Τι είναι το Livesearch ;

- Προβάλλει άμεσα διαθέσιμους

περιορισμούς που προκύπτουν από τα
αποτελέσματα με τη μεγαλύτερη συχνότητα:

- Είναι μια πύλη συνδυαστικής αναζήτησης

για τον εντοπισμό βιβλιογραφίας και
επιστημονικών πληροφοριών

 στην πηγή

- Συνδυάζει πολλές και ετερογενείς πηγές

 στο θέμα

- Προσφέρει ταυτόχρονη αναζήτηση υλικού

 στο δημιουργό
 στην ημερομηνία

σε φυσική και σε ηλεκτρονική μορφή

- Είναι προϊόν ανοιχτού λογισμικού

Σε κάθε αποτέλεσμα δίνονται :
i.

)

Δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει
τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κρήτης
ii.

Τι υποστηρίζεται κατά την αναζήτηση και
την προβολή των αποτελεσμάτων ;
- Ισχύουν οι γνωστοί κανόνες αναζήτησης :

 «εισαγωγικά» για αναζήτηση φράσης

iii.

- οι βιβλιογραφίες μαθημάτων,

σύνδεσμοι (links) προς
 τις παραπομπές της πηγής

 με συνάφεια ως προς την αναζήτηση
(αυτόματη επιλογή)

 το θησαυρό όρων
iv. σημειώσεις ή περιλήψεις (abstracts) όταν

πρόκειται για βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων

v. τοπικές πληροφορίες με τη διαθεσιμότητα (σε

καταλόγους)

vi. τα θέματα του τεκμηρίου που είναι ενεργοί

σύνδεσμοι και παραπομπές στο θησαυρό
της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου με δυνατή την
επιλογή νέου θέματος προς αναζήτηση

 με χρονολογική σειρά
 με αλφαβητική σειρά

vii.

- ο κατάλογος,

απευθείας μετάβαση μέσω της υπηρεσίας
διασύνδεσης sfx@uoc στον κατάλογο και στις
συνδρομές της Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου Κρήτης, προκειμένου να
διαπιστωθεί αν υπάρχει παρεμφερής πληροφορία
 την αυθεντική πηγή

- Κάνει ταξινόμηση των αποτελεσμάτων :

Στις πηγές περιλαμβάνονται όλα τα βασικά
εργαλεία της Βιβλιοθήκης :
- τα ηλεκτρονικά περιοδικά,

 χρήση του συμβόλου ? στην κατάληξη
λέξεων για την ανάκτηση όλων των
παραγώγων
αποτελεσμάτων που συναντώνται σε
περισσότερες από μία πηγές

Η αναζήτηση πραγματοποιείται αυτόματα σε όλες
τις πηγές. Για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη
αναζήτηση συνιστάται η Επιλογή Πηγών. Την
επιλογή πηγών διευκολύνει η ταξινόμηση τους σε
θεματικές κατηγορίες.

αναλυτικές βιβλιογραφικές πληροφορίες
(δημιουργοί, συντελεστές, τύπος υλικού,
εκδότης κ.α.)

 χρήση λογικών τελεστών and,or,not

- Περιλαμβάνει μηχανισμό συγχώνευσης

Ποιες πηγές περιλαμβάνει ;

δυνατότητες για εξαγωγή εγγραφών στο καλάθι
(βλ. παρακάτω : «Πλήρης πρόσβαση &
προσωπική εγγραφή στο Livesearch »)

- το ιδρυματικό αποθετήριο (E-locus),
- η πύλη μαθημάτων E-learning,
- η ψηφιακή βιβλιοθήκη νεοελληνικών

σπουδών (Aνέμη),

- βάσεις δεδομένων στις οποίες η Βιβλιοθήκη

έχει συνδρομή.

) Έτσι, οι επισκέπτες-μέλη του
Πανεπιστημίου μπορούν με μια κίνηση να
εντοπίζουν τις πληροφορίες που έχουν στη
διάθεσή τους έντυπα και ηλεκτρονικά.
Στο Livesearch βρίσκονται ακόμη :
- κατάλογοι βιβλιοθηκών από ελληνικά και

ξένα εκπαιδευτικά και επιστημονικά ιδρύματα

- ψηφιακές συλλογές ελεύθερης

πρόσβασης με πλούσιο ερευνητικό ή άλλο
υλικό.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ KΡΗΤΗΣ

Πλήρης πρόσβαση & προσωπική εγγραφή
στο Livesearch
Συνδυαστική αναζήτηση στο Livesearch
μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε
ενδιαφερόμενος :

Η ανάπτυξη του Livesearch έγινε στα πλαίσια του Γ’
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του έργου «Οίστρος:

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης και
Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Κρήτης,
2000-2008»

- οι επισκέπτες που βρίσκονται ή συνδέονται
μέσα από το δίκτυο του ΠΚ έχουν
πρόσβαση σε όλες τις πηγές.
- οι εκτός δικτύου του ΠΚ έχουν πρόσβαση
στις μη συνδρομητικές πηγές και σε ό,τι
υπάρχει δωρεάν στο διαδίκτυο
Μετά από προσωπική εγγραφή στο
Livesearch είναι διαθέσιμες επιπλέον
υπηρεσίες όπως :
 το καλάθι. Για τα επιλεγμένα
αποτελέσματα υπάρχει η δυνατότητα
εκτύπωσης, e-mail αποστολής, προσθήκης
σημειώσεων, εξαγωγής βιβλιογραφικών
αναφορών στο λογισμικό endnote
 η αποθήκευση ομάδων πηγών ως
«αγαπημένες», σύμφωνα με τις
προτιμήσεις του εγγεγραμμένου
επισκέπτη

) Οι επισκέπτες για να κάνουν εγγραφή
στο Livesearch επιλέγουν Είσοδος
Μελών και συμπληρώνουν τη φόρμα
Εγγραφής με τα στοιχεία τους και τον
προσωπικό κωδικό πρόσβασης.

Ü η πύλη για την ενιαία
αναζήτηση βιβλιογραφίας
στο διαδίκτυο
Οκτώβριος 2010

Ü από τη Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου Κρήτης

