που

σχετίζονται

όπως
με

ε πίσης

και

συγγραφείς ,

ονόματα,
ιστορικά

γεγονότα/εξελίξεις κλπ .

5.

Απόκτηση επιπλέον σημείων επαφής γιά ανάκτηση της πληροφορίας που
χρειαζόμαστε . Αρκετές OPAC δίνουν την δυνατότητα γιά author-added entries,
ενώ στην περίπτωση των films και των μουσικών καταλόγων μπορούμε να

ανακτήσουμε συνθέτες ή εκτελεστές .

6.

Παραγγελία "υλικών" βιβλιοθήκης και επικοινωνία με τους κατασκευαστές ή

και προμηθευτές τους. Ηδη η "επιχείρηση" βιβλιοθήκες διεξάγεται μέσω του
lnternet και ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνεται αυτή η επικοινωνία είναι

εντυπωσιακός.

7.

Παροχή
βοήθειας
στην
τοπική
ερευνητική
κοινότητα
γιά
ανεύρεση
βιβλιογραφικών καταλόγων σε τοπικές ή απόμακρες Η/8 ,
καλύτερη
προετοιμασία τους σε ενδεχόμενα ταξίδια ή αποφυγή τους αν δεν είναι
αναγκαία.

8.

Καταγραφή βιβλιογραφικών

9.

Επαύξηση της τοπικής βιβλιογραφικής "καρτελλοθήκης" όταν η αναγκαία
πληροφορία μπορεί να ανακτηθεί ευκολότερα από κάποια άλλη Η/Β με χρήση
κάποιων keywords.

records γιά άλλους σκοπούς όπως η δημιουργία
μικρότερων και πιό εξειδικευμένων βάσεων δεδομένων .

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

τρείς :

Οπως είπαμε και στην αρχή, οι βασικές υπηρεσίες στο INTERNET είναι
(1) Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail - host: ftp .sura.net,
file:

pub/ nic/network . serνice.guides/how .to . email . guide, (11) η μεταφορά αρχείων (FTP host: ftp.sura.net, file: pub/nic/network . serνice .guides/how .to.ftp.guide) και (111) η
δυνατότητα πρόσβασης σε απόμακρους υπολογιστές (TELNET - host: ftp.sura .net,
fιle: pub/nic/network . serνice . guides/how .to . telnet.guide) . Παραπέρα, μιά σειρά από
εργαλεία εμφανίζονται πρόσφατα που διευκολύνουν την αναζήτηση και ανάκτηση
της πληροφορίας (αρχεία, βιβλιοθήκες , ειδικά θέματα κλπ.) . Οι νέες αυτές
δικτυακές

υπηρεσίες στηρίζονται στις βασικές που αναφέραμε παραπάνω .
Βασική παρατήρηση, τα περισσότερα εργαλεία αναπτύχθηκαν μετά από την
συνεργασία που εμπνέει και προσφέρει το lnternet.
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Alex: Δυνατότητα transparent read
ftp
: alex.sp.cs .cmu .edu
file
: /usrO/anon /doc/intro.ps

απόμακρων αρχείων σε

astra: Ανακτά κείμενα από βάσεις
mail
: astradb@icnuceνm . bitnet
body : help

δεδομ ένων

anonymous FTP sites.

archle: Εντοπίζει αρχεία σε anonymous ftp sites
ftp
: archie.ans.net
file
: pub/ archie/doc/archie.man.txt
Cello: lnternet browser
ftp
: fatty.law.cornell.edu
file
: pub/Lll/Cello/
Gopher: Εντοπισμός και ανάκτηση πληροφορίας μέσα
ftp
: boombox.micro.umn .edu
fιle
: pub/gopher/docs/GopherGuide_Jun15b.txt
ftp
file

από

menus

: pit-manager.mit.edu
: pub/usenet/news.answers/gopher-faq

Hyper-G: large-scale,multi-user distributed hypermedia information system
http
: iicm.tu-graz.ac.at ROOT 80
Hytelnet: Τρόποι γιά πρόσβαση στην
ftp
: ftp .usask.ca
file
: pub/hytenet/README

πληροφορία στο

lnternet.

Jughead: Ανάκτηση menu πληροφορίας από gopher serνers
ftp
: bombox.micro.umn.edu
file
: pub/gopher/Unix/GopherTools/jughead/jughead.ReadMe
Mosalc: Client for network distributed hypermedia information
ftp
: ftp .ncsa.uiuc.edu
file
: Mosaic/README.Mosaic
Netserν: Serνer γιά πρόσβαση σε
ενδιαφέροντος .
mail
: netserν@frmop11 . bitnet

message

: get

δεδομένα

και

anddiscoνery

προγράμματα

γενικού

netserν helpfιle

Prospero: User-centered νiew σε απομακρυσμένα αρχεία.
ftp
: prospero.isi.edu
file
: pub/prospero/doc/README-prospero-documents
Soft Pagea:

Βοηθά στην ανάκτηση κειμένων,

software

κλπ. από διάφορους

serνers.

ftp
fιle

: ftp.tohoku.ac.jp
: pub/spp

Veronlca: Εντοπισμός με χρήση keywords
ftp
: ftp .cso .uiuc.edu
file
: doc/net/uiucnet/νol6no1 .txt

s

τίτλων από

Gopher items.

WAIS: Ανάκτηση
ftp
file

WWW: Ανάκτηση

πληροφορίας από βάσεισ δεδομένων μ έσω

hypertext browser.

: pulua.hcc .hawaii.eduguide/www.guide.html

http

IW

πληροφορίας αναζητώντας καταλόγους από βάσεις δεδομένων .

: quake.think .com
: wais/ doc/

(l nt eractiνe Webbing) network distributed multimedia writing

http

: south.ncsa.uiuc.edu Free.html 8241

Llstserv: mailing-list serνer γιά επικοινων(α
mail
: listserν@uacsc2.albany . edu
meaasage
: send listserν memo
: send listserν tips
: get database search

ομάδων

Usenet: Ηλεκτρονική εφημερ(δα με νέα γύρω από χιλιάδες
ftp
: rtfm .mit.edu
file
: pub/usenet/news.answers/what-is-usenet/part1

θέματα .

ΕΟΚ
Στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπάρχουν σήμερα 75.000 βιβλιοθήκες όλων
των τύπων, μισές περ(που από τις οπο(ες ε(ναι "public". Διαθέτουν ένα stock από
1.2 δισ . βιβλ(α κι επιπλέον πληθώρα άλλων τύπων, όπως περιοδικά, χάρτες κλπ .
Στην Ελλάδα, OPACs υπάρχουν σήμερα στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης , και
υπό ανάπτυξη στο Ε . Κ . Ε .Φ . Ε. Δημόκριτος , και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο
Καρλόβασι Σάμου .
Η ΓΓΕΤ διαθέτει την τρ(τη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλα(σιο
του Ειδικού Προγράμματος Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στον τομέα των
Συστημάτων Τηλεματικής Γενικού Ενδιαφέροντος (90-94) και κaλε( γιά υποβολή
προτάσεων στον τομέα 5 (βιβλιοθήκες) .

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Ηλεκτρονικές mailing lists που ενδιαφέρουν τους βιβλιοθηκάριους .
Ηλεκτρονικά περιοδικά/serίals που ενδιαφέρουν τους βιβλιοθηκάριους.
Software Tools γιά βιβλιοθηκάριους.
Γνωστά Projects
Αναφορές .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

-Llbrary-Orlented Llsts(*)
ACRL@UICVM
AOAPT-L@AUVM
ADVANC-L@IDBSU
AFAS-L@KENTVM
ALF-L@YORKVM1
ARCHIVES@ARIZVM1
ARIE-L@IDBSU
ARLIS-L@UKCC
ASIS-L@UVMVM
ATLAS-L@TCUBVM
AUTOCAT@UBVM
AXSLIB-L@BITNIC
BIBSOFT@INDYCMS
81-UΩ> BINGVMB
BRS -UΩ> USCVM
BUSLIB -Lιa>IOBSU
CALL-LιΩ>UNBVM1

CARL-L@UHCCVM
CDPLUS-L@UTORONTO
COROM-L@UCCVMA
COROMLAN@IDBSU
CDS-ISISιΩ>HEARN

CHMINF-L@IUBVM
CIRCPLUSιΩ>IOBSU

COLLDV-L@USCVM
CONSALO(Q; UTXVM
COOPCAT(Q >NERVM
COSNDISC(ξ ~BITNIC

CWIS-L@WUVMD
ELONET-L@UIUCVMD
ELEASAl@ARIZVM1
ELLASBIBιΩ>GREARN

ENDNOTE@UCSBVM
EXLIBRIS@RUTVM1
FEMINIST@MITVMA
FISC-LιΩ>NDSUVM1

GAY-LIBN@USCVM
GEONET-LιΩ>IUBVM
G04LIB-Lιa>UCSBVM

GOVOOC-Lιti>-PSUVM

GSLIS-L@UTKVM1
HYTEL-LlilKENTVM
ILL-UΩ>UVMVM

INDEX-LfiJ BINGVMB
ΙΝΝΟΡΑ~ ~ΜΑΙΝΕ

INT-LAW(O >UMINN1
JESSE@ARIZVM1
LABMGR@UKCC
LIBADMINta>UMAB
LIBEVENT@USCVM
LIBEX-L@MAINE
LIBMASTR(δ)UOΠAWA
LIBPER-L ~KSUVM
LIBPLN-Lι

UΚANVM

LIBRARY~

ARIZVM1
KENTVM
LIBSUP-U UWAVM
LM NETιB!SUVM
LIBREF-L~

MAPS-LιB!UGA

MEDLIB-Lta>UBVM

Association of Colleae and Research Libraries Files
Librarv Adaptiνe Τechnoloav
Geac Adνance librarv Sνstem
African American Studies and Librarianship
Academic librarian's Forum
Archiνes and Archiνists List
RLG Ariel Document Transmission System
Art libraries Association of North America
American Societv for lnformation Science
Data Research Α TLAS Users
Library Cataloging and Authorities Dίscussion Group
Project EASI: Library Access for Persons with Disabίlities
Discussion of Software for Citations and Bibliooraphles
Biblioaraphic lnstruction
BRS/ Search Users
Business librarians
Canadian Academic Law Libraries List
CARL Users
CDPLUS Software User Group
CO-ROMs
CD-ROM LANs
UNESCO's CDS/ISIS Text Retrieνal Software
Chemical lnformatlon Sources
Circulation and Access Serνices
librarv Collection Deνelopment List
Committee on South Asian Libraries and Documentation
Cooperatiνe Catalooing Discussion Group
Consortium for School Networking
Campus-Wide lnformation Systems
ASEE En<Jineerina Libraries Oiν i sion
Qpen Librarv/ lnformation Science Research Forum
Librarv Automation in Greece
EndNote/Endlink Users Forum
Rare Books and Special Collections Forum
ALA Social Resoonsibilitν Round Table Feminist Task Force
Fee-Based lnformation Service Centers ln Academic Libraries
Gaν/Lesbian/Bisexual librarians Network
Geoscience librarians and lnformation Specίalists
Librarv Gopher Deνelooers
Goνernment Documents
Uniνersity of Tennessee at Knoxνille Graduate school of library and
lnformation Science
HYTELNET Uodates Distribution
lnter1ibrary Loan
lndexer's Discusslon Grouo
lnnoνatiνe lnterfaces Users
Foreign and lntemational Law Librarians
Qpen Llbrarv/lnformation Science Education Forum
Academic Microcomputer Lab Manaaement
Llbrarv Administration and Manaaement
Librarv Eνents in Southern Calίfornia
Exhibits and Academic Libraries Discussion List.
Librarv Master Blbliooraphic Database
Librarv Persomel lssues
Uniνersitγ Librarv Planning
Libraries and Librarians
Discussion of Lίbrarv Reference lssues
Lίbrarv Suooort Staff
School librarv Me<ia & Network Commmlcations
Maos and Alr Photo Forun
Medlcal and Health Sciences Libraries
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Music Librarν Association
multiLIS Users
lnternet/BITNET Network Trainers Discussίon List
National lnformation Standards Oraanization
NOTIS Acquisitions Discussion Group
NOTIS CJK Discussion List
NOTIS Discussion Group
NOTIS Serials Discussion List
NOTIS Music Library List
MLA New York State/Ontario Chapter Discussion List
Off-Campus Librarv Services List
Public-Access Computer Sνstems Forum
PACS-L publications Onlν
The Personal Biblioαraphic Software Discussion Llst
RLIN Users
SAVEIT Users
Serials Users Discussion Group
Special Libraries Association EmPlovment 0DDOrtunities
Special Libraries Association-Phνsics , Astronomν, and Mathematics
Discussion Group for Τechnical Services in Speclal Librarίes and
lnforrnation Centers
lndiana Uniνersitν School of Librarv and lnforrnation Science
SPIRES Users
Τexas Documents lnforrnation Network
SIRSl/UNICORN Autornated Librarv Systems
Veterinarv Medicine Librarv lssues and lnforrnation
Virtual lnternational Facultν Ιn Librarv & lnforrnation Science
PublishiΠQ E-Joumals: PublishίΠQ, Archiνinq, and Access
VTLS Users
Ζ39 . 50 lmplementors Workshoρ

MlA-L{Q)IUBVM
MUL TILIS{Q)ALBNYVM1
NEΠRAIN@UBVM

NJSO-L@NERVM
NOTISACQ@CUVMB
NOTISCJK(Q) PUCC
NOTIS-L@UICVM
NOTISSER@UKCC
NOTMUS-L@UBVM
NYSO-L@UBVM
OFFCAMP@WAYNEST1
PACS-L@UHUPVM1
PACS-P@UHUPVM1
PRO-CITE{Q) IUBVM
RLIN-L@RUTVM1
SAVEIT-L@USCVM
SERIALST@UVMVM
SLAJOB@IUBVM
SLA-PAM@UKCC
SLA-TECH@UKCC
SLIS-L@IUBVM
SPILIB-L@SUVM
TXDXN-L@UHUPVM1
UNICRN-L@PSUORVM
VETLIB-L@VTVM2
VIFLIS@ARIZVM1
VPIEJ-L(Q)VTVM1
VTLSLIST{Q)VTVM1
Z39501W{Q)NERVM

Γιά να γ(νουμε συνδρομητές σε μ(α λ(στα, στέλνουμε το παρακάτω μήνυμα
στην διεύθυνση: LISTSERV@NODE.DOMAIN, όπου NODE.DOMAIN είναι το μέρος
της διεύθυνσης μετά τον χαρακτήρα"@":

SUBSCRIBE List_Name

Ονομα Επώνυμο

Γιά παράδειγμα, ο Γιάννης Κοροβέσης γιά να γ(νει συνδρομητής στην λ(στα
στέλνει με το ηλεκτρονικό ταχυδρομε(ο το ακόλουθο μήνυμα στην

PACS-P,

διεύθυνση

LISTSERV@UHUPVM1:
SUBSCRIBE PACS-L Yannis

ALUMNl-L@ILS.UNC.EDU
CNl-ANNOUNCEΩCNl.ORG

CNl-ARCHITECTLJRElfi)CNI. ORG
CNJ-COPYRJGHTΩCNl.ORG

CNl-DIRECTORIES@CNl.ORG
CNl-LEGISLATION@CNl.ORG
CNl-MANAGEMENT@CNl.ORG
CNl-MODERNIZATION@CNl.ORG
CNl-PUBINFQlfϊ)CNJ. ORG

CNl-TEACHINGΩCNl.ORG

CNl-TRANSFORMATION@CNl.ORG
COLLIB-L(δ}WILLAMEΠE. EDU
DOC-LΩOCLC. ORG

FIRSTSEARCH-Ltli)QCLC. ORG
LITA-RENEWΩCNl.ORG

Coroνesis

School of lnforrnation and Library Science, Uniνersity of
North Carollna, Chapel Hill Alιmni
CNl's News Annoιn::ement Network
CNJ's Architectures and Standards WorkίΠQ Grouo
CNl'sC .• .:_ t and lntellectual Propertv Forιm
CNl's Directoήes and Resource lnforrnation Serνices
WorkiΠQ Grouo
CNl's Legislation, Codes, Policies, and Practices Working
Grouo
CNl's Management and Professlonal and User Education
Worklng Grouo
CNl's Modemizatlon of Scholarty Publlcatlon Worklng
Grouo
CNl's Access to Pιblic lnformatlon WorkiΠQ Grouo
CNl's Τ eachiΠQ and LeamiΠQ WorklΠQ Grouo
CNl's Transformatlon of Scholarty Communication
WorkiΠQ GroUP
ACRL Colleoe Libraries Section
OCLC Docιmentatlon
Arst Search Docιrnentation
LΙΤΑ Renewal Session Foιun
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Newton Sυooort Discυssion Forυm
OCLC Electronίc Joυrnal Pυblishing
OCLC Press Releases
PALS System
Pυblic Libraries
lnternet Use in Pυblic Libraries
library Serνices to Children and Yoυng Adυlts in Pυblic
Libraries
OCLC Τ echnical Bυlletins
Strategic Visions Steering Committee Electronic
Discυssion Forυm on the Fυtυre of librarianship

NEWTON-L@OCLC.ORG
OCLC-JOURNALSιa>OCLC . ORG

OCLC-NEWS@OCLC. ORG
PALS-L@KNUTH.MTSU.EOU
PUBLIB@NYSERNET.ORG
PUBLIB-NETCW,NYSERNET.ORG
PUBYAC@LIS.PITT. EDU
TECHBUL-L@OCLC.ORG
VISIONS@LIBRARY.SDSU.EOU

Οι παρακάτω λ(στες είναι ε(τε

moderated

ε(τε χρησιμοποιούν κάποιον

list

serνer τύπου Eric Tomas ή Anastasios Kotsikonas. Επικοινωνείστε με το άτομο
που είναι contact point γιά περισσότερες πληροφορίες .
Ο ACRLNY-L (Listings of Library Jobs and Eνents)
Στε(λτε το ακόλουθο μήνυμα στην διεύθυνση :

LISTSERV@NYUACF:
SUBSCRIBE ACRLNY-L First Name Last Name.

Ο AGRIS-L (Agricυltυral lnformation)
Στειλτε το ακόλουθο μήνυμα στην διεύθυνση:

LISTSERV@IRMFA001:

SUBSCRIBE AGRIS-L First Name Last Name.

0 ALEPHINT (ALEPH Library System Users)
Στε(λτε το ακόλουθο μήνυμα στην διεύθυνση: LISTSERV@TAUNIVM:
SUBSCRIBE ALEPHINT First Name Last Name.

Ο CAOUCEUS (History of Medicine Collections Forum)
Στε(λ τε ένα α(τημα συνδρομής σε lncί

Bowman:

IBOWMAN@UTMBEACH.
Ο Conserνation Distlist (Conserνatίon of Archiνe, Library, and Mυseυm Materials)
Στε(λ τε ένα α(τημα συνδρομής σε Walter Henry:
WHENRY@LINDY.STANFORD.EDU.

Ο CORMOSEA (Committee on Research Materials on Southeast Asίa)
Στε(λ τε ένα α(τημα συνδρομής σε Kent Mullίner:
MULLINER@OLNAXA.CATS.OHIOU.EDU.

0

ΟΥΝΙΧ_L (ΟΥΝΙΧ Users)
Στε(λ τε ένα α(τημα συνδρομής στη διεύθυνση:

DYNIX_L-REQUEST@SBU.EOU.
Ο EASTLIB (Conmlttee on East Asian Libraήes)
Στε(λτε το ακόλουθο μήνυμα στην διεύθυνση:

LISTSERV@MENTO.OIT.UNC.EDU:

SUBSCRIBE EASTLIB Fίrst Name Last Name.
Ο IAMSLIC (lntemational Association of Aquatic and Marine Scίence Libraries and lnformation
Centers)
Στειλτε το ακόλουθο μήνυμα στην διεύθυνση: LISTSERV@UCSD.EOU:
SUBSCRIBE IAMSLIC την_ E-Maίl_ διεύθυνσή_σας .
Ο ΚΑΤALIST (Discussion on Library Systems and Databases--ln Hungarian)
Στειλτε το ακόλουθο μήνυμα στην διεύθυνση:

SUBSCRIBE

ΚATALIST

LISTSERV@HUEARN:
Flrst Name Last Name.

Ο LAW-LIB (Law Librarians)
Στειλτε ένα α{τημα συνδρομής στη διεύθυνση: LAW-REQ@UCOAVIS.EOU.
Contact Ellzabeth St. Goar (γιά τεχνικές ερωτήσεις):

ESTGOAR@UCDAVIS.EDU.

0

LS2K (LS/2000 Users Group)
Στε(λ τε ένα α{τημα συνδρομής στη διεύθυνση:

LS2K-REQUEST@CC.UTAH.EDU.
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Ο PAMnet (Physics, Astronomy, and Mathematics Librarians)
Στε(λ τε ένα αίτημα συνδρομής σε

Joanne Goode:

JMGOODE@UKCC.UKY.EDU.
Ο STUMPERS-L (Difficυlt Reference Qυestions)
Στε(λ τε το ακόλουθο μήνυμα στην διεύθυνση:

ROSLIBREFRC@CRF.CUIS.EDU:
SUBSCRIBE STUMPERS-L την_Ε-Μaίl_διεύθυνσή σας .

Ο Diane Koνacs's Dίrectory
Στε(λ τε το παρακάτω

LISTSERV@KENTVM
GET ACADLIST
GET ACADLIST
GET ACADLIST
GET ACADLIST
GET ACADLIST
GET ACADLIST
GET ACADLIST
GET ACADLIST
GET ACADLIST

E-mail στη διεύθυνση :
LISTSERV@KENTVM.KENT.EDU:

ή,

README F=MAIL
FILE1 F=MAIL
FILE2 F=MAIL
FILE3 F=MAIL
FILE4 F=MAIL
FILE5 F=MAIL
FILE6 F=MAIL
FILE7 F=MAIL
FILE8 F=MAIL

Electronlc Serlala(·)
Ο ACQNET (The Acquisitions Librarian's Electronίc Network)
Στε(λτε αίτημα συνδρομής στον

Christian Bolssonnas:

CRl@CORNELLC.
Ο ALA Washington Office Newsline (ALAWON)
Στε(λ τε το ακόλουθο μήνυμα στην διεύθυνση

LISTSERV@UICVM:

SUBSCRIBE ALA-WO First Name Last Name.
Ο ALCTS NETWORK NEWS (Association for Library Collections and Technical Serνices)
Στε(λτε το ακόλουθο μήνυμα στην διεύθυνση

LISTSERV@UICVM:

SUBSCRIBE ALCTS First Name Last Name.
Ο Biomedical Library Acquisitions Bulletin·
Στε(λ τε αίτημα συνδρομής στον Daνid

Morse:

OMORSE@HSC.USC.EOU.
Ο Citatίons for Serial Literature
Στε(λτε το ακόλουθο μήνυμα στην διεύθυνση LISTSERV@MITVMA:
SUBSCRIBE SERCITES First Name Last Name.

0

Consortiιm Update (SPIRES)
Στε(λτε αίτημα σννδρομής στη διεύθυνση :

0

HQ.CON@STANFORO.

Current αtes
Διανέμονται στις λίστες

PACS-L and PACS-P (βλ.πρ. )

Ο Oupont αrcle Reporter: An lnformal Newsletter for the Federal Oeρository Library Community
Διανέμεται στις λιστες

GOVOOC-L, MAPS-L,

και

LAW-LIB

(βλ . πρ . )

0 EOUPAGE
Στε(λτε αίτημα σννδρομής στη διεύθυνση

EOUPAGE@EOUCOM.EDU.

Ο Electronic Joumal on Virtual Culture
Στε(λατε το ακόλουθο μήνυμα στη διεύθυνση :
Fίrst Name Last Name.

LISTSERV@KENTVM:

SUBSCRIBE E.NC-L
Ο Hot Off the Tree (ΗΟΠ)

Στε(λτε το ακόλουθο μήνυμα στην διεύθυνση :
ADD Full E-Mail Address ΗΟΠ-LΙSΤ .

LISTSERV@UCSO.EOU:

Ο lnformation Networklng News
Διανέμεται στους συνδρομητές της λίστας
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CDROMLAN

(βλ.πρ . ) .

Ο lnternet Business Journal
Στείλτε το ακόλουθο μήνυμα στην διεύθυνση:

LISTSERV@PONIECKI. BERKELEY.EDU:
SUBSCRIBE IBJ-L First Name Last Name.
Ο IRLIST Digest (lnformation Retrίeνal List Digest)

Send the following message to LISTSERV@UCCVMA:
SUBSCRIBE IR-L First Name Last Name.
Ο lssues in Science and Τ echnology Librarianship

Send a subscription request to: ACRLSTS@HAL.UNM.EDU.
Ο Journal of Academic Media Librarianship

Send the following message to LISTSERV@UBVM:
SUBSCRIBE MCJRNL First Name Last Name.
Ο LC Cataloging Newsline

Send the following message to LISTSERV@SUN7.LOC.GOV:
SUBSCRIBE LCCN First Name Last Name.
Ο LIBRES: Library and lnformation Science Research Electronic Journal

Send the following message to LISTSERV@KENTVM:
SUBSCRIBE LIBRES First Name Last Name.
Ο MeckJournal
Send a subscription request to MECKLER@TIGGER.NNC.NET.
Ο Network News

Send the following message to LISTSERV@NDSLNM1:
SUBSCRIBE NNEWS First Name Last Name.
Ο Newsletter on Serials Prlcing lssues

Send the following message to LISTSERV@GIBBS.OIT.UNC.EDU:
SUBSCRIBE PRICES First Name Last Name.
Ο Public-Access Computer Systems News

Sent to PACS-L and PACS-P subscribers (see

aboνe).

Ο The Public-Access Computer Systems Reνiew
Διανέμεται στις λ(στες

PACS-L

και

PACS-P

(βλ . πρ. ) .

Ο Mlchael Strangeloνe's Dlrectory of electronic serlals
Στείλτε το παρακάτω

e-mall στη διεύθυνση :
LISTSERV@UOΠAWA ή,
LISTSERV@ACADVM1.UOΠAWA. CA:

GET EJOURNL1 DIRECTRY F=MAIL
GET EJOURNL2 DIRECTRY F=MAIL

(•) Copyήght (C) 1993 by Charles W. Balley, Jr. ΑΙΙ Rights Reserνed. Charles W. Bailey, Jr.,
Assistant Dlrector For Systems, Uniνersity Llbraήes, Unίνersίty of Houston, Houston, ΤΧ 77204-2091,
Voice: (713) 743-9804, Fax: (713) 743-9748, ΒΙΤΝΕΤ: LIB3@UHUPVM1, lntemet:
LIB3@UHUPVM1.UH.EDU
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ Β

Software Tools
HYTELNET, by scott@sklib.usask.ca
ftp
file

: access.usask.ca
: pub/hytelnet/pc

CATALIST, by duggan@brahms.udel.edu
ftp
: zebra.acs.udel.edu
directory: pub/library

ftp
: vaxb .acs.unt.edu
directory: library/cata list

ή

LIBTEL, by mancour@samba.oit.unc.edu, pjones@mento.oit.edu
ftp
: samba.oit.unc.edu
directory: pub/docs

LIBS, by resmer@sonoma .edu
ftp
fιle

: sonoma.edu
: pub/libs.com
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΔΙΑΦΟΡΑ ·RUNNING PROJEcτs·

PROJECT GUTENBER
Μη κερδοσκοπικός Οργανισμός, σκοπός του οπο(ου ε(ναι μέχρι το 2001 να
έχει ετοιμάσει περισσότερες από 10.000 ηλεκτρονικές εκδόσεις που θα είναι
διαθέσιμες στο κοινό. Τα e-texts (elecronic texts) όπως ονομάζονται θα ε(ναι
διαθέσιμα κυρ(ως ως απλά ascii fιles και μερικά formated με κάποιο τρόπο (π.χ.
postScript ή troff). Μερικο( από τους τ(τλους : 'Άlice in Wonderland'Ί "Declaration

of lndependence", 'The World Fact Book", "The Oxford English Dictionary", "11th
Edition of Encyclopedia Britanica" κλπ .
Πληροφορ(ες όπως και βιβλ(α από αυτό το πρόγραμμα μπορούμε να
πάρουμε ε{τε με

FTP

ε(τε με

mail:

ftp
: quake.think.com
direct : pub/etext
fιles
: alice27a.txt
κλπ .

mail
body

: almanac@oes.orst.edu
: send guten filename
filename το όνομα που

όπου
αντιστοιχε(

στο

βιβλ(ο

· ......·:-·
,.... .
.,

~-

···:-- ..:.--·:.:-. :-·· :·.

που

θέλουμε να πάρουμε .

ADVANTAGE FOUNDAΤΙΟΝ
Ομοια, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με ενδιαφέρον στα e-texts:
'Άdνentures of Sherlock Holmes", "The Adνentures of Tom Sawyer", "War of
Worlds", klp. Δεν ε(ναι ακόμα συνδεμένος με το lnternet, αλλά τα αρχε(α αυτά
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μπορούν να " κατέβουν" από ένα ευκολόχρηστο
μπορούμ ε να έχουμε πρόσβαση με modem (αρθ . κλ.

OXFORD Text

BBS στο Huston,
(713) 977-9505)

στο οπο(ο

Archlνes

Α ντ (θετα από τα δύο προηγούμενα, τα e-texts εδώ έχουν ένα πιό
" ακαδημαϊκό" χαρακτήρα και ε(ναι γραμμένα σε διάφορες γλώσσες . Υ πάρχουν
κάποιοι περιορισμοί στη χρήση τους, αλλά σ(γουρα είναι κάτι το εντυπωσιακό .
Μερικοί τ ίτλοι : 'Άristotle, Complete Works" (στα Ελληνικά) , ''Etymological
Oictionary of the Gaelic Language", "Hamlet", "Homer, Comlete Works" ( στα
Ελληνικά) , "The Origin of Species", "Plato, Collected Works" (στα Ελληνικά) κλπ .
Γιά περισσότερες πληροφορίες σχετικά με

ftp
dir
fιles

: ra . msstate . edυ
: pub/docs/history/e-documents
: oxford . text.archiνes (γενικά)
oxford.text.order.form (πως παίρνουμε

τα

ή , στε(λετε mail:
mail
: indo-serνer@nsfnet-relay . ac . uk
body : Request:janetpad
Τ opic: userguide
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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Oxford

e-texts)

Archiνes , βλέπε :

