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Κατάλογος Έντυπων Περιοδικών 
 
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ανέπτυξε τον online κατάλογο αναφοράς 

των περιοδικών εκδόσεων σε έντυπη µορφή που συµπεριλαµβάνονται στη Συλλογή της. 

> Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι στην ελληνική γλώσσα. 

> Η πρόσβαση είναι ελεύθερη 
 
Περιεχόµενα:  
 

1. Στοιχεία καταλόγου 

    1.1 Πλήρης περιγραφή περιοδικού 

2. Αναζήτηση περιοδικών 

    2.1 Αναζήτηση µε ελεύθερους όρους 

    2.2. Αναζήτηση µε αρχικό χαρακτήρα τίτλου 

    2.3 Αναζήτηση στους τίτλους περιοδικών σύµφωνα µε τη διάθεσή τους 

3. Συντοµογραφίες και τους κωδικοποιηµένου όρους 

    3.1 Συντοµογραφίες - κωδικοποιηµένοι όροι/φράσεις 

    3.2 Συντοµογραφίες χωρών 

    3.3 Συντοµογραφίες γλωσσών  
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1. Στοιχεία καταλόγου  
 
1.1 Πλήρης περιγραφή περιοδικού  

Στην Αναζήτηση έντυπων περιοδικών µετά από κάθε αναζήτηση, εµφανίζεται αλφαβητικά 
ταξινοµηµένη λίστα αποτελεσµάτων των τίτλων των περιοδικών που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια αναζήτησης. Για κάθε τίτλο που επιλέγεται, ανοίγει ξεχωριστό (νέο) παράθυρο µε 
καρτέλα αναλυτικών στοιχείων περιοδικού. Η καρτέλα αυτή παρουσιάζει πρώτα τα 
βιβλιογραφικά στοιχεία του περιοδικού και στη συνέχεια τα στοιχεία διάθεσής του. 
 

Βιβλιογραφικά στοιχεία περιοδικού 
Τίτλος   

Υπότιτλος   

ISSN ISSN (International Standard Serial Number ) ISSN (online)                 

Χώρα έκδοσης (σηµειώνεται σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 3166-1: English country names and 
code elements )  

Γλώσσα κειµένου (σηµειώνεται σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 639-2: Codes for the Representation of 
Names of Languages )  

Προηγούµενος Τίτλος   

Εκδότης/∆ιαθέτης   

Συλλογικό Όργανο   

Σηµειώσεις   

Είδος Περιοδικής 
Έκδοσης    

    

Στοιχεία διάθεσης περιοδικού 
Παράρτηµα βιβλιοθήκης 

(Αρχικός διαθέτης 
περιοδικού) 

Μορφή πληροφοριακού υποστρώµατος περιοδικού, Είδος διάθεσης 
περιοδικού 

Στοιχεία κάλυψης περιεχοµένων περιοδικού 
 
Σηµείωση για τα στοιχεία κάλυψης περιεχοµένων περιοδικού:  
  

  Αποτελούνται από ένα σύνολο πληροφοριών για τη σειρά των τευχών που διατίθενται [σειρά: διαδοχικά τεύχη]. 

i. "Από" αναγράφεται το πρώτο τεύχος που διατίθεται [µορφή: ΤΟΜΟΣ(ΤΕΥΧΟΣ), ΕΤΟΣ] (*) 

ii.  

iii. "Ως" αναγράφεται το τελευταίο τεύχος [µορφή: ΤΟΜΟΣ(ΤΕΥΧΟΣ), ΕΤΟΣ] (*) 

iv.  

v. "Κατάσταση" δηλώνεται η πληρότητα της σειράς. 

Όταν λείπουν ενδιάµεσα της σειράς τεύχη υπάρχει η ένδειξη "Ελλιπής" αν όχι "Πλήρης".  

Όταν  η παραλαβή των τευχών του περιοδικού συνεχίζεται µέχρι σήµερα υπάρχει η ένδειξη "Ενεργή".  

Τέλος, µε το " - " δηλώνεται ότι διατίθενται µόνο το/τα τεύχος/η που καταγράφεται/ονται. 

 

Στις περιπτώσεις που για ένα περιοδικό η σειρά των τευχών διακόπτεται για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, 

εµφανίζονται πάνω από µία οµάδα πληροφοριών. Εµφανίζεται πρώτα η πιο πρόσφατη σειρά  και στη συνέχεια οι παλαιότερες.
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2. Αναζήτηση Περιοδικών 
 
Το σύστηµα του Καταλόγου Περιοδικών Εκδόσεων δίνει τη δυνατότητα για αναζήτηση:  

• µόνο στα περιοδικά που διατίθενται σε έντυπη µορφή. Αυτά ανήκουν µόνο στη 
συλλογή της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Π.Θ. (LIB_UTH). Ωστόσο, στα 
αναλυτικά στοιχεία αυτών - όταν εφαρµόζεται - εµφανίζονται πληροφορίες και δίνονται 
συνδέσεις (links) για άλλο συνοδευτικό ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό.  

 
Η αναζήτηση των περιοδικών µπορεί να λάβει χώρα µε τρεις (3) µεθόδους: 

2.1 Αναζήτηση µε ελεύθερους όρους 
2.2 Αναζήτηση µε αρχικό χαρακτήρα τίτλου 
2.3 Αναζήτηση στους τίτλους περιοδικών σύµφωνα µε τη διάθεσή τους  

 
 
2.1 Αναζήτηση µε ελεύθερους όρους 
 

Η µέθοδος αυτή αναζήτησης προϋποθέτει την υποβολή από τον ενδιαφερόµενο τουλάχιστον 
ενός όρου αναζήτησης στο/στα προσφερόµενα πλαίσια συµπλήρωσης. 
 
Κατά τη συλλογική αναζήτηση και την αναζήτηση των έντυπων περιοδικών δίνονται τρία (3) 
τέτοια πεδία, που αντιστοιχούν (κατ' επιλογή) για την αναζήτηση µε τίτλο ή (και) µε ISSN. Η 
αναζήτηση των ηλεκτρονικών περιοδικών λαµβάνει χώρα µόνο µε τίτλο. 
 
Πέρα από τα πλαίσια συµπλήρωσης όρων δίνεται η δυνατότητα για αναζήτηση µε "φίλτρο", 
δηλαδή ο/οι όρος/οι αναζητείται/ούνται µόνο σε περιοδικά µιας συγκεκριµένης οµάδας. Η 
οµαδοποίηση αυτή αφορά τα τοπικά σηµεία πρόσβασης (Κεντρική Βιβλιοθήκη & τα 
Παραρτήµατά της), στο οποία φυλάσσονται και διατίθενται στο κοινό. 
 

Η αναζήτηση µε ελεύθερους όρους λαµβάνει χώρα µε µηχανισµό Boolean λογικής, δηλαδή ο 
όρος ή η φράση που τίθεται για αναζήτηση συγκρίνεται µε τα σχετικά στοιχεία του καταλόγου 
και εµφανίζονται ως αποτελέσµατα τα περιοδικά που περιέχουν τον υποβαλλόµενο όρο ή 
φράση.  
 

Βλέπε σχετικές οδηγίες (στα αγγλικά) για την αναζήτηση µε Boolean αναζήτηση από:  
•  τη βιβλιοθήκη του University at Albany  
•  τη βιβλιοθήκη του University of Connecticut Libraries  
Προσοχή: όταν τίθενται πάνω από ένας όρος στο ίδιο πλαίσιο λαµβάνονται ως "φράση", δηλαδή 
αναζητούνται ως διαδοχικοί όροι και όχι ως µεµονωµένες λέξεις που σχετίζονται µε το Boolean 
συσχετισµό "AND" (βλ. παρακάτω), όπως συµβαίνει συνήθως σε µηχανές αναζήτησης Internet 
πηγών (π.χ. yahoo, google, κτλ.). Για τη διατύπωση µιας φράσης (διαδοχικοί όροι) δε χρειάζεται 
ειδική σήµανση (π.χ. " "). 
 
 
Όταν δίνεται η δυνατότητα για συµπλήρωση σε πάνω από ένα πλαίσιο είναι δυνατή η σύνταξη 
λογικής πρότασης ερωτήµατος και η σύγκριση γίνεται µε αυτήν την "πρόταση-ερώτηµα" και όχι 
µεµονωµένα µε τους όρους ή φράσεις. Οι όροι ή (και) οι φράσεις µπορούν να συσχετιστούν µε 
τρεις (3) λογικές σχέσεις: 
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• AND: όπου ο όρος ή (και) η φράση συσχετίζονται. Ο µηχανισµός αναζήτησης εµφανίζει 
µόνο όσα περιοδικά περιέχουν όλους αυτούς.  

• OR: όπου οι όροι ή οι φράσεις δε συσχετίζονται απαραίτητα και τα αποτελέσµατα 
περιέχουν περιοδικά που περιέχουν τουλάχιστον έναν από αυτούς.  

• NOT: όπου οι όροι ή οι φράσεις συσχετίζονται απαγορευτικά. Ο όρος/φράση ή η σχέση 
όρων/φράσεων µε AND ή OR αποτελούν το αντικείµενο αναζήτησης, ενώ ο/οι όρος/όροι 
που συσχετίζεται/ζονται µε τον/τους παραπάνω µε NOT δεν πρέπει να περιέχεται στα 
αποτελέσµατα.  

Περιορισµοί - Παρατηρήσεις:  

• Οι όροι πρέπει να αναγράφονται µε ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ (ελληνικούς ή αγγλικούς) χαρακτήρες 
χωρίς τόνους.  

• Όταν αναζητείται τίτλος περιοδικού που περιέχει το χαρακτήρα "&" ή "+", χρειάζεται να 
αντικατασταθεί µε τη λέξη "AND" ή "ΚΑΙ".  

• Όταν η αναζήτηση γίνεται σε τίτλο, ο/οι όρος/οι αναζητείται/ούνται ταυτόχρονα στον 
τίτλο και τον υπότιτλο του περιοδικού.  

• Το ISSN αναγράφεται µε την διαχωριστική παυλα "-" (π.χ. 0264-2875)  

 
2.2 Αναζήτηση µε αρχικό χαρακτήρα τίτλου 

Με αυτήν τη µέθοδο εµφανίζονται περιοδικά σύµφωνα µε τον πρώτο χαρακτήρα του τίτλου του 
περιοδικού. Έτσι, επιλέγοντας ένα λήµµα-χαρακτήρα από την λίστα επιλογής που προσφέρεται, 
εµφανίζεται αλφαβητικά ταξινοµηµένη λίστα των τίτλων που έχουν ως πρώτο χαρακτήρα τον 
επιλεγόµενο. 
 
 
Προσοχή: τα άρθρα, όπως για παράδειγµα το "THE", και το "O" δε λαµβάνονται υπόψη.  
 
 
 
2.3 Αναζήτηση στους τίτλους περιοδικών σύµφωνα µε τη διάθεσή τους 

Στην αναζήτηση των έντυπων περιοδικών δίνεται η δυνατότητα να αναζητηθούν οι τίτλοι 
σύµφωνα µε τη διάθεσή τους. Συγκεκριµένα για τα έντυπα περιοδικά είναι δυνατή η εµφάνιση 
πλήρους αλφαβητικής λίστας των περιοδικών µόνο συγκεκριµένου σηµείου πρόσβασης, στο 
οποία φυλάσσονται και διατίθενται στο κοινό (π.χ. Κεντρική Βιβλιοθήκη). 
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3. Συντοµογραφίες - Κωδικοποιηµένοι όροι  

Ορισµένα στοιχεία του Καταλόγου αποτελούν συντοµογραφίες και κωδικοποιηµένους 
όρους/φράσεις. 
 
 
Οι λόγοι που επέβαλαν τη χρήση τους είναι:  

• µείωση του χρόνου παρατήρησης-παραµονής του χρήστη σε περιφερειακά 
πληροφοριακά στοιχεία των περιοδικών, µε απώτερη επιδίωξη τη µείωση του χρόνου από 
την αναζήτηση στην ανάκτηση του/των ζητούµενων περιοδικών  

• οικονοµία χώρου στην αρχιτεκτονική του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης 
(web interface) του Καταλόγου  

 
Αναλυτικά:  

3.1 Συντοµογραφίες - κωδικοποιηµένοι όροι/φράσεις 
Μπορείτε να βρείτε για κάθε συντοµογραφία και κωδικοποιηµένο όρο την Ονοµασία - την Επεξήγηση του, αλλά 
και σε ποιο Είδος στοιχείου εµφανίζεται στον κατάλογο. 

3.2 Συντοµογραφίες χωρών (ISO 3166-1) 
Βλέπε επίσης πληροφορίες για ISO 3166-1: English country names and code elements από το website του 
International Standard Organization 

3.3 Συντοµογραφίες γλωσσών (ISO 639-2) 
Βλέπε επίσης πλήρης λίστα του ISO 639-2: Codes for the Representation of Names of Languages από ιστοσελίδα 
του Library of Congress 

 
 
 

3.1 Συντοµογραφίες - κωδικοποιηµένοι όροι/φράσεις 
 
 

Συντοµογραφία / 
Κωδικοποιηµένος όρος Ονοµασία / Επεξήγηση Στοιχείο 

Καταλόγου 
- ∆ιατίθενται µόνο ένα ή δύο τεύχη, που αναφέρονται στα 

υπόλοιπα στοιχεία κάλυψης 
Στοιχεία κάλυψης 

περιεχοµένων περιοδικού

Apr. Απρίλιος Στοιχεία κάλυψης 
περιεχοµένων περιοδικού

Dec. ∆εκέµβριος Στοιχεία κάλυψης 
περιεχοµένων περιοδικού

ed. Εκδοση Στοιχεία κάλυψης 
περιεχοµένων περιοδικού

I_R_P Εκδότης ιστοσελίδας στο ∆ιαδίκτυο (Internet resource 
publisher)  

Αρχικός και Τελικός 
∆ιαθέτης 

Jan. Ιανουάριος  Στοιχεία κάλυψης 
περιεχοµένων περιοδικού

Janv.  Ιανουάριος  Στοιχεία κάλυψης 
περιεχοµένων περιοδικού

Juin  Ιούνιος  Στοιχεία κάλυψης 
περιεχοµένων περιοδικού

LIB_UTH  Υπηρεσία Βιβλιοθήκης και Πληροφόρησης  Αρχικός και Τελικός 
∆ιαθέτης 

Nov.  Νοέµβριος  Στοιχεία κάλυψης 
περιεχοµένων περιοδικού

Oct.  Οκτώβριος  Στοιχεία κάλυψης 
περιεχοµένων περιοδικού

Okt.  Οκτώβριος  Στοιχεία κάλυψης 
περιεχοµένων περιοδικού

Sept. Σεπτέµβριος Στοιχεία κάλυψης 
περιεχοµένων περιοδικού

sup.  παράρτηµα περιοδικού Στοιχεία κάλυψης 
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Συντοµογραφία / 
Κωδικοποιηµένος όρος Ονοµασία / Επεξήγηση Στοιχείο 

Καταλόγου 
περιεχοµένων περιοδικού

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ  
∆υνατότητα άµεση πρόσβασης στο πλήρες κείµενο των 
άρθρων του περιοδικού ή σε πληροφορίες για το περιοδικό 
(π.χ. περιεχόµενα) µέσω ∆ιαδικτύου Internet 

Είδος πρόσβασης στο 
περιοδικό 

Απρ.  Απρίλιος  Στοιχεία κάλυψης 
περιεχοµένων περιοδικού

Αύγ.  Αύγουστος  Στοιχεία κάλυψης 
περιεχοµένων περιοδικού

ΒΙΟΧ  Παράρτηµα Τµήµατος Βιοχηµείας-Βιοτεχνολογίας  Παράρτηµα Βιβλιοθήκης 
ΓΕΩΠ  Παράρτηµα Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών  Παράρτηµα Βιβλιοθήκης 
∆εκ.  ∆εκέµβριος  Στοιχεία κάλυψης 

περιεχοµένων περιοδικού

ΕΚ∆ΟΤΗΣ ΠΗΓΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ  

Εκδότης ιστοσελίδας στο ∆ιαδίκτυο (Internet resource 
publisher)  

Αρχικός και Τελικός 
∆ιαθέτης 

Ελλιπής  Λείπουν τεύχη από τη σειρά του περιοδικού  Στοιχεία κάλυψης 
περιεχοµένων περιοδικού

Ενεργή  Η παραλαβή των τευχών του περιοδικού συνεχίζεται µέχρι 
σήµερα  

Στοιχεία κάλυψης 
περιεχοµένων περιοδικού

ΕΝΤΥΠΟ  Το περιοδικό διατίθεται σε έντυπη µορφή  Μορφή πληροφοριακού 
υποστρώµατος περιοδικού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  Το περιοδικό ή πληροφοριακό υλικό γι'αυτό διατίθεται σε 
ηλεκτρονική µορφή 

Μορφή πληροφοριακού 
υποστρώµατος περιοδικού

Ιαν.  Ιανουάριος  Στοιχεία κάλυψης 
περιεχοµένων περιοδικού

ΙΑΤΡΙΚΗ  Παράρτηµα Τµήµατος Ιατρικής  Παράρτηµα Βιβλιοθήκης 
Ιούλ.  Ιούλιος  Στοιχεία κάλυψης 

περιεχοµένων περιοδικού

Ιούν.  Ιούνιος  Στοιχεία κάλυψης 
περιεχοµένων περιοδικού

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ∆ιάθεση µόνο καταλόγου περιεχοµένων  Είδος διάθεσης περιοδικού

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ  

∆ιάθεση µόνο καταλόγου περιεχοµένων µε περιλήψεις άρθρων Είδος διάθεσης περιοδικού

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   Παράρτηµα Βιβλιοθήκης 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
(κλειστή συλλογή)  ∆ιάθεση µετά από αίτηση στο αρµόδιο προσωπικό Παράρτηµα Βιβλιοθήκης 

ΚΤΗΝΙΑΤΡ Παράρτηµα Τµήµατος Κτηνιατρικής  Παράρτηµα Βιβλιοθήκης 
ΛΚΚΜ  Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή Παράρτηµα Βιβλιοθήκης 
Μάρτ.  Μάρτιος  Στοιχεία κάλυψης 

περιεχοµένων περιοδικού

Νοέµ.  Νοέµβριος  Στοιχεία κάλυψης 
περιεχοµένων περιοδικού

Οκτ.  Οκτώβριος  Στοιχεία κάλυψης 
περιεχοµένων περιοδικού

περ.  περίοδος  Στοιχεία κάλυψης 
περιεχοµένων περιοδικού

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ιάθεση πλήρους κειµένου  Είδος διάθεσης περιοδικού

Πλήρης  Η σειρά των τευχών του περιοδικού είναι πλήρης - δε λείπει 
κανένα.  

Στοιχεία κάλυψης 
περιεχοµένων περιοδικού

Σεπτ.  Σεπτέµβριος Στοιχεία κάλυψης 
περιεχοµένων περιοδικού

τ.  Τόµος  Στοιχεία κάλυψης 
περιεχοµένων περιοδικού

τεύχ.  Τεύχος Στοιχεία κάλυψης 
περιεχοµένων περιοδικού

ΤΕΦΑΑ  Παράρτηµα Τ.Ε.Φ.Α.Α Παράρτηµα Βιβλιοθήκης 
Φεβρ. Φεβρουάριος Στοιχεία κάλυψης 

περιεχοµένων περιοδικού
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3.2 Συντοµογραφίες Χωρών  

Συντοµογραφία  Χώρα (Αγγλικά) Χώρα (Ελληνικά) 
AT  Austria  Αυστρία 
AU  Australia  Αυστραλία 
BE  Belgium Βέλγιο 
CA  Canada Καναδάς 
CH  Switzerland  Ελβετία 
CY  Cyprus  Κύπρος 
DE  Germany  Γερµανία 
DK  Denmark  ∆ανία 
ES  Spain  Ισπανία 
FR  France  Γαλλία 
GB  United Kingdom  Ηνωµένο Βασίλειο 
GR  Greece  Ελλάδα 
HK  Hong Kong  Χόγκ Κόγκ 
IE  Ireland  Ιρλανδία 
IN  India  Ινδία 
IT  Italy  Ιταλία 
JP  Japan  Ιαπωνία 
LU  Luxembourg  Λουξεµβούργο 
MA  Morocco  Μαρόκο 
MT  Malta  Μάλτα 
MX  Mexico  Μεξικό 
NL  Netherlands  Κάτω χώρες 
NO  Norway  Νορβηγία 
NZ  New Zealand  Νέα Ζηλανδία 
PL  Poland  Πολωνία 
PT  Portugal  Πορτογαλία 
RO  Romania  Ρουµανία 
SE  Sweden  Σουηδία 
TH  Thailand  Ταϊλάνδη 
TW  Taiwan, Province οf China  Ταϊβάν, Επαρχία της Κίνας 
US  United States  Ηνωµένες πολιτείες 
YU  Yugoslavia  Γιουγκοσλαβία 
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3.3 Συντοµογραφίες Γλωσσών  

Συντοµογραφία Γλώσσα (Αγγλικά) Γλώσσα (Ελληνικά) 
chi Chinese Κινέζικα 
dut Dutch Ολλανδικά 
eng English Αγγλικά 
fre French Γαλλικά 
ger German Γερµανικά 
gre Greek Ελληνικά 
ita Italian Ιταλικά 
jpn Japanese Ιαπωνικά 
mul Multiple languages Πολλαπλές γλώσσες 
por Portuguese Πορτογαλικά 
spa Spanish Ισπανικά 
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