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Εργαλείο βιβλιογραφικισ αναηιτθςθσ ζντυπου και άλλου υλικοφ 

τθσ Βιβλιοκικθσ  

Ελεφκερθ πρόςβαςθ: 

 Μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Βιβλιοκικθσ (www.lib.uoc.gr)  

 Απευκείασ ςτθ διεφκυνςθ: http://minos.lib.uoc.gr/F   

http://www.lib.uoc.gr/
http://minos.lib.uoc.gr/F


6 

6 

Από τον θλεκτρονικό κατάλογο μπορείτε να δείτε : 

 Ποια τεκµιρια (βιβλία, περιοδικά, οπτικοακουςτικό ι άλλο υλικό) υπάρχουν ςτισ 

ςυλλογζσ τθσ Βιβλιοκικθσ και ςε πόςα αντίτυπα.  

 ε ποια πόλθ λειτουργίασ του Παν/μίου βρίςκονται (Ρζκυµνο ι/και Ηράκλειο) 

 ε ποια/εσ ςυλλογι/ζσ περιλαµβάνονται (Κφρια, Πλθροφοριακι, Κλειςτζσ κλπ.) 

 Σθ κζςθ που κατζχουν ςτο χϊρο τθσ Βιβλιοκικθσ και θ οποία φαίνεται από τον ταξινοµικό 

αρικµό τουσ (ο αρικµόσ αυτόσ βρίςκεται γραµµζνοσ και ςτθ ράχθ κάκε βιβλίου) 

 Σθ διακεςιµότθτά τουσ (αν δανείηονται και πόςο,  αν βρίςκονται ςτο χϊρο τθσ 

Βιβλιοκικθσ -ςτο ράφι- τθ ςτιγµι που τα αναηθτάτε)  

 Αν, για κάποιο λόγο, δεν είναι άµεςα διακζςιµα  (δανειςμζνα, για βιβλιοδεςία κλπ.) 

 

Περιβάλλον αναηιτθςθσ  

 

 

                                     

    

  

  

 

 

 

 
 

το πάνω µζροσ τθσ οκόνθσ υπάρχει ζνα οριηόντιο µενοφ  που αποτελείται από δφο 
γραμμζσ, παραµζνει ςτακερό ςε όλθ τθ διάρκεια χριςθσ του καταλόγου και µπορεί να 

χρθςιµοποιθκεί ανά πάςα ςτιγµι. Ακολουκεί µια µωβ γραµµι  ςτθν οποία προβάλλονται 
µθνφµατα ςχετικά µε τθν αναηιτθςι ςασ και ακριβϊσ από κάτω βρίςκεται το µενοφ 

αναηιτθςθσ  

τθν υπόλοιπθ οκόνθ εµφανίηονται οι διάφορεσ επιλογζσ αναηιτθςθσ  κακϊσ επίςθσ 

ςυμβουλζσ και υποδείξεισ 
 
Η ζνδειξθ «Κατάλογοσ» ςτθν πρϊτθ οριηόντια γραμμι εμπεριζχει υποςφνολα (βιβλία, 

περιοδικά, κλπ.) που μποροφν να επιλεγοφν χωριςτά ςτθ κζςθ «Κατάλογοσ αναηιτθςθσ»  

  

 

 

 

 

 



Αναηιτθςθ ςτον κατάλογο 

 Όπωσ φαίνεται από το δεφτερο οριηόντιο µενοφ  υπάρχουν τζςςερισ τρόποι αναηιτθςθσ: θ 

απλι αναηιτθςθ (ςτο ευρετιριο), θ αναηιτθςθ µε λζξεισ-κλειδιά, θ ςφνκετθ αναηιτθςθ και ο 

ςυνδυαςµόσ καταλόγων.  

Είναι ςθµαντικό να γνωρίηετε ότι, ανεξάρτθτα από τον τρόπο αναηιτθςθσ, ιςχφουν οριςµζνοι 

κανόνεσ: 

 ∆εν ζχει ςθµαςία αν κα χρθςιµοποιιςετε κεφαλαία ι πεηά γράµµατα οφτε χρειάηεται να 

χρθςιµοποιείτε τόνουσ και ςθµεία ςτίξθσ � 

 Μπορείτε να χρθςιµοποιιςετε τουσ χαρακτιρεσ «µπαλαντζρ» για να διευκολυνκείτε ςτθν 

αναηιτθςι ςασ. Για παράδειγµα, οι χαρακτιρεσ * και ? ςτθν αρχι, το τζλοσ ι τθ µζςθ του όρου 

αναηιτθςθσ ςυµπλθρϊνουν τθ λζξθ (π.χ. θ αναηιτθςθ κλα*κόσ κα δϊςει «κλαςςικόσ» και 

«κλαςικόσ»).  

Πριν αρχίςετε τθν αναηιτθςι ςασ µθν ξεχνάτε να επιλζγετε:  

 τθν κατάλλθλθ γλϊςςα ςτο πλθκτρολόγιο (ελλθνικοφσ ι λατινικοφσ χαρακτιρεσ)  

 τον κατάλλθλο κατάλογο (προεπιλεγμζνοσ είναι ο κφριοσ κατάλογοσ, ο οποίοσ δίνει 

αποτελζςματα για μονογραφίεσ, περιοδικά, αρχειακό υλικό κλπ.)  

  το είδοσ αναηιτθςθσ που επικυµείτε (απλι, λζξεισ κλειδιά κλπ)  

 το κατάλλθλο ευρετιριο (τίτλοσ, ςυγγραφζασ κλπ)  

 

Απλι αναηιτθςθ (Ευρετιρια) 

Είναι το µόνο είδοσ αναηιτθςθσ που δε χρειάηεται να χρθςιµοποιιςετε χαρακτιρεσ «µπαλαντζρ». 

Η αναηιτθςθ καταλιγει ςε ζνα αλφαβθτικό / αρικµθτικό ευρετιριο, όπου µπορείτε να 

µεταφζρεςτε ςτουσ επόµενουσ ι τουσ προθγοφµενουσ όρουσ -όπωσ γίνεται και ςε ζνα λεξικό. Αν 

θ λζξθ αναηιτθςθσ δεν είναι ολοκλθρωµζνθ, τα αποτελζςµατα κα είναι τα πλθςιζςτερα 

αλφαβθτικά.  

 

Προςοχι! 

 τθν αναηιτθςθ ςυγγραφζα πλθκτρολογείτε πρϊτα το επίκετό του 

 τθν αναηιτθςθ τίτλου δεν πρζπει να πλθκτρολογείτε το αρχικό άρκρο 

(οριςτικό ι αόριςτο) 

 τθν αναηιτθςθ κζματοσ πρζπει να δϊςετε τουσ όρουσ ακριβϊσ όπωσ 

είναι κακιερωμζνοι από τθ Library of Congress. Αν δεν τουσ γνωρίηετε, 

προτιμιςτε τθν αναηιτθςθ με λζξεισ – κλειδιά. 



Αναηιτθςθ µε λζξεισ-κλειδιά  

’ αυτι τθν οκόνθ, µπορείτε να κάνετε αναηιτθςθ ςε ζνα ι περιςςότερα από τα προςφερόµενα 

πεδία. Όςο περιςςότερα πεδία ςυµπλθρϊςετε τόςο πιο πολφ περιορίηονται τα αποτελζςµατα τθσ 

αναηιτθςθσ. Αν χρθςιµοποιιςετε τθ γραµµι «όλα τα πεδία» θ αναηιτθςθ κα δϊςει εγγραφζσ 

που περιζχουν τουσ όρουσ αναηιτθςθσ ςε οποιοδιποτε πεδίο (ςυγγραφζασ, τίτλοσ κλπ).  

Εδϊ µποροφν να χρθςιµοποιθκοφν οι λογικοί τελεςτζσ AND, OR και NOT για να γίνει θ αναηιτθςθ 

πιο ςυγκεκριµζνθ. Ο τελεςτισ AND χρθςιµοποιείται αυτόµατα από το ςφςτθµα και κάνει 

αναηιτθςθ ςε εγγραφζσ που περιζχουν όλουσ τουσ όρουσ αναηιτθςθσ. Με το NOT µπορεί να 

αποκλειςτεί κάποιοσ όροσ. Με το OR το ςφςτθµα κα δϊςει εγγραφζσ που περιζχουν κάποιον από 

τουσ όρουσ αναηιτθςθσ ι όλουσ µαηί. Προςζξτε ότι ςτθν ερϊτθςθ «φράςθ;» είναι αυτόµατα 

µαρκαριςµζνθ θ επιλογι «όχι». Αυτό ςθµαίνει ότι το ςφςτθµα αναηθτά τουσ όρουσ ανεξάρτθτα 

από τθ ςειρά και τθν εγγφτθτά τουσ. Αν επιλζξετε «ναι» κα αναηθτθκεί θ ακριβισ φράςθ. 

π.χ. θ αναηιτθςθ των λζξεων «κζατρο» και «κεωρία» ςτον τίτλο … 

 

 

 

 

 

 

… δίνει τα εξισ 7 αποτελζςματα: 

 

 

 

 

 

 

 

ε περίπτωςθ αναηιτθςθσ ενόσ ςυγγραφζα μόνο με το επίκετό του -χωρίσ άλλθ λζξθ κλειδί π.χ. 

από τον τίτλο- προτείνουμε τθν απλι αναηιτθςθ (ευρετιρια). 

 



 φνκετθ αναηιτθςθ 

 Εδϊ µπορείτε να επιλζξετε τα πεδία προσ αναηιτθςθ από το πτυςςόµενο µενοφ και τον 

κατάλογο που επικυµείτε. Ειςάγετε κανονικά τουσ όρουσ αναηιτθςθσ, χρθςιµοποιείςτε λογικοφσ 

τελεςτζσ ι χαρακτιρεσ «µπαλαντζρ». 

π.χ. θ αναηιτθςθ τθσ λζξθσ «παιδεία» ςτον τίτλο ενόσ περιοδικοφ … 

 

 

 

 

 

 

 

… δίνει τα εξισ 16 αποτελζςματα: 

 

 

υνδυαςµόσ καταλόγων 

Μπορείτε να χρθςιµοποιείτε τθν Αναηιτθςθ µε υνδυαςµό Καταλόγων, για να πραγµατοποιιςετε 

τθν ζρευνά ςασ ςε περιςςότερουσ από ζναν καταλόγουσ ταυτόχρονα και να ανακτιςετε ζνα 

ςφνολο αποτελεςµάτων που πλθροφν τα κριτιριά ςασ. 

π.χ.  θ αναηιτθςθ των λζξεων «ιςτορ*»  και «τεχν*» ςε τίτλουσ βιβλίων και περιοδικϊν από το 

1900 μζχρι ςιμερα, που υπάρχουν ςτθ Βιβλιοκικθ ςτο Ρζκυμνο … 



 

 

 

 

 

 

… δίνει τα εξισ αποτελζςματα: 

 

 

 υνεχίηοντασ τθν αναηιτθςθ 

 Αν θ αναηιτθςι ςασ ιταν επιτυχισ ι επιλζξατε ζναν καταχωρθµζνο όρο ευρετθρίου, εµφανίηεται 

θ οκόνθ των αποτελεςµάτων θ οποία δείχνει πόςεσ εγγραφζσ ικανοποιοφν τθν ερϊτθςθ ζρευνασ. 

π.χ. αναηθτϊντασ υλικό (ςτα ελλθνικά) που ο τίτλοσ του ζχει ςχζςθ με ψυχολογία των εφιβων 

(εφθβείασ εφθβικισ θλικίασ…) χρθςιμοποιοφνται οι όροι «ψυχολογ*» και «εφθβ*» και δίνονται 

70 αποτελζςματα. Προεπιλεγμζνα δίνονται τα 20 πρϊτα (ο χριςτθσ μπορεί να ορίςει άλλο 

αρικμό ανά ςελίδα) και υπάρχει θ ζνδειξθ               για τα επόμενα.                          

 

Επιλζγοντασ το ςφνδεςμο που 

επικυμοφμε, βλζπουμε τα 

αντίςτοιχα αποτελζςματα 



Η λίςτα των αποτελεςμάτων δίνει πλθροφορίεσ για τον τφπο του υλικοφ (μονογραφία, περιοδικό, 

αρχείο Η/Τ, κλπ) κάκε τίτλου, το ςυγγραφζα, τον ακριβι τίτλο, το ζτοσ ζκδοςθσ και τθ μονάδα τθσ 

Βιβλιοκικθσ ςτθν οποία υπάρχει. Σα αποτελζςματα ταξινομοφνται (αν δεν ζχετε επιλζξει 

διαφορετικά) με βάςθ τθν ζκδοςθ, από τθν πιο πρόςφατθ ςτθν πιο παλιά. Μπορείτε να επιλζξετε 

το ςφνδεςμο «Σίτλοσ» και να πάρετε αλφαβθτικά τουσ τίτλουσ –με πρϊτουσ τουσ ξενόγλωςςουσ, 

αν υπάρχουν. Σο ίδιο ςυμβαίνει αν κζλετε αλφαβθτικά τουσ ςυγγραφείσ (επιλζξετε το ςφνδεςμο 

«υγγραφζασ»).  

 Για να δείτε  τθν πλιρθ βιβλιογραφικι εγγραφι κάκε τίτλου επιλζγετε τον τίτλο. 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Για να δείτε τα αντίτυπα και να ελζγξετε τθ διακεςιµότθτά τουσ επιλζξτε ςτο 

ςφνδεςµο «όλα τα τεκµιρια». Προςζξτε καλά τισ ςτιλεσ που εµφανίηονται ςε αυτι τθν οκόνθ 

και δίνουν τισ ακόλουκεσ τοπικζσ πλθροφορίεσ: � 

 Barcode: ο αρικµόσ ειςαγωγισ του αντιτφπου (είναι θ ταυτότθτα του βιβλίου ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

Βιβλιοκικθ). Θα ςασ χρειαςτεί οπωςδιποτε αν κελιςετε να κάνετε κράτθςθ. 

Αντίγραφο - Περιγραφι: ςε περίπτωςθ που το ζργο είναι ςε πολλά αντίτυπα ι είναι πολφτοµο, 

αναφζρεται ο αρικµόσ του αντιτφπου ι/και ο αρικµόσ κάκε τόµου.  

Παράρτθµα: ο φυςικόσ χϊροσ του τεκµθρίου (πχ. Ρζκυµνο, Ηράκλειο). � 

 υλλογι: προςζξτε εδϊ αν το τεκµιριο βρίςκεται ςτθν Κφρια ι ςε κάποια άλλθ υλλογι (π.χ. 

Κλειςτζσ υλλογζσ, Πλθροφοριακά). � 

 Σαξινόµθςθ: ο ταξινοµικόσ αρικµόσ του τεκµθρίου, που αναγράφεται ςτθ ράχθ του. Είναι 

απολφτωσ απαραίτθτοσ για να αναηθτιςετε το τεκµιριο ςτα ράφια. Προςοχι: αν υπάρχει θ 

ζνδειξθ Oversize, αναηθτιςτε το τεκµιριο ςτα ράφια µε βιβλία µεγάλου µεγζκουσ. � 

 Κατάςταςθ τεκµθρίου: αν δανείηεται και για πόςο χρόνο (π.χ. ∆αν. 24 ωρϊν)  

Ηµ/νια επιςτρ.: θ θµεροµθνία επιςτροφισ -ςε περίπτωςθ που είναι δανειςµζνο- ι θ κζςθ του τθ 

ςτιγµι που το ψάχνετε π.χ. ςτο ράφι, για επανατοποκζτθςθ, ςτο βιβλιοδζτθ κλπ. � 

SFX : δυνατότθτα άµεςθσ πρόςβαςθσ ςτο κείµενο θλεκτρονικοφ περιοδικοφ (εφόςον αυτό είναι 

διακζςιµο και θ ςφνδεςι ςασ γίνεται µζςω του δικτφου του Παν/µίου) ι/και ςε άλλεσ 

πλθροφορίεσ.  



Επεξεργαςία αποτελεςμάτων 

 Για να δείτε ςυγκεκριµζνεσ εγγραφζσ από µια λίςτα αποτελεςµάτων, επιλζξτε τισ -κάνοντασ κλικ 

ςτο τετραγωνάκι δίπλα από τον τίτλο- και µετά πατιςτε «προβολι επιλεγµζνων» (δεφτερο 

οριηόντιο µενοφ).  

Μπορείτε να αποκθκεφςετε προςωρινά -όςο διαρκεί θ ςφνδεςι ςασ µε τον κατάλογο- τισ 

εγγραφζσ που ςασ ενδιαφζρουν, αρκεί να επιλζξετε τθν ζνδειξθ «προςκικθ ςτο θλεκτρονικό 

ράφι», από το δεφτερο οριηόντιο µενοφ. Σθν ίδια δυνατότθτα ζχετε και όταν αυτζσ βρίςκονται ςε 

πλιρθ µορφι. το θλεκτρονικό ράφι µποροφν να αποκθκευτοφν εγγραφζσ από διάφορεσ 

αναηθτιςεισ. Για να τισ δείτε, κάντε κλικ ςτο «Ε-ράφι µου» (πρϊτο οριηόντιο µενοφ).  

Εγγραφζσ που ζχουν επιλεγεί ι βρίςκονται ςτο θλεκτρονικό ράφι µποροφν να αποκθκευτοφν ς’ 

ζνα µονιµότερο χϊρο (πχ. ςτον προςωπικό ςασ υπολογιςτι) ι νϋ αποςταλοφν µε e-mail, αρκεί να 

επιλζξετε τθν ζνδειξθ «Αποκικευςθ/Mail» και να ςυµπλθρϊςετε τα απαραίτθτα πεδία.  

Για να επαναλάβετε µια αναηιτθςθ, κάντε κλικ ςτο ςφνδεςµο «Προθγοφµενεσ αναηθτιςεισ» και 

επιλζξτε αυτι που επικυµείτε.  

Σι δεν πιγε καλά  

Όταν θ αναηιτθςθ δε βρίςκει εγγραφζσ, εµφανίηεται ανάλογο µινυµα ςτθ γραµµι κάτω από το 

βαςικό µενοφ. τθν περίπτωςθ αυτι: 

 Ελζγξτε καλά τθν ορκογραφία των λζξεων και βεβαιωκείτε ότι είναι γραµµζνεσ ςωςτά. �  

 Βεβαιωκείτε ότι ζχετε βάλει όλουσ τουσ όρουσ αναηιτθςθσ ςτα ςωςτά πεδία. 

 Βεβαιωκείτε ότι πραγµατοποιείτε αναηιτθςθ ςτον κατάλογο που ςασ ενδιαφζρει. 

Αν και πάλι θ αναηιτθςι ςασ δε φζρει αποτελζςµατα, αυτό ςθµαίνει πωσ θ Βιβλιοκικθ δε 

διακζτει το υλικό που ςασ ενδιαφζρει. 

 Αναηιτθςθ ςυγκεκριµζνου υλικοφ 

 Μπορείτε να αναηθτιςετε υλικό ορίηοντασ τον τφπο του (π.χ. περιοδικό, θλεκτρονικό περιοδικό 

κλπ.) αρκεί να επιλζξετε «Κατάλογοι» από το βαςικό µενοφ και να κάνετε κλικ ςτθν ζνδειξθ που 

ςασ ενδιαφζρει.  

Επιλζγοντασ τον «Βιβλιογραφίεσ µακθµάτων» µπορείτε να ενθµερωκείτε για τισ βιβλιογραφίεσ 

που ορίηουν οι διδάςκοντεσ ανά διδακτικι ενότθτα, ςτο τρζχον ακαδθµαϊκό ζτοσ, ι να δείτε ςε 

ποιο ράφι µακιµατοσ (ςεµινάριο ι παράδοςθ) βρίςκεται το υλικό που ςασ ενδιαφζρει. 

 Για να δείτε όλεσ τισ δυνατότητεσ που υπάρχουν ςτη χρήςη του ηλεκτρονικοφ καταλόγου τησ 

Βιβλιοθήκησ και να ζχετε περιςςότερεσ χρήςιµεσ πληροφορίεσ, µπορείτε να επιλζγετε τη 

«Βοήθεια» από το βαςικό µενοφ. 

 


