Παρακαλουμε να
αφήνετε το έντυπο
δίπλα στον υπολογιστή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 47 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
Ο κατάλογος αναζητεί σε όλες τις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου
και είναι διαθέσιμος από οποιοδήποτε υπολογιστή έχει σύνδεση στο
internet.
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.lib.uoa.gr
1. Αναζήτηση βιβλίων και λοιπού πληροφοριακού υλικού που βρίσκεται στις
βιβλιοθήκες.
Η αναζήτηση γίνετε επιλέγοντας “Κατάλογος (OPAC)”

Στη συνέχεια επιλέξτε “Σύνδεση με τον κατάλογο (OPAC)

Αφού σας ανοίξει το παρακάτω παράθυρο επιλέξτε το “SEARCH” για να σας βάλει
στο βασικό πεδίο αναζήτησης (BASIC)

Από εκεί μπορείτε να αναζητήσετε με βάση τον τίτλο, συγγραφέα, θέμα
χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά στα ελληνικά και στ αγγλικά.
Αν έχετε περισσότερα στοιχεία σας δίνετε η δυνατότητα συνθετικής αναζήτησης
επιλέγοντας τα: « Advanced ή Power” (βλ. προηγούμενο εικονίδιο).
Π.Χ.: Εισάγουμε ως “Author Keyword” τη λέξη “Bandura” και κάνουμε “Go”:

Στο παράδειγμα μας βρήκε 8 τεκμήρια και τα παρουσιάζει σε συνοπτική μορφή.
Αν μας ενδιαφέρει ένα από αυτά (π.χ. το πρώτο). να μάθουμε που βρίσκεται στις
βιβλιοθήκες του πανεπιστημίου, κάνουμε κλικ στον τίτλο.

Στο παραπάνω εικονίδιο παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες του βιβλίου όπως:
συγγραφέας , τίτλος, θέματα, εκδότης, ISBN.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο κάτω μέρος του εικονιδίου υπάρχει η ένδειξη “Locate Title”.
Πατώντας την ένδειξη αυτή θα μας δοθούν λεπτομέρειες σχετικά με το σε ποια
βιβλιοθήκη βρίσκεται αλλά και ποιος είναι ο κωδικός του στο ράφι της συγκεκριμένης
βιβλιοθήκης.(Βλ. παρακάτω εικονίδιο)

Χρήσιμες οδηγίες:
1) Δοκιμάστε ελληνικούς και ξένους όρους στο πεδίο αναζήτησης
“τίτλος λέξεις κλειδιά”. Όχι ολόκληρες φράσεις
2) Όταν μπαίνετε σε μια εγγραφή κάντε κλικ πάνω στα θέματα της
ώστε να σας δώσει και άλλους τίτλους με παρόμοια θέματα.
3) Κάθε ταξιθετικός αριθμός στη ράχη του βιβλίου είναι μοναδικός.
Γι αυτό σημειώστε τον ολόκληρο μαζί και με τα γράμματα.
4) Προτιμήστε για αρχή γενικούς όρους ώστε να πάρετε μια ιδέα
πως δομούνται τα θέματα. Στη συνέχεια όταν βρείτε μια
εγγραφή τα δευτερεύοντα θέματα που την έχουν χαρακτηρίσει
θα σας οδηγήσουν σε πιο εξειδικευμένα αποτελέσματα.

