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Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης 

Περιγραφή 

Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης περιέχει τις βιβλιογραφικές εγγραφές κάθε είδους τεκμηρίων που υπάρχουν στις συλλογές της Βιβλιοθήκης του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου. Αυτά τα  
τεκμήρια  μπορεί να είναι μονογραφίες (βιβλία), περιοδικά, άρθρα περιοδικών, παρτιτούρες, προγράμματα υπολογιστών, οπτικοακουστικό υλικό, κ.ά.  Η βιβλιογραφική εγγραφή 
δίνει  πληροφορίες για το περιεχόμενο του τεκμηρίου π.χ. όνομα συγγραφέα, τίτλο, όνομα εκδότη, χρονολογία έκδοσης αλλά όχι πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του έργου. 
Ο κατάλογος του αποτελεί τμήμα του ενιαίου καταλόγου του συνεργατικού δικτύου των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών ο οποίος με τη σειρά του αποτελεί τμήμα του   
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Βιβλιοθηκών Sierra. 
Πρόσβαση 

Ο Κατάλογος είναι ελεύθερα διαθέσιμος από οπουδήποτε.  
Συνδεθείτε από την αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης wwwlib.teiep.gr ή από τη διεύθυνση http://opac.seab.gr/search~S17  
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Η αναζήτηση στον κατάλογο 

Διαμόρφωση στρατηγικής αναζήτησης 

Προσδιορίστε τις λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν το θέμα σας, δηλ. λέξεις που έχουν νόημα.  Συμπληρώστε αυτές τις λέξεις με συνώνυμα, σχετικούς όρους ή σχετικές λέξεις.  
Αποφασίστε πως συνδέονται νοηματικά οι λέξεις ενώνοντάς τες με τους λογικούς τελεστές ΝΑΙ, Ή, ΟΧΙ. 
Παραδείγματα: 
(Logistics ’Η Εφοδιαστική),  (Μετοχές ΚΑΙ παράγω*), (Χρηματιστήρ* ΟΧΙ παράγωγα)   
Χρήσιμες συμβουλές για τη σύνθετη αναζήτηση: 
Χρησιμοποιείστε αποκοπή (*) για να  αντικαταστήσετε χαρακτήρες και να αυξήσετε τα αποτελέσματα. 
Αποφύγετε τη χρήση λέξεων χωρίς νόημα για την αναζήτηση (stop words) όπως προθέσεις, επιρρήματα, συνδέσμους, αντωνυμίες, κ.ά. 
Περιορίστε την αναζήτηση με κάποιο φίλτρο π.χ. είδος τεκμηρίου (βιβλίο) ή χρονικό διάστημα (π.χ. 2000-2010). 
 

Απλή αναζήτηση 

Αναζήτηση στα ευρετήρια δηλ. με την πρώτη λέξη τίτλου, θέματος, 
με λέξη-κλειδί, όνομα συγγραφέα. 

Σύνθεση αναζήτηση 

Αναζήτηση σε κάθε πεδίο (συγγραφέας, τίτλος, θέμα) και σύνδεση των όρων με λογικούς τελεστές. Μπο-
ρούμε να εφαρμόσουμε περιορισμούς εφόσον το επιθυμούμε (π.χ. είδους υλικού, γλώσσα, κ.ά.). 
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Απλή αναζήτηση με λέξη τίτλου 

Απλή αναζήτηση με λέξη τίτλου στη συλλογή του πρώην 
ΤΕΙ-Η. 

Μπορώ να τροποποιήσω την αναζήτηση (π.χ. αλλάζο-
ντας ευρετήριο) ή  ταξινομώ τους τίτλους (π.χ. ανά έτος 
έκδοσης).  

Ο συνοπτικός κατάλογος των τίτλων και των εγγραφών 
που έχει κάθε τίτλος. 

Επιλέγω ένα τίτλο για να δω αναλυτική εγγραφή και 
τοπογραφικές πληροφορίες (διαθέσιμα αντίτυπα). 

Επιλέγω τον τίτλο που με ενδιαφέρει. 

Βλέπω τις βιβλιογραφικές πληροφορίες π.χ. έτος 
έκδοσης, όνομα εκδότη, σημειώσεις, ISBN, θεματική 
περιγραφή δηλ. τα θέματα που περιγράφουν το περιε-
χόμενο. 

Βλέπω τις πληροφορίες για τα διαθέσιμα αντίτυπα δηλ. 
σε ποια βιβλιοθήκη του ιδρύματος υπάρχουν, ποιος ο 
ταξινομικός αριθμός, η διαθεσιμότητα δηλ. αν είναι δα-
νεισμένο το αντίτυπο ή όχι. 
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Απλή αναζήτηση με όνομα συγγραφέα 

Απλή αναζήτηση με όνομα συγγραφέα στη συλλογή του πρώην ΤΕΙ-Η. 

Ο συνοπτικός κατάλογος των συγγραφέων και των εγγραφών που έχει 
κάθε συγγραφέας. 

Τα ονόματα των συγγραφέων προέρχονται από εγγραφές διαφόρων βιβλι-
οθηκών, οι εγγραφές έργων αναφέρονται σε έργα που υπάρχουν μόνο στη 
βιβλιοθήκη του πρώην ΤΕΙ-Η. 

Αφού επιλέξω το όνομα του συγγραφέα βλέπω όλους τους τίτλους έργων που διαθέτει η βιβλιο-
θήκη (βιβλιογραφικές εγγραφές) και τα διαθέσιμα αντίτυπα. 
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Απλή αναζήτηση με θέμα 

Απλή αναζήτηση με λέξη θέματος (στα ελληνικά ή στα   
αγγλικά) στη συλλογή του πρώην ΤΕΙ-Η.  

Ταξινομώ τα θέματα  (π.χ. ανά έτος έκδοσης) για να δω 
όλους του τίτλους έργων με το θέμα. 

Ο συνοπτικός κατάλογος των εγγραφών που περιέχουν το 
θέμα μου. 

Επιλέγω τον τίτλο που με ενδιαφέρει  για να δω την      
αναλυτική βιβλιογραφική εγγραφή ή σημειώνω τα       
στοιχεία των αντιτύπων για τον τοπικό εντοπισμό. 

Η αναζήτηση της λέξης γίνεται σε Θεματικές Επικεφαλίδες 
δηλ. σε τυποποιημένα θέματα που έχουν χρησιμοποιήσει οι 
βιβλιοθήκες για να περιγράψουν ένα τεκμήριο.  

Η αναζήτηση μπορεί να έχει μερική επιτυχία αν δεν 
έχετε χρησιμοποιήσει τους σωστούς όρους θεματικών 
επικεφαλίδων. Μπορείτε να αναζητήσετε τους όρους 
που γνωρίζεται μέσω της Σύνθετης Αναζήτησης και να 
εντοπίσετε σχετικούς όρους στις εγγραφές που θα     
βρείτε. 
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Απλή αναζήτηση με λέξη-κλειδί 

Απλή αναζήτηση με λέξη-κλειδί στη συλλογή του πρώ-
ην ΤΕΙ-Η. 

Οι λέξεις-κλειδιά εντοπίζονται από οποιοδήποτε      

Εμφανίζεται η λίστα των τεκμηρίων που περιέχουν τη 
λέξη-κλειδί σε κάποιο ευρετήριο.  

Οι εγγραφές ομαδοποιούνται ανάλογα με τη            
σχετικότητα, πρώτα οι «Περισσότερο σχετικοί τίτλοι» 
κατόπιν οι «Ιδιαίτερα σχετικοί τίτλοι» και τέλος οι 
«Πολύ σχετικοί τίτλοι». 

Οι εγγραφές άρθρων περιοδικών ΔΕΝ έχουν ταξινομικό 
αριθμό.  
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Σύνθετη αναζήτηση  

Πληκτρολογήστε έναν όρο ανά πεδίο π.χ. λέξη θέματος «Logistics” 
και συνδέστε τη με τη λέξη θέματος «Εφοδιαστική» με τον λογικό 
τελεστή  ‘H (OR). 

Επιλέξτε τύπο υλικού π.χ. βιβλίο. 

Επιλέξτε γλώσσα του έργου π.χ. αγγλικά. 

Πληκτρολογήστε τη χρονική περίοδο έκδοσης πχ. 2000-2005. 

Επιλέξτε την ταξινόμηση των αποτελεσμάτων π.χ. αλφαβητικά ανά 
τίτλο, ανά ημερομηνία, με σχετικότητα. 

Η χρήση των παραπάνω φίλτρων δεν είναι υποχρεωτική. 

 

Στην οθόνη της σύνθετης αναζήτησης συνδυάζετε όρους από διάφορα 
ευρετήρια και χρησιμοποιείτε τεχνικές περιορισμού ή αύξησης των    
αποτελεσμάτων.  

Η χρήση των λογικών τελεστών: 
 

KAI (AND) : περιορίζουμε την αναζήτηση δηλ. το τεκμήριο πρέπει να περιέχει και τους 2 όρους αναζήτησης (π.χ. διοίκηση ΚΑΙ μάρκετινγκ) 
‘Η (OR): επεκτείνουμε την αναζήτηση δηλ. το τεκμήριο περιέχει τουλάχιστον ένα όρο (π.χ. εφοδιαστική ‘Η logistics). Αυξάνουμε τα αποτελέσματα 
συνδυάζοντας συνώνυμους ή σχετικούς όρους. 
‘ΌΧΙ (AND NOT): περιορίζουμε την αναζήτηση δηλ. το υλικό αναγκαστικά δεν περιέχει τον 2ο όρο (π.χ. (Ανώτατη εκπαίδευση) ΌΧΙ τεχνολογική. 
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Σύνθετη αναζήτηση  - αποτελέσματα 

Εδώ βλέπουμε συνοπτικά τι έχουμε αναζητήσει και πως.  

Με την «Τροποποίηση αναζήτησης» προσθέτουμε ή αφαιρούμε 
όρους, αλλάζουμε τους λογικούς τελεστές ή αλλάζουμε τον τρόπο  
ταξινόμησης (π.χ. αλφαβητικά με τίτλο και όχι με ημερομηνία) των 
αποτελεσμάτων. 

Βλέπουμε πόσες σελίδες καλύπτουν τα αποτελέσματα. 

Σημείωση: η ένδειξη «Υπάρχουν και άλλα αντίτυπα αυτού του τκμ» ση-
μαίνει πως πρέπει να δούμε την αναλυτική μορφή της εγγραφής του 
τεκμηρίου ώστε να δούμε όλες τις συλλογές-βιβλιοθήκες που             
διαθέτουν το τεκμήριο. 

Από τη συνοπτική εγγραφή ενός τεκμηρίου μπορούμε να  δούμε      
πληροφορίες για ένα αντίτυπο και να εντοπίσουμε τη βιβλιοθήκη που 
το διαθέτει και τον ταξινομικό αριθμό του. 
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Σύνθετη αναζήτηση  - βιβλιογραφική εγγραφή 1 

Εδώ βλέπουμε συνοπτικά τι έχουμε αναζητήσει και πως.  

Δυνατότητες: 

 Τροποποίηση αναζήτησης 

 Περισσότερα σαν αυτό (εντοπισμός σχετικών τεκμηρίων σε όλες   
τις συλλογές) 

Επιστροφή στην αναζήτηση για νέα έρευνα 

Οι επιλογές «Αίτηση», «Προσθήκη στις Λίστες μου» και «Προσθήκη 
στο Καλάθι» αφορούν προσωποποιημένες υπηρεσίες που θα είναι 
διαθέσιμες στο μέλλον και απαιτούν πρόσβαση στον κατάλογο με 
προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης. 

Βλέπουμε ποιες βιβλιοθήκες του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου διαθέτουν τον               
συγκεκριμένο τίτλο.  
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Σύνθετη αναζήτηση  - βιβλιογραφική εγγραφή 2 

Βλέπουμε βιβλιογραφικές πληροφορίες για το τεκμήριο δηλ.           
σημειώσεις για το περιεχόμενο, ύπαρξη βιβλιογραφίας, κ.ά.  

Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από όλες τις βιβλιοθήκες που   
διαθέτουν το τεκμήριο. 

Οι όροι αναζήτησης που χρησιμοποιήσαμε εμφανίζονται με κόκκινο 
χρώμα. 

Βλέπουμε τις θεματικές επικεφαλίδες που έχουν χρησιμοποιήσει οι 
βιβλιοθήκες για να περιγράψουν το συγκεκριμένο τεκμήριο.  

Μέσα από τις θεματικές επικεφαλίδες μπορούμε να αντλήσουμε     
επιπλέον όρους αναζήτησης για να εμπλουτίσουμε την έρευνα. 
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Το Ιδρυματικό Αποθετήριο και το Ερευνητικό Αποθετήριο του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου 

Περιγραφή 

Το Ιδρυματικό και το Ερευνητικό Αποθετήριο του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου συνιστούν μια οργανική ενότητα που είναι το σημείο διαχείρισης (συγκέντρωσης, οργάνωσης, συντήρησης) 
και   διάθεσης σε ψηφιακή μορφή της επιστημονικής παραγωγής των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ιδρύματος.     
Πρόσβαση 

Η πρόσβαση στα περιεχόμενα του αποθετηρίου είναι ελεύθερη για όλους από οπουδήποτε.  Απαιτείται εγγραφή μόνο για την κατάθεση τεκμηρίου από μέλος της τοπικής        
ακαδημαϊκής κοινότητας. 
 

Συνδεθείτε στη διεύθυνση http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/             Συνδεθείτε στη διεύθυνση http://cris.teiep.gr/jspui/  
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Πλοήγηση στο Ακαδημαϊκό Αποθετήριο 

Δομή αποθετηρίου 

Τα Ακαδημαϊκό Αποθετήριο περιέχει τις πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες των τελειοφοίτων.  

Τα ψηφιακά τεκμήρια των αποθετηρίων είναι οργανωμένα σε κοινότητες, υποκοινότητες και συλλογές. Η Κοινότητα των Πτυχιακών Εργασιών περιέχει τις υποκοινότητες των 
Σχολών που η κάθε μία περιέχει τις Συλλογές που αντιστοιχούν στα Τμήματα. Τα ψηφιακά τεκμήρια αποτελούνται από τα περιγραφικά μεταδεδομένα (είδος έργου, τίτλος,       
δημιουργός, κ.λπ.) και τα συνοδευτικά αρχεία (αρχεία κειμένου, εικόνες, παρτιτούρες, χάρτες, κ.λπ.). 

Δεξιά και αριστερά στην αρχική σελίδα υπάρχει το πεδίο απλής αναζήτησης 
καθώς και σύνδεσμος για τη σελίδα της Σύνθετης Αναζήτησης. 

Πληροφοριακά κείμενα για τους καταθέτες εργασιών και συγκεκριμένα οι 
άδειες  χρήσης των τεκμηρίων που κατατίθενται, το κείμενο της πολιτικής 
του αποθετηρίου και η σελίδα βοήθειας. 

Σύνδεση με προσωπικούς κωδικούς. 

Συνοπτικός κατάλογος των πρόσφατων υποβολών. 

Εστιασμένη αναζήτηση σε ξεχωριστές κοινότητες ή πεδία όπως όνομα  
συγγραφέα, τίτλο έργου, θεματικές κατηγορίες, λέξεις-κλειδιά,               
επιβλέποντες καθηγητές. 

Ο εντοπισμός επιτρέπει να δούμε τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες π.χ. τους 
καθηγητές με τις περισσότερες υποβολές, τα πιο συχνά εμφανιζόμενα   
θέματα, κ.λπ. 
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Δεξιά και αριστερά στην αρχική σελίδα υπάρχει το πεδίο απλής αναζήτησης 
καθώς και σύνδεσμος για τη σελίδα της Σύνθετης Αναζήτησης. 

Μπορείτε να περιηγηθείτε στα έγγραφα μιας συλλογής επιλέγοντας το      
ευρετήριο που σας ενδιαφέρει π.χ. των τίτλων (εμφανίζονται σε αλφαβητική 
σειρά όλοι οι τίτλοι), των συγγραφέων, των θεμάτων, κ.λπ. 

Συνοπτικός κατάλογος των πρόσφατων υποβολών . 

Το αποτέλεσμα της αναζήτησης με λέξη-κλειδί στα περιεχόμενα μιας συλλογής είναι ένας 
συνοπτικός κατάλογος εργασιών. 

Μπορούμε να προσθέσουμε φίλτρο για να περιορίσουμε τα αποτελέσματα π.χ.              
ημερομηνία απόθεσης πατώντας το κουμπί  Add. 

Αναζήτηση  και περιήγηση σε συλλογή 

 

 

 

. 

 

Η συνοπτική αναγραφή ενός τεκμηρίου περιέχει τον τίτλο, το όνομα του συγγραφές και την 
ημερομηνία κατάθεσης του έργου. 
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Βλέπουμε τα περιγραφικά μεταδεδομένα του ψηφιακού τεκμηρίου δηλ.  
τίτλο  εργασίας, όνομα συγγραφέα,  ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου 
(URL), ημερομηνία κατάθεσης στο αποθετήριο. 

Τα μεταδεδομένα που περιγράφουν το ψηφιακό αρχείο του τεκμηρίου και το 
κουμπί για Προβολή/Άνοιγμα του αρχείου. 

Η εγγραφή ενός ψηφιακού τεκμηρίου 

Σε κάθε σελίδα του αποθετηρίου μπορούμε να μεταβούμε στην απλή       
αναζήτηση, στη σύνθετη αναζήτηση και στην περιήγηση. 

Περιγραφή της άδειας Creative Commons που έχει εφαρμοστεί στο           
συγκεκριμένο τεκμήριο. 
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Περιορίζουμε το εύρος των αποτελεσμάτων με την εφαρμογή φίλτρων. 

Επιλέγουμε το πεδίο που θα λειτουργήσει ως φίλτρο π.χ. Τίτλος και            
πληκτρολογούμε τη λέξη τίτλου π.χ. μάρκετινγκ.  Εισάγουμε το φίλτρο       
πατώντας Add. Μπορούμε να προσθέσουμε και δεύτερο φίλτρο. 

Στην οθόνη της σύνθετης αναζήτησης πληκτρολογούμε τον όρο ή όρους που 
μας ενδιαφέρουν π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και αναζητούμε σε όλη τη 
βάση ή σε συγκεκριμένη συλλογή. 

Σύνθετη αναζήτηση 

Βλέπουμε τα αποτελέσματα της αναζήτησης ανάλογα με τον τρόπο              
ταξινόμησης που έχουμε επιλέξει (π.χ. ανά 10 στη σελίδα, αλφαβητικά ανά 
τίτλο κ.λπ.). 
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Πλοήγηση  στις κοινότητες και συλλογές του Αποθετηρίου. Η πλοήγηση 
μπορεί να γίνει ανά ημερομηνία έκδοσης έργου, με όνομα συγγραφέα, με 
τίτλο, με θέμα, με όνομα ερευνητή, κ.λπ. 

Ο εντοπισμός με επιτρέπει να εντοπίσουμε τις πιο δημοφιλείς ιδιότητες 
και κατηγορίες. Για παράδειγμα του συγγραφείς με τις περισσότερες    
αποθέσεις εργασιών, τις λέξεις-κλειδιά με τις περισσότερες εμφανίσεις,  
τους τύπους τεκμηρίων με τις περισσότερες εγγραφές, κ.λπ.  

Πλοήγηση στο Ερευνητικό Αποθετήριο 

Δομή αποθετηρίου 

Τα ψηφιακά τεκμήρια των αποθετηρίων είναι οργανωμένα σε κοινότητες, υποκοινότητες και συλλογές. Το Ερευνητικό Αποθετήριο του ΤΕΙ-Η περιέχει τις επιστημονικές               
δημοσιεύσεις του Ιδρύματος (το περιοδικό «Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών», τη σειρά «Τετράδια» και τις Εισηγήσεις σε συνέδρια) καθώς και βιβλία, άρθρα, διατριβές,   
επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.  

Η κατάθεση εργασιών στο Ερευνητικό Αποθετήριο γίνεται από τους ίδιους τους συγγραφείς (αυτοαπόθεση) και απαιτεί εγγραφή και σύνδεση με προσωπικούς κωδικούς. 

 

 

Εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες καταχωρίσεις εργασιών. 

Σύνδεση με προσωπικούς κωδικούς.  

 

 

Αναζήτηση. 

  

  Πληροφοριακοί οδηγοί  



Επιλέγουμε «Πλοήγηση ανά συγγραφέα» από την αναδιπλούμενη λίστα. 

Επιλέγουμε το όνομα συγγραφέα που θέλουμε και βλέπουμε τη 
συνοπτική εγγραφή του τεκμηρίου του. 

Πληκτρολογούμε το όνομα του συγγραφέα ή επιλέγουμε από το αρχικό 
γράμμα της  αλφαβήτου. 

Βλέπουμε τον αλφαβητικό κατάλογο των συγγραφέων και τον αριθμό των 
τεκμηρίων που έχουν αποθέσει. 

Παράδειγμα πλοήγησης με όνομα συγγραφέα 

 

 

 

 

  

  Πληροφοριακοί οδηγοί  



Περιγραφικά μεταδεδομένα ενός ψηφιακού τεκμηρίου: τίτλος, όνομα    
συγγραφέα, θέματα, ημερομηνία έκδοσης, εκδότης, περίληψη. 

Τα αρχεία που συνοδεύουν την εγγραφή του τεκμηρίου. Ο επισκέπτης της 
σελίδας μπορεί να δει ή να ανοίξει και να αποθηκεύει το αρχείο εφόσον 
αυτό επιτρέπεται από την άδεια χρήσης που συνοδεύει το τεκμήριο. 

Η εγγραφή ενός ψηφιακού τεκμηρίου 

 

 

  

  Πληροφοριακοί οδηγοί  



Από την αρχική σελίδα του αποθετηρίου πληκτρολογώ τον όρο αναζήτησης στο   
σχετικό πεδίο. 

Παράδειγμα σύνθετης αναζήτησης 

 

 

Η αναζήτηση εντόπισε 49 τεκμήρια που περιλαμβάνουν οπουδήποτε τον όρο        
αναζήτησης. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να εφαρμόσουμε φίλτρα  περιορισμού της 
αναζήτησης. 

Προσθήκη φίλτρου: 

Αναζητούμε σε ολόκληρη την ψηφιακή βιβλιοθήκη ή σε συγκεκριμένη συλλογή. 

Αναζητούμε π.χ. με Θέμα. Πληκτρολογούμε τη λέξη θέματος που μας ενδιαφέρει 
και περιέχεται στο Θέμα και πατάμε «Προσθήκη». 

Εμφανίζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα. 

 

  

  Πληροφοριακοί οδηγοί  



Συνδεθείτε με τον κατάλογο... 

Επιμέλεια: Θεοδώρα Τσώλη, Βιβλιοθηκονόμος MSc 

Ιούνιος 2019 

Συνδεθείτε με τα αποθετήρια... 

Επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθήκη 

wwwlib.teiep.gr  
 

Κεντρική Βιβλιοθήκη Άρτας |Τηλ. 2681050542 | email: libraryteiep@gmail.gr 

Παράρτημα Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων |Τηλ. 2651050763 | email: library@ioa.teiep.gr  
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Ηγουμενίτσας | Τηλ. 2665049900 

Παράρτημα Βιβλιοθήκης Πρέβεζας |Τηλ. 2682050572 |fax 2682050644 | email: libprev@teiep.gr  
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http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/
http://cris.teiep.gr/jspui/
http://opac.seab.gr/search~S17*gre)

