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Εισαγωγή 

•Θέμα: Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

Πληροφόρησης που παρέχει η Κεντρική 

Βιβλ/κη της Θεολογικής.

•Μεθοδολογία αναζήτησης



  

Τι είναι Ηλεκτρονικές υπηρεσίες;

Ορισμός:

   Υπηρεσίες που παρέχονται  μέσω 

τοπικών servers ή δικτύων από τις 

βιβλιοθήκες.



  

Οι υπηρεσίες αφορούν:

• Αναζήτηση για abstracts (περιλήψεις) και πλήρη 
κείμενα άρθρων, πρακτικών συνεδρίων καθώς και 
βιβλιογραφικά στοιχεία περιοδικών σε ποικίλες 

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

• Αναζήτηση για abstracts (περιλήψεις) και πλήρη 

κείμενα άρθρων στα Ηλεκτρονικά Περιοδικά 
(e- journals) Πανεπιστημίου Αθηνών.



  

• Πρόσβαση στους καταλόγους των Ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω της πύλης 

πρόσβασης Zephyros.

• Θεματική αναζήτηση/πλοήγηση στα περιοδικά του 

δικτύου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

(HEAL-LINK) και των άλλων πηγών του δικτύου.

• Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του Thesaurus 

Linguae Graecae (TLG) 



  

Σημαντικά Σημεία:

1. Οι Ηλεκτρονικές παραπομπές αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της συλλογής της 

Βιβλιοθήκης μας.

2. Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες καθιστούν 

μέρος της Συλλογής προσπελάσιμο 

ακόμη κι αν ο ενδιαφερόμενος χρήστης 

δεν βρίσκεται στο «φυσικό» χώρο της.



  

Απαραίτητες προϋποθέσεις 
Πρόσβασης:

1. Ύπαρξη ενός Η/Υ 
εξοπλισμένου με το 
κατάλληλο λογισμικό 
για πρόσβαση στο 
διαδύκτιο (internet).

2. Ύπαρξη λογαριασμού 
χρήσης internet, μέσω 
του δικτύου ΑΘΗΝΑ 
του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.



  

Σημείο έναρξης……

3. Σημείο έναρξης για την αναζήτησή μας 

είναι πάντα η διεύθυνση του ιστοχώρου 

των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου 

Αθηνών

http://www.lib.uoa.gr/

http://www.lib.uoa.gr/


  

Αναλυτική παρουσίαση 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών



  

1.  Βιβλιογραφικές Βάσεις 
Δεδομένων

Ορισμός:

   Εξειδικευμένες Συλλογές οργανωμένων 

πληροφοριών, ώστε να επιτυγχάνεται η 

αναζήτηση και η ανάκληση περιλήψεων, 

άρθρων περιοδικών σε πλήρες κείμενο (full-

text), βιβλίων, πρακτικών Συνεδρίων κ.α.

Databases



  

Οι Βάσεις που παρέχονται είναι:

•ABC-CLIO

•CSA ILLUMINA 

•ISI WEB OF SCIENCE

•OCLC FirstSearch

•SCOPUS

•MLA International Bibliography

•WILSON WEB

•TLG

•ZEPHYROS



  

http://www.lib.uoa.gr/



  



  

ABC-CLIO Serials Web Databases 

ABC-CLIO

America: History and Life Historical Abstracts

Ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών
 και του Καναδά

 από την προϊστορική περίοδο
 μέχρι σήμερα. 

Ιστορία όλου του κόσμου 
(εκτός ΗΠΑ και Καναδά)

 από το 1450 μέχρι σήμερα. 

Η βάση περιλαμβάνει δύο κατηγορίες: 

Περισσότερα από 1.700 περιοδικά που έχουν δημοσιευτεί σε όλο τον κόσμο

http://serials.abc-clio.com/
http://www.abc-clio.com/


  



  



  



  



  

Επιστρέφουμε στις 
«Βιβλιογραφικές Βάσεις»



  

1.1 Cambridge Scientific abstracts
   (CSA)



  

  Illumina 

Η CSA ILLUMINA δίνει στους 
χρήστες τoυ Πανεπιστημίου 
δυνατότητα αναζήτησης σε 
48 ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων όπου 
παρέχονται είτε περιλήψεις 
άρθρων είτε, αν 
επιτρέπεται, το πλήρες 
κείμενο αυτών 
παραπέμποντας στον 
αντίστοιχο εκδοτικό οίκο. 

Καλύπτονται:

1. Κοινωνικές Επιστήμες, 

2. Επιστήμες του 
Περιβάλλοντος, 

3. Επιστήμες Υγείας,

4. Ανθρωπιστικές 
επιστήμες.

http://www.csa.com/csaillumina/login.php
http://www.csa.com/


  

eschatology

Arts  &
Humanities

Επιλογή βάσεων
σύμφωνα με το θέμα



  

Σχετικά θέματα



  



  

Επιλέγουμε την δεύτερη
Επιλογή

SwetsWise

http://uk1.csa.com/ids70/link_logger.php?linktype=Fulltext&action=select&db=bhi-set-c&vendor=swets-swetswiseft&url=http%3A%2F%2Flinking.csa.com%3A8080%2Flinker%2Fservlet%2FLinker%3Fuser.language%3Den%26sid%3DCSA%3Abhi-set-c%26pid%3D%253CAN%253E419226%253C%252FAN%253E%2526%253CPB%253EBlackwell%2520Publishing%2520Ltd%253C%252FPB%253E%2526%253CPY%253E2006%253C%252FPY%253E%2526%253CAU%253EMacdonald%252C%2520Paul%2520A%252E%253C%252FAU%253E%26issn%3D0266-7177%26volume%3D22%26issue%3D2%26spage%3D255%26epage%3D276%26date%3D2006%252D04%26genre%3Darticle%26aulast%3DMacdonald%26aufirst%3DPaul%26auinitm%3DA%26title%3DModern%2520Theology%26atitle%3DThe%2520eschatological%2520character%2520of%2520our%2520knowledge%2520of%2520God%252E%26pages%3D255-276%26jKey%3D137871%26DBID%3Dswetswiseft%26template%3Dslinks%3Aswetswise.com%2Ffulltext&SID=33jkkgo6ljatfo5kp2usg6v4s4


  



  

Και με σύνθετη αναζήτηση



  

Επιστρέφουμε στις 
«Βιβλιογραφικές Βάσεις»



  

WoS®/ISI®
• To WoS®/ISI® είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το 

οποίο καλύπτει :

• Θέματα Επιστήμης & Τεχνολογίας, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές 
επιστήμες (230 επιστημονικά αντικείμενα) 

• πάνω από 8.500 επιστημονικά περιοδικά 

• περισσότερες από 27.000.000 βιβλιογραφικές αναφορές 

• πάνω από 650 εκ. "cited references" 

• 1,1 εκατ. νέες εγγραφές & 23 εκατ. cited references/ έτος 

• τρεις βασικές συλλογές των Βάσεων Δεδομένων - citation indexes του 
διεθνούς οργανισμού ISI®:

• Science Citation Index Expanded®  1970 – σήμερα

• Social Science Citation Index®  1970 – σήμερα

• Arts & Humanities Citation Index®  1975 - σήμερα

http://www.ekt.gr/wos/SSCI.doc
http://www.ekt.gr/wos/SSCI.doc
http://www.ekt.gr/wos/SSCI.doc
http://www.ekt.gr/wos/AH.doc
http://www.ekt.gr/wos/AH.doc
http://www.ekt.gr/wos/AH.doc
http://www.ekt.gr/wos/AH.doc
http://www.ekt.gr/wos/AH.doc
http://www.ekt.gr/wos/AH.doc
http://www.ekt.gr/wos/AH.doc
http://www.ekt.gr/wos/AH.doc


  

Πλεονεκτήματα του WoS με 
"cited references"

• 8.500 επιστημονικά περιοδικά

• Περισσότερες από 27.000.000 βιβλιογραφικές 

αναφορές

• Περισσότερες από 650 εκ. «cited references”

• 1,1 εκ. νέες εγγραφές/ανά έτος

• Ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση



  

ndcnhrf

wos



  

Κατά τη διάρκεια της διαδυκτιακής πρόσβασης με 
τον παραπάνω τρόπο, ο μέγιστος αριθμός των 

ταυτόχρονων χρηστών θα είναι 100. 

Κάθε επιπλέον χρήστης στην προσπάθειά του να 
‘μπεί’ θα λαμβάνει ένα μήνυμα óτι έχει 

συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων 
χρηστών.

Για το λόγο αυτό εíναι πολύ σημαντικό για την 
έξοδό σας από το σύστημα να χρησιμοποιείτε 

πάντα το LOGOFF button.



  

Επιστρέφουμε στις 
«Βιβλιογραφικές Βάσεις»



  

OCLC FirstSearch 



  

Στάδιο πρώτο

Επιλέγουμε τις Βάσεις Αναζήτησης



  

O OCLC μας παρέχει πρόσβαση σε 11 επιμέρους βάσεις.



  

Στάδιο δεύτερο

Εισάγουμε την λέξη - κλειδί



  

Eschatology



  



  



  



  

Scopus  (Elsevier)
ταυτόχρονη αναζήτηση

• σε περισσότερους από 

14.000 τίτλους 

επιστημονικών 

περιοδικών,

• στο Διαδίκτυο 



  



  



  

MLA Ιnternational Bibliography

•H βάση MLA διαθέτει 

1,778,178 αναφορές 

σχετικά με τη 

λογοτεχνία, τη 

γλώσσα, την επιστήμη 

της γλωσσολογίας και 

της λαογραφίας από 

το 1963 - σήμερα 



  



  

Hebrew prophets



  

Αριθμός παραπομπών



  



  

Wilson Web
Παρέχεται πρόσβαση σε 3 μικρότερες 
βάσεις: 

•Art Index και Art Index Retrospective: 55 
χρόνια δημοσιεύσεων σχετικών με την Τέχνη 
με αναφορές περιοδικών, επετηρίδων και 
δελτίων μουσείων 

•Αrt Museum Image Gallery: πλούσια 
ψηφιακή πηγή εικόνων τέχνης και σχετικών 
πολυμέσων από τις συλλογές διακεκριμένων 
μουσείων 

•Wilson OmniFile Select Full Text: πλήρες 
κείμενο σε περισσότερους από 1600 τίτλους 
περιοδικών 



  



  



  

TLG – Thesaurus Linguae Graecae

• Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 12.000 

Ελληνικών κειμένων και 3.700 Ελλήνων 

συγγραφέων, χρονολογούμενα από τον 

Όμηρο έως το 1453 μ.Χ. 



  



  

bacchylides



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Επισκόπηση 

• Παρουσιάσαμε 11 βάσεις Ανθρωπιστικών 

και Κοινωνικών Επιστημών

• Ευέλικτη αναζήτηση 

• Οι Ηλεκτρονικές βάσεις αποτελούν 

κομμάτι των Υπηρεσιών που προσφέρει 

η βιβλιοθήκη
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