
9.4.1
Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ευρετηρίου Ελληνικών 

Επιστημονικών Περιοδικών Εκδόσεων
της Πράξης 

“ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΑNΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β”.

Ασπασία Τόγια
Ελευθερία Κοσέογλου



Επιστημονικά υπεύθυνη 
Ασπασία Τόγια

Συνεργάτες 

Ουρανία Καρυπίδου

Ελευθερία Κοσέογλου 

Ελίζα Μακρίδου 

Αλέξης Βασιλείου 

Υλοποίηση έργου 



Συγκέντρωση και 
καταγραφή του 

περιεχομένου των 
ελληνικών επιστημονικών 

περιοδικών εκδόσεων

Βιβλιογραφικός έλεγχος 
της ελληνικής 

αρθρογραφίας

Αξιοποίηση ευρετηρίων 
με παρεμφερές 

περιεχόμενο

Δημιουργία ενιαίας 
πολιτικής ευρετηρίασης

Δυνατότητα αναζήτησης 
των άρθρων με ποικίλους 

τρόπους και ελεύθερη 
πρόσβαση σε αυτά 

Ανάδειξη και προβολή 
της ελληνικής 
επιστημονικής 

παραγωγής

Σκοπός



Στόχοι του  έργου 

Ανάπτυξη 
βιβλιογραφικής βάσης 
με την καταχώριση 
βιβλιογραφικών 
εγγραφών σε ένα 
σύστημα καταλόγου 

Μετάπτωση 
βιβλιογραφικών 
εγγραφών από 
υπάρχοντα 
ηλεκτρονικά και 
έντυπα ευρετήρια

Δημιουργία Πύλης 
που θα προσφέρει 
διαδικτυακή 
πρόσβαση στο 
ευρετήριο



(ενδεικτικά) 
1. Ευρετήριο Άρθρων Ελληνικών Περιοδικών  ΑΤΕΙΘ 26 περιοδικά 
2. Διάφορα ευρετήριο που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ (ΙΡΙΣ,ΕΘΙΑΓΕ,ΕΛΙΑΜΕΠ Ευώνυμος , 

Γλαύκα)
3. ΙΑΤΡΟΤΕΚ  - Κέντρο Ελληνική Ιατρικής
4. Ευρετήρια στο ΑΠΘ (φιλοξενούνται σε περιβάλλον καταλόγου ΑΒΕΚΤ και σε OJS)
5. Ευρετήριο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.)
6. Ευρετήριο της Βιβλιοθήκης Οικονομικού Πανεπιστημίου
7. Ευρετήριο Βιβλιοθήκης ΤΕΕ
8. Ευρετήριο Βιβλιοθήκης ΑΧΕΠΑ
9. Ευρετήριο Βιβλιοθήκης ΕΚΠΑ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Hellecon)
10. Ευρετήριο Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Σερρών
11. Ευρετήριο ΠΑΜΑΚ
12. Πάντειο/Πάνδημος
13. Έντυπα ευρετήρια από πτυχιακές εργασίες των Τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας των ΤΕΙ 

Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Παραδείγματα ευρετηρίων έντυπων και 
ηλεκτρονικών



9.4.1.1 Σχεδιασμός λειτουργικών και τεχνικών 
προδιαγραφών ηλεκτρονικού ευρετηρίου 

9.4.1.2 Σχεδιασμός ροών θεματικής 
πρόσβασης και μηχανισμών καθιέρωσης 

θεμάτων 

9.4.1.3 Πιλοτική υλοποίηση βάσης 
καθιερωμένων θεμάτων 

9.4.1.4 Υλοποίηση ηλεκτρονικού ευρετηρίου

9.4.1.5 Ανάπτυξη πύλης

9.4.1.6 Ενέργειες εκπαίδευσης, προβολής και 
ελέγχου

Παραδοτέα 



9.4.1.1 Σχεδιασμός 
λειτουργικών και 

τεχνικών προδιαγραφών 
ηλεκτρονικού 
ευρετηρίου 

Έντυπη ή/και 
ηλεκτρονική αναφορά 
(report) ανάλυσης των 

λειτουργικών και 
τεχνικών απαιτήσεων 

Φόρμες MARC και 
οδηγίες για την 

καταχώριση υλικού

9.4.1.2 Σχεδιασμός ροών 
θεματικής πρόσβασης και 
μηχανισμών καθιέρωσης 

θεμάτων 

Ροή εργασιών θεματικής 
πρόσβασης

Μηχανισμοί και πηγές 
καθιέρωσης θεμάτων

9.4.1.3 Πιλοτική 
υλοποίηση βάσης 

καθιερωμένων θεμάτων 

Ενδεικτική βάση με 
καθιερωμένα θέματα 

από διάφορα γνωστικά 
πεδία 

Wiki για την 
αντιμετώπιση 

προβλημάτων θεματικής 
πρόσβασης

Παραδοτέα αναλυτικά Ι 



9.4.1.4 Υλοποίηση 
ηλεκτρονικού 
ευρετηρίου

Κατάλογος έντυπων & 
ηλεκτρονικών 

περιοδικών και 
ευρετηρίων/βάσεων 

δεδομένων (δεξαμενή 
υλικού)

Κατάλογος περιοδικών 
προς ευρετηρίαση / 

Εξασφάλιση copyright & 
υπογραφή 

προγραμματικών 

Εισαγωγή εγγραφών 
από έντυπα ευρετήρια: 

α' φάση 

Εισαγωγή εγγραφών 
από έντυπα ευρετήρια: 

β΄φάση

9.4.1.5 Ανάπτυξη 
πύλης

Δημιουργία 
πλατφόρμας για το 

helpdesk της 
υπηρεσίας

Ανάπτυξη 
περιεχομένου 

πύλης

Ανάπτυξη 
εφαρμογών Web 

2.0 

Παραδοτέα ΙΙ

9.4.1.6 Ενέργειες 
εκπαίδευσης, προβολής 

και ελέγχου

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού 
& ενημερωτικού υλικού

Έλεγχος βάσης και 
καταγραφή 

προβλημάτων 



Δημιουργία ηλεκτρονικού 
καταλόγου, με τα τρέχοντα 

ελληνικά επιστημονικά 
περιοδικά

Καταγραφή  ευρετηρίων 
άρθρων ελληνικών 

περιοδικών που υπάρχουν 
με στόχο την μετάπτωση

Θέσπιση κριτήριων για την 
τελική επιλογή

Ορισμός πεδίων Marc για 
την καταχώριση τω ν τευχών

Σύνταξη συμφώνου 
συνεργασίας μεταξύ ΣΕΑΒ 
και βιβλιοθηκών για την 

παροχή υλικού και τη 
συντήρηση του, εξασφάλιση 

copyright

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου 
συστήματος καταλόγου Koha

για την φιλοξενία του 
ευρετηρίου 

Εισαγωγή εγγραφών από 
έντυπους καταλόγους 

(εργασίες ) και μετάπτωση 
από υπάρχοντα ευρετήρια

Υλοποίηση Πύλης - ανάπτυξη 
του περιεχομένου της και 
ανάπτυξη των εφαρμογών 

Web 2.0 

Τελική Υλοποίηση από 
Ανάδοχο

Ροή εργασιών



Κατάλογος περιοδικών και 
ευρετηρίων/βάσεων δεδομένων

Ορισμός κριτηρίων και μεθοδολογίας επιλογής

• Τρέχοντες τίτλοι

• Σύστημα κριτών

• Έμφαση στην τελευταία δεκαετία

• Κάλυψη ποικίλων γνωστικών πεδίων



Λογισμικό φιλοξενίας του Ευρετηρίου 

Με βάση τη αρχιτεκτονική 
αυτή επιλέχθηκε το λογισμικό 
ανοικτού κώδικα Koha
v.3.10.04.000
πληρούσε όλες τις 
προϋποθέσεις που είχαν 
τεθεί 

Αρχιτεκτονική Ευρετηρίου



Εγκατάσταση προγράμματος 
αυτοματοποιημένου συστήματος καταλόγου 

Koha σε server του ΑΤΕΙ

Ευρετηριάστηκαν :1. Νέα παιδεία 2.Νέα 
εστία 3.Ορυκτός πλούτος 4.Παρνασσός 5.Τα 

ιστορικά  6.Δομές 7. Κοινωνική εργασία-

Η καταλογογράφηση έγινε με το πρότυπο 
MARC 21

Δημιουργήθηκε ένας νέος τύπος υλικού 
(Item type) με τον τίτλο “journal article” 

Χρήση του υποπεδίου 773 με στόχο την 
εμφάνιση όλων των άρθρων κάτω από τον 

τίτλο του περιοδικού

Δημιουργία του ευρετηρίου Η.Ε.Ε.Ε.Π.Ε 

http://journals.libd.teithe.gr

http://journals.libd.teithe.gr/


Τίτλοι περιοδικών Εγγραφές στο Koha

1. Νέα παιδεία 420

2.Νέα εστία 341

3.Ορυκτός πλούτος 383

4.Παρνασσός 763

5.Τα ιστορικά 155

6.Δομές 308

7. Κοινωνική εργασία 153

Σύνολο εγγραφών
2523

Αριθμός καταχωρημένων εγγραφών στο 
σύστημα Koha



article journal - Koha



Σύνθετη αναζήτηση 

Απλή αναζήτηση

Σύνθετη αναζήτηση 

Ευρετήριο περιοδικών σε περιβάλλον Koha
prog.libd.teithe.gr

http://prog.libd.teithe.gr/


Αποτελέσματα αναζήτησης





Παραδείγματα καθιερωμένων θεμάτων 



Εγγραφή marc καθιερωμένου θέματος

000 - LEADER
@ 00408nz a2200133o 4500

001 - CONTROL NUMBER
@ 4172

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
@ OSt

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
@ 20140420145213.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS
@ 140420|| aca||aabn | a|a d

040 ## - CATALOGING SOURCE
a Original cataloging OSt
c Transcribing agency Ost

150 ## - HEADING--TOPICAL TERM
a Topical term or geog Μυθολογία, ελληνική

667 ## - NONPUBLIC GENERAL NOTE
a Nonpublic general no Machine generated authority record.

670 ## - SOURCE DATA FOUND
a Source citation Work cat.: (OSt): Αποστολίδης, Αντώνιος 4170, Η νήσος Λήμνος :



Στόχοι 

η εξυπηρέτηση των ερευνητών

η σύνδεση του χρήστη με το ευρετήριο και τις λοιπές σχετικές υπηρεσίες

η ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας του

η ανάδειξη και αξιοποίηση των υπαρχόντων ευρετηρίων με συνδέσμους στα εν 
λόγω ευρετήρια

Υλοποίηση 

Η πύλη είναι κατασκευασμένη με την χρήση του Joomla Opensource CMS

(Content Management System) v. 2.5. 

Πύλη (υλοποίηση και στόχοι)



Λειτουργικές προδιαγραφές [front end]
Αναζήτηση στο Ευρετήριο ενσωματωμένη στην πύλη
Εγχειρίδια: online και downloading [κείμενα html και pdf]
Ενημέρωση για το ευρετήριο και για τις ελληνικές επιστημονικές περιοδικές
εκδόσεις [κείμενα html και pdf]
Εγγραφή χρήστη και ενημέρωση μέσω newsletter
Ενημέρωση μέσω και συμμετοχή σε Social media
Επικοινωνία μέσω φόρμας επικοινωνίας και υπηρεσίας “Ρώτα ένα
βιβλιοθηκονόμο”
Πρόσβαση στο Ευρετήριο
Πρόσβαση στο wiki για ανάγνωση / δημιουργία / επεξεργασία λήμματος
Πλοήγηση και αναζήτηση στον κατάλογο τρεχόντων ελληνικών επιστημονικών
περιοδικών εκδόσεων
Πλοήγηση στα ευρετηριασμένα περιοδικά
Σημείο πρόσβασης στις λοιπές βάσεις δεδομένων και online ευρετήρια άλλων
βιβλιοθηκών που έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί
Ενημέρωση μέσω της υποσελίδας νέων
Δυνατότητα εκτύπωσης και αποστολής με email του περιεχομένου της πύλης

Λειτουργικές προδιαγραφές της Πύλης Ι 



Λειτουργικές προδιαγραφές πύλης Η.Ε.Ε.Ε.Π.Ε [back end]

Αυθεντικοποίηση χρηστών

Διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδων (επεξεργασία / προσθήκη / αφαίρεση
περιεχομένου)

Διαχείριση περιεχομένου καταλόγου περιοδικών (επεξεργασία / προσθήκη /
αφαίρεση στοιχείων περιοδικών και/ή περιοδικών)

Διαχείριση χρηστών

Δυνατότητα backup ιστότοπου

Λειτουργικές προδιαγραφές της Πύλης ΙΙ 



Η κεντρική σελίδα της πύλης

Οριζόντιο μενού



Εγχειρίδια χρήσης 



Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά 



Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά 
http://journals.libd.teithe.gr/index.php/ελληνικά-επιστημονικά.html

Αναγράφονται 
1. 500 τρέχοντα ελληνικά επιστημονικά περιοδικά που καλύπτουν διάφορα γνωστικά πεδία
Στοιχεία που παρέχονται για το καθένα 

•ISSN 
•πληροφορίες εκδότη
•συχνότητα έκδοσης
•επιστημονικό αντικείμενο
•διαδικασία κρίσης υποβαλλόμενων άρθρων
•ηλεκτρονική τοποθεσία και βάσεις ευρετηρίασης του περιοδικού

2. Τα κριτήρια επιλογής των περιοδικών 
(Για λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια κατεβάστε το σχετικό αρχείο. )
http://journals.libd.teithe.gr/images/tutorials/kritiria.pdf

3. Ο κατάλογος ευρετηρίων και ΒΔ των ελληνικών επιστημονικών περιοδικών που 
εντοπίστηκαν.

http://journals.libd.teithe.gr/images/tutorials/journal_index_databases.pdf

http://journals.libd.teithe.gr/images/tutorials/kritiria.pdf
http://journals.libd.teithe.gr/images/tutorials/kritiria.pdf
http://journals.libd.teithe.gr/images/tutorials/journal_index_databases.pdf
http://journals.libd.teithe.gr/images/tutorials/journal_index_databases.pdf




Εγγραφή περιοδικού στην Πύλη



Wiki σχετικά με ζητήματα θεματικής πρόσβασης 
– εργαλείο για τους βιβλιοθηκονόμους 

Wiki : http://journals.libd.teithe.gr/wiki/doku.php

http://journals.libd.teithe.gr/wiki/doku.php


Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 



Το μέλλον του έργου

• Έχει δημιουργηθεί ένα απόλυτα λειτουργικό σύστημα 
αυτοματοποιημένου καταλόγου που ήδη φιλοξενεί περιοδικά και 
μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω 

• Πρόταση για πιθανή φιλοξενία στον server του HEAL-Link στο ΑΠΘ

• Εμπλουτισμός του με διαδικασία μετάπτωσης άλλων ευρετηρίων 
(αρχικά με ευρετήρια που έχουν δημιουργηθεί στο ΑΠΘ)

• Εμπλουτισμός με πρωτογενή ευρετηρίαση ελληνικών περιοδικών 
από ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες



• Σύντομη Online παρουσίαση 

• http://prog.libd.teithe.gr/ Κατάλογος Koha

• http://journals.libd.teithe.gr/ Πύλη του 
ευρετηρίου 

http://prog.libd.teithe.gr/
http://journals.libd.teithe.gr/

