Computing and Information Systems Service

Χρήση του Συστήµατος Καταλόγου Βιβλιοθήκης Frederick
Για να ανοίξετε το σύστηµα καταλόγων βιβλιοθήκης:
• Κάνετε κλικ στο εικονίδιο συντόµευσης Frederick Library Catalogue που
βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας,
ή
• ανοίξετε το Internet Explorer και δακτυλογραφήστε την ακόλουθη διεύθυνση:
http://library.frederick.ac.cy. Επιλέξετε σε ποια βιβλιοθήκη θέλετε να
συνδεθείτε (Frederick University Nicosia Library – Λευκωσία, Frederick
University Limassol Library – Λεµεσός).
Η αρχική σελίδα του συστήµατος καταλόγων βιβλιοθήκης εµφανίζεται.

Από αυτή τη σελίδα µπορείτε να ψάξετε για ένα βιβλίο βάσει του τίτλου, του
συγγραφέα ή του θέµατος. Για να αναζητήσετε ένα βιβλίο:
• Στο πτυσσόµενο µενού κάνετε κλικ στον τίτλο (Title), το συγγραφέα
(Author), ή το θέµα (Subject) ανάλογα µε το κριτήριο που θέλετε να κάνετε την
έρευνά σας.
• ∆ακτυλογραφήστε τις λέξεις κλειδιά που θέλετε να ψάξετε στο κουτί κειµένου
δίπλα στο πτυσσόµενο µενού.
• Κάνετε κλικ στο κουµπί Search.
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Για παράδειγµα, αν θέλετε να αναζητήσετε ένα βιβλίο που έχει τις λέξεις
«Information» και «Technology» στον τίτλο του:
• Κάνετε κλικ στον τίτλο (Title) στο πτυσσόµενο µενού.
• ∆ακτυλογραφήστε «Information Technology» (χωρίς τα εισαγωγικά) στο κουτί
κειµένου δίπλα στο πτυσσόµενο µενού.
• Κάνετε κλικ στο κουµπί Search.
Η ακόλουθη οθόνη θα εµφανιστεί:

Η πρώτη γραµµή σε αυτή τη σελίδα γράφει τον αριθµό αποτελεσµάτων που
βρέθηκαν, σε αυτή την περίπτωση 43. Αυτό σηµαίνει ότι το σύστηµα βρήκε 43 βιβλία
στη βιβλιοθήκη µε τις λέξεις «Information» και «Technology» στους τίτλους τους.
Τα αποτελέσµατα επιστρέφονται σε σελίδες οι οποίες µπορούν να περιέχουν µέχρι
και δέκα βιβλία η κάθε µια. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη γραµµή κύλισης για να
δείτε τα υπόλοιπα αποτελέσµατα της σελίδας.
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Εάν το βιβλίο που ψάχνετε δεν είναι σε αυτή τη σελίδα µπορείτε να πάτε στην
επόµενη σελίδα (για να δείτε τα επόµενα δέκα βιβλία που επιστρέφονται από την
αναζήτηση) κάνοντας κλικ στο σύνδεσµο next >>.
•

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το next >> όπου θα αλλάξει σε
ένα µικρό χεράκι

και κάνετε κλικ.

Η ίδια διαδικασία µπορεί να ακολουθηθεί για να µεταφερθείτε στην επόµενη σελίδα
µέχρι να δείτε όλα τα αποτελέσµατα. Παρατηρήστε ότι στη δεύτερη σελίδα υπάρχει
επίσης ένας σύνδεσµος αποκαλούµενος << prev, στον οποίο µπορείτε να κάνετε
κλικ για να πάτε στην προηγούµενη σελίδα. Τέλος, ένας άλλος τρόπος µε τον οποίο
µπορείτε να πάτε σε οποιαδήποτε σελίδα, είναι κάνοντας κλικ στον αριθµό εκείνης
της σελίδας.
Όταν βρείτε το βιβλίο που ψάχνετε ή ένα βιβλίο που σας ενδιαφέρει, µπορείτε να
κάνετε κλικ στον τίτλο του για να δείτε όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες για εκείνο το
βιβλίο.
• Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από τον τίτλο του βιβλίου και
κάνετε κλικ.
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Η ακόλουθη σελίδα ανοίγει:

Από αυτή τη σελίδα µπορείτε να πάρετε όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για να
βρείτε αυτό το βιβλίο στη βιβλιοθήκη. Εκτός από το συγγραφέα (Author), τον τίτλο
(Title), τη χώρα έκδοσης (Place of Publication), τον εκδότη (Publisher) και την
ηµεροµηνία έκδοσης (Date of Publication), µπορείτε επίσης να βρείτε εδώ τον κώδικα
DDCN του βιβλίου και τη συλλογή στην οποία ανήκει το βιβλίο. Ο κώδικας DDCN και
η συλλογή ενός βιβλίου σας λένε ακριβώς πού µπορείτε να βρείτε αυτό το βιβλίο στη
βιβλιοθήκη του Frederick.
Σε περίπτωση που υπάρχει δυσκολία εντοπισµού ενός βιβλίου ή για οποιαδήποτε
βοήθεια χρειάζεστε επικοινωνήστε µε ένα από τα µέλη του προσωπικού της
βιβλιοθήκης.

http://csd.frederick.ac.cy

4

csd@frederick.ac.cy

