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Τµήµα Πληροφόρησης & Εκπαίδευσης Χρηστών 
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Η Βιβλιοθήκη διαθέτει µεγάλη ποικιλία ηλεκτρονικών πηγών για την βιβλιογραφική 
επιστηµονική ενηµέρωση των χρηστών.  

 

Οι υπηρεσίες αυτές είναι οργανωµένες στην οµώνυµη ενότητα των ιστοσελίδων της
και η πρόσβαση είναι δυνατή µέσα από το δίκτυο του Πανεπιστηµίου Κρήτης, το
απόσταση. 

 Κατάλογοι Βιβλιοθηκών 
Οι κατάλογοι είναι βάσεις δεδοµένων µε πληροφορίες για την διαθεσιµότητα και τη
του υλικού των Βιβλιοθηκών.  

Ναυτίλος: περιβάλλον για την αναζήτηση και τον εντοπισµό των διαθέσιµ
περιοδικών και άλλου υλικού στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

Ζέφυρος: περιβάλλον για την αναζήτηση και τον εντοπισµό των διαθέσιµ
περιοδικών και άλλου υλικού στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες 

 Ηλεκτρονικά περιοδικά  
Ο «κατάλογος ηλεκτρονικών περιοδικών» αποτελείται σήµερα από επιµέρους κα
οποίοι περιλαµβάνουν συνολικά πάνω από 7000 τίτλους περιοδικών σε ηλεκτρονική 
Επιλέγοντας ένα τίτλο περιοδικού είναι δυνατή η επισκόπηση στα τεύχη (πλήρη κε
και η αναζήτηση µέσα στο περιοδικό. 

 Online Βάσεις δεδοµένων  
Οι βάσεις δεδοµένων της Βιβλιοθήκης καλύπτουν τα περισσότερα γνωστικά αν
προσφέρουν τη δυνατότητα αναζήτησης βιβλιογραφίας σε περιεχόµενα περιοδικώ
συνεδρίων, προδηµοσιεύσεις κλπ. Η πρόσβαση στα αποτελέσµατα πολλές φορές φ
πλήρες κείµενο. Συχνά, προσφέρονται και υπηρεσίες διαρκούς ενηµέρωσης.  
Συλλογικός κατάλογος περιοδικών: Είναι διαθέσιµος από τις online βάσεις δε
εξυπηρετεί την αναζήτηση και τον εντοπισµό των περιοδικών και των διαθέσιµω
έντυπη µορφή στις Ελληνικές Βιβλιοθήκες. Είναι το βασικό εργαλείο για την υ
∆ιαδανεισµού.   

 CD-ROMs 
Στη συλλογή µε τα CD ROMs, υπάρχουν ηλεκτρονικά λεξικά και εγκυκλοπαίδειες κ
και κάποιες βάσεις δεδοµένων για ανθρωπιστικές επιστήµες.  
Η πρόσβαση είναι δυνατή από τους υπολογιστές του παραρτήµατος της Βιβλιο
βρίσκονται και από το ευρύτερο δίκτυο του Πανεπιστηµίου όταν υπάρχει η σχετική έ

 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης  
Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Π.Κ. είναι βάση δεδοµένων που αποτελείται από 
ψηφιακή µορφή. Σήµερα περιέχει τις µεταπτυχιακές εργασίες και τις διδακτορικές δ
έχουν εκπονηθεί στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης και τους οδηγούς σ
Τµηµάτων.  

 Ηλεκτρονική πληροφοριακή συλλογή 
Στην ηλεκτρονική πληροφοριακή συλλογή είναι συγκεντρωµένες επιλεγµένες 
διατίθενται στην πλειοψηφία τους δωρεάν στο διαδίκτυο, οργανωµένες σ
εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, κατάλογοι εκδοτών & βιβλιοπωλείων, µηχανές α
ηλεκτρονικά βιβλία.  
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