
Πώς θα χρησιμοποιήσω: 
 τον κατάλογο βιβλιοθήκης (OPAC) 

 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 
 Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

http://www.digitalplan.gr/�


11.Προσθήκη τεκμηρίου στο καλάθι 

12.Εμφάνιση καλαθιού 

13.Προβολή πλήρους εγγραφής 

14.Αίτημα κράτησης τεκμηρίου 

15.Προσωποποιημένες υπηρεσίες 

16.Δημιουργία λογαριασμού 

17.Σύνδεση στον λογαριασμό 

18.Εμφάνιση λογαριασμού 

19.Ανανέωση δανεισμένων τεκμηρίων 

20.Στοιχεία επικοινωνίας 

                 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

Πως θα χρησιμοποιήσω τον OPAC 

1. Γνωριμία με τον OPAC 

2. Πρόσβαση στον OPAC 

3. Αναζήτηση με λέξη κλειδί 

4. Αναζήτηση με τίτλο 

5. Αναζήτηση με συγγραφέα 

6. Αναζήτηση με θέμα 

7. Η διεπαφή χρήστη του OPAC 

8. Αναζήτηση με εκδότη 

9. Σύνθετη αναζήτηση 

10.Προβολή αποτελεσμάτων 

 

Περιεχόμενα: 



 βιβλία 

 περιοδικά 

 διδακτορικές / μεταπτυχιακές / 

πτυχιακές εργασίες 

 ηλεκτρονικές πηγές 

 χάρτες  

 οπτικοακουστικά υλικά 

Χρησιμοποιήστε τον για 

να μάθετε ποιες 

πληροφοριακές πηγές  

υπάρχουν στη  

βιβλιοθήκη: 

                 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

Γνωριμία με τον OPAC (1/3) 



 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη  

 στα Παραρτήματά της 

 στις συλλογές τριάντα (30) επιπλέον 

Ελληνικών ακαδημαϊκών 

βιβλιοθηκών  

…για να πληροφορηθείτε 

που βρίσκονται οι πηγές 

που εντοπίσατε: 

                 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

Γνωριμία με τον OPAC (2/3) 

http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/loc.asp�
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/loc.asp�


                 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

Επιπλέον 

χρησιμοποιήστε τον για 

… 

 να αναζητήσετε πληροφοριακές πηγές 

 να αποθηκεύσετε τις αναζητήσεις σας 

 να διαχειριστείτε τα αποτελέσματά τους 

 να δείτε τους δανεισμούς σας 

 να ανανεώσετε ή να κρατήσετε 
δανεισμένο υλικό 

 να δείτε τα πρόστιμα σας 

Γνωριμία με τον OPAC (3/3) 



 Η πρόσβαση στον OPAC επιτυγχάνεται μέσω της 

αρχικής σελίδας του δικτυακού τόπου της 

Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΠΘ στην 

διεύθυνση: http://www.lib.uth.gr  
(κλικ στον σύνδεσμο:  OPAC – Κατάλογος Βιβλιοθήκης) 

 Εναλλακτικά από τη διεύθυνση:  

 http://opac.seab.gr/search~S11*gre 

                 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

Πρόσβαση στον OPAC 

http://www.lib.uth.gr/�
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/opac.asp�
http://opac.seab.gr/search~S11*gre�


Η διεπαφή χρήστη του OPAC 

                 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

Λογότυπο Συνδέσμου 
Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) 

Γραμμή πρόσβασης σε 
οδηγίες χρήσης & 

πληροφορίες του OPAC & 
επικοινωνία με τη ΒΚΠ 

Επιλογή 
γλώσσας 
διεπαφής 

Περιβάλλον 
αναζήτησης καταλόγου  

Μενού 
πρόσβασης σε 
υπηρεσίες, 
εργαλεία 
πληροφόρησης 
& άλλες 
συλλογές  

Σύνδεση ή 
δημιουργία 

λογαριασμού 

E-mail επικοινωνίας & 
πρόσβαση στη ΒΚΠ, 

πληροφορίες για τον ΣΕΑΒ  



Αναζήτηση με λέξη κλειδί 

                 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

Εισάγετε όρο  
αναζήτησης  

π.χ. «EDUCATION» 

Επιλέξτε τύπο υλικού για 
αναζήτηση π.χ. «Βιβλία» 

Έναρξη 
αναζήτησης  

Επιλέξτε είδος αναζήτησης 
«Οπουδήποτε» 

Επιλέξτε τρόπο 
αναζήτησης π.χ. 

«Απλή» 



                 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

Έναρξη 
αναζήτησης  

Επιλέξτε είδος 
αναζήτησης  
«Τίτλος» 

Επιλέξτε τρόπο 
αναζήτησης π.χ. 

«Απλή» 

Εισάγετε έναν τίτλο π.χ.  
«Οι Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες» 

Αναζήτηση με τίτλο 



Αναζήτηση με συγγραφέα 

                 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

Εισάγετε όνομα 
συγγραφέα π.χ. 

«ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ» 

Έναρξη 
αναζήτησης  

Επιλέξτε είδος 
αναζήτησης  
«Συγγραφέας» 

Επιλέξτε τρόπο 
αναζήτησης π.χ. 

«Απλή» 



Αναζήτηση με θέμα 

                 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

Εισάγετε όρο 
αναζήτησης  

π.χ. «EDUCATION» 

Έναρξη 
αναζήτησης  

Επιλέξτε είδος 
αναζήτησης  
«Θέμα» 

Επιλέξτε τρόπο 
αναζήτησης π.χ. 

«Απλή» 



Αναζήτηση με εκδότη 

                 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

Εισάγετε όρο αναζήτησης  
π.χ. «Cambridge 

University Press» 

Επιλέξτε είδος 
αναζήτησης  
«Εκδότης» 

Έναρξη 
αναζήτησης  

Επιλέξτε τρόπο 
αναζήτησης π.χ. 

«Απλή» 



                 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

Σύνθετη αναζήτηση 

Πεδία 
καθορισμού 
χρόνου 
δημοσίευσης 

Μενού επιλογής 
τύπου υλικού 

Μενού 
χαρακτηρισμού 

όρων  αναζήτησης 

Πεδία εισαγωγής όρων αναζήτησης 

Μενού 
επιλογής 
Τελεστών 
Boolean 

Μενού επιλογής 
ταξινόμησης 
υλικού π.χ. 
σχετικότητα 

Έναρξη 
αναζήτησης  

Μενού 
επιλογής 
γλώσσας 

δημοσίευσης 



                 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

Προβολή αποτελεσμάτων 

Γραμμή 
διαχείρισης 

αποτελεσμάτων  

Τίτλος δεύτερης 
εγγραφής 

Στοιχεία 
αντιτύπων 
πρώτης εγγραφής 

Τίτλος πρώτης 
εγγραφής 

Δυνατότητα έναρξη 
νέας αναζήτησης  

Πληροφορίες 
τρέχουσας  
αναζήτησης  

Δυνατότητα επιλογής  
ιδρυματικής συλλογής 



                 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

2. Προσθέστε το 
επιλεγμένο τεκμήριο  

στο καλάθι   

1. Επιλέξτε τεκμήριο 

Τίτλος πρώτης 
εγγραφής 

Τίτλος δεύτερης 
εγγραφής 

Στοιχεία 
αντιτύπων 
πρώτης εγγραφής 

Προσθήκη τεκμηρίου στο καλάθι (1/2) 



                 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

Προσθήκη τεκμηρίου στο καλάθι (2/2) 

Τα εικονίδια  
εμφανίζονται μετά την επιτυχή 
προσθήκη τεκμηρίου στο καλάθι 

Γραμμή 
διαχείρισης 

αποτελεσμάτων  

Τίτλος πρώτης 
εγγραφής 

Επιλέξτε το εικονίδιο 
«Εμφάνιση 
Καλαθιού»  



                 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

Εμφάνιση καλαθιού 

Επιλογή τεκμηρίου 

Επιλογές διαχείρισης αποθηκευμένων 
εγγραφών καλαθιού για  μελλοντική χρήση  

Επιλογές διαχείρισης 
αποθηκευμένων εγγραφών 

καλαθιού  

    Προσοχή!   
Οι εγγραφές που αποθηκεύονται 
στο καλάθι διαγράφονται μετά το 
κλείσιμο της καρτέλας του 
περιηγητή.  
Για μόνιμη αποθήκευση οι 
εγγραφές θα πρέπει να 
προστίθενται σε λίστες. 

Κάντε κλικ στον τίτλο της  
εγγραφής για να δείτε την 

πλήρη εμφάνισή της  



                 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

Προβολή πλήρους εγγραφής 

Γραμμή 
διαχείρισης 

εγγραφής 

Πληροφορίες 
τρέχουσας  
αναζήτησης  

Πληροφορίες 
αντιτύπων εγγραφής 

π.χ. σε ποια βιβλιοθήκη 
βρίσκονται (Τοποθεσία), 

τι επισήματα φέρουν 
(Ταξιθετικό αρ.) , αν 
είναι διαθέσιμα για 

δανεισμό (Κατάσταση) 
κ.λπ. 

Στοιχεία  τίτλου, 
συγγραφικής 
υπευθυνότητας, εκδότη, 
χρονολογία έκδοσης  

Επιπλέον πληροφορίες 
εγγραφής (περιγραφή 
τεκμηρίου, θέματα, ISBN 
κ.λπ.  



                 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

Αίτημα κράτησης τεκμηρίου 

Ενεργοποίηση 
αιτήματος για κράτηση 
τεκμηρίου με αυτόματη 
σύνδεση στο 
λογαριασμό σας  

Γραμμή 
διαχείρισης 

εγγραφής 

    Προσοχή!  
Το εικονίδιο                
εμφανίζεται μόνο όταν το 
τεκμήριο είναι δανεισμένο 



http://www.lib.uth.gr 

                 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

Προσωποποιημένες υπηρεσίες 
Η χρήση των προσωποποιημένων υπηρεσιών προϋποθέτει: 
1. Την εγγραφή σας στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

του Π.Θ. για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους της 

     Προσοχή!  
Για πληροφορίες εγγραφής μεταβείτε 
στην ιστοσελίδα  Μέλη – Χρήστες  
της βιβλιοθήκης από την αρχική 
σελίδα του δικτυακού της τόπου 

2. Τη δημιουργία λογαριασμού στον OPAC – Κατάλογο 

Βιβλιοθήκης, μέσω του οποίου θα μπορείτε να δείτε τι έχετε 

δανειστεί & μέχρι πότε, να ανανεώσετε την περίοδο 

δανεισμού ή να κάνετε κράτηση δανεισμένων τεκμηρίων. 

http://www.lib.uth.gr/�
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/cst.asp�


2. Εισάγετε το barcode  της ταυτότητας μέλους της 

βιβλιοθήκης ή της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας: 

                 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

Δημιουργία λογαριασμού 

1. Πατήστε το σύνδεσμο στο δεξί μέρος της οθόνης με 

τίτλο Δημιουργία Λογαριασμού: 

Δημιουργία λογαριασμού (1/2) 
Για να δημιουργήσετε λογαριασμό στον OPAC: 

http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/cst.asp�
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/cst.asp�
http://it.uth.gr/services/akadimaiki-taytotita�
https://opac.seab.gr/pinreset~S11*gre�


                 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

Δημιουργία λογαριασμού 

3. Στη διεύθυνση e-mail που έχετε δηλώσει κατά την 

εγγραφή σας στη βιβλιοθήκη θα λάβετε σχετικό e-

mail από τη διεύθυνση ilsas@seab.gr: 

4. Πατήστε το σύνδεσμο που θα δείτε στο e-mail σας. 

Στην σχετική ιστοσελίδα πληκτρολογήστε ξανά το 

barcode και ορίστε το PIN που επιθυμείτε: 

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό στον OPAC: 

Δημιουργία λογαριασμού (2/2) 

mailto:ilsas@seab.gr�


                 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

1. Στην αρχική σελίδα του καταλόγου βιβλιοθήκης 

(OPAC)  πατήστε το κουμπί δεξιά loginWebPAC ή 

Σύνδεση: 

Σύνδεση στον λογαριασμό 

2. Εισάγοντας το barcode και το PIN σας 

μεταφέρεστε στην ιστοσελίδα του λογαριασμού 

σας:  

Για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας: 

http://opac.seab.gr/search~S11*gre�
http://opac.seab.gr/search~S11*gre�
https://opac.seab.gr/iii/cas/login?service=https://opac.seab.gr:443/patroninfo~S11*gre/IIITICKET&lang=gre&scope=11�
https://opac.seab.gr/iii/cas/login?service=https://opac.seab.gr:443/patroninfo~S11*gre/IIITICKET&lang=gre&scope=11�


                 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

Εμφάνιση λογαριασμού 

Προσωποποιημένες 
υπηρεσίες 

Προσωπικά 
στοιχεία μέλους 

βιβλιοθήκης 

Δυνατότητα 
επιστροφής στο 
αρχικό μενού 
αναζήτησης 

Επιλογή τεκμηρίων για 
ανανέωση 



                 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

Ανανέωση δανεισμένων τεκμηρίων 

Προσωποποιημένες 
υπηρεσίες Λίστα 

δανεισμένων 
Τεκμηρίων 
μέλους 
βιβλιοθήκης  

Προσωπικά 
στοιχεία 

μέλους 
βιβλιοθήκης 

2. Ανανέωση 
δανεισμένων τεκμηρίων  

1. Επιλογή τεκμηρίων για 
ανανέωση 



Βιβλιοθήκη  & Κέντρο Πληροφόρησης  Π.Θ. 

Κεντρική Βιβλιοθήκη 
 

Μεταμορφώσεως 2, 383 33 Βόλος 

Τηλ.: 24210-06300 - 1 

fax: 24210-06345 

e-mail : libinfo@lib.uth.gr  

https://goo.gl/maps/ftLZ2hGWWGy�
mailto:libinfo@lib.uth.gr�
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