
Ο ηλεκτρονικός κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) 
 

 Από τον ηλεκτρονικό κατάλογο µπορείτε να δείτε: 
• Ποια τεκµήρια (βιβλία, περιοδικά, οπτικοακουστικό ή άλλο υλικό) υπάρχουν στις συλλογές της Βιβλιο-
θήκης και σε πόσα αντίτυπα. 
• Σε ποια Μονάδα βρίσκονται (Ρέθυµνο-Ηράκλειο) 
• Σε ποια συλλογή περιλαµβάνονται 
• Τη θέση που κατέχουν στο χώρο της Βιβλιοθήκης και η οποία φαίνεται από τον ταξινοµικό αριθµό τους 
(ο αριθµός αυτός βρίσκεται γραµµένος και στη ράχη κάθε βιβλίου) 
• Τη διαθεσιµότητά τους:  

 αν δανείζονται και πόσο 
 αν βρίσκονται στο χώρο της Βιβλιοθήκης τη στιγµή που τα αναζητάτε 

• Αν για κάποιο λόγο δεν είναι άµεσα διαθέσιµα 
 
Περιβάλλον αναζήτησης 

   Στο πάνω µέρος της οθόνης υπάρχει ένα οριζόντιο µενού, που αποτελείται από δύο γραµµές, παραµένει 
σταθερό σε όλη τη διάρκεια χρήσης του καταλόγου και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανά πάσα στιγµή. Ακο-
λουθεί µια µωβ γραµµή στην οποία προβάλλονται µηνύµατα σχετικά µε την αναζήτησή σας και ακριβώς 
από κάτω βρίσκεται το µενού αναζήτησης. Στην υπόλοιπη οθόνη εµφανίζονται οι διάφορες επιλογές ανα-
ζήτησης µαζί µε τα αποτελέσµατα ή υποδείξεις αναζήτησης. 
 
Αναζήτηση στον κατάλογο 

    Όπως φαίνεται από το δεύτερο οριζόντιο µενού, υπάρχουν τέσσερις τρόποι αναζήτησης: η απλή ανα-
ζήτηση (στο ευρετήριο), η αναζήτηση µε λέξεις-κλειδιά, η σύνθετη αναζήτηση και ο συνδυασµός καταλό-
γων. 
Είναι σηµαντικό να γνωρίζετε ότι, ανεξάρτητα από τον τρόπο αναζήτησης, ισχύουν ορισµένοι κανόνες: 

 ∆εν έχει σηµασία αν θα χρησιµοποιήσετε κεφαλαία ή πεζά γράµµατα ούτε χρειάζεται να χρησιµοποι-
είτε τόνους και σηµεία στίξης 

 Οι αναζητήσεις σας –εκτός από την απλή- µπορούν να περιοριστούν περαιτέρω σε γλώσσα, είδος 
υλικού, έτος και τοποθεσία. Οι περιορισµοί αυτοί ορίζονται από το κάτω τµήµα της οθόνης αναζήτη-
σης. 

 Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τους χαρακτήρες «µπαλαντέρ» για να διευκολυνθείτε στην αναζήτησή 
σας. Για παράδειγµα, οι χαρακτήρες  *  και  ? στην αρχή, το τέλος ή τη µέση του όρου αναζήτησης 
συµπληρώνουν τη λέξη (π.χ. η αναζήτηση κλα*κός θα δώσει «κλασσικός» και «κλασικός») 

Πριν αρχίσετε την αναζήτησή σας µην ξεχνάτε να επιλέγετε: 
⇒ την κατάλληλη γλώσσα στο πληκτρολόγιο (ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες) 
⇒ τον κατάλληλο κατάλογο (ο κύριος κατάλογος είναι προεπιλεγµένος) 
⇒ το είδος αναζήτησης που επιθυµείτε (απλή, λέξεις κλειδιά κλπ) 
⇒ το κατάλληλο ευρετήριο (τίτλος, συγγραφέας κλπ) 
 
Απλή αναζήτηση:  Είναι το µόνο είδος αναζήτησης που δε χρειάζεται να χρησιµοποιήσετε χαρακτήρες 
«µπαλαντέρ». Η αναζήτηση καταλήγει σε ένα αλφαβητικό / αριθµητικό ευρετήριο, όπου µπορείτε να µε-
ταφέρεστε στους επόµενους ή τους προηγούµενους όρους -όπως γίνεται και σε ένα λεξικό. Αν η λέξη 
αναζήτησης δεν είναι ολοκληρωµένη, τα αποτελέσµατα θα είναι τα πλησιέστερα αλφαβητικά.  
Προσοχή:  

 Στην αναζήτηση συγγραφέα πληκτρολογείτε πρώτα το επίθετό του  
 Στην αναζήτηση τίτλου δεν πρέπει να πληκτρολογείτε το αρχικό άρθρο 
 Στην αναζήτηση θέµατος πρέπει να δώσετε τους όρους όπως ακριβώς είναι καθιερωµένοι από 

τη Library of Congress. Αν δεν τους γνωρίζετε, προτιµήστε την αναζήτηση µε λέξεις-κλειδιά. 
 
Αναζήτηση µε λέξεις-κλειδιά: Σ’ αυτή την οθόνη, µπορείτε να κάνετε αναζήτηση σε ένα ή περισσότερα 
από τα προσφερόµενα πεδία. Όσο περισσότερα πεδία συµπληρώσετε τόσο πιο πολύ περιορίζονται τα 
αποτελέσµατα της αναζήτησης. Αν χρησιµοποιήσετε τη γραµµή «όλα τα πεδία» η αναζήτηση θα δώσει 

εγγραφές που περιέχουν τους όρους αναζήτησης σε οποιοδήποτε πεδίο (συγγραφέας, τίτλος κλπ). Εδώ 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι λογικοί τελεστές AND, OR και NOT για να γίνει η αναζήτηση πιο συγκε-
κριµένη. Ο τελεστής AND χρησιµοποιείται αυτόµατα από το σύστηµα και κάνει αναζήτηση σε εγγραφές 
που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης. Με το NOT µπορεί να αποκλειστεί κάποιος όρος. Με το OR 
το σύστηµα θα δώσει εγγραφές που περιέχουν κάποιον από τους όρους αναζήτησης ή όλους µαζί. Προ-
σέξτε ότι στην ερώτηση «φράση;» είναι αυτόµατα µαρκαρισµένη η επιλογή «όχι». Αυτό σηµαίνει ότι το 
σύστηµα αναζητά τους όρους ανεξάρτητα από τη σειρά και την εγγύτητά τους. Αν επιλέξετε «ναι» θα 
αναζητηθεί η ακριβής φράση. 
 
Σύνθετη αναζήτηση: Εδώ µπορείτε να επιλέξετε τα πεδία προς αναζήτηση από το πτυσσόµενο µενού και 
τον κατάλογο που επιθυµείτε. Εισάγετε κανονικά τους όρους αναζήτησης, χρησιµοποιείστε λογικούς τελε-
στές ή χαρακτήρες «µπαλαντέρ» και περιορίστε, αν θέλετε, τη γλώσσα, το έτος κλπ. 
 
Συνδυασµός καταλόγων: Μπορείτε να χρησιµοποιείτε την Αναζήτηση µε Συνδυασµό Καταλόγων, για να 
πραγµατοποιήσετε την έρευνά σας σε περισσότερους από έναν καταλόγους ταυτόχρονα και να ανακτήσε-
τε ένα σύνολο αποτελεσµάτων που πληρούν τα κριτήριά σας.  

Συνεχίζοντας την αναζήτηση 

    Αν η αναζήτησή σας ήταν επιτυχής ή επιλέξατε έναν καταχωρηµένο όρο του ευρετηρίου όρων, εµφανί-
ζεται η οθόνη των αποτελεσµάτων. Η λίστα αποτελεσµάτων δείχνει πόσες εγγραφές ικανοποιούν την 
ερώτηση έρευνας. Επιλέξτε στον τίτλο για να δείτε την πλήρη εγγραφή.  
    Για να δείτε τα αντίτυπα και να ελέγξετε τη διαθεσιµότητά τους επιλέξτε στο σύνδεσµο «όλα τα τεκ-
µήρια». Προσέξτε καλά τις στήλες που εµφανίζονται σε αυτή την οθόνη και δίνουν τις ακόλουθες πλη-
ροφορίες: 
 Barcode: ο αριθµός εισαγωγής του αντιτύπου. Θα σας χρειαστεί αν θελήσετε να κάνετε κράτηση. 
 Αντίγραφο - Περιγραφή: σε περίπτωση που το έργο είναι σε πολλά αντίτυπα ή είναι  πολύτοµο, 

αναφέρεται ο αριθµός του αντιτύπου ή/και ο αριθµός κάθε τόµου. 
  Παράρτηµα: ο φυσικός χώρος του τεκµηρίου (πχ. Ρέθυµνο, Ηράκλειο). 
 Συλλογή: προσέξτε εδώ αν το τεκµήριο βρίσκεται στην Κύρια ή σε κάποια άλλη Συλλογή (π.χ. Κλει-

στές Συλλογές).  
 Ταξινόµηση: ο ταξινοµικός αριθµός του τεκµηρίου, που αναγράφεται στη ράχη του. Σηµειώστε 

αυτό τον αριθµό για να αναζητήσετε το τεκµήριο στα ράφια. Προσοχή: αν υπάρχει η ένδειξη 
Oversize, αναζητήστε το τεκµήριο στα ράφια µε βιβλία µεγάλου µεγέθους. 

 Κατάσταση τεκµηρίου: αν δανείζεται και για πόσο χρόνο (π.χ. ∆αν. 24 ωρών) 
 Ηµ/νια επιστρ.: η ηµεροµηνία επιστροφής -σε περίπτωση που είναι δανεισµένο- ή η θέση του τη 

στιγµή που το ψάχνετε π.χ. στο ράφι, για επανατοποθέτηση, στο βιβλιοδέτη κλπ. 
 SFX : δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στο κείµενο ηλεκτρονικού περιοδικού (εφόσον αυτό είναι 

διαθέσιµο και η σύνδεσή σας γίνεται µέσω του δικτύου του Παν/µίου) ή/και  σε άλλες πληροφορίες. 
 
Επεξεργασία αποτελεσµάτων 

    Για να δείτε συγκεκριµένες εγγραφές από µια λίστα αποτελεσµάτων, επιλέξτε τις -κάνοντας κλικ στο 
τετραγωνάκι δίπλα από τον τίτλο- και µετά πατήστε «προβολή επιλεγµένων» (δεύτερο οριζόντιο µενού). 
    Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά -όσο διαρκεί η σύνδεσή σας µε τον κατάλογο- τις εγγραφές που 
σας ενδιαφέρουν, αρκεί να επιλέξετε την ένδειξη «προσθήκη στο ηλεκτρονικό ράφι», από το δεύτερο 
οριζόντιο µενού. Την ίδια δυνατότητα έχετε και όταν αυτές βρίσκονται σε πλήρη µορφή. Στο ηλεκτρονικό 
ράφι  µπορούν να αποθηκευτούν εγγραφές από διάφορες αναζητήσεις. Για να τις δείτε, κάντε κλικ στο 
«Ε-ράφι µου» (πρώτο οριζόντιο µενού). 

Εγγραφές που έχουν επιλεγεί ή βρίσκονται στο ηλεκτρονικό ράφι µπορούν να αποθηκευτούν σ’ ένα 
µονιµότερο χώρο (πχ. στον προσωπικό σας υπολογιστή) ή ν΄ αποσταλούν µε e-mail, αρκεί να επιλέξετε 
την ένδειξη «Αποθήκευση/Mail» και να συµπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία. 

Για να επαναλάβετε µια αναζήτηση, κάντε κλικ στο σύνδεσµο «Προηγούµενες αναζητήσεις» και επι-
λέξτε αυτή που επιθυµείτε. 



Τι δεν πήγε καλά
 

Όταν η αναζήτηση δε βρίσκει εγγραφές, εµφανίζεται ανάλογο µήνυµα στη γραµµή κάτω από 
το βασικό µενού. Στην περίπτωση αυτή: 
 
 Ελέγξτε καλά την ορθογραφία των λέξεων και βεβαιωθείτε ότι είναι γραµµένες σωστά. 
 Βεβαιωθείτε ότι έχετε βάλει όλους τους όρους αναζήτησης στα σωστά πεδία. 
 Βεβαιωθείτε ότι πραγµατοποιείτε αναζήτηση στον κατάλογο που σας ενδιαφέρει. 

 
Αν και πάλι η αναζήτησή σας δε φέρει αποτελέσµατα, αυτό σηµαίνει πως η Βιβλιοθήκη δε διαθέτει το 
υλικό που σας ενδιαφέρει. 
 
Αναζήτηση συγκεκριµένου υλικού 

 
Μπορείτε να αναζητήσετε υλικό ορίζοντας τον τύπο του (π.χ. περιοδικό, ηλεκτρονικό 
περιοδικό κλπ.) αρκεί να επιλέξετε «Κατάλογοι» από το βασικό µενού και να κάνετε κλικ 
στην ένδειξη που σας ενδιαφέρει. 
Επιλέγοντας τον «Βιβλιογραφίες µαθηµάτων» µπορείτε να ενηµερωθείτε για τις 
βιβλιογραφίες που ορίζουν οι διδάσκοντες ανά διδακτική ενότητα, στο τρέχον ακαδηµαϊκό 

έτος, ή να δείτε σε ποιο ράφι µαθήµατος (σεµινάριο ή παράδοση) βρίσκεται το υλικό που σας 
ενδιαφέρει. 

 
  

Για να δείτε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν στη χρήση του ηλεκτρονικού καταλόγου της 
Βιβλιοθήκης και να έχετε περισσότερες χρήσιµες πληροφορίες, µπορείτε να επιλέγετε τη 
«Βοήθεια» από το βασικό µενού.   
 

 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 
Τµήµα Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης χρηστών 
Τηλ.:  2831 077844, 77817 
e-mail : libr@lib.uoc.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 2  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

           
 
 

     
 
 
 

Εργαλείο βιβλιογραφικής αναζήτησης έντυπου και άλλου υλικού της 
Βιβλιοθήκης 
 
Ελεύθερη πρόσβαση  

 µέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης (www.lib.uoc.gr) 
 απευθείας στη διεύθυνση: http://minos.lib.uoc.gr/F 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  


