Τρόποι πρόσβασης

Tί είναι τα ηλεκτρονικά περιοδικά;

1: Δικτυακός τόπος ΒΚΠ
Όλες οι συνδρομές ηλεκτρονικών περιοδικών της ΒΚΠ
είναι καταχωρισμένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.lis.upatras.gr. Μέσα από το ευρετήριο των
ηλεκτρονικών πηγών μπορείτε να αναζητήσετε για ένα
περιοδικό σύμφωνα με την αλφαβητική ή θεματική του
κατάταξη.

Τα ηλεκτρονικά περιοδικά είναι μια νέα διάσταση ανάκτησης
επιστημονικής πληροφορίας μέσα από κόμβους στο διαδίκτυ‐
ο. Από τους κόμβους αυτούς ο χρήστης μπορεί εύκολα και
γρήγορα
να
εντοπίσει
επιστημονική
βιβλιογραφία
(περιλήψεις, πλήρη κείμενα άρθρων) σε ένα ευρύτατο φάσμα
γνωστικών αντικειμένων, να την διαβάσει, να την εκτυπώσει ή
να την αποθηκεύσει στον υπολογιστή του.

2: Δικτυακός τόπος Heal‐Link
Στο δικτυακό τόπο της Heal‐Link μπορείτε να αναζητήσε‐
τε άρθρα στα περιοδικά όλων των εκδοτών που διατίθε‐
νται μέσω της Κοινοπραξίας, μέσα από τη μηχανή αναζή‐
τησης ή μέσα από την θεματική αναζήτηση, που έχει
δημιουργηθεί στον κόμβο της Heal Link. Η ηλεκτρονική
διεύθυνση στην οποία είναι διαθέσιμη αυτή η υπηρεσία
είναι http:/www.heal‐link.gr.

Ποιά ηλεκτρονικά περιοδικά διαθέτει η ΒKΠ;

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών

3: Ιχναίη
Μέσα από το σύστημα ενοποιημένης αναζήτησης Ιχναίη
μπορείτε πλέον να αναζητήσετε με μια μόνο ερώτηση
περισσότερες της μιας πηγές ηλεκτρονικών περιοδικών.
Δεν υπάρχει η ανάγκη να επανεισάγετε τις ερωτήσεις ή
τις πηγές που προτιμάτε. Εσείς μπορείτε να επιλέγετε τα
αποτελέσματα που σας ενδιαφέρουν, είτε πριν την σύ‐
νταξη των ερωτημάτων σας (με τον προσδιορισμό των
πηγών που σας ενδιαφέρουν), είτε μετά με τη διήθηση
των αποτελεσμάτων που θεωρείτε καταλληλότερα. Η
Ιχναίη είναι διαθέσιμη μέσα από το δικτυακό τόπο της
ΒΚΠ.
4: Δικτυακός τόπος Ευρετηρίου Περιοδικών Ανοικτής
Πρόσβασης
Σας δίνεται επίσης η δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε
καταλόγους ηλεκτρονικών περιοδικών ελεύθερης πρό‐
σβασης όπως είναι το Directory of Open Access Journals
(http://www.doaj.org), το οποίο ευρετηριάζει πάνω από
4.000 ηλεκτρονικά περιοδικά.

Η ΒΚΠ έχει εξασφαλίσει στους χρήστες της πρόσβαση στα
πλήρη κείμενα των άρθρων 10.000 περίπου συνδρομητικών
ηλεκτρονικών περιοδικών. Πρόκειται για διεθνούς εμβέλειας
επιστημονικά περιοδικά εκδοτικών οίκων όπως: Elsevier, Cam‐
bridge University Press, Springer Verlag, Kluwer, Oxford Uni‐
versity Press, ACM, Wiley, Academic Press, Lippincott Willams
& Wilkins, IOP, Taylor & Francis, MCB, IEEE Periodicals.
Παράλληλα προσφέρεται πρόσβαση σε τίτλους ορισμένων
εκδοτών από τον πρώτο τόμο και το πρώτο τεύχος των περιο‐
δικών τους. Οι εκδότες αυτοί έχουν την ανάλογη σήμανση.
Τα περιοδικά αυτά διατίθενται στην ακαδημαϊκή κοινότη‐
τα δια μέσου της Κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών Heal Link, στην οποία η ΒΚΠ συμμετέχει. Η ΒΚΠ
διατηρεί με δικούς της πόρους μεμονωμένες συνδρομές στα
ηλεκτρονικά περιοδικά των ASME, Royal Society of Chemistry,
Hindawi Publishing Group, IEE, SIAM, ASCE κ.α., τα οποία δια‐
τίθενται μόνο για τους χρήστες της.

Πληροφορίες και Σεμινάρια Εκπαίδευσης
Πληροφορίες και οδηγίες χρήσης των ηλεκτρονικών περιοδι‐
κών διατίθενται εκτενώς και στις ιστοσελίδες της ΒΚΠ.
Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες και
υποστήριξη στο Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών, το οποίο βρί‐
σκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου της ΒΚΠ. Μπορείτε επίσης
να επικοινωνείτε με το Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών στα τη‐
λέφωνα 2610 969623‐30.
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Ηλεκτρονικά Περιοδικά

Ποιοί χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης;

Εκδότες/Διαθέτες ηλεκτρονικών περιοδικών

Άδεια πρόσβασης στους τίτλους
αυτούς έχουν οι χρήστες του Πανε‐
πιστημίου Πατρών από σταθμούς
εργασίας του ιδρύματος ή από προ‐
σωπικούς υπολογιστές με τη χρήση
της υπηρεσίας απομακρυσμένης
πρόσβασης (dial‐up ή VPN) που
παρέχει το UPnet στην ακαδημαϊκή
κοινότητα.

Η ΒΚΠ μέσα από την συμμετοχή της στον Σύνδεσμο Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών παρέχει στα μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά των παρακά‐
τω εκδοτών:

ACS: πρόσβαση σε περίπου 35 τίτλους που εκδίδονται από την
American Chemical Society (από το 1879 κ.ε.).
BF

Κανονισμός χρήσης
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται
από τους χρήστες της ΒKΠ
στην τήρηση των ειδικών κα‐
νόνων και όρων χρήσης, οι
οποίοι αφορούν στη διασφά‐
λιση της σωστής και σύννομης
χρήσης των
ηλεκτρονικών
υπηρεσιών, και οι οποίοι πρέ‐
πει να εφαρμόζονται από τον κάθε χρήστη. Είναι αυτονόητο
ότι οποιοσδήποτε κάνει χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
αλλά και του εξοπλισμού της ΒΚΠ, αυτομάτως αποδέχεται
τους κανόνες αυτούς.
Ο αναλυτικός “Κανονισμός χρήσης του κοινόχρηστου
υπολογιστικού εξοπλισμού και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
της ΒΚΠ” διατίθεται, σε ειδικό φυλλάδιο, στη ΒΚΠ και στην
ιστοσελίδα:
http://www.lis.upatras.gr/Info/rules_eservices_EL.php

Τρόποι ανάγνωσης
Οι περισσότεροι εκδότες/διαθέτες
παρέχουν τα ηλεκτρονικά περιοδικά
τους σε μορφή Portable Document
Format (PDF). Για να μπορέσετε να
διαβάσετε και να εκτυπώσετε τα
άρθρα πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Adobe Acro‐
bat Reader της Adobe Systems. Το πρόγραμμα αυτό διατίθε‐
ται δωρεάν στο διαδίκτυο και υπάρχουν εκδόσεις του για τα
περισσότερα διαδεδομένα λειτουργικά.

OVID: πρόσβαση σε πάνω από 200 τίτλους που εκδίδονται από
τον LWW (Lippincott William & Wilkins).

Back Files

ACM Digital Library: πρόσβαση σε όλα τα περιοδικά και τα πρα‐
κτικά που εκδίδονται από την Association for Computing Machin‐
ery.

OJPS: πρόσβαση σε περίπου 40 τίτλους που εκδίδονται από τις
επιστημονικές εταιρίες American Institute of Physics, American
Physical Society κ.α.

Oxford University Press: πρόσβαση σε πάνω από 150 τίτλους
που εκδίδονται από την Oxford University Press.

ScienceDirect: πρόσβαση σε πάνω από 1600 τίτλους του El‐
sevier, της Academic Press κ.α.
BF

Back Files

Blackwell Synergy: πρόσβαση σε πάνω από 600 τίτλους του
Blackwell Publishing.

Taylor and Francis: πρόσβαση σε πάνω από 700 τίτλους του
Taylor & Francis.

Emerald: πρόσβαση σε πάνω από 120 τίτλους του MCB University
Press.

Wiley InterScience: πρόσβαση σε πάνω από 350 τίτλους του
John Wiley & Sons.
BF

IOP: πρόσβαση σε περίπου 35 τίτλους που εκδίδονται από το
Institute of Physics (από το 1874 κ.ε.).
BF

WilsonWeb, OmniFile Full Text Mega: πρόσβαση σε περίπου
1500 τίτλους διαφόρων εκδοτών.

Back Files

SpringerLink: πρόσβαση σε πάνω από 1100 τίτλους των εκδοτι‐
κών οίκων Springer και Kluwer.
BF

Back Files

Back Files

Cambridge University Press: πρόσβαση σε περίπου 160 τίτλους.

