
Λίγα λόγια για την υπηρεσία 
 
Ο ηλεκτρονικός κατάλογος της βιβλιοθήκης σας παρέχει τη δυνατότητα 

να κάνετε αναζητήσεις στο υλικό που υπάρχει ή υπήρχε στα ράφια 
των σεµιναρίων και παραδόσεων. Το περιβάλλον αναζήτησης 
είναι το ίδιο µε αυτό που χρησιµοποιείτε για να αναζητήσετε 

υλικό που υπάρχει στη βιβλιοθήκη (WebOpac). 
 
 Αναζήτηση 

 
Από την αρχική σελίδα της βιβλιοθήκης επιλέξτε «βιβλιογραφίες 

µαθηµάτων» για να ξεκινήσετε µια αναζήτηση. Μπορείτε επίσης 
από το περιβάλλον του WebOpac να επιλέξετε «Kατάλογοι» και 

στη συνέχεια «Κατάλογος µε µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών». 
Μπορείτε να κάνετε απλή αναζήτηση, αναζήτηση µε λέξεις-κλειδιά ή 
σύνθετη αναζήτηση. Έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε µε βάση : 

➮  τα στοιχεία του σεµιναρίου ή της παράδοσης  

   ➮  τα βιβλιογραφικά δεδοµένα ενός τεκµηρίου. 
 

Αναζήτηση µε βάση τα στοιχεία του σεµιναρίου ή της παράδοσης:  
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µόνο την απλή αναζήτηση. Έχετε τη δυνα-
τότητα να κάνετε αναζήτηση µε βάση το όνοµα του διδάσκοντος, του µα-
θήµατος ή του τµήµατος. Θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι (σε αντίθεση µε 
την αναζήτηση στην κύρια συλλογή), πρέπει να χρησιµοποιείτε το άρθρο 
στην αρχή του τίτλου µαθήµατος, αν υπάρχει.  
Από τη λίστα των αποτελεσµάτων, επιλέξτε την επικεφαλίδα που σας εν-
διαφέρει (όνοµα διδάσκοντος, τίτλος µαθήµατος ή τµήµα) για να δείτε τα 
τεκµήρια που αντιστοιχούν στο διδάσκοντα, το µάθηµα ή το τµήµα µε βά-
ση το οποίο έγινε η αναζήτηση. Προσέξτε όµως, η λίστα αυτή περιλαµβά-
νει όλα τα τεκµήρια που έχουν συµπεριληφθεί σε ράφι µαθήµατος και 
πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης, είτε πρόκειται για το τρέχον ακαδηµαϊ-
κό εξάµηνο, είτε για προηγούµενα. Για να διαπιστώσετε αν ένα τεκµήριο 
βρίσκεται σε ράφι σεµιναρίου ή έχει ενσωµατωθεί στην κύρια συλλογή 
επιλέξτε τον αριθµό δίπλα (αριστερά) από τον τίτλο στη λίστα αποτελε-
σµάτων και στη συνέχεια επιλέξτε «όλα τα τεκµήρια». Έπειτα προσέξτε αν 
στη συλλογή υπάρχει η ένδειξη κύρια συλλογή ή course reserves. Αν ω-
στόσο πρόκειται για προσωπικό αντίτυπο κάποιου διδάσκοντος θα υπάρ-
χει η ένδειξη course reserves ακόµα και αν το τεκµήριο δε βρίσκεται πια 

σε ράφι σεµιναρίου ή παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, προσέξτε την 
ένδειξη περίοδος στη βιβλιογραφική εγγραφή (πριν δηλαδή επιλέξετε «ό-
λα τα τεκµήρια»). Αν υπάρχει η ένδειξη NA (not active), σηµαίνει ότι το 
τεκµήριο δε συµπεριλαµβάνεται σε ράφι του τρέχοντος εξαµήνου. Σε αυτή 
την περίπτωση απευθυνθείτε στο Γραφείο πληροφόρησης για περισσότε-
ρες πληροφορίες. 
 

  Συµβουλή : Είναι προτιµότερο να κάνετε τις αναζητήσεις σας 
µε βάση τον τίτλο του µαθήµατος, για να έχετε συγκεντρωµένα 

όλα (και µόνο) τα τεκµήρια αυτού. Αν δε θυµάστε πώς είναι 
ακριβώς, πληκτρολογήστε πρώτα το επίθετο του διδάσκοντος και 

στη συνέχεια αντιγράψτε (από τα αποτελέσµατα) ακριβώς τον τίτλο, συ-
µπεριλαµβανοµένου του αρχικού άρθρου, αν υπάρχει. 
 
Αναζήτηση µε βάση τα βιβλιογραφικά δεδοµένα ενός τεκµηρίου:  
Χρησιµοποιείστε αυτού του είδους αναζήτηση όταν θέλετε να ελέγξετε αν 
ένα τεκµήριο περιλαµβάνεται ή έχει περιληφθεί στο παρελθόν σε κάποιο 
ράφι σεµιναρίου ή παράδοσης, καθώς και τον τίτλο του σεµιναρίου ή πα-
ράδοσης και το όνοµα του διδάσκοντος. Πραγµατοποιείστε κανονικά α-
πλή και σύνθετη αναζήτηση ή αναζήτηση µε λέξεις-κλειδιά, όπως κάνετε 
όταν χρησιµοποιείτε τον κύριο κατάλογο. Τα αποτελέσµατα των αναζητή-
σεων θα ανταποκρίνονται µόνο σε τεκµήρια που περιλαµβάνονται ή έχουν 
περιληφθεί σε ράφια σεµιναρίων ή παραδόσεων. Για να δείτε περισσότε-
ρες πληροφορίες για ένα τεκµήριο επιλέξτε τον αριθµό δίπλα από τον τίτ-
λο. Στη βιβλιογραφική εγγραφή αναφέρεται το όνοµα και ο κωδικός του 
µαθήµατος, το όνοµα του διδάσκοντος, το τµήµα και η περίοδος που το 
τεκµήριο βρισκόταν σε ράφι µαθήµατος (winter ή spring µε την ένδειξη 
NA να σηµαίνει ότι το τεκµήριο δε βρίσκεται πλέον σε ράφι µαθήµατος). 
Αν επιλέξετε «όλα τα τεκµήρια» µπορείτε να δείτε περισσότερες πληρο-
φορίες για την τρέχουσα κατάσταση του τεκµηρίου, δηλαδή σε ποια συλ-
λογή βρίσκεται και αν είναι δανεισµένο. 
 

Εύρεση του τεκµηρίου στο χώρο της βιβλιοθήκης 
Αν τα τεκµήρια που σας ενδιαφέρουν βρίσκονται σε ράφι 
σεµιναρίου ή παράδοσης, ελέγξτε αν είναι δανεισµένα και 
απευθυνθείτε στο Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης, 
προκειµένου να τα δανειστείτε για περιορισµένο χρονικό 

διάστηµα. Αν, αντίθετα, βρίσκονται στην κύρια συλλογή, ελέγξτε αν είναι 



δανεισµένα και αναζητήστε τα στα ράφια µε βάση τον ταξινοµικό αριθµό 
τους. 
 
 
  

 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις µπορείτε ν΄ 
απευθύνεστε στο Γραφείο Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης 
χρηστών 
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