
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (OPAC) ΤΟΥ ΕΚΠΑ 
 

Οι χρήστες των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο και  

ηλεκτρονικό υλικό που ανήκει στις συλλογές τους μέσω του καταλόγου OPAC 

βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.lib.uoa.gr. Η πρόσβαση είναι 

ελεύθερη προς όλους. Στο κατάλογο OPAC δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα 

αναζήτησης και εντοπισμού υλικού τόσο σε όλες τις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ όσο και 

σε άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας. Η αναζήτηση μπορεί να περιοριστεί σε έντυπο 

υλικό που περιλαμβάνεται στην επιλογή Κατάλογος ΟPAC ΕΚΠΑ, στην Πέργαμο ή 

στην Ενιαία Αναζήτηση που περιλαμβάνει όλες τις συλλογές έντυπες και ψηφιακές.  

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν την αναζήτηση βιβλίων στο κατάλογο OPAC που 

αφορά τις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ: 

Βήμα 1ο. 

Αφού έχουμε πληκτρολογήσει την διεύθυνση http://www.lib.uoa.gr. επιλέγουμε στο  

παράθυρο που θα μας εμφανίσει ένα drop - down menu και επισημαίνεται με το 

κόκκινο βελάκι στη φωτογραφία την επιλογή  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (OPAC) ΕΚΠΑ.  

 

http://www.lib.uoa.gr./
http://www.lib.uoa.gr/


Βήμα 2ο. 

Στο παράθυρο Θέμα αναζήτησης που αναγράφεται η πρόταση Λέξη Κλειδί 

πληκτρολογούμε τις λέξεις - κλειδιά που θα χρησιμοποιήσουμε για την αναζήτηση 

μας. Οι λέξεις κλειδιά μπορούν να αφορούν λέξεις από τον τίτλο, ονόματα 

συγγραφέων, θεματικές επικεφαλίδες κλπ. Για να μπορούμε να έχουμε  καλύτερα 

αποτελέσματα προσέχουμε την ορθογραφία μας και τον τονισμό, αποφεύγουμε την 

χρήση άρθρων ή προθέσεων. Για να προχωρήσουμε στην προβολή των 

αποτελεσμάτων πατάμε enter ή κάνουμε κλικ στο μεγεθυντικό φακό. 

 

 

 

 

 



Βήμα 3ο 

Με την επιλογή της αναζήτησης, θα μας οδηγήσει σε ένα νέο παράθυρο που θα μας 

εμφανίσει την λίστα των αποτελεσμάτων της αναζήτησής μας. Στη σελίδα αυτή θα 

μπορούμε να έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το κάθε τεκμήριο. Θα 

μας εμφανίσει τα κύρια βιβλιογραφικά στοιχεία (τίτλο, συγγραφέα, τόπο έκδοσης, 

χρόνο έκδοσης και εκδότη), τη Βιβλιοθήκη στην οποία βρίσκεται το τεκμήριο, τον 

ταξιθετικό του αριθμό, την διαθεσιμότητα του τεκμήριου (στο ράφι, δανεισμένο, 

σε κράτηση κλπ), και τον ραβδοκώδικα του.  

 

 

 



Βήμα 4ο  

Σε περίπτωση που δεν μας εμφανιστούν τα αποτελέσματα που επιθυμούμε, μπορούμε 

να τροποποιήσουμε την αναζήτηση μας και να εισάγουμε νέες λέξεις – κλειδιά. Θα 

επιλέξουμε πάνω στη σελίδα το σύνδεσμό Τροποποίηση αναζήτησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Βήμα 5ο 

Επιλέγοντας Τροποποίηση Αναζήτησης θα μας οδηγήσει σε ένα νέο παράθυρο που 

μας δίνει την δυνατότητα να κάνουμε συνδυαστική αναζήτηση με χρήση πολλαπλών 

πεδίων. Εδώ μπορούμε να αναζητήσουμε τεκμήρια με χρήση πολλών στοιχείων όπως 

τίτλο, συγγραφέα, θέμα κλπ. Αφού επιλέξουμε τα πεδία που θα εισάγουμε τους 

επιθυμητούς όρους, πατάμε Υποβολή. Στη συνέχεια θα μας ανοίξει ένα καινούργιο 

παράθυρο με τα αποτελέσματα της αναζήτησης μας. Σε περίπτωση που δεν δώσει 

αποτελέσματα, είναι πιθανό το βιβλίο που αναζητούμε να μην υπάρχει στη συλλογή 

του Σπουδαστηρίου.  

 

 


