
Πληροφορίες και συμβουλές για την χρήση του καταλόγου 
ηλεκτρονικών περιοδικών της βιβλιοθήκης.

(http://www.lib.uoc.gr)

- Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης μπορείτε να 
έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικά    
  περιοδικά . 
- Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των περιοδικών που διατίθενται με 
συνδρομή, μόνο αν είστε συνδεδεμένοι 
  στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
- Είναι πιθανό, λόγω πολιτικής του εκδότη, να μην είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά ένα πολύ 
πρόσφατο άρθρο.

 Η διαδικασία  που θα πρέπει να ακολουθείτε είναι η εξής : 

1) Από την αρχική σελίδα της Βιβλιοθήκης, επιλέγετε Ηλεκτρονικά περιοδικά → 
Κατάλογος
ηλεκτρονικών περιοδικών, για να εντοπίσετε συγκεκριμένα άρθρα ή περιοδικά. 

2) Αναζητήστε ένα περιοδικό με τον τίτλο του  αν θέλετε να βρείτε ένα άρθρο που
γνωρίζετε ότι έχει δημοσιευθεί σε αυτό ή για να πλοηγηθείτε στα περιεχόμενά του.
Επιλέξτε ένα γράμμα από τη λίστα για να σας εμφανιστούν με αλφαβητική σειρά οι 
τίτλοι πε-
ριοδικών που αρχίζουν από αυτό το γράμμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να 
πληκτρολογήσετε στη
φόρμα αναζήτησης τις πρώτες ή κάποιες λέξεις ή και ολόκληρο τον τίτλο του 
περιοδικού που
σας ενδιαφέρει και να επιλέξετε Υποβολή.
Σε κάθε περίπτωση, θα εμφανιστεί μια λίστα με τίτλους περιοδικών σε αλφαβητική 
σειρά.

3) Πατώντας πάνω στο εικονίδιο του λογισμικού της βιβλιοθήκης  (ενέργειες SFX )
θα σας εμφανιστούν οι πηγές μέσω τον οποίων μπορείτε να έχετε σε online μορφή το 
άρθρο που επιθυμείτε ή η βιβλιοθήκη να σας εξασφαλίζει πρόσβαση στο άρθρο από 
άλλη πηγή.

*Στον κατάλογο των  περιοδικών της Βιβλιοθήκης  

π  εριλαμβάνονται περιοδικά   :  

-  στα οποία έχει συνδρομή το Πανεπιστήμιο Κρήτης (συμπεριλαμβανομένων των 
περιοδι-
κών που παρέχονται από τις Βάσεις Δεδομένων της Βιβλιοθήκης)
-  του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-link)
-  ελεύθερης πρόσβασης

Παρέχεται πρόσβαση :
-  στα ευρετήρια των περιοδικών
-  στις περιλήψεις άρθρων ή

http://www.lib.uoc.gr/


-  στο πλήρες κείμενο άρθρων
Δυνατότητα πρόσβασης στον κεντρικό Κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου  
Κρήτης (WebOPAC) για τον εντοπισμό των περιοδικών σε έντυπη μορφή

*  Αξίζει να σας αναφέρουμε ότι αν η Βιβλιοθήκη δε διαθέτει ένα άρθρο σε 
ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, μπορείτε να
απευθυνθείτε στο Τμήμα Διαδανεισμού της βιβλιοθήκης μας,  προκειμένου να το 
παραγγείλετε και να το
προμηθευτείτε από άλλο ίδρυμα.

Από τη Βιβλιοθήκη Ιατρικής
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