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Ηλεκτρονικές πηγές

• 1970. Ευρετήρια

• 1987. 1ο ηλεκτρονικό περιοδικό

• 1990-
• Ηλεκτρονικά περιοδικά 

• Περιβάλλοντα αναζήτησης από εκδότες

• Online πρόσβαση – IP αναγνώριση

• 1996. 856



Ηλεκτρονικές πηγές στην Ελλάδα

• 1998. Συνδρομές HEAL-Link

• ΑΠΘ
• Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες, Επιστήμες υγείας

• Εργαλεία αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών
• Θεματική οργάνωση στο δικτυακό τόπο

• SwetsWise – 2014 & eJournal Portal, 2014 –

• Ιχνηλάτης 2000-2014 & Summon 2014 –

• Κατάλογος – εγγραφές άπαξ αγορών

• Υπηρεσίες εκπαίδευσης



Αναζήτηση ηλεκτρονικών πηγών στο ΑΠΘ σήμερα…

www.lib.auth.gr

search.lib.auth.gr

http://www.lib.auth.gr/
http://search.lib.auth.gr/


Integrating resources

• Ενοποιημένοι πόροι / Διαρκώς ανανεούμενοι πόροι
• Εκδόσεις με λυτά φύλλα

• Δικτυακοί τόποι

• Βιβλιογραφικές βάσεις

Πριν το 2002

• Κεφ.2 Μονογραφίες
• LDR 07 m

Μετά το 2002

• Κεφ. 12 Περιοδικές εκδόσεις
• LDR 07 i



Περιοδικά vs Ενοποιημένοι πόροι

• Διακριτά μέρη

• 1ο τεύχος / Παλαιότερο διαθέσιμο

• Αλλαγή τίτλου – Νέα εγγραφή

• Οι ανανεώσεις δεν είναι πάντα διακριτές

• Τελευταία διαθέσιμη έκδοση (iteration)

• Ενημέρωση υπάρχουσας εγγραφής





Οδηγίες καταλογογράφησης

• Βιβλιοθήκη Κογκρέσου

• Πρόγραμμα Συνεργατικής Καταλογογράφησης /Εγγραφές περιοδικών 
εκδόσεων (PCC/CONSER)

• OCLC

• Άλλες βιβλιοθήκες (Yale, Harvard, Princeton, National Library of Australia)



Επιλογή πηγών

• Συνδρομές Βιβλιοθήκης ΑΠΘ
• Βιβλιογραφικές βάσεις (π.χ. Web of Science)

• Βιβλιογραφικές βάσεις με πλήρες κείμενο (π.χ. Proquest Central)

• Συλλογές ψηφιοποιημένου υλικού (π.χ. Archives Unbound)

• Συλλογές περιοδικών (π.χ. Periodicals Archive Online)

• Συλλογές ηλεκτρονικών βιβλίων (π.χ. Early English Books Online)

• Συνδρομές HEAL-Link
• Βιβλιογραφικές βάσεις (π.χ. Scopus)

• Συλλογές ηλεκτρονικών βιβλίων (π.χ. Grove art online)

• Περιβάλλοντα αναζήτησης εκδοτών (π.χ. ScienceDirect, EmeraldInsight)



Εργαλεία (Ulrich’s Web & MARC Edit)

http://bit.do/PALC24_IR_AUTh

http://bit.do/PALC24_IR_HEAL

http://bit.do/PALC24_IR_AUTh
http://bit.do/PALC24_IR_HEAL


Πολιτική

• Πότε θα δημιουργείται νέα εγγραφή και πότε απλά θα ενημερώνεται 
η υπάρχουσα;

• Όταν δημιουργείται νέα εγγραφή, θα δημιουργούνται διασυνδέσεις 
με παλαιότερες εγγραφές; 

• Πως θα γίνει η ευκολότερη ανίχνευση των εγγραφών ως σύνολο; 

• Θα δημιουργηθούν αρχεία καθιερωμένων όρων για τους εκδότες; 

• Κάθε πότε θα γίνεται αναθεώρηση των εγγραφών; 

• Υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να προστεθούν εγγραφές για πηγές 
ανοικτής πρόσβασης; 



Παράδειγμα 
εγγραφής



Μετεξέλιξη Καταλόγου

• Container collapse

• Κατάλογος
• Διασυνδέσεις

• Ψηφιοποιημένα βιβλία

• Ηλεκτρονικές συνδρομές

• Στατιστικά δικτυακού τόπου & ενοποιημένης μηχανής αναζήτησης



Ευχαριστούμε πολύ!


