
 
 

 
 

Agricola (National Agricultural Library) 
 
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης έχει εξασφαλίσει online πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση 

AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access). Η  AGRICOLA λειτουργεί ταυτόχρονα ως κατάλογος της National 

Agricultural Library του Υπουργείου Γεωργίας των Η.Π.Α. (United States Department of Agriculture), και ως 

μία διεθνής πύλη πρόσβασης σε γεωπονική πληροφορία.  

Η βάση ενημερώνεται καθημερινά και η πρόσβαση σε αυτή είναι δυνατή μέσω της διεύθυνσης 

http://agricola.nal.usda.gov/ και μόνο από Η/Υ του δικτύου του Ιδρύματος με αυτόματη αναγνώριση της IP 

διεύθυνσής τους. Τέλος, σημειώνεται ότι είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του λογισμικού Acrobat Reader, 

γιατί τα περισσότερα πλήρη κείμενα των άρθρων είναι σε μορφή Acrobat .pdf. 

 

Βασικά χαρακτηριστικά:  
 
Α: Διαθέτει:  
- Εξειδικευμένη βάση δεδομένων σε θέματα Γεωπονικών Επιστημών 
- Δυναμικό οδηγό βοήθειας 

 

Β: Παρέχει τη δυνατότητα:  
- Απλής, σύνθετης αναζήτησης και αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά 
- Επεξεργασίας ιστορικού αναζητήσεων 
- Προσαρμογή εμφάνισης αποτελεσμάτων 
- Αποθήκευσης και εξαγωγής αποτελεσμάτων 

 

 
 
 
Περιεχόμενα: 

 
Παρουσίαση αρχικής σελίδας υπηρεσίας 2 
Μηχανισμοί αναζήτησης 3 

Keyword Search.............................................................................................................................. 3 
Basic Search.................................................................................................................................... 4 
Advanced Search ............................................................................................................................ 4 

Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης 5 
Ιστορικό Αναζητήσεων 6 
Οδηγός – βοήθεια 6 
 

 
 
 
Σημείωση:  στο κείμενο έχουν ενσωματωθεί υπερσυνδέσεις (hyperlink) είτε πάνω σε λέξεις-φράσεις, είτε με τη 

σημείωση [Περισσότερα]. Οι υπερσυνδέσεις αυτές οδηγούν στις σχετικές κάθε φορά σελίδες του Οδηγού 
Βοήθειας της online πληροφοριακής υπηρεσίας.  
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Παρουσίαση αρχικής σελίδας υπηρεσίας 
 

Στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας προβάλλονται δύο μηχανισμοί αναζήτησης που 
αντιστοιχούν στους δύο μεγάλους υπο-καταλόγους της Agricola: 

- Βιβλία (Books), όπου περιλαμβάνονται εγγραφές βιβλίων, περιοδικών 
εκδόσεων, οπτικοακουστικού υλικού, κ.ά. 

- Άρθρα (Articles), όπου περιλαμβάνονται ευρετηριασμένα άρθρα περιοδικών, 
κεφάλαια βιβλίων, αναφορές, κ.ά. 

Και για τους δύο υπο-καταλόγους παρέχεται δυνατότητα εκτέλεσης: 
I. Αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά (Keyword Search) 

II. Βασικής Αναζήτησης (Basic Search) 
III. Σύνθετης Αναζήτησης (Advanced Search) 

 
 

Ακόμη από την αρχική σελίδα είναι δυνατή η πλοήγηση σε υλικό και 
συγκεκριμένες συλλογές που εμπεριέχονται στην Agricola ανά: 

- Ομάδα χρηστών (Browse by Audience). 
- Θέμα (Browse by Subject). 

Η αναζήτηση και στους δύο υποκαταλόγους ταυτόχρονα πραγματοποιείται με την 
επιλογή του υπερ-συνδέσμου Search both databases at once. Προβάλλεται 
οθόνη επιλογής και σύνδεσης (Connect) με τις επιθυμητές βάσεις. Μετά τη 
σύνδεση παρέχεται η δυνατότητα εκτέλεσης:  

a. Αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά (Keyword Search) 
b. Βασικής Αναζήτησης (Basic Search) 

[Περισσότερα ]
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Μηχανισμοί αναζήτησης 
 

 

 

 

 
 

Η υπηρεσία από την αρχική της σελίδα προσφέρει τρεις 
μηχανισμούς αναζήτησης για κάθε υπο-κατάλογο: 

I. Αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά (Keyword Search) 
II. Βασική Αναζήτηση (Basic Search) 
III. Σύνθετη Αναζήτηση (Advanced Search) 

 

 

K e y w o r d  S e a r c h  
 

Από το μηχανισμό αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά είναι 
δυνατή η εισαγωγή (Search:) και ο συνδυασμός (AND-
OR-NOT) όρων αναζήτησης για μία ποικιλία πεδίων 
αναζήτησης (In: keyword, author, subject, title, κ.ά.)

 

 

Παρέχεται η δυνατότητα περιορισμού των αποτελεσμάτων αναζήτησης 
με την επιλογή του Set Limits. Οι περιορισμοί μπορεί να αφορούν τη 
γλώσσα έκδοσης, την ημερομηνία έκδοσης, τον τύπο του τεκμηρίου, 
τον τόπο έκδοσης, κ.λπ.). 

Στο τέλος της σελίδας παρέχονται βασικές οδηγίες (Keyword Search 
Hints) για εκτέλεση αναζήτησης με το συγκεκριμένο μηχανισμό.  

[Περισσότερα ]
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B a s i c  S e a r c h  
 

Από το μηχανισμό βασικής αναζήτησης είναι δυνατή η εισαγωγή (Find:) 
όρων αναζήτησης για μία ποικιλία πεδίων αναζήτησης (In: Title Begins 
with…, Subject Browse, Author Browse, κ.ά.). 

 

 

Εκτός από τη δυνατότητα ορισμού βασικών περιορισμών 
(Basic Limit) στην αναζήτηση ο χρήστης μπορεί να κάνει 
χρήση πιο λεπτομερειακών περιορισμών μέσα από την 
επιλογή Set Limits. Οι περιορισμοί μπορεί να αφορούν τη 
γλώσσα έκδοσης, την ημερομηνία έκδοσης, τον τύπο του 
τεκμηρίου, τον τόπο έκδοσης, κ.λπ.).

[Περισσότερα ]

Στο τέλος της σελίδας παρέχονται 
βασικές οδηγίες (Basic Search 
Hints) για εκτέλεση αναζήτησης 
με το συγκεκριμένο μηχανισμό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A d v a n c e d  S e a r c h  
 

 

[Περισσότερα ]

Η σύνταξη ερωτήματος στη σύνθετη αναζήτηση απαιτεί 
γνώσεις σύνταξης ερωτημάτων. Ο χρήστης συντάσσει το 
ερώτημα με τη βοήθεια των κωδικών που βρίσκονται κάτω από 
την περιοχή κειμένου (Subject, Title, Subject Code, κ.ά.). 
Παρέχεται ακόμη η δυνατότητα επιλογής βάσης δεδομένων 
(Select a database) και ορισμού περιορισμών (Limits). 
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Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης 
 

 

Στην οθόνη προβολής αποτελεσμάτων είναι δυνατή η επιλογή ενός ή περισσότερων 
τεκμηρίων, προκειμένου ο χρήστης μέσω των επιλογών σχετικού πίνακα στο τέλος κάθε 
σελίδας να αποθηκεύσει, εκτυπώσει ή να στείλει με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) τις πλήρεις 
(Full Record) ή σύντομες (Brief Record) εγγραφές τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Περισσότερα ]

Η επιλογή ενός τίτλου από τη σελίδα προβολής αποτελεσμάτων οδηγεί στη σελίδα της σύντομης 
εγγραφής του (Brief Record). Από την ίδια σελίδα είναι δυνατή η προβολή της πλήρους 
εγγραφής (Full Record) ή της εγγραφής σε MARC μορφή (MARC record). Και πάλι μέσω 
σχετικού πίνακα στο τέλος της σελίδας είναι δυνατή η αποθήκευση (Save), εκτύπωση (Print) ή 
αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) της εγγραφής του τεκμηρίου.  

 

[Περισσότερα ]
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Ιστορικό Αναζητήσεων  
 

Η επιλογή του εικονιδίου  οδηγεί στο ιστορικό αναζητήσεων, από όπου είναι δυνατή η επεξεργασία 

(Edit) των αναζητήσεων που έχουν εκτελεστεί, η επανεκτέλεσή τους με την επιλογή του υπερσυνδέσμου 
της στήλης Search Type ή της στήλης Searched for, καθώς και ο συνδυασμός τους (Combine ).  

 

[Περισσότερα ]  

Οδηγός – βοήθεια  
 

Η υπηρεσία Agricola διαθέτει δυναμικό οδηγό Βοήθειας, ο οποίος περιλαμβάνει βοήθεια 
κυρίως για τους μηχανισμούς αναζήτησης (Search Tips). 

 
 
 
 

 

[Περισσότερα ]
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