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 Ενότητες οδηγού 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου 

 Η Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Πρέβεζας 

 Παρουσίαση πηγών και εργαλείων 

 Πηγές πληροφόρησης 
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 Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου 

• Ιδρύθηκε το 1994. 

 

• Ο σκοπός της είναι η ανάπτυξη και διατήρηση συλλογών 
συμβατικού (έντυπου) και ψηφιακού υλικού για την 
υποστήριξη του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου των 
μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

 

• Αποτελείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη στην Άρτα, και τα 
παραρτήματα στην Πρέβεζα, στα Ιωάννινα και στην 

Ηγουμενίτσα. 

 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 Η Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Πρέβεζας 
  Η συλλογή 

 
• Μονογραφίες (3.300 τίτλοι βιβλίων-12.080 αντίτυπα). 

 
• Έντυπα περιοδικά (62 τίτλοι) (ενεργές και μη συνδρομές και δωρεές). 

 
• Ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά (συνδρομή μέσω HEAL Link). 

 
• Πληροφοριακά βιβλία (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, κ.ά.). 

 
• Οπτικοακουστικό υλικό (CD-ROM’S). 

 
• Έντυπες πτυχιακές εργασίες και εργασίες σεμιναρίων. 
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• Εξοπλισμός :  
 

– 7 Η/Υ για πρόσβαση στον ηλεκτρονικό κατάλογο 
(OPAC-Open Public Access Catalogue).  

– 15 θέσεις ανάγνωσης.  
– 1 φωτοτυπικό μηχάνημα (λειτουργεί με μαγνητική 

κάρτα). 
– Δωρεάν WiFi . 

 
• Χώρος :  175 τ.μ.  

 
– Αναγνωστήριο : θα βρείτε τα έντυπα περιοδικά σε 

ειδικές προθήκες, τις έντυπες πτυχιακές εργασίες και 
τις εργασίες σεμιναρίων, εφημερίδες, 
πληροφοριακά έργα (λεξικά). 

 
– Αρχείο : φιλοξενεί την κύρια συλλογή βιβλίων και τις 

κλειστές συνδρομές περιοδικών. Η πρόσβαση στο 
κοινό είναι δυνατή μόνο παρουσία βιβλιοθηκονόμου. 

 

 

 Η Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Πρέβεζας 
  Εξοπλισμός και χώρος  

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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• Διεύθυνση : 

ΤΕΙ Ηπείρου. Παράρτημα Πρέβεζας  

Βιβλιοθήκη 

Περιοχή Ψαθάκι,  

ΤΚ 48100 Πρέβεζα 

 Η Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Πρέβεζας 
  Πρόσβαση και επικοινωνία 

• Επικοινωνία :  
– Τηλ.: 26820 50572,  
– Fax 26820 50644 
– Email : libprev@teiep.gr 

 
• Ώρες λειτουργίας :  

– Δευτέρα-Πέμπτη 08:00 – 18:00 
– Παρασκευή: 08:00 – 17:00 
 
Κατά την καλοκαιρινή περίοδο οι ώρες λειτουργίας είναι:  
– Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 – 15:30 
 
* Οι ώρες λειτουργίας κατά τη χειμερινή περίοδο μεταβάλλονται ανάλογα με το ωρολόγιο 
πρόγραμμα διδασκαλίας του τμήματος. 

 

   

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

mailto:libprev@teiep.gr
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• Στο χώρο της Βιβλιοθήκης 
– Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου. 
– Οι χρήστες οφείλουν να σέβονται τους άλλους και να μην θορυβούν. 
– Απαγορεύεται η κατανάλωση εδεσμάτων και ροφημάτων. 
– Απαγορεύεται το κάπνισμα. 
– Τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) προηγούνται έναντι όλων των άλλων 

χρηστών στην παροχή όλων των υπηρεσιών. 
 

• Χρήση του εξοπλισμού και των συλλογών 
– Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης οφείλουν να σέβονται το υλικό και να μην προβαίνουν 

σε καμία απόπειρα καταστροφής του. 
– Οι χρήστες δεν επανατοποθετούν στα ράφια το υλικό που χρησιμοποίησαν. 
– Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση υλικού στο σκληρό δίσκο των Η/Υ. 
– Οι χρήστες της βιβλιοθήκης οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες του 

προσωπικού για τη χρήση του ηλεκτρονικού και άλλου εξοπλισμού. 
 

• Αποτροπή κλοπών 
– Οι χρήστες μπορούν να αφήνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα σε ειδικά 

ντουλάπια. Η Βιβλιοθήκη δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας 
προσωπικών αντικειμένων. 

– Το υλικό της Βιβλιοθήκης προστατεύεται από ειδικό αντικλεπτικό σύστημα. 
 

 

 Η Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Πρέβεζας 
  Κανόνες συμπεριφοράς  

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 



8 

• Η πρόσβαση στους χώρους της Βιβλιοθήκης είναι ελεύθερη για όλους (μέλη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας και εξωτερικούς χρήστες). 
 

• Παροχή υπηρεσιών (π.χ. δανεισμός, διαδανεισμός) γίνεται μόνο στα μέλη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας του ΤΕΙ-Η. 
 

• Η online πρόσβαση στον ηλεκτρονικό κατάλογο (OPAC) είναι ελεύθερη για όλους, οπουδήποτε κι αν 
βρίσκονται.  
 

• Η online πρόσβαση στο Ιδρυματικό Αποθετήριο και στο Ερευνητικό Αποθετήριο (CRIS) είναι 
ελεύθερη για όλους, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται.  
 

• Η online πρόσβαση σε ορισμένες πληροφοριακές πηγές είναι περιορισμένη μόνο για την 
ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ-Η και γίνεται: 

– από τους χώρους του ΤΕΙ μέσω αναγνώρισης IP του Η/Υ (βιβλιοθήκη, εργαστήρια), 
– από το σπίτι ή αλλού, μέσω υπηρεσίας ταυτοποίησης Shibboleth IdP ή με τη χρήση proxy server. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Κέντρο Δικτύου Πληροφορικής του ΤΕΙ-Η: 
http://web.teiep.gr/noc/index.php?content=services  

 Η Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Πρέβεζας 
  Πρόσβαση του κοινού  

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

http://web.teiep.gr/noc/index.php?content=services


9 

• Υπηρεσία δανεισμού 

 
– Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ-Η μπορούν να δανείζονται έντυπο υλικό της 

συλλογής ή να ανανεώνουν το χρόνο δανεισμού. 

– Διάρκεια δανεισμού 

• Προπτυχιακοί φοιτητές: 3 τεκμήρια για 15 μέρες 

• Διδακτικό προσωπικό, ερευνητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, διοικητικό προσωπικό: 5 
τεκμήρια για 20 μέρες 

– Ανανέωση δανεισμού 

• Για 7 ημέρες (γίνεται τηλεφωνικά ή με επιτόπου επίσκεψη). 

– Επιστροφή υλικού  

• Μέχρι την ημερομηνία επιστροφής 

• Υποχρεωτική σε περίπτωση ανάκλησης 

– Το δανεισμένο υλικό πρέπει να επιστρέφεται στο Παράρτημα της  

        Βιβλιοθήκης από το οποίο έχει δανειστεί.  

 

 Η Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Πρέβεζας 
  Υπηρεσίες  

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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• Υπηρεσία δανεισμού 

 
– Καθυστερημένη επιστροφή υλικού 

• Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής δανεισμένου υλικού, η 
Βιβλιοθήκη αποστέλλει γραπτές ειδοποιήσεις μετά την πάροδο 1 
+ 1 εβδομάδων. Εάν ο χρήστης δεν ανταποκριθεί, μετά από ένα (1) 
μήνα χάνει αυτόματα το δικαίωμα δανεισμού για χρονικό 
διάστημα τριών (3) μηνών και ενημερώνεται για αυτό γραπτώς.  

– Απώλεια υλικού 

• Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του δανεισμένου υλικού 
ο χρήστης έχει την υποχρέωση της αντικατάστασής του ή της 
καταβολής αντιτίμου.  

– Αποχώρηση μελών 

• Προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να αποφοιτήσει, λαμβάνει 
βεβαίωση μη οφειλής υλικού από τη Βιβλιοθήκη εφόσον δεν 
οφείλει σε αυτή υλικό ή δεν έχει οποιαδήποτε άλλη εκκρεμότητα. 

 

 

 

 Η Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Πρέβεζας 
  Υπηρεσίες  

• Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ-Η είναι διαθέσιμος σε 
έντυπη μορφή και στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης. 

 

   

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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• Υπηρεσία Διαδανεισμού 
 

– Παρέχει στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ-Η πρόσβαση σε υλικό (βιβλία και άρθρα) 
που δεν υπάρχουν στην τοπική συλλογή. 

– Το κόστος της μεταφοράς του υλικού το καλύπτει ο/η αιτών/ούσα. 
 
 

 
 
 
 

• Φωτοαντίγραφα και εκτυπώσεις δικτύου 
 

– Η αναπαραγωγή υλικού της Βιβλιοθήκης γίνεται στο φωτοτυπικό μηχάνημα που διαθέτει η 
Βιβλιοθήκη, από τον χρήστη και με χρήση ειδικής μαγνητικής κάρτας. 

– Οι χρήστες των Η/Υ κοινού (OPAC’s) μπορούν να εκτυπώνουν δεδομένα στο φωτοαντιγραφικό 
μηχάνημα με χρήση της ίδιας κάρτας. 

– Το κόστος της κάρτας φωτοτυπιών είναι 3 ευρώ (=100 σελίδες) 
– Η αναπαραγωγή του υλικού γίνεται με βάση τους ισχύοντες νόμους προστασίας της 

πνευματικής ιδιοκτησίας. 
 
 

 Η Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Πρέβεζας 
  Υπηρεσίες  

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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• Νέα ιστοσελίδα Κεντρικής Βιβλιοθήκης και 
Παραρτημάτων 

 wwwlib.teiep.gr  
 

• Διανομή συγγραμμάτων : Η Βιβλιοθήκη αποτελεί 
σημείο διανομής συγγραμμάτων της υπηρεσίας 
Εύδοξος. 
 

• Υποστήριξη χρήσης υπηρεσιών. Η Βιβλιοθήκη 
δημοσιεύει σε τακτικά διαστήματα:  

• Οδηγούς χρήσης του ηλεκτρονικού 
καταλόγου (σε ηλεκτρονική και έντυπη 
μορφή) και άλλων εργαλείων αναζήτησης. 

• Το φυλλάδιο «ΒιβλιοΔείκτης» 
• Οδηγούς σύνταξης βιβλιογραφικών 

αναφορών. 
 

• Εκπαίδευση χρηστών (σεμινάρια) 
 Τα σεμινάρια παρέχονται σε συνεργασία με τους 

καθηγητές των τμημάτων στην αρχή των εξαμήνων. 
 

 

 Η Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Πρέβεζας 
  Υπηρεσίες  

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

wwwlib.teiep.gr
wwwlib.teiep.gr
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 Ο δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης αποτελεί το κύριο 
σημείο απομακρυσμένης πρόσβασης στις πηγές και 
υπηρεσίες των βιβλιοθηκών του ΤΕΙ-Η. Μπορείτε να 
βρείτε: 
 

• Επικοινωνία με την Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα 
Παραρτήματα 
 

• Τα Νέα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των 
Παραρτημάτων 

 
• Εργαλεία Αναζήτησης πληροφοριακών πόρων 

 
– Ηλεκτρονικός κατάλογος Βιβλιοθήκης (και 

σύντομη παρουσίαση-οδηγός χρήσης). 
– Το Ιδρυματικό Αποθετήριο και το Ερευνητικό 

Αποθετήριο (CRIS). 
– Ενοποιημένη αναζήτηση «Ψηφιακή Πύλη 

Πληροφόρησης» 
– Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Περιγραφή υπηρεσιών 

και πηγών και πρόσβαση σε αυτές (ηλεκτρονικά 
περιοδικά HEAL Link, βάσεις δεδομένων, κατάλογοι 
πτυχιακών εργασιών τμημάτων, συλλογικοί 
κατάλογοι βιβλιοθηκών, κ.ά.) 
 

• Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη, τις υπηρεσίες και τις 
δυνατότητες των χρηστών (επιτόπιων και 
απομακρυσμένων). 
 

 Η Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Πρέβεζας 
  Ο ιστότοπος της Βιβλιοθήκης (wwwlib.teiep.gr)  

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

wwwlib.teiep.gr
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 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

• Αν θέλουμε να εντοπίσουμε έντυπο ή άλλο 
υλικό (π.χ. παρτιτούρες, οπτικοακουστικό υλικό, 
κ.ά.) θα χρησιμοποιήσουμε τον Ηλεκτρονικό 
Κατάλογο (online public access catalogue-OPAC). 
Αυτός περιέχει τις βιβλιογραφικές εγγραφές 
όλου του υλικού που διαθέτει η Κεντρική 
Βιβλιοθήκη και οι βιβλιοθήκες των 
Παραρτημάτων. 
 

• Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης του ΤΕΙΗ 
αποτελεί τμήμα του συνεργατικού καταλόγου 
30 ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών 
μελών του ΣΕΑΒ. Είναι προσβάσιμος και από τη 
σελίδα http://opac.seab.gr/*gre  

 
• Από την αρχική σελίδα του ιστότοπου της 

Βιβλιοθήκης wwwlib.teiep.gr  επιλέγουμε 
Είσοδος στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης 
 

• Μπορούμε να συμβουλευτούμε τον Αναλυτικό 
οδηγό χρήσης του Καταλόγου (αρχείο pdf.) με 
οδηγίες για πιο αποτελεσματική χρήση του 
Καταλόγου.  

 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
  Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος  

Πρόσβαση  

wwwlib.teiep.gr
wwwlib.teiep.gr
http://opac.seab.gr/*gre
http://opac.seab.gr/*gre
wwwlib.teiep.gr
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
  Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος  

 
Απλή αναζήτηση 
  

 
• Ο Κατάλογος περιέχει βιβλιογραφικές εγγραφές μονογραφιών (βιβλίων), περιοδικών, 

οπτικοακουστικού υλικού, και άλλου υλικού που υπάρχουν στις συλλογές της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης και των Βιβλιοθηκών των Παραρτημάτων. 
 

• Μια βιβλιογραφική εγγραφή περιέχει όλα τα στοιχεία που ταυτοποιούν και περιγράφουν ένα τεκμήριο που 
περιέχετε σε μια βάση δεδομένων.  

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

• Η αρχική σελίδα περιέχει την απλή 
αναζήτηση.  

• Επιλέξτε αναζήτηση σε Λέξη κλειδί,  
τίτλο, συγγραφέα, Θέμα και εισάγετε 
το ερώτημά σας. Π.χ. oΤίτλος να 
αρχίζει με τον όρο ηγεσία. 

• Η αναζήτηση θα γίνει μόνο στη 
συλλογή του ΤΕΙ Ηπείρου. 

• Διαβάστε οδηγίες αναζήτησης 
επιλέγοντας Βοήθεια. 

 

http://opac.seab.gr/*gre
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
  Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος  

Απλή αναζήτηση 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

• Η σελίδα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιέχει τη συνοπτική λίστα των τίτλων τεκμηρίων που 
αρχίζουν με τη λέξη ηγεσία. 

 
• Μπορούμε να αλλάξουμε την 

ταξινόμηση των 
αποτελεσμάτων αν η 
συνοπτική λίστα περιέχει 
πολλούς τίτλους (π.χ. ανά 
τίτλο ή ανά έτος 
αναστροφής=πιο πρόσφατη 
έκδοση πρώτη). 

• Βλέπουμε τον αριθμό των 
τίτλων (π.χ. 7) και τον αριθμό 
των εγγραφών τεκμηρίων 
που αντιστοιχούν στους 
τίτλους (π.χ. 8). 



17 

 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
  Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος  

Απλή αναζήτηση 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

• Μια λίστα αποτελεσμάτων περιλαμβάνει βιβλιογραφικές εγγραφές με στοιχεία όπως: τίτλος 
μονογραφίας ή άρθρου, όνομα συγγραφέα, τόπο έκδοσης, όνομα εκδότη, έτος έκδοσης, πληροφορίες 
για τα διαθέσιμα αντίτυπα. 
 

• Βιβλιογραφική εγγραφή 
άρθρου περιοδικού. Την 
αναγνωρίζουμε από την 
απουσία ταξινομικού 
αριθμού. 
 

• Βιβλιογραφική εγγραφή 
μονογραφίας (βιβλίου). 

• Μπορούμε να 
τροποποιήσουμε ανά πάσα 
στιγμή την απλή αναζήτηση 
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
  Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος  

Βιβλιογραφική 
εγγραφή 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

• Επιλέγουμε τον τίτλο που μας ενδιαφέρει προκειμένου να δούμε την πλήρη εγγραφή μονογραφία και 
τοπογραφικά στοιχεία.  
 
 

 
• Η εγγραφή περιλαμβάνει 

βιβλιογραφικές πληροφορίες 
όπως: τίτλο, όνομα  συγγραφέα, 
τόπο έκδοσης, όνομα εκδότη, 
ημερομηνία έκδοσης, σειρά, 
αριθμό σελίδων, ISBN, κ.ά. 
 

• Η εγγραφή περιλαμβάνει επίσης 
την θεματική περιγραφή του 
τεκμηρίου δηλ. τις θεματικές 
επικεφαλίδες που περιγράφουν 
το περιεχόμενό του. Τα θέματα 
είναι στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα.  

 
 

 

 
 
 

Οι βιβλιογραφικές και θεματικές πληροφορίες προέρχονται από όλες τις βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στον κατάλογο και 
έχουν το συγκεκριμένο τίτλο. 
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
  Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος  

Απλή αναζήτηση 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 

 
 
 

• Από την ένδειξη Αντίτυπα μπορούμε να εντοπίσουμε το τεκμήριο στις εγκαταστάσεις τις 
βιβλιοθήκης. Σημειώνουμε τα στοιχεία: 

– Τοποθεσία: σε ποια βιβλιοθήκη βρίσκεται το τεκμήριο (Κεντρική Άρτας ή παραρτήματος). 
– Ταξιθετικός αριθμός: δείχνει τη θέση του τεκμηρίου στο ράφι. 
– Κατάσταση αντιτύπου και διαθεσιμότητα δανεισμού. 
– Ραβδοκώδικάς/barcode: μηχαναγνώσιμος αριθμός αναγνώρισης αντικειμένου. 
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
  Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος  

Βιβλιογραφική 
εγγραφή 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 

 
 
 

 
• Η βιβλιογραφική εγγραφή άρθρου περιοδικού περιέχει το όνομα του συγγραφέα, τον τίτλο του 

άρθρου και τα στοιχεία έκδοσης του περιοδικού.  
 

• Στις πληροφορίες για τα  Αντίτυπα βλέπουμε ποια βιβλιοθήκη το διαθέτει.  
• Στο τμήμα Περισσότερα στοιχεία για το τεκμήριο περιέχονται στοιχεία  για τη Συνιστώσα Μονάδα 

δηλ. το περιοδικό που περιέχει το άρθρο και οι πληροφορίες εντοπισμού του (τόμος, τεύχος, 
χρονολογία έκδοσης, σελίδες). Με αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να εντοπίσουμε το άρθρο στα 
ράφια ή στις προθήκες των περιοδικών. 

– αντιτύπων 
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Το 1873 ο Melvil Dewey επινόησε ένα σύστημα ταξινόμησης βιβλίων που πήρε το 
όνομά του. Ο στόχος ήταν όλα τα βιβλία του ίδιου θέματος να βρίσκονται στην ίδια θέση 
μέσω της απόδοσης ενός ταξινομικού αριθμού. 
 
Ο ταξιθετικός αριθμός (συνδυασμός ταξινομικού αριθμού και γραμμάτων) κατευθύνει 
τον χρήστη στο σημείο του ραφιού όπου βρίσκεται το τεκμήριο. 

 

658.15 
Ταξινομικός αριθμός 

ΒΑΣ 
Συγγραφέας 

658.15 ΒΑΣ 
Ταξιθετικός αριθμός 

 Ταξινόμηση υλικού 
  Δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης Dewey  

+ 

= 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

mailto:panagiotapapathanasiou@gmail.com
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 Ταξινόμηση υλικού 
  Η ταξιθέτηση στο ράφι  

• Η ταξιθέτηση στο ράφι γίνεται 
από τα αριστερά στα δεξιά και 
από πάνω προς τα κάτω. 

• Οι ταξιθετικοί αριθμοί που 
αφορούν βιβλία ελλήνων 
συγγραφέων ή στην ελληνική 
γλώσσα προηγούνται έναντι 
των βιβλίων με ίδιο αριθμό, 
τα οποία έχουν γραφτεί από 
ξένους συγγραφείς ή είναι 
γραμμένα σε άλλη γλώσσα 
από την ελληνική. 

• Π.χ.  
658.15 ΑΡΤ 
658.15 ΒΑΣ 
658.15 ΔΡΑ 
658.15 BLO 
658.1511 ΦΙΛ 
658.1511 HIL 
658.152 ΠΡΩ 
658.152 BIE 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
  Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος  

Απλή αναζήτηση με 
συγγραφέα 

• Στη σελίδα της απλής αναζήτησης 
εισάγουμε το ερώτημα της αναζήτησης. 

 
• Αν αναζητούμε βιβλία, άρθρα ή άλλο 

υλικό που έχει γράψει ή έχει κάποια 
συμμετοχή στη δημιουργία του ένα 
φυσικό πρόσωπο, επιλέγουμε από το 
αναδιπλούμενο μενού Συγγραφέας. 
 

• Τα ονόματα ξένων συγγραφέων 
γράφονται με λατινικούς χαρακτήρες π.χ. 
Nietzsche και όχι Νίτσε. 

 
• Σημειώνουμε ότι με τον όρο 

συγγραφέας εννοούμε κάθε πρόσωπο 
ή συλλογικό όργανο (π.χ. οργανισμό) 
που έχει κάποια υπευθυνότητα για ένα 
τεκμήριο (π.χ. συγγραφέας, 
μεταφραστής, εικονογράφος, 
σκηνοθέτης, συνθέτης, οργανισμός, 
ίδρυμα, ινστιτούτο, κ.ά.). 
 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
  Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος  

Απλή αναζήτηση με 
θέμα 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 
• Η απλή αναζήτηση με θέμα ανασύρει όλα τα θέματα που ξεκινούν με τον όρο ηγεσία. 

• Σύνολο των θεμάτων που 
ξεκινούν με τον όρο. 
 

• Σύνολο των 
βιβλιογραφικών 
εγγραφών που έχουν 
περιγραφεί με το 
συγκεκριμένο θέμα. 

 

 
• Αν η συνοπτική λίστα 

περιέχει πολλά θέματα 
αλλάζετε την 
ταξινόμηση (π.χ. ανά 
τίτλο ή ανά έτος 
αναστροφής=πιο 
πρόσφατη έκδοση 
πρώτη) και βλέπετε και 
τις 20 βιβλιογραφικές 
εγγραφές σε συνοπτική 
μορφή. 
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
  Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος  

Απλή αναζήτηση με 
θέμα 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 
• Ο όρος θέματος που 

χρησιμοποιήσαμε («ηγεσία») 
ανακτήθηκε από τις 
θεματικές επικεφαλίδες με 
τις οποίες οι 
βιβλιοθηκονόμοι έχουν 
περιγράψει το τεκμήριο.  
 

• Η βιβλιογραφική εγγραφή μιας μονογραφίας που έχει περιγραφεί με τον θεματικό όρο ηγεσία. 
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
  Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος  

Σύνθετη αναζήτηση με 
θέμα 

 
• Πληκτρολογείστε μία λέξη ανά πεδίο π.χ. λέξη 

συγγραφέα, τίτλου, θέματος, σημείωσης ή 
επιλέξτε «κάθε πεδίο» ώστε η αναζήτηση να 
γίνει οπουδήποτε. 

• Συνδέστε τον όρο με κάποιο λογικό τελεστή 
(Και, Και Όχι, Ή) με τον επόμενο όρο 
αναζήτησης. 

• Επιλέξτε τη συλλογή π.χ. ΤΕΙ Ηπείρου. 
• Πατήστε Υπόβολή. 

 
Τα φίλτρα ή περιορισμοί αναζήτησης (τύπος 

υλικού, γλώσσα, εκδότης, έτος) δεν είναι 
υποχρεωτικά. Τα επιλέγετε εφόσον θέλετε να 

περιορίσετε το εύρος της αναζήτησης. 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

• Η σελίδα της σύνθετης αναζήτησης περιέχει 4 πεδία που μπορούν να συνδεθούν με λογικούς 
τελεστές αναζήτησης και περιορισμούς αναζήτησης. 
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
  Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος  

Σύνθετη αναζήτηση με 
θέμα 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 
• Τα αποτελέσματα της αναζήτησης : 

– Αριθμός εγγραφών  
– Αριθμός σελίδων αποτελεσμάτων 
– Δυνατότητα τροποποίησης της αναζήτησης  
– ή αλλαγής της ταξινόμησης εμφάνισης 
– Συνοπτική λίστα εγγραφών τεκμηρίων 

 
• H οθόνη που περιλαμβάνει μια εγγραφή περιέχει 

3 μέρη: 
– Χώρο εργαλείων καταλόγου π.χ. τροποποίηση αναζήτησης, 

επιστροφή στην αναζήτηση, προσθήκη σε προσωπική λίστα, 
ιστορικό αναζήτησης, κ.ά. 

– Χώρο κύριας βιβλιογραφικής περιγραφής και αντιτύπων. 
– Χώρο αναλυτικής περιγραφής (βιβλιογραφικής και 

θεματικής). Περιλαμβάνει όλα τα θέματα με τα οποία οι 
βιβλιοθήκες έχουν περιγράψει το τεκμήριο. 
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
  Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος  

Σύνθετη αναζήτηση με 
θέμα 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 
• Τεχνικές αναζήτησης : 

– Με χρήση λογικών τελεστών : 
ΚΑΙ/AND, ΌΧΙ/ΝΟΤ, Ή/OR που 
συνδέουν όρους από 
διαφορετικά ή ίδια πεδία  

– Με χρήση χαρακτήρα 
αποκοπής (*) 

– Με περιορισμό πεδίου (π.χ. 
είδος υλικού, συλλογή 
συγκεκριμένης βιβλιοθήκης) 

– Με χρονικό περιορισμό δηλ. 
χρονικό διάστημα μέσα στο 
οποίο έχει δημοσιευτεί  ένα 
έργο. 

– Με ομαδοποίηση 
αποτελεσμάτων 

  
• Οι λογικοί τελεστές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για σύνδεση όρων από 
οποιοδήποτε πεδίο ή συνδυασμό πεδίων 
(αριστερό αναδιπλούμενο μενού). 

 



29 

 Τελεστές Boole (Boolean operators) 
  Η τεχνική της σύνθετης αναζήτησης 

• Με τη χρήση των λογικών τελεστών ή τελεστών Boole βελτιώνουμε τα αποτελέσματα 
της αναζήτησης. 

• Οι λογικοί τελεστές είναι οι εξής: 
– KAI / AND 
– OXI / ΝΟΤ 
– Ή / OR 

• Ο τελεστής ΚΑΙ / AND απαιτεί όλοι οι όροι να υπάρχουν 
στο αποτέλεσμα, δηλαδή περιορίζει την έρευνα.  
 

• Αν αναζητούμε τεκμήρια που αφορούν τη σχέση των 
εταιρειών και της ηθικής, η σύνδεση των όρων 
εταιρείες ΚΑΙ ηθική ανακτά αποτελέσματα που 
περιέχουν και τους δύο όρους.  

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 
Εταιρείες  

 
            Ηθική 

   Εταιρείες ΚΑΙ ηθική 
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 Τελεστές Boole (Boolean operators) 
  Η τεχνική της σύνθετης αναζήτησης 

• Ο τελεστής Ή / OR απαιτεί οποιοσδήποτε από τους 
όρους αναζήτησης να υπάρχει στο αποτέλεσμα, 
δηλαδή επεκτείνει την έρευνα.  
 

• Αν αναζητούμε τεκμήρια που αφορούν την 
οικονομετρία ή τη στατιστική συνδέουμε τους όρους 
οικονομετρία Ή στατιστική. Τα αποτελέσματα θα 
περιέχουν τουλάχιστο έναν από τους όρους 
αναζήτησης.  

• Χρησιμοποιούμε το Ή  συνήθως για αναζήτηση 
συνωνύμων ή σχετικών όρων. 

• Ο τελεστής ΌΧΙ / NOT εξαιρεί τον όρο ή τους όρους 
που ακολουθούν τον τελεστή OXI / NOT, δηλαδή 
περιορίζει την έρευνα.  
 

• Αν αναζητούμε τεκμήρια που αφορούν την μετοχές 
αλλά δεν μας ενδιαφέρουν οι τιμές τους, συνδέουμε 
τους όρους μετοχές ΟΧΙ τιμές. Τα αποτελέσματα 
αποκλείουν τον όρο τιμές.  

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

    Οικονομετρία  Ή στατιστική 

Μετοχές Τιμές 

      Μετοχές  AND NOT  Τιμές 
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
  Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος  

Αναζήτηση με όρο σε  
«Οπουδήποτε»  

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

• Αν έχουμε αμφιβολίες για τον τρόπο γραφής ενός όρου ή 
δεν γνωρίζουμε τον καθιερωμένο τύπο ή  θέλουμε να 
διευρύνουμε την αναζήτηση επιλέγουμε αναζήτηση σε 
«Οπουδήποτε». 

• Το πρόγραμμα ανασύρει 
εγγραφές που περιλαμβάνουν 
τον επιθυμητό όρο 
οπουδήποτε. 
 

• ΠΡΟΣΟΧΗ! 
• Δεν είναι δυνατό να 

εμφανίζονται όλα τα αντίτυπα 
στη λίστα των εγγραφών για 
αυτό υπάρχει η υπόδειξη 
«Υπάρχουν άλλα αντίτυπα 
αυτού του τκμ.»  

• Ομοίως, στην αναλυτική 
μορφή της εγγραφής μπορεί 
να υπάρχει πάλι η ένδειξη  
«Εμφάνιση άλλων 
αντιτύπων» 
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
               Το Ιδρυματικό  Αποθετήριο και το Ερευνητικό Αποθετήριο (CRIS) 

• Η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Ηπείρου διαθέτει  
μια νέα υπηρεσία διαχείρισης και διάθεσης της 
επιστημονικής παραγωγής των μελών της, το 
Ιδρυματικό Αποθετήριο και το Ερευνητικό 
Αποθετήριο (CRIS). Στην ενότητά τους, τα 
αποθετήρια  αποτελούν τα σημεία συγκέντρωσης, 
οργάνωσης, συντήρησης και διάδοσης του 
παραγόμενου έργου των μελών του Ιδρύματος. 

• Τα αποθετήρια στηρίζονται στις αρχές της ανοικτής 
πρόσβασης και της αυτό-απόθεσης. 

 
 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο (Ι.Α.) περιέχει: 
· Πτυχιακές εργασίες τελειοφοίτων των τμημάτων του ΤΕΙ-Η 
Το Ερευνητικό Αποθετήριο (Ε.Α.) περιέχει: 
· Επιστημονικές δημοσιεύσεις του διδακτικού προσωπικού 
του ΤΕΙ Ηπείρου (άρθρα, βιβλία, διατριβές, κ.ά.) 
· Επιστημονικές δημοσιεύσεις του ΤΕΙ-Η (περιοδικά, 
εισηγήσεις, κ.ά.) 
· Μεταπτυχιακές εργασίες τελειόφοιτων των μεταπτυχιακών 
τμημάτων του ΤΕΙ-Η.  

  
  

http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/ 

  

http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
               Το Ιδρυματικό  Αποθετήριο και το Ερευνητικό Αποθετήριο (CRIS) 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Οι βασικές λειτουργίες: 
  
· Πλοήγηση (Browse) στις διάφορες κοινότητες και 
συλλογές 
· Αναζήτηση και σύνθετη αναζήτηση (Search—
Advanced search) σε όλο το αποθετήριο ή σε 
συγκεκριμένες Κοινότητες/Συλλογές ή σε 
συγκεκριμένα πεδία (τίτλος εργασίας, συγγραφέας, 
επιβλέποντες, θέματα). 
· Εντοπισμός (αναζήτηση με βάση ιδιότητες ή 
οντότητες  με τη μεγαλύτερη συχνότητα),   
· Υποβολή εργασίας (Ο Λογαριασμός μου). Όλο το 
κοινό έχει δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης 
τεκμηρίων (εφόσον δεν υπάρχουν περιορισμοί 
σχετικοί με τα πνευματικά δικαιώματα). Ωστόσο, 
μόνο τα μέλη του ΤΕΙΗ μπορούν να υποβάλλουν 
εργασίες εφόσον εγγραφούν στο σύστημα και 
αποκτήσουν λογαριασμό. 

  

http://cris.teiep.gr/jspui/ 

  

http://cris.teiep.gr/jspui/
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
               Το Ιδρυματικό  Αποθετήριο και το Ερευνητικό Αποθετήριο (CRIS) 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Αναζήτηση στο Ι.Α. και στο Ε.Α.  
 
Η αναζήτηση τεκμηρίων γίνεται σε όλο το αποθετήριο (Αναζήτηση Dspace) με λέξεις-κλειδιά ενώ ο 
περιορισμός μπορεί να γίνει για την τρέχουσα Κοινότητα. Η αναζήτηση (με τη μορφή περιήγησης ) μπορεί 
να γίνει σε επίπεδο ευρετηρίων ενώ ο εντοπισμός μας δίνει τις εγγραφές με τη μεγαλύτερη συχνότητα ανά 
ευρετήριο.  
 
Δείτε αναλυτικές οδηγίες αναζήτησης στο: http://cris.teiep.gr/jspui/help/index.html 

Υποβολή εργασιών στο Ι.Α. και στο Ε.Α.  
 
Οι τελειόφοιτοι του ΤΕΙ-Η υποβάλλουν υποχρεωτικά τις πτυχιακές εργασίες του στο Ι.Α. εφόσον αυτές 
έχουν εξεταστεί και βαθμολογηθεί επιτυχώς. 
Τα μέλη ΔΕΠ και το ερευνητικό προσωπικό ενθαρρύνονται να καταθέτουν τις εργασίες τους ώστε αυτές να 
γνωρίζουν ευρύτερη διαθεσιμότητα και αναγνωσιμότητα.  
 

Όλοι οι καταθέτες υποχρεωτικά επιλέγουν και υπογράφουν με την κατάθεση: 
Άδεια χρήσης Creative  Commons.  
Άδεια Ηλεκτρονικής Διάθεσης Περιεχομένου.   
 

  
 
 

http://cris.teiep.gr/jspui/help/index.html
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
      Βάσεις δεδομένων 

• Εκτός από τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο, οι 
χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να 
αναζητήσουν υλικό χρησιμοποιώντας και άλλες 
πηγές και εργαλεία.  

• Αυτά είναι βάσεις δεδομένων, κατάλογοι 
πτυχιακών, φυλλάδια, και άλλες πηγές 
πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα από την 
αρχική σελίδα του ιστότοπου της Βιβλιοθήκης 
wwwlib.teiep.gr και το σύνδεσμο Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες.  

• Συγκεκριμένα: 
– Με πρόσβαση μόνο για τα μέλη του ΤΕΙ-Η: 

• Ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία HEAL 
Link 

– Με ελεύθερη πρόσβαση: 
• Ιδρυματικό και Ερευνητικό Αποθετήριο 
• Πτυχιακές εργασίες, ενημερωτικά 

φυλλάδια, οδηγοί και παρουσιάσεις 
• Σύνδεσμοι προς βιβλιοθήκες 

(Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη, Συλλογικός 
Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών). 

 
 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

wwwlib.teiep.gr
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
             Βάσεις δεδομένων 

HEAL Link  

• Η HEAL-Link (Hellenic Academic 
Libraries Link) είναι ο Σύνδεσμος 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών που λειτουργεί ως 
κοινοπραξία των ελληνικών 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, οργανισμών 
και ινστιτούτων.  
 

• Στοχεύει στην καθιέρωση κοινής 
πολιτικής συνδρομών ηλεκτρονικών 
περιοδικών και πρόσβασης σε αυτά, 
στη δημιουργία εργαλείων και 
συνεργατικών σχημάτων (πρότυπα, 
κατάλογους). 
 

• Η πρόσβαση στις πηγές (πλήρες 
κείμενο) και τις  υπηρεσίες της HEAL-
Link είναι ελεύθερη για τα μέλη του 
ΤΕΙ-Η από τους υπολογιστές του 
τοπικού δικτύου ή απομακρυσμένα με 
χρήση κωδικών. 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

http://www.heal-link.gr/ 

http://www.heal-link.gr/
http://www.heal-link.gr/
http://www.heal-link.gr/
http://www.heal-link.gr/
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
              Βάσεις δεδομένων 

• Στην αρχική σελίδα της HEAL-Link 
(http://www.heal-link.gr/)  μπορείτε να 
δείτε τους συνδέσμους για τις 
διαθέσιμες ηλεκτρονικές πηγές και 
εργαλεία: 

• Τα ηλεκτρονικά περιοδικά. Η 
αναζήτηση γίνεται μέσω του 
αλφαβητικού καταλόγου ή των 
θεματικών κατηγοριών στις οποίες 
έχουν κατηγοριοποιηθεί. 

• Τις βιβλιογραφικές βάσεις ή βάσεις 
πλήρους κειμένου. 

• Τα ηλεκτρονικά βιβλία και λεξικά. 
• Την απευθείας σύνδεση με τις 

ιστοσελίδες των εκδοτών με τους 
οποίους έχει σύμβαση ο Σύνδεσμος. 

• H αναζήτηση που προσφέρει η HEAL-
Link είναι με λέξεις-κλειδιά στις 
θεματικές κατηγορίες των πηγών. 

 

HEAL Link  

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

http://www.heal-link.gr/
http://www.heal-link.gr/
http://www.heal-link.gr/
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
      Βάσεις δεδομένων – HEAL-Link 

Ηλεκτρονικά περιοδικά  

• Αναζητούμε τα ηλεκτρονικά περιοδικά μέσω 
του αλφαβητικού καταλόγου, εφόσον 
γνωρίζουμε τον ακριβή τίτλο.  

• Βλέπουμε τον τίτλο του περιοδικού, τον 
εκδότη-διαθέτη και το έτος έναρξης της 
συνδρομής-εμφάνισης στη βάση δεδομένων. 

 

Βλέπουμε του διαθέσιμους τόμους και τεύχη. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία  
όπως RSS feed, ενημέρωση μέσω 
e-mail για το νέο περιεχόμενο,  
καταχώρηση σε προσωπικό προφίλ, κ.ά. 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Μπορούμε να αναζητήσουμε στο  
τεύχος,  σε όλο το περιοδικό ή σε  

όλο το περιεχόμενο του εκδότη. 
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
      Βάσεις δεδομένων – HEAL-Link 

Ηλεκτρονικά περιοδικά  

• Επιλέγουμε ένα τεύχος περιοδικού για να 
δούμε τα περιεχόμενά του. 

• Ο χρήστης μπορεί να διαβάσει την 
περίληψη του άρθρου, να ανοίξει το αρχείο 
pdf, να δει τις παραπομπές, ή να ζητήσει 
άδεια χρήσης του κειμένου. 
 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 
Η χρήση των πηγών της HEAL Link επιτρέπεται μόνο στα μέλη των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων για τις προσωπικές,  
εκπαιδευτικές, διδακτικές ή ερευνητικές τους ανάγκες. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή εκτύπωση  
ολόκληρου του περιεχομένου των ηλεκτρονικών Περιοδικών. Η κατάχρηση των όρων χρήσης σημαίνει σοβαρές  
κυρώσεις για τους χρήστες και το ίδρυμα που ανήκουν. 
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
      Βάσεις δεδομένων – HEAL-Link 

Ηλεκτρονικά βιβλία και 
λεξικά 

• Αναζητούμε ηλεκτρονικά βιβλία και λεξικά 
από την αντίστοιχη επιλογή της αρχικής 
σελίδας.  

• Επιλέγουμε από τον κατάλογο των εκδοτών 
τον διαθέτη που επιθυμούμε. 
 

• Χρησιμοποιούμε τις επιλογές 
αναζήτησης που προσφέρει κάθε 
εκδότης-διαθέτης για να προβάλλει τον 
κατάλογο των πηγών. Προσέχουμε τις 
ενδείξεις διαθεσιμότητας (ανοικτής 
πρόσβασης). 
 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
                   Πτυχιακές εργασίες 

• Οι επισκέπτες και τα μέλη της Βιβλιοθήκης 
μπορούν να δουν τις πτυχιακές εργασίες 
που έχουν εγκριθεί από όλα τα τμήματα 
όλων των σχολών του ΤΕΙ Ηπείρου. Οι 
κατάλογοι διατίθενται σε μορφή αρχείου 
pdf. 

• Στην αρχική σελίδα της Βιβλιοθήκης και 
στην ενότητα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, 
επιλέγουμε Κατάλογος Τίτλων Πτυχιακών 
Εργασιών. 

• Κατόπιν επιλέγουμε την πόλη που μας 
ενδιαφέρει και το τμήμα. 
 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
            Ενημερωτικά φυλλάδια 

• Η Βιβλιοθήκη δημοσιεύει διαφόρους οδηγούς, 
φυλλάδια και δελτία με σκοπό την ενημέρωση 
και την εκπαίδευση των μελών της. 

– Το περιοδικό  ΒιβλιοΔείκτης. Διατίθεται σε 
έντυπη μορφή και αποστέλλετε με email στα 
μέλη ΔΕΠ του ΤΕΙ-Η. 

– Βιβλιογραφικό Δελτίο όπου παρουσιάζονται τα 
νέα αποκτήματα (μονογραφίες) της 
Βιβλιοθήκης. 

– Οδηγίες χρήσης του ηλεκτρονικού καταλόγου 
(OPAC). Οι οδηγίες παρέχονται σε έντυπη μορφή 
(φυλλάδιο) και σε ηλεκτρονική (στην αρχική 
σελίδα της Βιβλιοθήκης). 

– Οδηγός σύνταξης βιβλιογραφικών 
παραπομπών 

– Οδηγός Βιβλιοθήκης στην αγγλική γλώσσα 
(απευθύνεται στους φοιτητές του προγράμματος 
Erasmus). 

 

• Οι παραπάνω πηγές διατίθενται και σε 
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της 
Βιβλιοθήκης. 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

http://wwwlib.teiep.gr/?option=com_content&view=article&id=81&catid=29
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 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 Πηγές πληροφόρησης 

  

• Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε ορισμένες πηγές πληροφόρησης και εργαλεία που είναι 
σημαντικά για την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των μελών της Βιβλιοθήκης και 
του ΤΕΙ-Η. Αυτές οι πηγές και τα εργαλεία διευρύνουν τις δυνατότητες αναζήτησης και 
εντοπισμού πληροφοριών με πηγές που είναι ελεγμένες και υψηλού επιστημονικού επιπέδου.  
 

• Ακολούθως παρουσιάζονται:  
 

– Συλλογικοί κατάλογοι βιβλιοθηκών 
• Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

 
– Ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια 

• OpenArchives.gr 
• HATHI Trust 

– Ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία ελεύθερης πρόσβασης 
• DOAJ 
• DOAB 

 

– Πηγές του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης 
• Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών 
• Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών 

 
– Εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης 

• Google Scholar 
• Scopus 
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 Πηγές πληροφόρησης 
 Συλλογικοί κατάλογοι βιβλιοθηκών 

ΣΚΕΑΒ 

• Ένας συλλογικός κατάλογος αποτελεί τη φυσική ένωση πολλών μεμονωμένων καταλόγων  βιβλιοθηκών. 
Επιτρέπει την αναζήτηση είτε σε μία ενιαία βάση δεδομένων είτε την –σε πραγματικό χρόνο- 
αναζήτηση σε όλους τους μεμονωμένους καταλόγους που συμμετέχουν. Ο χρήστης και στις δύο 
περιπτώσεις ενημερώνεται για το που υπάρχει κάποιο τεκμήριο και για τη διαθεσιμότητά του. 

http://www.unioncatalog.gr  • Ο Συλλογικός Κατάλογος των 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
(ΣΚΕΑΒ) έχει δημιουργηθεί από τον 
Σύνδεσμο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών και περιέχει υλικό από 58 
βιβλιοθήκες-μέλη με 68 βιβλιογραφικές 
βάσεις δεδομένων. Συνολικά 
περιέχονται πάνω από 3,9 
εκατομμύρια εγγραφές.  
 

• Αναζητήστε υλικό στο συλλογικό 
κατάλογο πληκτρολογώντας τους όρους 
αναζήτησης στη φόρμα αναζήτησης 
ακριβώς με τον τρόπο αναζήτησης του 
καταλόγου της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙΗ. 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

http://www.unioncatalog.gr/
http://www.unioncatalog.gr/
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 Πηγές πληροφόρησης 
 Συλλογικοί κατάλογοι βιβλιοθηκών 

ΣΚΕΑΒ 

• Το αποτέλεσμα μιας αναζήτησης στο 
συλλογικό κατάλογό είναι μια 
εγγραφή τεκμηρίου που περιέχει: 

– βιβλιογραφικά στοιχεία (τίτλος, 
όνομα συγγραφέα, κ.λπ.). 

– θεματική περιγραφή (θεματικές 
επικεφαλίδες). 

– δυνατότητα αίτησης 
διαδανεισμού (παρέχεται μόνο 
στους βιβλιοθηκονόμους). 

– τοπογραφικά στοιχεία 
αντιτύπων δηλ. στη συλλογή 
ποιάς βιβλιοθήκης υπάρχουν και 
αν είναι διαθέσιμα. Με αυτή την 
πληροφορία μπορείτε να 
εντοπίσετε το τεκμήριο. 

 
 

 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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• Μια ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι μια βιβλιοθήκη που περιέχει όλο το υλικό της σε ψηφιοποιημένη 
μορφή και το διαθέτει μέσω του Διαδικτύου. Το περιεχόμενο μιας ψ.β. μπορεί να έχει δημιουργηθεί 
εξαρχής ως ψηφιακό ή να είναι αποτέλεσμα μετατροπής (ψηφιοποίησης) του περιεχομένου που 
υπήρχε σε φυσικό μέσο. Επίσης, υπάρχουν πολλές συμβατικές βιβλιοθήκες που έχουν δημιουργήσει 
και ψηφιακές βιβλιοθήκες. Ορισμένες ψηφιακές βιβλιοθήκες λειτουργούν και ως αρχεία. 

 

• Οι περισσότερες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες έχουν δημιουργήσει ιδρυματικά και ερευνητικά 
αποθετήρια που περιέχουν έργα κάθε είδους που έχουν παραχθεί από τα μέλη ενός ιδρύματος (βιβλία, 
άρθρα, διδακτορικές διατριβές, εργασίες, αναφορές, επετηρίδες, κ.ά.). Τα έργα αυτά μπορεί να έχουν 
δημιουργηθεί σε ψηφιακή μορφή ή να έχουν ψηφιοποιηθεί. Αυτά τα αποθετήρια είναι διαθέσιμα στο 
ευρύ κοινό, σύμφωνα με τις αρχές της ανοικτής πρόσβασης, ενδεχομένως με ορισμένους περιορισμούς 
για όσους δεν είναι μέλη των ιδρυμάτων που τα έχουν δημιουργήσει ή λόγω περιορισμών που επιβάλλει 
η νομοθεσία περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.   

 Πηγές πληροφόρησης 
 Ψηφιακές βιβλιοθήκες-ακαδημαϊκά αποθετήρια 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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Openarchives.gr 

http://openarchives.gr/ 

 

• Η μηχανή αναζήτησης openarchives.gr 
πραγματοποιεί ταυτόχρονη αναζήτηση σε 76 
ελληνικές ψηφιακές βιβλιοθήκες και 
ακαδημαϊκά αποθετήρια αποτελώντας έτσι τη 
σημαντικότερη δυνατότητα εντοπισμού 
ψηφιακού ή ψηφιοποιημένου υλικού στην 
ελληνική γλώσσα. Το υλικό αυτό ποικίλει και 
περιλαμβάνει διπλωματικές εργασίες, 
διδακτορικές διατριβές, βιβλία, άρθρα, 
χειρόγραφα, φωτογραφίες, κ.ά. 

• Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μπορεί να είναι 
ελεύθερη ή περιορισμένη ανάλογα με τα 
πνευματικά δικαιώματα που έχουν δώσει σε 
κάθε έργο οι δημιουργοί και το κάθε αποθετήριο 
ξεχωριστά. 
 

• Η αναζήτηση γίνεται με: 
– λέξεις-κλειδιά από το πεδίο αναζήτησης της 

αρχικής σελίδας 
– Μέσω του καταλόγου των συλλογών που 

συμμετέχουν ή των φορέων που συμμετέχουν με 
συλλογές. Ο χρήστης επιλέγει την ψηφιακή 
βιβλιοθήκη που θέλει και βλέπει τις συλλογές που 
περιέχει. 

 Πηγές πληροφόρησης 
 Ψηφιακές βιβλιοθήκες-ακαδημαϊκά αποθετήρια 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

http://openarchives.gr/


Openarchives.gr 

 

• Το αποτέλεσμα μιας αναζήτησης είναι μια 
εγγραφή της παρακάτω μορφής που 
περιέχει: 

– Σύνδεση με τη σελίδα του αποθετηρίου. 
Επιλέγετε «Δείτε το αρχείο» ή το «Σύνδεσμο». 

– Τα «τοπογραφικά» στοιχεία του τεκμηρίου 
δηλ. σε ποια ψηφιακή βιβλιοθήκη ή 
αποθετήριο ανήκει, σε ποια συλλογή, ποια 
είναι τα θέματά του, ποιος ο δημιουργός του, 
κ.ά. 

 
• Επιλέγουμε να μεταβούμε στο τεκμήριο (μέσα από το 

σχετικό σύνδεσμο) και συνδεόμαστε με την ψηφιακή 
βιβλιοθήκη/συλλογή που το περιέχει. Η δυνατότητα 
να ανοίξει ο χρήστης το αρχείο ή να το αποθηκεύσει 
εξαρτάται από το επίπεδο προστασίας των 
πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού ή του 
διαθέτη. Αυτό σημαίνει πως πολλά τεκμήρια δεν είναι 
διαθέσιμα σε πλήρες κείμενο. 

 Πηγές πληροφόρησης 
 Ψηφιακές βιβλιοθήκες-ακαδημαϊκά αποθετήρια 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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HATHI TRUST 

http://www.hathitrust.org/ 

 

• Η ψηφιακή βιβλιοθήκη HATHI TRUST 
αποτελεί ένα συνεργατικό αποθετήριο 
μεγάλων ερευνητικών ινστιτούτων και 
βιβλιοθηκών των Ηνωμένων Πολιτειών που 
έχουν σκοπό την μακροπρόθεσμη διατήρηση 
και πρόσβαση πολιτιστικού και άλλου υλικού.  
 

• Παρέχει διατήρηση και πρόσβαση σε 
περιεχόμενο του δημοσίου τομέα (public 
domain) ή υπό copyright, το οποίο προέρχεται 
από διάφορες πηγές όπως το Google, το Internet 
Archive, η Microsoft και οι πόροι των 
συμμετεχόντων ιδρυμάτων. 

 

• Η αναζήτηση μπορεί να γίνει: 
– Στον κατάλογο (με απλή ή σύνθετη 

αναζήτηση). 
– Στο πλήρες κείμενο των τεκμηρίων. 
– Στις συλλογές (ομαδοποιήσεις υλικού για 

ιδιωτική ή δημόσια χρήση). 

 Πηγές πληροφόρησης 
 Ψηφιακές βιβλιοθήκες-ακαδημαϊκά αποθετήρια 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

http://www.hathitrust.org/
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DOAJ 

https://doaj.org/  

 

• Το ευρετήριο DOAJ (Directory of Open Access 
Journals) είναι μια υπηρεσία που παρέχει 
πρόσβαση σε ποιοτικά ελεγμένα περιοδικά 
ανοικτής πρόσβασης. Το DOAJ καλύπτει όλα 
τα επιστημονικά / ερευνητικά περιοδικά 
ανοικτής πρόσβασης τα οποία χρησιμοποιούν 
ένα κατάλληλο σύστημα ποιοτικού ελέγχου 
για το περιεχόμενό τους και δεν περιορίζεται 
σε συγκεκριμένες γλώσσες ή θέματα.  
 

• Η αναζήτηση στο αρχείο γίνεται με λέξεις-
κλειδιά είτε στον τίτλο του περιοδικού είτε σε 
διάφορα πεδία του άρθρου. 
 

• Είναι δυνατή και η πλοήγηση στα ευρετήρια 
των τίτλων ή των θεμάτων. 

 
• Ο χρήστης μπορεί να διαβάσει ή να 

αποθηκεύσει το πλήρες κείμενο ενός άρθρου 
του ευρετηρίου. 

 Πηγές πληροφόρησης 
 Ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

https://doaj.org/
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http://www.doabooks.org/  

• Ο σκοπός του ευρετηρίου DOAB (Directory 
of Open Access Books) είναι να αυξήσει τη 
δυνατότητα ανακάλυψης βιβλίων ανοικτής 
πρόσβασης. Τα βιβλία αυτά οφείλουν να είναι 
υψηλού επιστημονικού επιπέδου και να 
έχουν υποστεί αξιολόγηση από ομοτίμους 
(peer reviewed). 
 

• Η υπηρεσία DOAB ξεκίνησε τον Απρίλιο του 
2012 και ήδη περιλαμβάνει 3509 βιβλία από 
107 εκδότες. 
 

• Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει το 
περιεχόμενο είτε με λέξεις-κλειδιά (search) 
είτε μέσω των ευρετηρίων (browse) τίτλων, 
θεμάτων και εκδοτών. 

DOAB  Πηγές πληροφόρησης 
 Ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

http://www.doabooks.org/
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http://www.ekt.gr/ 

 

• Το ΕΚΤ είναι ο εθνικός κόμβος που 
συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και διαθέτει 
περιεχόμενο σε θέματα επιστήμης, έρευνας 
& τεχνολογίας.   
 

• Το ΕΚΤ διαθέτει ποικίλο υλικό σε ηλεκτρονική 
μορφή μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. 
Αυτή περιέχει ψηφιοποιημένες ελληνικές 
συλλογές, αποθετήρια, βάσεις δεδομένων και 
ηλεκτρονικά περιοδικά, λεξικά και βιβλία, 
επιστημονικές εκδόσεις, κ.ά. Το περιεχόμενο 
αυτών των συλλογών είναι ελεύθερα 
προσβάσιμο κατά περίπτωση ή 
προσβάσιμο μέσω του τοπικού δικτύου του 
ΕΚΤ. Δείτε επίσης την διεύθυνση WebEKT 
που συγκεντρώνει όλους τους δικτυακούς 
τόπους του ΕΚΤ. 
 

• Ανάμεσα στις σημαντικότερες υποδομές 
και εργαλεία που έχει δημιουργήσει είναι ο 
Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών και το 
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.  
 

 Πηγές πληροφόρησης 
 Πηγές του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΕΚΤ 

http://www.ekt.gr/
http://web.ekt.gr/
http://web.ekt.gr/
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• Ο Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών των ελληνικών 
επιστημονικών και τεχνολογικών βιβλιοθηκών 
περιέχει τα βιβλιογραφικά δεδομένα περίπου 23.000 
περιοδικών που διαθέτουν 207 βιβλιοθήκες. 

• Η αναζήτηση γίνεται με ολόκληρο ή μέρος του τίτλου 
ενός περιοδικού. 

• Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει και όλα τα περιοδικά 
μιας συγκεκριμένης βιβλιοθήκης. 
 

 

• Εφόσον ο χρήσης εντοπίσει και επιλέξει το 
περιοδικό που θέλει, βλέπει πόσες και ποιές 
βιβλιοθήκες το περιλαμβάνουν στη συλλογή τους. 
Βλέπει επίσης το έτος έναρξης της συνδρομής και το 
έτος λήξης (αν η συνδρομή έχει λήξει) καθώς και την 
ένδειξη ελλιπής που υποδεικνύει ότι η βιβλιοθήκη 
δεν διαθέτει κάποιο ή κάποια τεύχη ή τόμους. 
 

Συλλογικός 
Κατάλογος 
Περιοδικών 

 Πηγές πληροφόρησης 
 Πηγές του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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Εθνικό Αρχείο 
Διδακτορικών 
Διατριβών 

 

• Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών 
συγκεντρώνει το σύνολο των διδακτορικών διατριβών 
που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά πανεπιστημιακά 
ιδρύματα καθώς και διατριβές που έχουν εκπονηθεί από 
έλληνες διδάκτορες σε ιδρύματα του εξωτερικού.  

• Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στο αρχείο, ή να 
αναζητήσει υλικό με λέξεις-κλειδιά (απλή και σύνθετη 
αναζήτηση). 
 

 

• Εφόσον ο χρήστης αναζητήσει υλικό και 
εντοπίσει αυτό που επιθυμεί, μπορεί να 
διαβάσει την περίληψη ή να δει το πλήρες 
κείμενο (εφόσον είναι διαθέσιμο). 

 Πηγές πληροφόρησης 
 Πηγές του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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• Το πλήθος των πληροφοριών και των πηγών ενημέρωσης που διατίθεται μέσω του Διαδικτύου είναι πολύ 
μεγάλο και αυξάνεται διαρκώς. 

• Ο χρήστης – φοιτητής, καθηγητής, ερευνητής – που επιζητεί έγκυρο, θεματικά εστιασμένο, επίκαιρο 
και αξιόπιστο περιεχόμενο, μπορεί να ανακτήσει τα κατάλληλα αποτελέσματα εφόσον χρησιμοποιήσει 
εργαλεία που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. 

• Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δεκάδες εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης, θεματικές πύλες, βάσεις 
δεδομένων, ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια ή γενικά πληροφοριακά συστήματα που 
απευθύνονται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, παρέχοντας επιλεγμένο περιεχόμενο (πλήρες κείμενο ή 
βιβλιογραφικές αναφορές).  

• Η πρόσβαση σε αυτές τις πηγές και εργαλεία μπορεί να είναι ελεύθερη για όλους, ελεύθερη μόνο για 
ορισμένο κοινό (π.χ. μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας) ή ελεύθερη μόνο με συνδρομή.  

 Πηγές πληροφόρησης 
 Εργαλεία αναζήτησης στο Διαδίκτυο 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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Google Scholar 

 

• Η μηχανή αναζήτησης  Google Scholar εστιάζει την αναζήτηση σε επιστημονικά δημοσιεύματα 
(άρθρα, βιβλία, βιβλιογραφίες, έρευνες και άλλο υλικό). 

– Καλύπτει όλα τα θέματα και όλες τις γλώσσες. 
– Παρέχει περιεχόμενο από όλους τους τομείς έρευνας, από δεκάδες εκδότες, ινστιτούτα, βάσεις δεδομένων, 

ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια. 
– Είναι δωρεάν και ελεύθερη σε όλους. 
– Αναζητά όχι μόνο σε περιλήψεις αλλά στο πλήρες κείμενο. 
– Καταγράφει και ανανεώνει τις βιβλιογραφικές αναφορές των πηγών και δημιουργεί στατιστικά αναφορών. 
– Οι συγγραφείς μπορούν να δημιουργούν προσωπικά προφίλ παρακολούθησης των αναφορών που έχουν γίνει σε 

άρθρα τους. Αυτά τα προφίλ μπορούν να είναι και δημόσια. 

 
• Η μηχανή διαθέτει απλή και σύνθετη 

αναζήτηση και αρχική σελίδα στην 
ελληνική γλώσσα. Επίσης, παρέχει 
αναλυτικές πληροφορίες και βοήθεια 
για την αναζήτηση. 

 
• Η αναζήτηση π.χ. με όνομα συγγραφέα έχει ως αποτέλεσμα όλα 

τα έργα όπου συμμετέχει ο συγγραφέας με δυνατότητα άμεσου 
ανοίγματος του αρχείου από τη σελίδα όπου είναι 
αποθηκευμένο. Αυτό ισχύει και για άρθρα που βρίσκονται σε 
βάσεις δεδομένων ή αρχεία όπου έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη 
της κοινότητας του ΤΕΙΗ (π.χ. μέσω HEAL Link). 
 
 

 Πηγές πληροφόρησης 
 Εργαλεία αναζήτησης στο Διαδίκτυο 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
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RePec 

 

• Η βιβλιογραφική βάση δεδομένων RePec (Research Papers in Economics) συγκεντρώνει υλικό (άρθρα, 
κεφάλαια βιβλίων, αναφορές, λογισμικό, τετράδια εργασίας) από εθελοντές συγγραφείς και βάσεις 
δεδομένων σχετικές με την οικονομική επιστήμη. 

– Αποτελείται από ξεχωριστές υπηρεσίες και βάσεις όπως IDEAS, EconPapers, EconAcademics κ.ά. 
– Περιέχει πάνω από 1,7 εκατομμύρια εγγραφές. 
• Παρέχει πολύ ισχυρή σύνθετη αναζήτηση με χρήση λογικών τελεστών, αποκοπής, συνωνύμων, φίλτρων 

χρονολογίας, είδους υλικού, κ.ά. 

 Πηγές πληροφόρησης 
 Εργαλεία αναζήτησης στο Διαδίκτυο 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

http://repec.org/


58 

Scopus 

 

• Η Scopus (SciVersi Scopus) είναι μια βιβλιογραφική βάση δεδομένων που περιέχει περιλήψεις και 
βιβλιογραφικές αναφορές άρθρων ακαδημαϊκών-επιστημονικών περιοδικών.   
 

– Περιέχει 47 εκατομμύρια εγγραφές, 19.500 τίτλους περιοδικών (εκ των οποίων 18.500 αξιολογημένα), 4,6 
εκατομμύρια άρθρα συνεδρίων. 

– Καλύπτει όλα τα θέματα. 
– Διατίθεται από τον εκδότη Elsevier με συνδρομή. Η αναζήτηση είναι ελεύθερη. 
– Παρέχει απλή και σύνθετη αναζήτηση με φίλτρα  
– Παρέχει πλήθος εργαλείων για την διαχείριση των επιλεγμένων εγγραφών, των βιβλιογραφικών αναφορών και των 

κειμένων (π.χ. άνοιγμα αρχείου, εκτύπωση, αποθήκευση, αποστολή με e-mail, εξαγωγή σε σύστημα διαχείρισης 
βιβλιογραφίας, δημιουργία βιβλιογραφίας, αποστολή ενημέρωσης μέσω RSS, κ.ά.)  

http://www.scopus.com/home.url/ 

[1] 

 Πηγές πληροφόρησης 
 Εργαλεία αναζήτησης στο Διαδίκτυο 

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

http://www.scopus.com/
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