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Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Για τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Θ. 



TARGET GROUP: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)  

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μελών 

 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ  

ΥΠΟΒΟΒΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΘ 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  -  ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ  
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

TARGET GROUP: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ON DEMAND)  
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Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 



Περιεχόμενα 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

 Έννοιες & όροι 
 Ορισμός και περιεχόμενο πληροφοριακής παιδείας 
 Πληροφοριακή παιδεία: Αναγνώριση και καθορισμός της 

απαιτούμενης πληροφόρησης 
 Πληροφοριακή παιδεία: Αποτελεσματική πρόσβαση στην 

απαιτούμενη πληροφόρηση 
 Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΠΘ 

 Συλλογή - Υπηρεσίες - Κανόνες λειτουργίας 
 Ο ρόλος του προσωπικού της Βιβλιοθήκης ΠΘ 
 Η κίνηση στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης 



 Το στοιχείο γνώσης ή κρίσης που μεταδίδεται από ένα πομπό σε ένα 
δέκτη  
(η πληροφορία ως αντικείμενο μετάδοσης) 

 Τα δεδομένα, τα οποία παρουσιάζονται με τρόπο οργανωμένο, που 
έχει συγκεκριμένη δομή και είναι κατανοητά από τον ανθρώπινο νου  
(η πληροφορία ως περιεχόμενο συστημάτων επικοινωνίας) 

 Το γνωστικό δεδομένο, χρήσιμο για την λήψη μιας απόφασης, η 
πρόσληψη του οποίου μεταβάλλει την εικόνα του ατόμου για την 
πραγματικότητα  
(η πληροφορία ως ύλη σχηματισμού γνώσης) 

  

Έννοιες & Όροι 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Πληροφορία 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



 Οι καταστάσεις, κατά τις οποίες ανακύπτουν αβεβαιότητες, τις οποίες ο 
άνθρωπος πιστεύει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει καταναλώνοντας 
πληροφορίες 

 Ποικίλλουν σε ποσότητα και σε ποιότητα και αυτό εξαρτάται και 
προσδιορίζεται από ποικίλους παράγοντες (π.χ. μορφωτικό επίπεδο, 
επάγγελμα, ηλικία, τόπο κ.λπ) 

 Δύο μεγάλες κατηγορίες πληροφοριακών αναγκών:  

 ανάγκες που προκύπτουν από προσωπικά ενδιαφέροντα και θέματα  

 ανάγκες που προκύπτουν στο πλαίσιο των επαγγελματικών 
ενασχολήσεων του ατόμου 

 

Ερώτημα: Ποιο είναι το σημερινό πληροφοριακό περιβάλλον; 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Πληροφοριακές Ανάγκες 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Οι πληροφορίες παράγονται, αναπαράγονται και διακινούνται με 
ιλιγγιώδες ρυθμούς και ταχύτητες 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



 Πρόβλεψη: το 2011, το ψηφιακό σύμπαν θα είναι 10 φορές το 
μέγεθος του 2006. 

 Πηγή: The Expanding Digital Universe: A Forecast of Worldwide Information, IDC, 2008 
http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/diverse-exploding-digital-universe.pdf 

 Το 2009, με την παγκόσμια οικονομία μέσα στη “Μεγάλη Ύφεση,” ο 
όγκος της ψηφιακής πληροφορίας αυξήθηκε κατά 62% σε σχέση με το 
2008. 

 Το 2009 η παραγόμενη ψηφιακή πληροφορία ήταν 35% περισσότερη 
από τη συνολική χωρητικότητα των τότε αποθηκευτικών μέσων. Το 
ποσοστό αυτό θα εκτινασσόταν στο 60 % στα επόμενα χρόνια. 

 Πηγή: The Digital Universe Decade - Are You Ready? IDC, 2010 
http://www.documentum-es.com/collateral/demos/microsites/idc-digital-universe/iview.htm 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/diverse-exploding-digital-universe.pdf
http://www.documentum-es.com/collateral/demos/microsites/idc-digital-universe/iview.htm


Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Πέρα από την ταχύτατη παραγωγή πληροφοριών θα πρέπει να 
ξεπεράσουμε και διάφορα εμπόδια … 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Όπως τα πολλά δίκτυα πληροφοριών... 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τα εμπόδια κατά τη μεταφορά των δεδομένων… 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τα μη επεξεργασμένα δεδομένα … 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Σε κάθε περίπτωση εμείς πρέπει να επιλέξουμε … 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Πληροφοριακή Κατάσταση: συνολική εικόνα 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

 Ραγδαία αύξηση της παραγόμενης πληροφορίας με παράλληλη 
αύξηση της απαίτησης για πληροφόρηση. 

 Η έρευνα στον παγκόσμιο ιστό μέσω των «μηχανών αναζήτησης», 
αποτελεί τον δημοφιλέστερο τρόπο αναζήτησης πληροφοριών 

 Απαιτείται αρκετός χρόνος και χρήμα για τη συγκέντρωση, την 
οργάνωση και την εύρεση της πληροφορίας. 

 
Συμπεράσματα 

Ανάγκη για επιπλέον πληροφοριακές δεξιότητες και γνώσεις. 
 Ανάγκη για εφαρμογή προτύπων και κωδικοποίηση της πληροφορίας. 
 



Πληροφοριακή Παιδεία 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



«Είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων που απαιτούν από τα άτομα να «αναγνωρίζουν 
πότε χρειάζεται να συλλέξουν πληροφόρηση και να έχουν την ικανότητα να 
εντοπίζουν, να αποτιμούν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την 
απαιτούμενη κάθε φορά πληροφορία» 
American Library Association, 1989 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Πληροφοριακή παιδεία: ορισμός 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Η πληροφοριακή παιδεία σχηματίζει τη βάση για τη δια βίου μάθηση 

Πληροφοριακή Παιδεία  

Δεξιότητες Χρήσης 
Τεχνολογίας  

(Χρήση Η/Υ, λογισμικού 
[π.χ. Word], εφαρμογών 
δικτύου [π.χ. Internet]) 

Δεξιότητες χειρισμού της 
πληροφορίας  

(Αναζήτηση, εντοπισμός, 
αξιολόγηση, επεξεργασία 
πληροφοριακών πηγών 

αξιοποίηση) 

Πληροφοριακή παιδεία: περιεχόμενο 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



1. Να αναγνωρίζει και καθορίζει τη φύση και την έκταση της 
απαιτούμενης πληροφόρησης 

2. Να έχει πρόσβαση σ’ αυτή αποτελεσματικά και 
ικανοποιητικά  

3. Να αποτιμά την πληροφόρηση και τις πηγές της με κριτικό πνεύμα 
και να την ενσωματώνει στις γνώσεις του 

4. Να την χρησιμοποιεί αποτελεσματικά για να επιτελέσει ένα 
συγκεκριμένο σκοπό 

5. Να χρησιμοποιεί την πληροφόρηση ηθικά και νομικά 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Πληροφοριακή παιδεία: πρότυπα 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



  
 Ποιο είναι το θέμα μου 

 Ποιος μπορεί να έχει τις πληροφορίες που χρειάζομαι 

 Πως διατίθενται (μορφή – μέσο) αυτές οι πληροφορίες 

 Πως μπορώ να έχω πρόσβαση σε αυτές    

 

Έναρξη έρευνας: ζητήματα που πρέπει να 
απαντηθούν 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Πρότυπο 1: Αναγνώριση και καθορισμός της απαιτούμενης 
πληροφόρησης 

i. Αναλύω το προς έρευνα θέμα (σκέψη, προβληματισμός, 
ερωτήματα, υποθέσεις) 

ii. Εντοπίζω γενικές πηγές πληροφόρησης για να αυξήσω την 
οικειότητα μου με το θέμα 

iii. Ορίζω, διασαφηνίζω ή τροποποιώ την πληροφόρηση που 
χρειάζομαι 

iv. Εντοπίζω – δημιουργώ λέξεις-κλειδιά και όρους που 
περιγράφουν την ανάγκη πληροφόρησης 

v. Προσδιορίζω τους τύπους και τις μορφές των πηγών 
πληροφόρησης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



i. Αναλύω το προς έρευνα θέμα 

1. Κατανόηση των κυριότερων εννοιών του ερευνητικού θέματος. 

Σκεφθείτε πιθανές ερωτήσεις (υποθέσεις) που μπορείτε να κάνετε 

στον εαυτό σας για το θέμα. 

2. Γράψτε σε ένα χαρτί τις ερωτήσεις (υποθέσεις) με τις πιθανές 

απαντήσεις τους, καθώς και έννοιες (όρους) που μπορεί να 

σχετίζονται με το θέμα σας. 

3. Διαλέξτε τους πιο σημαντικούς ή τους πιο γενικούς από τους 

παραπάνω όρους (λέξεις κλειδιά) και προσπαθήστε να διατυπώσετε 

ερευνητικά ερωτήματα που περιέχουν σχέσεις μεταξύ των παραπάνω 

όρων. 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Αναγνώριση Πηγών Πληροφόρησης 
 Κατηγορίες: 

 Υλικά αναφοράς (π.χ. εγκυκλοπαίδειες, λεξικά) 
 Μονογραφίες (π.χ. βιβλία, video, κασέτες ήχου) 
 Περιοδικές εκδόσεις (π.χ. επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες) 
 Υλικό που βρίσκουμε με χρήση μηχανών αναζήτησης του Διαδικτύου 

 Μορφές: 
 Συμβατικό υλικό [έχω πρόσβαση και χρησιμοποιώ τη φυσική οντότητα του 

τεκμηρίου] 
 Έντυπα (π.χ. βιβλία, περιοδικά) 
 Οπτικοακουστικά (video, κασέτες ήχου, microfiche)  
 CD-Rom, DVD-Rom  

 Ψηφιακό υλικό προσβάσιμο και διακινούμενο μέσω Διαδικτύου:  
 (π.χ. ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία [e-books], εικόνες, ήχος) 

ii. Εντοπίζω πηγές πληροφόρησης για να αυξήσω την οικειότητα 
μου με το θέμα 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



1. Ξεκινήστε την έρευνά σας από τα υλικά αναφοράς της βιβλιοθήκης 
 Εγκυκλοπαίδειες 

 Λεξικά 

2. Αρχικά επιλέξτε μια γενική εγκυκλοπαίδεια ή/και ένα λεξικό 
 π.χ. Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 

 Σημειώστε τις σημαντικές έννοιες, τους βασικούς όρους ή τις διάφορες 
πτυχές του θέματός σας 

 Βρείτε συνώνυμα των όρων σε ένα λεξικό ή θησαυρό 

3. Στη συνέχεια εξετάστε τις ειδικές εγκυκλοπαίδειες που καλύπτουν το 
θέμα σας : 
 π.χ. International Encyclopedia of the Social Sciences 

ii. Εντοπίζω πηγές πληροφόρησης για να αυξήσω την οικειότητα 
μου με το θέμα 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



iii. Ορίζω ή τροποποιώ την πληροφόρηση που χρειάζομαι 

 Θέτω κριτήρια που θα χρησιμοποιήσω για να πάρω αποφάσεις και  

επιλογές σχετικά με την πληροφόρηση 

 Κοιτώντας το θέμα μου απορρίπτω κάποιους όρους και 

χρησιμοποιώ τους πιο χρήσιμους για αναζήτηση σε μια βάση 

δεδομένων 

 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



iv.  Εντοπίζω τις τελικές λέξεις-κλειδιά 

 Θα χρειασθώ γενικότερους και ειδικότερους όρους. Όσο πιο 

σχετικές λέξεις κλειδιά βρω τόσο αποτελεσματικότερη θα είναι η 

έρευνα και τα αποτελέσματά της. 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



v.  Προσδιορίζω τους τύπους και τις μορφές των πηγών 
πληροφόρησης 

Προσδιορισμός αναγκών σε πηγές: θέτω ερωτήματα: 
Τι είδους εργασία μου ζητείται: 
 Πόση πληροφορία χρειάζομαι και τι είδους (π.χ. πρόσφατη ή ιστορική αναδρομή ή 

για μια χρονική περίοδο) 
 

Τι είδους τεκμήρια χρειάζομαι: 
 Υλικά αναφοράς: λεξικά για ορισμούς, θησαυρούς για συνώνυμα όρων 
 Εφημερίδες: για σύγχρονα, τοπικά, εθνικά ή και διεθνή θέματα  
 Βιβλία: συνήθως όταν χρειάζομαι πληροφορίες για εισαγωγή σε ένα θέμα, 

Επιστημονικά περιοδικά: για έρευνες σε εξέλιξη, σύγχρονη ενημέρωση, μελέτες 
περίπτωσης 

 Τεκμήρια Διαδικτύου με μηχανές αναζήτησής του : για επιπλέον πληροφορίες 
Σε τι μορφή είναι διαθέσιμα τα παραπάνω τεκμήρια: 
 Συμβατική 
 Ψηφιακή 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

ΤΟ 

ΘΕΜΑ ΣΑΣ 

Αναλύστε το 
θέμα σας σε 

έννοιες 

Δημιουργήστε λίστα 
με λέξεις κλειδιά από 

τις έννοιες 

Συντάξτε μια 
έκθεση 

αναζητήσεων με τις 
λέξεις κλειδιά 

Αναζητήστε πηγές 
πληροφόρησης, όπως βιβλία, 

λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, 
περιοδικά. Ελέγξτε εάν είναι 

κατάλληλες 

Εντοπίστε τις 
πηγές 

Βρείτε περισσότερες 
πηγές, χρησιμοποιώντας  
τη βιβλιογραφία & τις 

αναφορές από τις πηγές 
που έχετε ήδη εντοπίσει 

Αναρωτηθείτε εάν 
έχετε αρκετές 
πηγές για την 
εργασίας σας 

Ολοκληρώστε 
την εργασίας σας 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

Πρότυπο 2:  
Αποτελεσματική  
πρόσβαση στην 
απαιτούμενη  
πληροφόρηση 

 
 
Πρότυπο 1:  
Αναγνώριση &  
καθορισμός 
της απαιτούμενης  
πληροφόρησης 



Πρότυπο 2: Αποτελεσματική πρόσβαση στην απαιτούμενη 
πληροφόρηση 

Έρευνα χωρίς προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία 

i. Καταρτίζω λίστα με λέξεις κλειδιά (όρους) 

ii. Αναζητώ τις πηγές και εντοπίζω τα σχετικά τεκμήρια 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Έρευνα με προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία 

i. Αναζητώ και εντοπίζω τα συγκεκριμένα τεκμήρια της βιβλιογραφίας 

 (χρειάζεται να γνωρίζω πώς διαβάζω μια βιβλιογραφία) 

ii. Καταρτίζω λίστα με λέξεις κλειδιά (όρους) 

iii. Αναζητώ τις πηγές – σύμφωνα με τις λέξεις κλειδιά – και εντοπίζω τα 
επιπλέον τεκμήρια 

Μία εργασία μπορεί να περιλαμβάνει: 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



(Επώνυμο συγγραφέα, Αρχικά Ονόματος Συγγραφέα – Έτος έκδοσης – Τίτλος 
βιβλίου: Υπότιτλος – [αριθμός έκδοσης] - Πόλη και Ονομασία Εκδότη). 

  

Τα στοιχεία εμφανίζονται σύμφωνα με το APA style [American Psychological Association].  
Η σειρά σύνταξης και η μορφή γραφής των στοιχείων (π.χ. έντονοι, πλάγιοι χαρακτήρες κλπ.) 
εξαρτάται από το στυλ βιβλιογραφίας (π.χ. APA, Harvard κλπ.) 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Ανάγνωση βιβλιογραφίας 
 

Διάκριση μεταξύ των διαφόρων ειδών τεκμηρίων 

Η ενδεικτική βιβλιογραφία μπορεί να περιέχει: Βιβλία (και άλλες μονογραφίες) 

Παραδείγματα: 
 
McLaren, P. (2002). Critical pedagogy and predatory culture: Oppositional 
politics in a postmodern era. London: Routledge. 

Parsons, T., & Bales, R. F. (1956). Family: Socialization and interaction 
process. London: Routledge & Kegan Paul. 

Φραγκουδάκη, Α. (1985). Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης: Θεωρίες για την 
κοινωνική ανισότητα στο σχολείο. Αθήνα: Παπαζήση. 



Ανάγνωση βιβλιογραφίας 
 

Διάκριση μεταξύ των διαφόρων ειδών τεκμηρίων 

(Επώνυμο συγγραφέα, Αρχικά Ονόματος Συγγραφέα – Έτος έκδοσης – Τίτλος 
Κεφαλαίου – Επιμελητές Έκδοσης - Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος – [αριθμός 
έκδοσης] Σελίδες Κεφαλαίου - Πόλη και Ονομασία Εκδότη) 
 

Τα στοιχεία εμφανίζονται σύμφωνα με το APA style [American Psychological Association]. Η σειρά 
σύνταξης και η μορφή γραφής των στοιχείων (π.χ. έντονοι, πλάγιοι χαρακτήρες κλπ.) εξαρτάται από το 
στυλ βιβλιογραφίας (π.χ. APA, Harvard κλπ.) 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Η ενδεικτική βιβλιογραφία μπορεί να περιέχει: Μέρος βιβλίου και άλλων μονογραφιών 

Παραδείγματα: 

Chambers, E. (2003). Applied ethnography. In N.K. Denzin & Y.S. Lincoln 
(Eds.), Collecting and interpreting qualitative materials (2nd ed., pp. 389-418). 
Thousand Oaks: Sage. 

Moreau, J. (1956). Ο Πλάτωνας και η αγωγή. [Περιλαμβάνεται] Στο J. Chateau 
(Επιμ.), Οι μεγάλοι παιδαγωγοί (σελ. 25-47). Αθήνα: Εκδόσεις Γλάρος. 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



(Επώνυμο συγγραφέα, Αρχικά Ονόματος Συγγραφέα – Έτος έκδοσης - Τίτλος 
άρθρου – Τίτλος Περιοδικού – Αριθμός τόμου (ή και τεύχους) - Σελίδες 
άρθρου). 
 

Τα στοιχεία εμφανίζονται σύμφωνα με το APA style [American Psychological Association]. Η σειρά 
σύνταξης και η μορφή γραφής των στοιχείων (π.χ. έντονοι, πλάγιοι χαρακτήρες κλπ.) εξαρτάται από το 
στυλ βιβλιογραφίας (π.χ. APA, Harvard κλπ.) 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Ανάγνωση βιβλιογραφίας 
 

Διάκριση μεταξύ των διαφόρων ειδών τεκμηρίων 

Η ενδεικτική βιβλιογραφία μπορεί να περιέχει: Άρθρο Περιοδικής Έκδοσης 

Παραδείγματα: 
 

Luijten-Lub, A., Van der Wende, M., & Huisman, J. (2005). On cooperation and 
competition: A comparative analysis of national policies for internationalisation 
of higher education in seven western European countries. Journal of Studies in 
International Education, 9 (2), 147-163. 
 

Παπαδάκης, Ν., Murphy, M., & Ροζάκη, Θ. (2004). Πολιτικές ανώτατης 
εκπαίδευσης και εκπαίδευση ενηλίκων: Η περίπτωση του Βελγίου και της 
Ιρλανδίας. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, 2 , 24-61. 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



(Επώνυμο συγγραφέα, Αρχικά Ονόματος Συγγραφέα [αν υπάρχουν] – Έτος ή 
ημερομηνία δημοσίευσης - Τίτλος τεκμηρίου – [Tίτλος πηγής] - Ημερομηνία 
μεταφόρτωσης – [Τίτλος Web site] - Διεύθυνση URL [http://www……]). 
 

Τα στοιχεία εμφανίζονται σύμφωνα με το APA style [American Psychological  Association]. Η σειρά 
σύνταξης και η μορφή γραφής των στοιχείων (π.χ. έντονοι, πλάγιοι χαρακτήρες κλπ.) εξαρτάται από το 
στυλ βιβλιογραφίας (π.χ. APA, Harvard κλπ.) 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Ανάγνωση βιβλιογραφίας 
 

Διάκριση μεταξύ των διαφόρων ειδών τεκμηρίων 

Η ενδεικτική βιβλιογραφία μπορεί να περιέχει: Τεκμήριο διαδικτύου (ιστοσελίδα κλπ) 

Παραδείγματα: 
 

McGann, J. (1995). The rationale of hypertext. Retrieved September 24, 2009, 
from http://www2.iath.virginia.edu/public/jjm2f/rationale.html 
 

Κοροβέσης, Γ. (28-11-2004). Επισκόπηση της έρευνας και ανάπτυξης στους 
τομείς Δίκτυα, Ασφάλεια , E-Learning,  E-Software. Μεταφορτώθηκε (ή 
ανακτήθηκε, ή προσπελάστηκε, ή διαθέσιμο) την 24/10/2005 από 
http://www.islab.demokritos.gr/gr/html/episkopisi.htm 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



McGann, J. (1995). The rationale of hypertext. Retrieved September 24, 2009, 
from http://www2.iath.virginia.edu/public/jjm2f/rationale.html 

McLaren, P. (2002). Critical pedagogy and predatory culture: Oppositional politics 
in a postmodern era. London: Routledge. 

Moreau, J. (1956). Ο Πλάτωνας και η αγωγή. [Περιλαμβάνεται] Στο J. Chateau 
(Επιμ.), Οι μεγάλοι παιδαγωγοί (σελ. 25-47). Αθήνα: Εκδόσεις Γλάρος. 

Παπαδάκης, Ν., Murphy, M., & Ροζάκη, Θ. (2004). Πολιτικές ανώτατης 
εκπαίδευσης και εκπαίδευση ενηλίκων: Η περίπτωση του Βελγίου και της 
Ιρλανδίας. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, 2, 24-61. 

Φραγκουδάκη, Α. (1985). Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης: Θεωρίες για την 
κοινωνική ανισότητα στο σχολείο. Αθήνα: Παπαζήση. 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Ανάγνωση βιβλιογραφίας 
 

Αλφαβητική σύνταξη (APA style) 

http://www2.iath.virginia.edu/public/jjm2f/rationale.html


Συνηθισμένη δομή επιστημονικού άρθρου 

1. Τίτλος άρθρου – Ονοματεπώνυμα συγγραφέων – Διευθύνσεις και  Ιδρύματα 
Συγγραφέων. 

2. Περίληψη άρθρου (Abstract). 
3. Το κυρίως κείμενο του άρθρου συντάσσεται σε διακριτές ενότητες (π.χ.  

Εισαγωγή – Ενότητα 1 [π.χ. Μεθοδολογία Έρευνας] – Ενότητα 2…… – 
Συζήτηση – Συμπεράσματα. 

4. Βιβλιογραφία. 

 Οι παραπομπές που γίνονται από το κείμενο του άρθρου προς τη Βιβλιογραφία 
εξαρτώνται από το στυλ βιβλιογραφίας του περιοδικού, π.χ. με το στυλ APA είναι: 
Σύμφωνα με την Φραγκουδάκη (1998) η κοινωνική ανισότητα …. / Σύμφωνα με 
πρόσφατες μελέτες (Παπαδάκης κ.α., 2004 ; Luijten-Lub et al., 2005) η εκπαίδευση 
ενηλίκων ………. 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Δομή Επιστημονικού Άρθρου (και επιστημονικής εργασίας) 
 

Εξαρτάται από τις οδηγίες προς τους συγγραφείς του περιοδικού που θα δημοσιεύσει το 
άρθρο.  
Επιστημονικά άρθρα δημοσιεύονται επίσης και σε άλλα τεκμήρια όπως τα Πρακτικά των 
συνεδρίων. 



Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

APA Documentation Guide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://writing.wisc.edu/Handbook/DocAPA.html 



Assignment Calculator  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://foss4lib.org/package/assignment-calculator 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Ελεύθερο εργαλείο σύνταξης βιβλιογραφικών παραπομπών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.easybib.com/ 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Ελεύθερη εφαρμογή για ερευνητική δραστηριότητα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zotero.org/  

http://www.zotero.org/
http://www.zotero.org/


Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Ελεύθερη εφαρμογή πληροφοριακής παιδείας              1/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://orion.lib.teithe.gr  

http://orion.lib.teithe.gr/


Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Ελεύθερη εφαρμογή πληροφοριακής παιδείας              2/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

 Η online πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς καταλόγους & στις 
πληροφοριακές πηγές μπορεί να είναι: 

1. Ελεύθερη για όλους (OPAC, Κατάλογος Περιοδικών Εκδόσεων - 
Έντυπα Περιοδικά 

2. Περιορισμένη μόνο για την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΠΘ (με ή 
χωρίς χρήση κωδικών πρόσβασης ανάλογα με την πηγή). Αυτή 
επιτυγχάνεται: 

1. Από χώρο του ΠΘ μέσω IP αναγνώρισης του Η/Υ (εργαστήρια, 
γραφεία, βιβλιοθήκη) 

2. Από το σπίτι ή αλλού μέσω dial up σύνδεσης με το ΠΘ, ή 
σύνδεσης μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου [VPN]).  
Αρμόδια υπηρεσία: Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής 
http://www.noc.uth.gr/?q=el/node/157 

Πρότυπο 2: Αποτελεσματική πρόσβαση στην απαιτούμενη 
πληροφόρηση 

http://www.noc.uth.gr/?q=el/node/157


Πρόσβαση σε Βιβλία και άλλες μονογραφίες  

Ηλεκτρονικός Κατάλογος ΥΒΠΠΘ (OPAC)   
  

 Γνωρίζω τα βιβλιογραφικά στοιχεία 

 Γνωρίζω λέξεις κλειδιά 
 

 Αναζήτηση με Boolean Logic (τελεστές And, Or, And Not) μέσω του 
web site της ΥΒΠΠΘ: http://www.lib.uth.gr 
 

   Συμβατικό υλικό 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Πρότυπο 2: Αποτελεσματική πρόσβαση στην απαιτούμενη 
πληροφόρηση 

http://www.lib.uth.gr/


Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Δομή δικτυακού τόπου (web site) Βιβλιοθήκης (http://www.lib.uth.gr) 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Βασικό εργαλείο για αναζήτηση πηγών 
& εντοπισμό-ανάκτηση τεκμηρίων 

3 κύριες ενότητες: 

Αναζήτηση πληροφοριακών πηγών 

Πληροφορίες (για τη Βιβλιοθήκη) 

Υπηρεσίες (Βιβλιοθήκης) 

 συν: 
• Νέα Βιβλιοθήκης 

 

• ΣΕΑΒ | Acadelib 
 

• Intranet 

καθώς και (υποστήριξη χρηστών): 
Βοήθεια – Οδηγός Υπηρεσιών 
Επικοινωνία (με τη Βιβλιοθήκη) 
 (Πως θα βρείτε [τεκμήρια]) 

 

http://www.lib.uth.gr/


Από την αρχική 
σελίδα του δικτυακού 

τόπου της ΒΠΠΘ 
www.lib.uth.gr  

 
επιλέγουμε τον 

σύνδεσμο 
 

Κατάλογος 
Βιβλιοθήκης 

(OPAC) 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

 Παρουσίαση του ηλεκτρονικού καταλόγου 
Η πρόσβαση  

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

http://www.lib.uth.gr/


Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Από την επόμενη 
σελίδα επιλέγουμε 

τον σύνδεσμο  
 
 

Εισαγωγή στον 
Κατάλογο 

Βιβλιοθήκης 
(OPAC) 

 

Παρουσίαση του ηλεκτρονικού καταλόγου 
Η πρόσβαση  

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Από την επόμενη 
σελίδα επιλέγουμε 

τον σύνδεσμο 
 

Συλλογικός 
Κατάλογος 

 
 ή  
 

Υποκατάλογος 
της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης 

Παρουσίαση του ηλεκτρονικού καταλόγου 
Η πρόσβαση  

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 



Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Παρουσίαση του ηλεκτρονικού καταλόγου 
Η απλή αναζήτηση  

Στη επόμενη σελίδα 
 

 εισάγουμε 
ερώτημα 

αναζήτησης  
 

π.χ. οποιοδήποτε 
τεκμήριο που 

περιλαμβάνει τη 
λέξη  

 
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 



Η επόμενη σελίδα  
μας δίνει τα 

αποτελέσματα της 
αναζήτησής μας 

 
π.χ. 42 τεκμήρια 
που περιέχουν 

τη λέξη  
 

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
 

Επιλέγουμε μια 
εγγραφή για να 

δούμε 
περισσότερες 
πληροφορίες 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων  
Παρουσίαση του ηλεκτρονικού καταλόγου 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 



Η επόμενη σελίδα  
μας δίνει 

λεπτομέρειες για 
το συγκεκριμένο 

τεκμήριο  
 

θέση 
κατάσταση 

ταξ. αριθμός 
 
 

 Αν επιλέξουμε το 
σύνδεσμο 

 
Αποτελέσματα 
Αναζήτησης  

 
Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Παρουσίαση του ηλεκτρονικού καταλόγου 
Τα στοιχεία της εγγραφής  

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 



Επιστρέφουμε στη 
σελίδα των 

αποτελεσμάτων 
της αρχικής 

αναζήτησής μας 
 
 
 

Επιλέγουμε την 
τρίτη εγγραφή 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων  
Παρουσίαση του ηλεκτρονικού καταλόγου 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 



Βλέπουμε ότι 
υπάρχουν δύο 
αντίτυπα του 
βιβλίου στα 
ράφια 
 
Από τον ταξ. 
αρ. του βιβλίου 
μπορούμε να 
εντοπίσουμε σε 
ποια αίθουσα 
και ποιο 
βιβλιοστάσιο 
βρίσκεται  

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Παρουσίαση του ηλεκτρονικού καταλόγου 
Τα στοιχεία της εγγραφής  

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 



 
 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 



Ταξιθέτηση στα ράφια 
(ταξιθετικοί αριθμοί)   από αριστερά προς τα δεξιά & από πάνω προς τα κάτω 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 



Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Σήμανση - Θέματα συλλογής  

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 



Πρόσβαση σε Βιβλία και άλλες μονογραφίες    
  
 

 EBSCO eBook Collection (πρώην NetLibrary) 
 Γνωρίζω τα βιβλιογραφικά στοιχεία 

 Γνωρίζω λέξεις κλειδιά 
 

 Αναζήτηση με Boolean Logic (τελεστές And, Or, And Not) μέσω του 
web site της ΥΒΠΠΘ: http://www.lib.uth.gr 
 

Ψηφιακό υλικό 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Πρότυπο 2: Αποτελεσματική πρόσβαση στην απαιτούμενη 
πληροφόρηση 

http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/ntl.asp
http://www.lib.uth.gr/


Από την αρχική 
σελίδα του δικτυακού 

τόπου της ΒΠΠΘ 
www.lib.uth.gr  

 
επιλέγουμε τον 

σύνδεσμο 
 

EBSCO eBook 
Collection 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

 Παρουσίαση της NetLibrary 
Η πρόσβαση  

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

http://www.lib.uth.gr/
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/ntl.asp
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/ntl.asp


Από την αρχική 
σελίδα του δικτυακού 

τόπου της ΒΠΠΘ 
www.lib.uth.gr  

 
επιλέγουμε τον 

σύνδεσμο 
 

EBSCO eBook 
Collection 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

 Παρουσίαση της NetLibrary 
Η πρόσβαση  

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

http://www.lib.uth.gr/
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/ntl.asp
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/ntl.asp


Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Αναζήτηση – Επιλογή γλώσσας 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Η αναζήτηση (Advanced Search) 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Στα πεδία 
αναζήτησης 

εισάγουμε όρους 
αναζήτησης π.χ. 

 
Collaborative 

learning 



Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Η εμφάνιση – επιλογή αποτελεσμάτων 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Επιλέγουμε το 
βιβλίο που 
επιθυμούμε 

κάνοντας κλίκ 
στον τίτλο του 

βιβλίου  



Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Η βιβλιογραφική εγγραφή του e-book – επιλογή πλήρους 
κειμένου  

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Η πλοήγηση στο πλήρες κείμενο 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Πρόσβαση σε περιοδικές εκδόσεις 

1. Γνωρίζω τα βιβλιογραφικά στοιχεία του περιοδικού   
 Εργαλείο αναζήτησης: Κατάλογος Περιοδικών Εκδόσεων ΒΠΘ  
 

 
 
 Συμβατικό υλικό Ψηφιακό υλικό 

Αναζήτηση μέσω του web site της βιβλιοθήκης: http://www.lib.uth.gr 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Πρότυπο 2: Αποτελεσματική πρόσβαση στην απαιτούμενη 
πληροφόρηση 

http://www.lib.uth.gr/


Από την αρχική 
σελίδα του δικτυακού 

τόπου της ΒΠΠΘ 
www.lib.uth.gr 
επιλέγουμε τον 

σύνδεσμο 
 

Κατάλογος 
Περιοδικών 
Εκδόσεων 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

 Παρουσίαση του καταλόγου περιοδικών 
Η πρόσβαση  

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

http://www.lib.uth.gr/


Σε αυτή τη σελίδα  
στην ενότητα  

Έντυπα Περιοδικά 
βλέπουμε τους δύο 
τρέχοντες τρόπους 

αναζήτησης των τίτλων 
των έντυπων 
περιοδικών.  

Σύντομα η αναζήτηση 
θα γίνεται από το 

σύστημα A-to-Z μαζί 
με τα ηλεκτρονικά 

περιοδικά  
 
 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

 Παρουσίαση του καταλόγου περιοδικών 
Η πρόσβαση στα έντυπα περιοδικά  

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Έντυπα Περιοδικά 
1. Μέσω του 

ηλεκτρονικού 
καταλόγου OPAC της 
Βιβλιοθήκης 
(τρέχουσα κάλυψη 
που δεν περιλαμβάνει 
ορισμένα μεμονωμένα 
τεύχη καθώς και τα 
ηλεκτρονικά 
περιοδικά) 

2. Μέσω του παλιού 
συστήματος 
αναζήτησης έντυπων 
περιοδικών 
(περιλαμβάνει και τα 
μεμονωμένα τεύχη, 
αλλά έχει σταματήσει 
να ενημερώνεται το 
2011 και θα 
καταργηθεί) 
 
 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

 Παρουσίαση του καταλόγου περιοδικών 
Η πρόσβαση στα έντυπα περιοδικά  

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Από σελίδα του 
καταλόγου των 

περιοδικών 
επιλέγουμε τον 

σύνδεσμο 
 
 

Ηλεκτρονικά 
Περιοδικά 

 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

 Παρουσίαση του καταλόγου περιοδικών 
Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά  

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Από την επόμενη 
σελίδα επιλέγουμε 

τον σύνδεσμο 
 

Εισαγωγή στον 
Κατάλογο 

Ηλεκτρονικών 
(Online) Περιοδικών 

 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

 Παρουσίαση του καταλόγου περιοδικών 
Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά  

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Στη επόμενη σελίδα 
 

 εισάγουμε 
ερώτημα 

αναζήτησης με τον 
τίτλο του 

περιοδικού  
 

 ECONOMICS OF 
EDUCATION 

REVIEW 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

 Παρουσίαση του καταλόγου περιοδικών 
Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά  

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Στην επόμενη σελίδα 
 

Βλέπουμε τα 
αποτελέσματα της 

αναζήτησης  
και επιλέγουμε τον 
εκδότη / πάροχο 
του περιοδικού 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

 Παρουσίαση του καταλόγου περιοδικών 

Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά  

 
 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



 

2. Γνωρίζω λέξεις κλειδιά 
 Εργαλείο αναζήτησης: Βάσεις δεδομένων π.χ. SCOPUS 

 

Συμβατικό υλικό & Ψηφιακό υλικό 

 
Αναζήτηση μέσω του web site της ΥΒΠΠΘ: http://www.lib.uth.gr 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Πρόσβαση σε περιοδικές εκδόσεις 

Πρότυπο 2: Αποτελεσματική πρόσβαση στην απαιτούμενη 
πληροφόρηση 

http://www.lib.uth.gr/


Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

 Παρουσίαση των βάσεων δεδομένων 

Η πρόσβαση στη SCOPUS  

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Από την αρχική 
σελίδα του δικτυακού 

τόπου της ΒΠΠΘ 
www.lib.uth.gr 
επιλέγουμε τον 

σύνδεσμο 
 

SCOPUS 

http://www.lib.uth.gr/


Από την επόμενη 
σελίδα επιλέγουμε 

τον σύνδεσμο 
 

Εισαγωγή στο 
Σύστημα SCOPUS 

 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

 Παρουσίαση των βάσεων δεδομένων 

Η πρόσβαση στη SCOPUS  



Για αναζήτηση 
μπορούμε να 
επιλέξουμε … 

 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

 Παρουσίαση των βάσεων δεδομένων 

Η πρόσβαση στη SCOPUS  



Πρόσβαση σε έγγραφα διαδικτύου (web documents) 

1. Γνωρίζω τα βιβλιογραφικά στοιχεία του δημοσιευμένου 
εγγράφου 

2. Γνωρίζω λέξεις κλειδιά 
 Εργαλείο αναζήτησης: Μηχανές Αναζήτησης (Search Engines) 

                       π.χ. Google, Scholar Google 
 
 

 
 
Αναζήτηση με Boolean Logic (τελεστές And, Or, And Not) 
 

Σύνδεσμοι: 
http://www.e-yliko.gr/htmls/pc_use/searches.aspx 
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/SearchEngines.html 

Ψηφιακό υλικό 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Πρότυπο 2: Αποτελεσματική πρόσβαση στην απαιτούμενη 
πληροφόρηση 

http://www.e-yliko.gr/htmls/pc_use/searches.aspx
http://www.e-yliko.gr/htmls/pc_use/searches.aspx
http://www.e-yliko.gr/htmls/pc_use/searches.aspx
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/SearchEngines.html


Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Google scholar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://scholar.google.com/  

http://scholar.google.com/


Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Google books 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://books.google.com/ 

 

http://books.google.com/


Εγκυρότητα (αξιολόγηση) περιεχομένου τεκμηρίου: 
1. URL (οι αξιόπιστες διευθύνσεις προέρχονται κυρίως από 

Πανεπιστήμια [π.χ. www.uth.gr, www.----.edu, www.---
ac.uk], κρατικά web sites, ή sites αναγνωρισμένων 
οργανισμών) – Προσοχή στα προσωπικά sites 

2. Υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία του συγγραφέα της ιστοσελίδας 
(ονοματεπώνυμο, θέση εργασίας, κλπ.) και είναι εμφανής η 
σχέση του συγγραφέα με το αντικείμενο του εγγράφου 
(υπάρχει βιογραφικό, τίτλοι εργασιών του, σύνδεσμοι προς 
άλλα σχετικά sites/ιστοσελίδες) ;  

3. Υπάρχει πληροφορία για την ημερομηνία έκδοσης ή/και 
τελευταίας ανανέωσης της ιστοσελίδας ; 

 
Σύνδεσμοι: 
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.html 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

http://www.uth.gr/
http://www.----.edu/
http://www.---ac.uk/
http://www.---ac.uk/
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.html


Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Πρόσβαση σε περιβάλλοντα ταυτόχρονης αναζήτησης 
πηγών (Muse - EDS) 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



 
Μέσω της εφαρμογής 
MUSE δίνεται η 
δυνατότητα 
ταυτόχρονης 
αναζήτησης όλων των 
ηλεκτρονικών 
καταλόγων και πηγών 
της Βιβλιοθήκης, καθώς 
και εξωτερικών πηγών, 
από ενιαίο περιβάλλον 
αναζήτησης 
 
Έτσι κάνοντας μόνο μία 
αναζήτηση για ένα θέμα 
που σας ενδιαφέρει θα 
μπορείτε να εντοπίζετε 
ταυτόχρονα σχετικά 
βιβλία, περιοδικά, 
άρθρα περιοδικών κλπ.  
 
 
 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Παράδειγμα 
επιλογής 
Βάσεων 

Δεδομένων 
στις οποίες 
θα γίνεται η 
ταυτόχρονη 
αναζήτηση 

Επιλέξτε τη Σύνθετη Αναζήτηση για 
να ελέγχετε καλύτερα  τους όρους 

και τα αποτελέσματα της αναζήτησης 
των  διαθέσιμων πηγών 

Επιλέξτε 
κατηγορία 

πηγών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Πρόσβαση στο περιβάλλον ταυτόχρονης αναζήτησης 
πηγών “MUSE” (πιλοτικό) 



Μέσω της πιλοτικής 
πρόσβασης τα μέλη του ΠΘ 
θα μπορούν να δοκιμάσουν 
το ενιαίο περιβάλλον 
ταυτόχρονης αναζήτησης 
έντυπων και ηλεκτρονικών 
πηγών πλήρους κειμένου 
της Βιβλιοθήκης του ΠΘ.  
 
Για τη πιλοτική λειτουργία 
στην πλατφόρμα έχουν 
εισαχθεί οι εγγραφές του 
Ηλεκτρονικού Καταλόγου 
της Βιβλιοθήκης (OPAC) 
και οι περισσότερες 
ηλεκτρονικές πηγές από το 
σύνολο των διαθέσιμων 
στα μέλη του Ιδρύματος, 
ενώ η αναζήτηση μπορεί να 
γίνει και στην ελληνική 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Πρόσβαση στο περιβάλλον ταυτόχρονης αναζήτησης 
πηγών “EDS” 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/opac.asp
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/opac.asp


 Κέντρο οργάνωσης και συντονισμού 
όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται 
από το σύστημα βιβλιοθηκών του ΠΘ.  

 Αίθουσες βιβλιοστασίων, πληροφοριακών 
υλικών, περιοδικών, γκρίζας 
βιβλιογραφίας, οπτ/κών υλικών, 
ανάγνωσης και Η/Υ 

 Αίθουσα για την υποστήριξη ατόμων με 
προβλήματα όρασης  

 Αίθουσα τηλεκπαίδευσης - τηλεδιάσκεψης 
και σεμιναρίων 

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΠΘ 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 



 Αποτελείται από την Κεντρική 
Βιβλιοθήκη στο Βόλο και τα 
Παραρτήματά της στο Βόλο, στη 
Λάρισα, στα Τρίκαλα και στην 
Καρδίτσα 
 

 Η συλλογή αποτελείται από υλικό 
επιστημονικού αντικειμένου όλων 
των Τμημάτων του ΠΘ 
 

 Στα Παραρτήματά της 
συγκαταλέγεται και το Λαογραφικό 
Κέντρο Κίτσου Μακρή στο Βόλο 

Η Χωροταξία 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη 



Τι περιλαμβάνει;   

 Μονογραφίες (72.300 τεκμήρια)  
 Πρόσβαση σε online ηλεκτρονικά επιστημονικά 

περιοδικά (23.000)  [συνδρομές σε 18.000 
ηλεκτρονικά και 460 έντυπα περιοδικά]  

 Βάσεις δεδομένων 
 E-Books (12.500) 
 Κείμενα ελληνικής γραμματείας (12.000) 
 Οπτικοακουστικό υλικό 
 Την ειδική συλλογή Γκρίζας Βιβλιογραφίας 

(πτυχιακές, διατριβές, υλικά συνεδρίων) 

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 



Οι Υπηρεσίες 

 Υπηρεσία Δανεισμού 
 Υπηρεσία Διαδανεισμού  
 Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές 
 Πληροφοριακή Υποστήριξη – 

Εκπαίδευση Χρηστών 
 Υποστήριξη ΑΜΕΑ σε συνεργασία με 

την υπηρεσία του πανεπιστημίου: 
http://prosvasi.uth.gr 

 Αίθουσες Μελέτης 
 Χρήση Υπολογιστικού Εξοπλισμού 
 Φωτοαντίγραφα  

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

http://prosvasi.uth.gr/


Εγγραφή & Ταυτότητα μέλους 
Κανονισμός Λειτουργίας  

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

 Πρόσβαση στους χώρους προς το παρόν ελεύθερη για όλους (μέλη και μη 
μέλη Βιβλιοθήκης)   

 Παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών μόνο στα μέλη της Βιβλιοθήκης  
 Μέλη Βιβλιοθήκης (Εσωτερικά [ΠΘ] – Εξωτερικά [εκτός ΠΘ]) με εγγραφή για 

την έκδοση ταυτότητας μέλους 
 Έκδοση ταυτότητας μέλους (για τους φοιτητές) στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και 

σε οποιοδήποτε Παράρτημά της μετά από: 
 παρακολούθηση σεμιναρίου χρήσης των υπηρεσιών της 
 υποβολή αίτησης 
 επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας 
 προσκόμιση φωτογραφίας 
 (λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΠΘ: ………@...uth.gr) 

 Η ταυτότητα μέλους δεν μεταβιβάζεται 
 Η υποβολή της αίτησης σημαίνει την πλήρη αποδοχή των όρων του 

Κανονισμού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης εκ μέρους του αιτούντος 



Δανεισμός Υλικού  

 Προπτυχιακοί φοιτητές: 10 τεκµήρια για 21 ηµέρες 
 

 Μεταπτυχιακοί φοιτητές: 10 τεκµήρια για 28 ηµέρες 
 

 Υποψήφιοι διδάκτορες του ΠΘ: 15 τεκµήρια για 28 ηµέρες 

 Διδακτικό προσωπικό ΠΘ: 15 τεκµήρια για 35 ηµέρες 
 

 Προσωπικό ΠΘ: 5 τεκµήρια για 21 ηµέρες 
 

 Ερευνητές εκτός ΠΘ: 10 τεκµήρια για 28 ηµέρες 
 

 Εξωτερικό κοινό: 5 τεκµήρια για 14 ηµέρες 

Κανονισμός Λειτουργίας  

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 



Ανανέωση Δανεισμού  
 Μέχρι τρεις φορές διαδοχικά και με προϋποθέσεις 
 Με επιτόπια επίδειξη της ταυτότητας μέλους ή τηλεφωνικά στο 

παράρτημα που έγινε ο δανεισμός 
 Ανανέωση σε ληξιπρόθεσμο υλικό γίνεται μόνο αν καταβληθεί το 

σχετικό πρόστιμο 
 

 

Κανονισμός Λειτουργίας  

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

 Το ύψος των προστίμων καθορίζεται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης. Αυτήν την 
περίοδο η αξία του προστίµου ανέρχεται σε 30 λεπτά την ηµέρα για 
κάθε ένα ληξιπρόθεσµο τεκμήριο 

 Η έγκαιρη επιστροφή του υλικού είναι αποκλειστική ευθύνη των μελών 
της Βιβλιοθήκης. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης δεν υποχρεούται να 
ειδοποιήσει τα μέλη για υλικό που έχουν δανειστεί και έχει λήξει η 
ημερομηνία επιστροφής του (ληξιπρόθεσμο υλικό) 

Πρόστιμα Καθυστερημένης Επιστροφής 



Κρατήσεις Υλικού  

 Όλη η συλλογή "Κανονικής ∆ιάρκειας ∆ανεισµού" µπορεί να 
δανείζεται µετά από κράτηση 
 

 Ο αριθµός των κρατήσεων δεν πρέπει να ξεπερνά το 40% 
του συνόλου του υλικού που δικαιούται να δανειστεί το κάθε 
µέλος (έως 4 τεκμήρια για τους φοιτητές) 
 

 Οι κρατήσεις γίνονται επιτόπια ή τηλεφωνικά και ισχύει πάντα 
η σειρά προτεραιότητας 
 

 Η χρονική διάρκεια που µπορεί ένα τεκµήριο να µένει κρατηµένο 
είναι τρεις (3) ηµερολογιακές ηµέρες, ενώ ο μέγιστος 
αριθμός μελών που μπορούν να κάνουν κράτηση για κάθε ένα 
τεκμήριο είναι τρία (3). 

Κανονισμός Λειτουργίας  

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 



Κανόνες Συμπεριφοράς  
 Τήρηση ησυχίας και οδηγιών προσωπικού βιβλιοθήκης 
 Όχι κινητά, τρόφιμα, ποτά 
 Όχι κάπνισμα 
 Μην γράφετε στα βιβλία  
 Μην επανατοποθετείτε τα τεκμήρια μόνοι σας στα 

ράφια, αφήστε τα πάνω στα τραπέζια ανάγνωσης 
 Αντικλεπτικό σύστημα και κάμερες ασφαλείας 
 Φροντίζετε οι ίδιοι για την ασφάλεια των προσωπικών σας 

αντικειμένων 

Χαμένο και Φθαρμένο Υλικό  
 Αναφορά στο προσωπικό 
 Υποχρέωση για αντικατάσταση ή καταβολή των εξόδων 

αντικατάστασης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Κανονισμός Λειτουργίας  



Υπηρεσία Διαδανεισμού 

 Άμεση πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό 
που δεν περιλαμβάνεται στη συλλογή της 

 Εντοπισμός και μεταφορά υλικού από 
βιβλιοθήκες της Ελλάδας, του εξωτερικού 
αλλά και από τα παραρτήματα της ΒΠΠΘ 

 Προϋπόθεση η συμπλήρωση και κατάθεση 
αίτησης (έντυπης ή online) από τα μέλη της 
Βιβλιοθήκης με τα βιβλιογραφικά στοιχεία 
του υλικού 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/ill.asp


Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Πρόσβαση στην υπηρεσία E-Class 

H πλατφόρμα e-class 
υποστηρίζει την 
ηλεκτρονική οργάνωση, 
αποθήκευση και 
παρουσίαση του 
εκπαιδευτικού υλικού, 
που προσφέρεται σήμερα 
στους εκπαιδευόμενους 
με παραδοσιακά μέσα 
(βιβλία, σημειώσεις, 
κλπ.), σε ψηφιακή μορφή 
άμεσα προσβάσιμη από 
τo Διαδίκτυο 



Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Πρόσβαση στην υπηρεσία E-Class 



Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Πρόσβαση στην υπηρεσία E-Class 



Ο ρόλος του προσωπικού της Βιβλιοθήκης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

1. Οργάνωση του υλικού της συλλογής 

 Επιλογή (σε συνεργασία με διδάσκοντες) – Προμήθεια – Βιβλιοθηκονομική 
Επεξεργασία – Ταξιθέτηση 

2. Υποστήριξη μελών (υπηρεσίες προς τα μέλη) άμεση ή έμμεση 
     Προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση εξοπλισμού 
 Δανεισμός – Διαδανεισμός (για υλικό που δεν υπάρχει στη Βιβλιοθήκη) 
 Ανάπτυξη δικών της online εφαρμογών (π.χ. κατάλογοι, βάσεις δεδομένων, 

εργαλεία αναζήτησης κλπ.), σύνταξη οδηγών χρήσης υπηρεσιών κλπ. και 
προσφορά τους μέσω του Web site της (το οποίο ανανεώνεται συχνά σε 
περιεχόμενο) 

 Συνεχής ανάπτυξη και διαχείριση του Δικτυακού της τόπου (Ιστοτόπου: Web site)  
 Παροχή άμεσων πληροφοριών για το χώρο και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης 
 Εκπαιδευτικά σεμινάρια για το χώρο και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης 
 Επί τόπου υποστήριξη στη βιβλιογραφική έρευνα των μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



 

 
 

 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

 Στόχος των σεμιναρίων είναι η απόκτηση από τα μέλη της Βιβλιοθήκης των 
δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να είναι κατά το δυνατόν ανεξάρτητοι και 
αυτοεξυπηρετούμενοι στην αναζήτηση και τον εντοπισμό των τεκμηρίων που 
τους ενδιαφέρουν. 

 
Πότε χρειάζεται να απευθύνεστε στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης: 
 
• Για να δανειστείτε υλικό της Βιβλιοθήκης ή για να διαδανειστείτε [από άλλες 

Βιβλιοθήκες] υλικό που δεν υπάρχει στη Βιβλιοθήκη 
• Για να λύσετε κάποια απορία σας που δεν καλύφθηκε από το περιεχόμενο των 

σεμιναρίων 
• Για να επισημάνετε κάποιο πρόβλημα σχετικό με τη λειτουργία της 

Βιβλιοθήκης 
• Για την υποστήριξη της βιβλιογραφικής σας έρευνας όταν φθάσει σε κάποιο 

σημείο στο οποίο δεν σας αρκούν οι πληροφορίες και η εκπαίδευση που 
λάβατε στη διάρκεια των σεμιναρίων 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Στο κάτω μέρος της 
αρχικής σελίδας αν 
πατήσετε το 
σύνδεσμο Βοήθεια- 
Οδηγός Υπηρεσιών 
θα μεταφερθείτε 
στην αρχική σελίδα 
της Βοήθειας 
 
Από το πάνω δεξί 
μέρος της αρχικής 
σελίδας (Home Page) 
της Βιβλιοθήκης 
μπορείτε να 
διαλέξετε έναν από 
τους γρήγορους 
συνδέσμους Πως θα 
βρείτε  για να δείτε 
απαντήσεις σε 
συχνές ερωτήσεις 
όπως π.χ. "Πως θα 
βρείτε βιβλία " 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 
 

Βοήθεια  - Οδηγοί υπηρεσιών – FAQs του website 



Η Βοήθεια ακολουθεί τη 
δομή του υπόλοιπου site 
(δηλ. χωρίζεται σε μέρη 
για τις Υπηρεσίες, την 
Αναζήτηση σε 
Πληροφοριακές Πηγές 
κλπ.).  Πατώντας τους 
ανάλογους συνδέσμους 
έχετε πρόσβαση στους 
οδηγούς των διάφορων 
υπηρεσιών   
 
Πατήστε το σύνδεσμο 
Ρωτήστε μας για να 
κάνετε ηλεκτρονικά μία 
ερώτηση (θα πάρετε 
απάντηση με e-mail) και 
το σύνδεσμο Αιτήσεις για 
να υποβάλλετε 
ηλεκτρονικά μία αίτηση  
 
Πατήστε το σύνδεσμο 
Συχνές Ερωτήσεις για να 
δείτε έτοιμες απαντήσεις 
σε συνηθισμένα 
ερωτήματα  

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Βοήθεια  - Οδηγοί υπηρεσιών – FAQs του website 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Αν είστε σε οποιαδήποτε 
άλλη ιστοσελίδα του 
website εκτός από την 
αρχική, τότε πατώντας 
τους συνδέσμους της 
Βοήθειας που βρίσκονται 
και στο πάνω και στο κάτω 
μέρος κάθε σελίδας θα 
μεταφερθείτε στις 
συγκεκριμένες ιστοσελίδες 
βοήθειας και οδηγών.  
Αν π.χ. είστε στην 
ιστοσελίδα για το Δανεισμό 
και πατήσετε είτε τον 
πάνω, είτε τον κάτω 
σύνδεσμο Βοήθειας 
θα πάτε στη σχετική 
ιστοσελίδα (θα τη δείτε 
στην επόμενη διαφάνεια) 
 
Αν η Βοήθεια δεν σας 
καλύπτει πατήστε τον 
πάνω ή τον κάτω 
σύνδεσμο  Επικοινωνία για 
να επικοινωνήσετε 
ηλεκτρονικά με τη 
Βιβλιοθήκη  

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Βοήθεια  - Οδηγοί υπηρεσιών – FAQs του website 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Εδώ βλέπετε την 
ιστοσελίδα βοήθειας 
για το Δανεισμό στην 
οποία φθάσαμε 
πατώντας το 
σύνδεσμο Βοήθεια 
από την ιστοσελίδα 
του Δανεισμού. 
 
 
Αν το κείμενο της 
βοήθειας δεν σας 
καλύπτει μπορείτε να 
πατήσετε το 
σύνδεσμο  
Επικοινωνία για να 
επικοινωνήσετε 
ηλεκτρονικά με τη 
Βιβλιοθήκη (επόμενη 
διαφάνεια) 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Βοήθεια  - Οδηγοί υπηρεσιών – FAQs του website 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



 
 
 
Από την ιστοσελίδα της 
Online Επικοινωνίας με 
τη Βιβλιοθήκη έχετε 
τρεις (3) επιλογές:  
 
 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Βοήθεια  - Οδηγοί υπηρεσιών – FAQs του website 

Να κάνετε ερωτήματα 
και προτάσεις προς τη 
Βιβλιοθήκη 24 ώρες το 
24ωρο [θα λάβετε 
απάντηση με e-mail 
συνήθως την επόμενη 
ή μεθεπόμενη 
εργάσιμη ημέρα]  
 
Να υποβάλλετε 
αιτήσεις προς τη 
Βιβλιοθήκη 
 
Να δείτε έτοιμες 
απαντήσεις στα πιο 
συχνά ερωτήματα 
(FAQs) που 
υποβάλλουν τα μέλη 
 
 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Στους χώρους της Κεντρικής Βιβλιοθήκης λειτουργεί δίκτυο Ασύρματης 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Το δίκτυο παρέχει στα μέλη της πανεπιστημιακής 
κοινότητας, αλλά και σε χρήστες της Βιβλιοθήκης, δυνατότητα για ασύρματη 
πρόσβαση (Wi-Fi): 

 στις υπηρεσίες και στα εργαλεία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας 

 στις δικτυακές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 στο Διαδίκτυο  

 
Η εμβέλειά του καλύπτει όλους τους χώρους των αναγνωστηρίων, σε όλους τους 
ορόφους του κτιρίου (προσωρινά και για τεχνικούς λόγους ο 4ος όροφος δεν 
καλύπτεται)  
 

Για πρόσβαση στο δίκτυο κάντε σύνδεση (connect) στο uthlib_free 

Ασύρματη σύδεση 

Χρήση ασύρματου δικτύου στην Κεντρική 
Βιβλιοθήκη 



Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

1. Κάντε κλικ (πατήστε) το 
αρχείο που θέλετε να 
κατεβάσετε (π.χ. το 
αρχείο NetLibrary.pdf) 

2. Στο μικρότερο παράθυρο 
που θα ανοίξει επιλέξτε το 
κουμπί Save to Disk και 
μετά το ΟΚ για να σωθεί 
το αρχείο σας στο 
Desktop  

[μόνο στην αίθουσα Η/Υ Δ2]  

Χρήση Η/Υ στην Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Κατέβασμα (download) από Internet και μεταφορά αρχείων σε USB memory stick 

 



[μόνο στην αίθουσα Η/Υ Δ2]  

Χρήση Η/Υ στην Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Κατέβασμα (download) από Internet και μεταφορά αρχείων σε USB memory stick 

 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

1. Μόλις βάλετε το USB σας 
στην κατάλληλη θύρα 
εμφανίζεται στη 2η σειρά 
αριστερά το σχετικό 
εικονίδιο με μορφή 
φακέλου, ενώ δίπλα του 
υπάρχει το αρχείο 
NetLibrary.pdf που ήδη 
έχουμε σώσει. 

2. Κάντε διπλό κλικ στο 
εικονίδιο του USB (αυτό 
που μοιάζει με φάκελο) και 
στο παράθυρο που θα 
ανοίξει σύρετε το εικονίδιο 
του pdf αρχείου σας 

3. Θα εμφανιστεί ένα 
μικρότερο παράθυρο με 4 
επιλογές – διαλέξτε το 
Αντιγραφή εδώ ή το 
Μετακίνηση εδώ για να 
σώσετε το αρχείο σας 



[στις αίθουσες συλλογής] 
Χρήση Η/Υ στην Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Στις αίθουσες συλλογής: μόνο για αναζήτηση των 
καταλόγων της Βιβλιοθήκης (μονογραφίες – περιοδικά) 
[12 Η/Υ σε 4 ορόφους] 

 

 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Σε αυτούς τους Η/Υ:  
1. Μπορείτε μόνο να  

αναζητείτε τους 
καταλόγους έντυπου 
υλικού της Βιβλιοθήκης 
και αν θέλετε να δείτε 
και άλλα μέρη του 
website της Βιβλιοθήκης 

2. Δεν μπορείτε 
I.Να κατεβάζετε και να 

σώζετε αρχεία 
II.Να μεταβείτε σε 

άλλα site στο 
Internet 
πληκτρολογώντας 
την ηλεκτρονική τους 
διεύθυνση 



[στις αίθουσες συλλογής] 
Χρήση Η/Υ στην Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Στις αίθουσες συλλογής: μόνο για αναζήτηση των καταλόγων της 
Βιβλιοθήκης (μονογραφίες – περιοδικά) [12 Η/Υ σε 4 ορόφους] 
Σε αυτούς τους Η/Υ δεν δίνεται η δυνατότητα να κατεβάζετε αρχεία  αλλά 
μόνο να αναζητείτε τους καταλόγους) 
 

 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Με διπλό κλικ στο 
εικονίδιο ΕΝΤΥΠΑ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ μπορείτε να 
βρείτε τα διαθέσιμα 
τεύχη των έντυπων 
περιοδικών 

Με διπλό κλικ στο 
εικονίδιο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ θα 
μεταφερθείτε στο online 
σύστημα αναζήτησης 
(OPAC) με το οποίο 
μπορείτε να αναζητήσετε 
και να βρείτε βιβλία και 
άλλο υλικό που 
βρίσκεται στη 
Βιβλιοθήκη 



 Σήμανση κτιρίου (διαδρόμους) 
 Τομή του κτιρίου 
 Κατόψεις ορόφων 
 Συλλογές & υπηρεσίες 
 Πίνακες θεματικής κατανομής 

 Σήμανση αιθουσών (βιβλιοστάσια) 
 Σχεδιαγράμματα κίνησης & θεματικές 

περιοχές 

 Σήμανση συλλογής (ράφια) 
 Διαθέσιμο υλικό 
 Θεματικές ταμπέλες 
 Ταμπέλες ταξινόμησης 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Η Σήμανση στη Κεντρική Βιβλιοθήκη 



Τομή κτιρίου 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Η Σήμανση στη Κεντρική Βιβλιοθήκη 



Κάτοψη ορόφου 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Η Σήμανση στη Κεντρική Βιβλιοθήκη 



Σήμανση - Στα βιβλιοστάσια 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Η Σήμανση στη Κεντρική Βιβλιοθήκη 



Ωράριο Λειτουργίας 

ΒΠΠΘ ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  Δευτέρα - Παρασκευή 8:15 - 20:00 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ     

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 - 15:00 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  Δευτέρα - Παρασκευή 8:15 - 17:45 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - 
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

Δευτέρα 
 

Τρίτη - Παρασκευή 

7:30 - 15:30 
 

9:00 - 17:00 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

Δευτέρα - Πέμπτη  8:00 - 15:00 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 - 20:00 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΤΣΟΥ 
ΜΑΚΡΗ 

Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 - 14:30 

Ώρες κοινού: 8:30-12:30  

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Εκπαίδευση Μελών 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 



Σας ευχαριστούμε για την 
συμμετοχή σας 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης - Τομέας Εκπαίδευσης 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Διεύθυνση: Μεταμορφώσεως 2 & Δημητριάδος, 383 33 Βόλος 

Τηλέφωνα: 24210-06300 - 1 

Fax: 24210-06345 

E-mail : libinfo@lib.uth.gr 
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