
ΣΡΟΠΟΗ ΑΝΑΕΖΣΖ ΣΟΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ  

   Ο ειεθηξνληθόο θαηάινγνο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Ειιεληθνύ  Μεζνγεηαθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ  πεξηιακβάλεη ηα βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία ηωλ ηεθκήξηωλ, έληππωλ 

θαη ειεθηξνληθώλ πνπ δηαζέηεη ε βηβιηνζήθε ζηνπο αλαγλώζηεο ηεο .  Τεθκήξην είλαη 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξηαθή νληόηεηα (π.ρ. βηβιίν, πεξηνδηθό, ειεθηξνληθό αξρείν 

θηι). 

  Μέζα από ηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν ν αλαγλώζηεο έρεη ζηα ρέξηα ηνπ έλα 

εξγαιείν αλαδήηεζεο ηωλ ηεθκεξίωλ  πνπ ππάξρνπλ  ζηε βηβιηνζήθε. Σπγθεθξηκέλα 

ν ειεθηξνληθόο θαηάινγνο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζην αλαγλώζηε λα γλωξίδεη αλ ηα 

ηεθκήξηα πνπ αλαδεηά είλαη δηαζέζηκα, ην ξάθη ζηα νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλα θαη ηελ 

δαλεηζηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Ο ειεθηξνληθόο θαηάινγνο είλαη απαξαίηεην εξγαιείν 

ηόζν γηα ηνλ αλαγλώζηε όζν θαη γηα ην βηβιηνζεθνλόκν πνπ πξνζπαζεί λα κεηαθέξεη 

ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηε γλώζε ζην θνηλό πνπ εμππεξεηεί. 

Από ηελ ηζηνζειίδα ηεο βηβιηνζήθεο www.lib.hmu.gr έρεηε πξόζβαζε ζην 

ειεθηξνληθό θαηάινγν επηιέγνληαο ην εηθνλίδην     ην νπνίν ζαο κεηαθέξεη 

ζηελ θεληξηθή ζειίδα αλαδήηεζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ θαηαιόγνπ (εηθόλα 1).   

Δηθόλα 1 

 

http://www.lib.hmu.gr/


Από ηελ θεληξηθή ζειίδα αλαδήηεζεο  ζαο δίλεηε ε δπλαηόηεηα απιήο θαη ζύλζεηεο 

αλαδήηεζεο όπωο θαη ε δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο κε ηνλ ηίηιν ηνπ πεξηνδηθνύ, κε ηνλ 

ηαμηλνκηθό αξηζκό ή κε πξόηππν αξηζκό (ISBN,ISSN), επηιέγνληαο ηα αληίζηνηρα 

πεδία. 

Οδεγίεο απιήο αλαδήηεζεο 

 

   Σηελ απιή αλαδήηεζε επηιέμηε έλα από ηα πεδία Λέμε-θιεηδί, Σίηινο, 

πγγξαθέαο, Θέκα, Δθδόηεο θαη ζπκπιεξώζηε ηελ αληίζηνηρε ηηκή.  Όηαλ δίλεηε 

ηηκέο ζηα πεδία ζα πξέπεη λα είζηε πξνζεθηηθνί ζηελ νξζνγξαθία ζαο. Η αλαδήηεζε 

κε πεδίν ηνλ ζπγγξαθέα γίλεηαη κε βάζε ην επίζεην ηνπ. Κεθαιαία γξάκκαηα θαη 

ζεκεία ζηίμεο δελ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο, όπωο θαη ηα αξρηθά 

άξζξα ηα νπνία παξαιείπνληαη. Αθνινπζεί παξάδεηγκα αλαδήηεζεο κε πεδίν 

αλαδήηεζεο  ηνλ Σίηιν  εηθόλα 2  

 

Εικόνα 2  

 

 



Σηελ εηθόλα 3 εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πιεξνύλ ηνλ όξν αλαδήηεζεο  πνπ 

δώζακε γηα  ηίηιν.  

Εηθόλα 3 

 

Κάλνληαο  θιηθ  πάλω ζην ηίηιν ιαραλνθνκία ζα εκθαληζηνύλ ηα ηεθκήξηα πνπ ζαο 

ελδηαθέξνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα κπνξείηε λα δείηε ηα βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία, ηελ 

ηνπνζεζία ηνπο ζηα βηβιηνζηάζηα (ηνπνζεζία-ηαμηζεηηθόο αξηζκόο), ηελ δαλεηζηηθή 

ηνπο θαηάζηαζε (ην Ράθη) θαη ηνλ αξηζκό ηωλ αληηηύπωλ (εηθόλα 4). 

Δηθόλα 4   

 

Βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία 

ηεθκεξίνπ  

Σνπνζεζία Καηάζηαζε  

Γαλεηζκνύ   Αξηζκόο 

Αληηηύπωλ  

Βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία 

ηεθκεξίνπ  

Σνπνζεζία- Καηάζηαζε  

δαλεηζκνύ - Αξηζκόο 

αληηηύπωλ  



Δκθάληζε θαη εμήγεζε εγγξαθήο ηεθκήξηνπ ζην ειεθηξνληθό 

θαηάινγν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλιογραφικά ςτοιχεία 

τεκμηρίου  

Θεματικζσ επικεφαλίδεσ τεκμηρίου  

Τοποθεςία - Κατάςταςη  

δανειςμοφ - Αριθμόσ 

αντιτφπων  



Οδεγίεο ζύλζεηεο αλαδήηεζεο  

 

Σηελ ζύλζεηε αλαδήηεζε κπνξείηε λα πεξηνξίζεηε θαη λα βξείηε ζπγθεθξηκέλα  

απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηώληαο ή ζπλδπάδνληαο πεξηζζόηεξα από δπν 

βηβιηνγξαθηθά πεδία κε ηελ ρξήζε ηωλ ηειεζηώλ  Boolean operators (and, not, or),  

κε ηελ ρξήζε ηωλ ζπκβόιωλ  Μπαιαληέξ (“, *, ?) γηα ηνπο πεξηνξηζκνύο πεδίνπ θαη 

κε ηελ νκαδνπνίεζε (αλά ηύπν πιηθνύ, γιώζζα, έηνο θιπ.). ( εηθόλα 5.) Σηελ 

εηθόλα 6 εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο.  

Δηθόλα5

 

 



Δηθόλα 6 Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο  

 


