
Ο κατάλογος (OPAC) της βιβλιοθήκης
και οι δυνατότητες αναζήτησης προς
τον τελικό χρήστητον τελικό χρήστη

ΛΟΥΡ∆Η ΕΙΡΗΝΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΚΠΑ

ΒΙΓΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΚΠΑ

ΗΜΕΡΙ∆Α « Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 180 ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»



Τι είναι ο OPAC;

OPAC: Online Public Access Catalogue (Ανοιχτός Κατάλογος ∆ηµόσιας
Πρόσβασης)

� Ως χρήστης µου δίνεται η δυνατότητα να αναζητήσω το υλικό της
Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΕΚΠΑ µε τη χρήση
διαφόρων βιβλιογραφικών πεδίων, όπως: συγγραφέας, τίτλος, έκδοσηδιαφόρων βιβλιογραφικών πεδίων, όπως: συγγραφέας, τίτλος, έκδοση
κα. από οποιοδήποτε σηµείο κι αν βρίσκοµαι είτε στη βιβλιοθήκη είτε
αλλού.

� Στην ιστοσελίδα της ΒΚΠ του ΕΚΠΑ διατίθενται δύο OPAC:

� OPAC ΕΚΠΑ: Ενιαίος Κατάλογος Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
ΕΚΠΑ

� OPAC ΣΕΑΒ: Ενιαίος Κατάλογος Συνεργατικού ∆ικτύου Ακαδηµαϊκών
Βιβλιοθηκών



Πρόσβαση στον OPAC ΕΚΠΑ



Αρχική σελίδα 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ



Αρχική σελίδα στα Αγγλικά



∆ιαθέσιµοι τρόποι αναζήτησης

ΑΠΛΗ (Basic)

ΣΥΝΘΕΤΗ (Advanced)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ

(Journal search)(Journal search)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

(Number search)



Απλή αναζήτηση µε λέξη κλειδί

Εισάγω τον όρο Εισάγω τον όρο 
που αναζητώπου αναζητώ

Επιλέγω τύπο υλικού για Επιλέγω τύπο υλικού για 
αναζήτηση προαιρετικάαναζήτηση προαιρετικά



Εµφάνιση 
αποτελεσµάτων

Τίτλος πρώτης Τίτλος πρώτης 
εγγραφής εγγραφής 

Πρόκειται για Πρόκειται για 

Βρίσκω πληροφορίες Βρίσκω πληροφορίες 
για τα αντίτυπαγια τα αντίτυπα

Πρόκειται για Πρόκειται για 
ηλεκτρονικό βιβλίο ηλεκτρονικό βιβλίο 



Απλή αναζήτηση µε συγγραφέα 
(αλφαβητικά)

Εισάγω τον όρο Εισάγω τον όρο 
που αναζητώπου αναζητώ



Εµφάνιση αποτελεσµάτων 

Πλήθος συγγραφέων Πλήθος συγγραφέων 

Οι συγγραφείς Οι συγγραφείς 
εµφανίζονται µε εµφανίζονται µε 

αλφαβητική σειράαλφαβητική σειρά



Σύνθετη αναζήτηση

Επιλέγω το πεδίο Επιλέγω το πεδίο 
αναζήτησης και αναζήτησης και εεισάγω ισάγω 
τον όρο που επιθυµώτον όρο που επιθυµώ

Μπορώ να περιορίσω ακόµα Μπορώ να περιορίσω ακόµα 

Μενού τελεστώνΜενού τελεστών
BooleanBoolean

Επιλέγω το είδος Επιλέγω το είδος 
υλικού που αναζητώυλικού που αναζητώ

Επιλέγω τη γλώσσα Επιλέγω τη γλώσσα 
δηµοσίευσης του υλικούδηµοσίευσης του υλικού

Ορίζω το χρόνο Ορίζω το χρόνο 
δηµοσίευσης του υλικούδηµοσίευσης του υλικού

Μπορώ να περιορίσω ακόµα Μπορώ να περιορίσω ακόµα 
τα αποτελέσµατατα αποτελέσµατα



Εµφάνιση αποτελεσµάτων

Συµπληρωµατικά Συµπληρωµατικά Συµπληρωµατικά Συµπληρωµατικά 
στοιχεία για το βιβλίοστοιχεία για το βιβλίο



Αναζήτηση µε Αριθµό

Επιλέγω ποιον αριθµό Επιλέγω ποιον αριθµό 
γνωρίζω και επιθυµώ γνωρίζω και επιθυµώ 

να αναζητήσωνα αναζητήσω
Επιλέγω να αναζητήσω Επιλέγω να αναζητήσω 

µε βάση το µε βάση το ISBNISBN



Συµβουλές κατά την αναζήτηση

� Οι λέξεις µπορούν να αποκοπούν στα δεξιά µε την χρήση αστερίσκου

('*') στη θέση άλλων χαρακτήρων. Το σύµβολο αποκοπής '*' µπορεί

επίσης να ενσωµατωθεί σε έναν όρο αναζήτησης πχ. περιβάλ*

πολιτικ*

� Μπορώ να χρησιµοποιήσω το σύµβολο ‘?' για την αντικατάσταση

ενός χαρακτήρα οπουδήποτε µέσα στην λέξη πχ. γ?ναίκα

� Για να αναζητήσω έναν όρο ή µια φράση όπως ακριβώς επιθυµώ,

θα πρέπει να τη βάλω µέσα σε εισαγωγικά πχ. “ιδρυµατικό

αποθετήριο”



Παράδειγµα αναζήτησης µε 
«αποκοπή»



Εµφάνιση αποτελεσµάτων



Εµφάνιση εγγραφών του συγγραφέα
Μενού για το πώς µπορώ Μενού για το πώς µπορώ 

να διαχειριστώ τα να διαχειριστώ τα 
αποτελέσµατααποτελέσµατα

Χρειάζεται να είµαι Χρειάζεται να είµαι 
εγγεγραµµένος χρήστης της ΒΚΠεγγεγραµµένος χρήστης της ΒΚΠ



Εµφάνιση καλαθιού
Τι µπορώ να κάνω τις αποθηκευµένες

εγγραφές µου στο µέλλον 

Χρειάζεται να είµαι Χρειάζεται να είµαι 
εγγεγραµµένος χρήστης της ΒΚΠεγγεγραµµένος χρήστης της ΒΚΠ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εγγραφές που αποθηκεύω στο καλάθι, διαγράφονται µετά 
το κλείσιµο αυτού και το τέλος της περιήγησής µου.
Για να εµφανίζονται µόνιµα, θα πρέπει να τις προσθέσω στις λίστες µου.



Εξαγωγή εγγραφών

Σε ποια µορφή Σε ποια µορφή 
µπορώ να τις εξάγωµπορώ να τις εξάγω

ΜΜππορώ να τις αποστείλω ορώ να τις αποστείλω 
στο ηλεκτρονικό µου στο ηλεκτρονικό µου 

ταχυδροµείο ταχυδροµείο µπορώ να τις εξάγωµπορώ να τις εξάγω ταχυδροµείο ταχυδροµείο 



Προσωποποιηµένες υπηρεσίες

� Χρειάζεται: 1) να έχω εγγραφεί στη βιβλιοθήκη που ανήκω και 2) να 

γνωρίζω το barcode και το PIN µου.



Εµφάνιση καρτέλας χρήστη
Προσωπικές Προσωπικές 
πληροφορίεςπληροφορίες

∆ιαθέσιµες ∆ιαθέσιµες 
υπηρεσίεςυπηρεσίες



«Το ιστορικό ανάγνωσής µου»



«Οι λίστες µου»



Περισσότερες πληροφορίες και συµβουλές για την 
αναζήτηση στον OPAC:
http://www.lib.uoa.gr/nc/mathaino-pos/arthro/article/aples-
symboyles-gia-ton-ilektroniko-katalogo-bkp.html (Συµβουλές 
για τον ηλεκτρονικό κατάλογο ΒΚΠ)για τον ηλεκτρονικό κατάλογο ΒΚΠ)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


