
ΘΘεεµµααττιικκέέςς εεννόόττηηττεεςς

Αναζήτηση άρθρου

Από την αρχική σελίδα της Βιβλιοθήκης, επιλέγετε Ηλεκτρονικά περιοδικά →  Κατάλογος 
ηλεκτρονικών περιοδικών, για να εντοπίσετε συγκεκριµένα άρθρα ή περιοδικά ή για να δείτε 
ποια ηλεκτρονικά περιοδικά εντάσσονται σε µια συγκεκριµένη θεµατική κατηγορία.  
 
Προσοχή: Αν θέλετε να βρείτε βιβλιογραφία σχετική µε ένα θέµα, θα πρέπει να χρησιµοποιή-
σετε τις Βάσεις ∆εδοµένων στις οποίες εξασφαλίζει πρόσβαση η Βιβλιοθήκη. 
 

Αναζήτηση 
 

Καθεµία από τις τέσσερις δυνατότητες αναζήτησης ενδείκνυται για διαφορετικό σκοπό: 
 

Αναζητήστε ένα περιοδικό µε τον τίτλο του αν θέλετε να βρείτε ένα 
άρθρο που γνωρίζετε ότι έχει δηµοσιευθεί σε αυτό ή για να 
πλοηγηθείτε στα περιεχόµενά του. Επιλέξτε ένα γράµµα από τη λίστα 

για να σας εµφανιστούν µε αλφαβητική σειρά οι τίτλοι περιοδικών που αρχίζουν από αυτό το 
γράµµα. Εναλλακτικά, µπορείτε να πληκτρολογήσετε στη φόρµα αναζήτησης τις πρώτες ή κά-
ποιες λέξεις ή και ολόκληρο τον τίτλο του περιοδικού που σας ενδιαφέρει και να επιλέξετε Υπο-
βολή. 

Σε κάθε περίπτωση, θα εµφανιστεί µια λίστα µε τίτλους περιοδικών σε αλφαβητική σειρά. 
Κάντε κλικ στο  για να πάρετε πληροφορίες για το περιοδικό που θέλετε. Προσέξτε τη χρο-
νολογική κάλυψη που παρέχεται, καθώς είναι πιθανό να µην είναι διαθέσιµο το πλήρες κείµενο 
για τη χρονιά που σας ενδιαφέρει. Αν επιλέξετε τον τίτλο του περιοδικού, θα µεταφερθείτε στην 
ηλεκτρονική του έκδοση. Αν το 
περιοδικό διατίθεται από 
περισσότερες της µιας πηγές, 
σας δίνεται η δυνατότητα να 
επιλέξετε την πηγή µέσω της 
οποίας επιθυµείτε να έχετε 
πρόσβαση. Την ίδια 
δυνατότητα έχετε αν επιλέξετε 
το σύµβολο . Είναι πιθανό, 
µια πηγή που παρέχει 
πρόσβαση στο το περιοδικό να 
είναι ο ηλεκτρονικός κατάλογος 
της βιβλιοθήκης. Σε αυτή την 
περίπτωση, η βιβλιοθήκη 
διατηρεί έντυπη συνδροµή στο 
περιοδικό. Επίσης, από αυτό το 
σηµείο έχετε πρόσβαση στο 

Impact Factor του περιοδικού που επιλέξατε, όταν είναι διαθέσιµος. 
 

Χρησιµοποιήστε αυτό το είδος αναζήτησης αν θέλετε να 
δείτε τα διαθέσιµα ηλεκτρονικά περιοδικά που καλύπτουν 
µια συγκεκριµένη θεµατική περιοχή.  

Επιλέξτε µια θεµατική ενότητα από αυτές που βρίσκονται στο αριστερό πλαίσιο. Όταν κά-
νετε την επιλογή, εµφανίζονται πιο ειδικές θεµατικές κατηγορίες στο δεξί πλαίσιο. Ο αριθµός 
που βρίσκεται στην παρένθεση 
δίπλα σε κάθε θέµα, αντιστοιχεί 
στον αριθµό των τίτλων των 
περιοδικών που είναι σχετικά. 
Επιλέξτε θέµα και κάντε κλικ 
στην Υποβολή. Εµφανίζεται µια 
λίστα µε τους τίτλους της 
θεµατικής κατηγορίας που 
επιλέξατε, σε αλφαβητική 
σειρά. ∆είτε πληροφορίες που 
σχετίζονται µε τα περιοδικά ή 
πλοηγηθείτε στα περιεχόµενά 
τους ακολουθώντας την ανά-
λογη διαδικασία. 

 
 

 Μπορείτε να συνδυάσετε αναζήτηση µε βάση τον τίτλο 
και/ή το ISSN του περιοδικού µε έναν  ή περισσότερους 

εκδοτικούς οίκους και/ή θεµατικές 
ενότητες. Χρησιµοποιείστε αυτό το 
είδος αναζήτησης αν δεν είστε 
σίγουροι για τα στοιχεία του 
περιοδικού, αλλά θέλετε να 
περιορίσετε τα αποτελέσµατα ως προς 
τον εκδότη ή/και τη θεµατική ενότητα 
στην οποία περιλαµβάνεται. Αν δε 
συµπληρώσετε τη φόρµα αναζήτησης, 
µπορείτε να δείτε τα ηλεκτρονικά 
περιοδικά που εκδίδονται από έναν ή 
περισσότερους εκδοτικούς οίκους, 
επιλέγοντάς τους. Το ίδιο µπορεί να 
γίνει µε τις θεµατικές ενότητες. 
 

 
Κάντε 
αναζήτηση 
άρθρου για 
να 

µεταφερθείτε απευθείας στο άρθρο που σας 
ενδιαφέρει, χωρίς να πλοηγηθείτε στα 
περιεχόµενα του περιοδικού. Είναι απαραίτητο 
να συµπληρώσετε τον τίτλο του περιοδικού ή 
ένα µέρος του. Αν έχετε τα απαραίτητα βι-
βλιογραφικά στοιχεία, συµπληρώστε τα πεδία 
που αναφέρονται µε έντονα γράµµατα. Όσο 
περισσότερα πεδία συµπληρώσετε, τόσο 
περισσότερες πιθανότητες έχετε να βρείτε αυτό 

ΤΤίίττλλοοιι ΑΑ--ΖΖ

Αναζήτηση τίτλου



που σας ενδιαφέρει. 
Πληροφορίες και Συµβουλές για τη χρήση του συστήµατος 

 
 Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείµενο των περιοδικών που διατίθενται µε συν-

δροµή, µόνο αν είστε συνδεδεµένοι στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
 Είναι πιθανό, λόγω πολιτικής του εκδότη, να µην είναι διαθέσιµο ηλεκτρονικά ένα πολύ 

πρόσφατο τεύχος. 
 Όταν επιλέγετε αναζήτηση στην «Αναζήτηση άρθρου» αλλά πατώντας Υποβολή, αντί να 

µεταφερθείτε απ’ ευθείας στο άρθρο µεταφέρεστε στην αρχική σελίδα ή τη σελίδα περιεχοµέ-
νων του περιοδικού, σηµαίνει ότι δεν παρέχεται από τον εκδότη η δυνατότητα άµεσης προσπέ-
λασης του πλήρους κειµένου. 

 Αν χρησιµοποιείτε την «Αναζήτηση άρθρου» αλλά πατώντας Υποβολή εµφανίζεται µια 
λίστα µε ηλεκτρονικά περιοδικά για να επιλέξετε, θα πρέπει να δώσετε τον πλήρη τίτλο ή το 
ISSN του περιοδικού που σας ενδιαφέρει, καθώς τα στοιχεία που δώσατε αντιστοιχούν σε πε-
ρισσότερα από ένα περιοδικά. Εναλλακτικά, επιλέξτε το περιοδικό που σας ενδιαφέρει από τη 
λίστα. 

 Χρησιµοποιώντας πολλές από τις βάσεις δεδοµένων στις οποίες παρέχει πρόσβαση η Βι-

βλιοθήκη, θα παρατηρήσετε το σύµβολο  ή SFX@UOC δίπλα σε κάθε αποτέλεσµα ανα-
ζήτησης. Αν η βάση δεν παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείµενο, επιλέξτε αυτό το σύµβολο για 
να ελέγξετε αν η Βιβλιοθήκη εξασφαλίζει πρόσβαση στο άρθρο από άλλη πηγή. Συνήθως µετα-
φέρεστε απευθείας στο άρθρο από το σηµείο αυτό. Αν όµως χρειαστεί να επιλέξετε πηγή θα 
εµφανιστεί ένα παράθυρο στο οποίο θα πρέπει να επιλέξετε Υποβολή για την πηγή που προτιµά-
τε πριν µεταφερθείτε στο πλήρες κείµενο. 
 
 

Αν η Βιβλιοθήκη δε διαθέτει ένα άρθρο σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή, µπορείτε να 
απευθυνθείτε στο Τµήµα ∆ιαδανεισµού, προκειµένου να το παραγγείλετε και να το 
προµηθευτείτε από άλλο ίδρυµα. 

 
 
Θα πρέπει να θυµάστε ότι η νοµοθεσία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας εφαρµόζεται και 
για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις.  
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 
Γραφείο Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης χρηστών 
Τηλ.:  2831 077844, 77817 
Fax : 2831 077850 
e-mail : libr@lib.uoc.gr 
 

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Κ Ρ Η Τ Η Σ  
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Περιλαµβάνονται περιοδικά : 
 στα οποία έχει συνδροµή το Πανεπιστήµιο Κρήτης (συµπεριλαµβανοµένων των περιοδι-
κών που παρέχονται από τις Βάσεις ∆εδοµένων της Βιβλιοθήκης) 

 του Συνδέσµου των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-link) 
  ελεύθερης πρόσβασης  

 
Παρέχεται πρόσβαση : 

 στα ευρετήρια των περιοδικών 
 στις περιλήψεις άρθρων ή 
 στο πλήρες κείµενο άρθρων 

 
∆υνατότητα πρόσβασης στον κεντρικό Κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κρή-
της (WebOPAC)  για τον εντοπισµό των περιοδικών σε έντυπη µορφή 

(http://www.lib.uoc.gr


