Safari Books Online

Τρόποι πρόσβασης

Μέσα από την συλλογή της Safari Books Online η ΒΚΠ σας προσφέ‐
ρει πρόσβαση σε περισσότερους από 85 τίτλους ηλεκτρονικών βι‐
βλίων. H Safari Books Online διαθέτει μία από τις πιο αξιόλογες
συλλογές επιστημονικών ηλεκτρονικών βιβλίων στους τομείς της
επιστήμης υπολογιστών και πληροφορικής.

Η συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων της ΒΚΠ έχει δημιουργήθει στα
πλαίσια της σχετικής δράσης του έργου ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ. Το μεγαλύτε‐
ρο μέρος της συλλογής των ηλεκτρονικών βιβλίων των εκδοτών
Elsevier και Springer έχει αποκτηθεί με πόρους της Κοινοπραξίας
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL‐Link). Σταδιακά η συλ‐
λογή θα εμπλουτίζεται και με νέους τίτλους που διατίθενται στο
διαδίκτυο ελεύθερα με το καθεστώς της ανοικτής πρόσβασης (Open
Access).

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών

Η πρόσβαση στους τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων μπορεί να γίνει με
δύο τρόπους:
Α)
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της ΒΥΠ και του
ενιαίου περιβάλλοντος αναζήτησης σε όλες τις ηλεκτρονικές πηγές.
Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές
“Αναζήτηση” ή “Ευρετήριο”.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με αυτόν τον τρόπο μπορείτε ταυτόχρο‐
να να αναζητήσετε πληροφορίες από τον κατάλογο της ΒΚΠ, τα ηλε‐
κτρονικά περιοδικά, τις βάσεις δεδομένων κλπ.

Χρήσιμες γνώσεις για τη χρήση των E‐Books
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το μεγαλύτερο μέρος των ηλεκτρονικών
βιβλίων έρχεται σε αρχεία μορφής .pdf, τα οποία είναι αναγνώσιμα
με την εφαρμογή Adobe Acrobat Reader. Σε ορισμένες περιπτώσεις
τα αρχεία αυτά έρχονται ανά κεφάλαιο, όπως στις περιπτώσεις του
Springelink και του ScienceDirect. Σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις
το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών βιβλίων εμφανίζεται ανά σελίδα,
όπως γίνεται στην περίπτωση της NetLibrary. Τέλος θα πρέπει να
γνωρίζετε ότι η NetLibrary και η Safari Books Online παρέχει πρό‐
σβαση σε ορισμένα ηλεκτρονικά βιβλία σε html μορφή.

Β)
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις συλλογές απευθείας μέσω των
παρακάτω συνδέσμων:
NetLibrary
www.netlibrary.com
www.springerlink.com
Springer ebooks
ScienceDirect/Engineering Village
www.sciencedirect.com
proquest.safaribooksonline.com
Safari Books Online
Η πρόσβαση σας επιτρέπεται σε όλες τις περιπτώσεις μέσα από
αναγνώριση της IP διεύθυνσης σας. Συνεπώς θα πρέπει να επιχει‐
ρείτε τη σύνδεση σας με τα συστήματα των ηλεκτρονικών βιβλίων,
είτε μέσα από υπολογιστές του Πανεπιστημίου Πατρών, είτε μέσα
από τους dial‐up και VPN λογαριασμούς που σας παρέχει το Πανεπι‐
στήμιο Πατρών και το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύων (www.upnet.gr).
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Ηλεκτρονικά Βιβλία

NetLibrary

Springer E‐Books

Elsevier E‐Books

Μέσα από την συλλογή της NetLibrary η ΒΚΠ σας προσφέρει πρό‐
σβαση σε περισσότερους από 1600 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων.
H NetLibrary διαθέτει μία από τις πιο πλήρεις συλλογές επιστημονι‐
κών ηλεκτρονικών βιβλίων και πέρα από αυτούς τους τίτλους προ‐
σφέρει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των βιβλίων της λίστας
"publicly accessible eBooks", η οποία περιλαμβάνει κυρίως λογοτε‐
χνικά και ιστορικά έργα. Πιο συγκεκριμένα από τους 1615 τίτλους
ηλεκτρονικών βιβλίων, στους οποίους έχουν πρόσβαση οι χρήστες
της ΒΚΠ και οι οποίοι αποκτώνται σε συνεργασία με άλλα ακαδη‐
μαϊκά ιδρύματα της HEAL‐Link, οι 458 τίτλοι ανήκουν στη ΒΚΠ.

Ο εκδοτικός οίκος Springer παρέχει το πλήρες κείμενο σε πάνω από
11,000 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων, οι οποίοι περιλαμ‐
βάνουν μονογραφίες, σειρές μονογραφιών και πληροφοριακά
έργα, όπως εγκυκλοπαίδειες, άτλαντες, εγχειρίδια, κλπ.
Ο εκδοτικός οίκος Springer είναι από τους μεγαλύτερους διεθνείς
εκδότες επιστημονικών βιβλίων και λοιπών συγγραμμάτων και η
συλλογή του αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και πιο περιεκτικές
συλλογές στον τομέα των επιστημονικών και τεχνικών ηλεκτρονι‐
κών βιβλίων.

Μέσα από τις πλατφόρμες του ScienceDirect και το Engineering
Village μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 170 περί‐
που σειρών βιβλίων, 20 περίπου σειρών εγχειριδίων (handbooks),
σε 58 εγκυκλοπαίδειες και σε 400 περίπου ηλεκτρονικά βιβλία της
ειδικότερης συλλογής του Referex Engineering.

Παρουσίαση
Μέσα από την διεπιφάνεια εργασίας της NetLibrary, μπορείτε να
“δανειστείτε” ένα βιβλίο, να αναζητήσετε μέσα στις σελίδες του,
να δείτε λήμματα λέξεων που σας ενδιαφέρουν και να κρατήσετε
σημειώσεις. Για να αξιοποιήσετε όλες αυτές τις δυνατότητες θα
πρέπει να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό, ώστε να
εισέρχεστε σε έναν εξατομικευμένο χώρο. Στον χώρο αυτό μπορεί‐
τε να “φυλάτε” τα αγαπημένα σας βιβλία και να τα συμβουλεύεστε
άμεσα, δίχως να τα αναζητάτε από την αρχή.

Παρουσίαση
Πρόσβαση στις συλλογές του Springer μπορείτε να έχετε μέσα από
τη διεύθυνση http://www.springerlink.com και η διεπιφάνεια είναι
η ίδια με των ηλεκτρονικών περιοδικών του Springer.

Εγχειρίδια Engineering Village
Τα εγχειρίδια του Engineering Village αποτελούν αξιόπιστες και
ποιοτικές πληγές πληροφοριών σε ώριμα ερευνητικά πεδία. Περι‐
λαμβάνουν κεφάλαια που εξυπηρετούν ως αυτοτελής επισκοπή‐
σεις, που πολύ συχνά ορίζουν ένα ολόκληρο πεδίο. Έχουν συγγρα‐
φεί από πολύ εξειδικευμένους επιστήμονες στα πεδία τους. Τα
εγχειρίδια αυτά έχουν υψηλό αριθμό αναφορών και ενημερώνο‐
νται τακτικά με νέους τόμους.
Τα εγχειρίδια που είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή καλύπτουν τις
επιστήμες:
‐ Οικονομικά
‐ Μαθηματικά
‐ Φυσική
‐ Χημεία

Παρουσίαση
Η παρουσίαση των Πληροφοριακών Βιβλίων του ScienceDirect
είναι ίδια με αυτή των περιοδικών του. Οι χρήστες μπορούν να
έχουν πρόσβαση από τις οθόνες αναζήτησης. Οι εγγραφές και τα
κεφάλαια των βιβλίων εμφανίζονται με την μορφή SummaryPlus,
html και pdf, δίνονται οι πίνακες περιεχομένων, ευρετήρια ονομά‐
των και θεμάτων και υποστηρίζουν την διασύνδεση με άλλες ηλε‐
κτρονικές πηγές, είτε του ScienceDirect, είτε άλλων εκδοτών.

