ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ OPAC
Προκειμένου να αναζητήσετε ένα τεκμήριο από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ επιλέγετε την ενότητα
Υπηρεσίες – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Κύριος Κατάλογος. Εναλλακτικά από την αρχική σελίδα απευθείας
επιλέγοντας Κύριος Κατάλογος (http://lib.eap.gr/el/ - Κύριος Κατάλογος).

Τρόποι αναζήτησης στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο
Στον Κύριο Κατάλογο μπορείτε να πραγματοποιήσετε απλή ή σύνθετη αναζήτηση.
Επιλέγετε τον τύπο της αναζήτησης που προτιμάτε, εισάγετε τους όρους προς αναζήτηση στο αντίστοιχο
κριτήριο αναζήτησης και τα αποτελέσματα είναι τίτλοι βιβλιογραφικών εγγραφών που περιέχουν τον όρο που
αναζητήσατε. Επιλέγοντας τον τίτλο που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να δείτε περισσότερες βιβλιογραφικές
πληροφορίες για το τεκμήριο όπως, εκδότη, έτος έκδοσης, σελίδες, διάφορες σημειώσεις, τα θέματα που
περιγράφουν το περιεχόμενο, ISBN καθώς και τα αντίτυπα και τη διαθεσιμότητα, αν είναι δηλαδή το αντίτυπο
στο ράφι ή είναι δανεισμένο.
Απλή αναζήτηση: Εισαγωγή μιας λέξης ή φράσης με επιλογή ενός από τα παρακάτω κριτήρια:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Λέξη κλειδί: ψάχνει σε όλα τα πεδία να βρει τη λέξη κλειδί που έχετε ορίσει π.χ. διαχείριση
αποβλήτων
Τίτλος: εισάγετε τον τίτλο του τεκμηρίου που αναζητάτε π.χ. διοίκηση ανθρωπίνων πόρων
Συγγραφέας: εισάγετε το επίθετο του συγγραφέα και προαιρετικά το αρχικό γράμμα του ονόματος
π.χ. Κόκκος Α.
Θέμα: εισάγετε έναν θεματικό όρο ή φράση π.χ. εκπαίδευση ενηλίκων
Εκδότης: εισάγετε το όνομα εκδότη (φυσικό πρόσωπο ή συλλογικό όργανο) π.χ. Σάκκουλας
Θεματική Ενότητα: εισάγετε τον κωδικό της θεματικής ενότητας π.χ. ΕΚΠ 65

Σύνθετη αναζήτηση: Εισαγωγή περισσότερων κριτηρίων αναζήτησης με χρήση τελεστών boolean.

Χρήση τελεστών boolean
ΚΑΙ: σύνδεση δυο λέξεων / όρων. Στα αποτελέσματα ανακτώνται και οι δυο λέξεις / όροι
Ή: εμφάνιση στα αποτελέσματα ενός τουλάχιστον όρου αναζήτησης
ΚΑΙ ΟΧΙ: αποκλείονται κάποιοι όροι αναζήτησης από την έρευνα
Ενδεικτικά παραδείγματα σύνθετης αναζήτησης:
Θέμα= εκπαίδευση ΚΑΙ Θέμα= εξ αποστάσεως
Λέξη κλειδί= εκπαίδευση Ή Λέξη κλειδί= Κοινωνία
Λέξη κλειδί= εκπαίδευση ΚΑΙ ΟΧΙ Λέξη κλειδί= Ιστορία
Αναζήτηση συλλογών
1. Για να αναζητήσετε μια διπλωματική εργασία:
Πληκτρολογείτε στη Λέξη κλειδί τους όρους που αναζητάτε π.χ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΓ και πατάτε Υποβολή.
2.

Για να αναζητήσετε ένα λογοτεχνικό βιβλίο ή τεκμήρια που ανήκουν σε ειδικές συλλογές, όπως της
Επιχειρηματικότητας, Κλαδικές Μελέτες.

Στην αρχική σελίδα της απλής αναζήτησης επιλέγετε να κάνετε αναζήτηση με ‘’Θεματική Ενότητα’’ και όρο
αναζήτησης “ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΛΟΓ”, “ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ” ΚΑΙ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙ” αντίστοιχα.
3.

Τα βιβλία του Open University της Αγγλίας, που αποτελούν επίσης μια ξεχωριστή συλλογή μπορείτε
να τα αναζητήσετε εάν, στην απλή αναζήτηση με βάση τον Εκδότη πληκτρολογήσετε τους όρους OPEN
UNIVERSITY.

