
Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο EKT

Ανοικτή πύλη στην παγκόσµια γνώση



Συµπληρώστε την αίτηση για να

αποκτήσετε την «έξυπνη» κάρτα



Άµεση έκδοση και παραλαβή της κάρτας



Το καταρτισµένο προσωπικό, 
σας υποστηρίζει στη χρήση

Ευέλικτη λειτουργία πρόσβασης



Πρόσβαση στο σύνολο του

περιεχοµένου της Ψηφιακής

Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ



Πλοήγηση & θεµατική
αναζήτηση σε:
ηλεκτρονικά περιοδικά,  
διεθνείς και ελληνικές βάσεις

δεδοµένων, βιβλία, λεξικά, 
συνέδρια, ειδικές θεµατικές
συλλογές, πηγές στο
διαδίκτυο.  



• Ηλεκτρονικά περιοδικά

• Πλήρη κείµενα > 12.000 επιστηµονικά περιοδικά Ε+Τ
• Υπηρεσίες των µεγαλύτερων εκδοτών του κόσµου

(Elsevier, Springer, IEEE, PsychArtlicles, Sage κα)
• 20.000 πίνακες περιεχοµένων µε δυνατότητες θεµατικής

αναζήτησης & πρόσβασης στα επιστηµονικά περιοδικά

• ∆ιεθνείς Βάσεις ∆εδοµένων

• 55 
• 100 εκ. Εγγραφές, 5,5 εκ./έτος
• web περιβάλλον
• ηλεκτρονική σύνδεση µε το πλήρες κείµενο

Ψηφιακό περιεχόµενο:



• Ηλεκτρονικά βιβλία
• 3.000 
• 13 Book series

• Λεξικά-Εγκυκλοπαίδειες
• >100

• Συνέδρια
• 600 πρακτικών συνεδρίων ΙΕΕΕ, IEE 
• 169.000 συνέδρια OCLC ProceedingsFirst

Ψηφιακό περιεχόµενο:



• Ελληνικές Β. ∆.
• 27  
• σε web περιβάλλον ανοικτής πρόσβασης

• Ειδικές θεµατικές συλλογές
• 8.000 εγγραφές
• Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση (E-Government, E-Democracy), 

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (Digital Libraries), Ηλεκτρονικές Πηγές
στη ΚτΠ

• Επιλεγµένες Πηγές από το ∆ιαδίκτυο
• >200 σε διάφορους τοµείς Ε&Τ,  συγκεντρώνονται, 

αξιολογούνται και κατηγοριοποιούνται

Ψηφιακό περιεχόµενο:



• Ψηφιοποιηµένες Ελληνικές Συλλογές

• Ψηφιοποίηση έντυπων συλλογών εθνικού ενδιαφέροντος
• >13.500 ∆ιδακτορικές ∆ιατριβές πλήρους κειµένου
• >4.000 ψηφιοποιηµένα άρθρα των Πρακτικών της Ακαδηµίας
Αθηνών
• Ψηφιοποιηµένες συλλογές πολιτιστικού υλικού (έγγραφα, 
νοµίσµατα, επιγραφές, φωτογραφίες κ.ά.)

Ψηφιακό περιεχόµενο:



•OCLC FirstSearch, Dissertation Abs, 
SwetsWise, Web of Science, Scopus

∆ιεπιστηµονικές

•ULRICHs, JCR, LISA, ISSN Portal Βιβλιοθηκονοµικά εργαλεία

•Art Index, Art Μuseum Image Gallery, 
Arts&Humanities CI, Social Sciences CI,
ERIC, Grove Art, Grove Music,TLG

Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές
επιστήµες, Εκπαίδευση

•Science CI, Chemical Abs, InspecΕπιστήµη & Τεχνολογία

•Abi Inform / Business Periodicals ∆ιοίκηση

•WoS (250 επιστ. αντικείµενα), Scopus
(επιστ. Ζωής & Υγείας)

Citation index

•Biological Abs., Cab Abs. AgrisΒιολογία, Γεωργία

•Medline, Scopus Υγεία

Ψηφιακό περιεχόµενο – Βάσεις ∆εδοµένων:



Ψηφιακό περιεχόµενο – πλήρη κείµενα επιστηµονικών συλλογών

εκδοτών:

• PsycARTICLES
• Lippincott Williams & Wilkins
• Wilson OmniFile: Full Text Select Edition
• Kluwer Law Online
• SAGE Journals Online
• IEEEXplore
• ACM Digital Library
• ACS PUBLICATIONS  Scitation®
• Blackwell Synergy
• Cambridge Journals Online (CJO)  
• ScienceDirect
• EmeraldInsight
• IoP - Electronic Journals
• Oxford Journals
• SpringerLink
• Taylor & Francis
• Wiley InterScience



Επίδειξη θεµατικής αναζήτησης στις πληροφοριακές πηγές της

ψηφιακής βιβλιοθήκης του ΕΚΤ και ταυτόχρονη ανάκτηση των

πλήρων κειµένων των δηµοσιευµάτων που εντοπίζονται



Πλοήγηση στο ψηφιακό περιεχόµενο:



1ο: Θεµατική αναζήτηση από υπηρεσίες εκδοτών επιστηµονικών περιοδικών
µε ταυτόχρονη ανάκτηση των πλήρων κειµένων των άρθρων

Αναζήτηση

δηµοσιευµάτων για το

«Μηχανισµό των
Αντικυθήρων»



Συγγραφέας, Τίτλος, 
Περιοδικό, σύνδεση µε το

πλήρες κείµενο

Εντοπισµός άρθρων από υπηρεσίες εκδοτών επιστηµονικών περιοδικών



Ανάκτηση πλήρων κειµένων άρθρων από υπηρεσίες εκδοτών

επιστηµονικών περιοδικών

Πλήρες κείµενο σε

ηλεκτρονική µορφή



Ανάκτηση πλήρων κειµένων άρθρων από υπηρεσίες εκδοτών επιστηµονικών

περιοδικών



Ανάκτηση πλήρων κειµένων άρθρων από υπηρεσίες εκδοτών

επιστηµονικών περιοδικών



Ανάκτηση πλήρων κειµένων άρθρων από υπηρεσίες εκδοτών

επιστηµονικών περιοδικών



2ο: Θεµατική αναζήτηση από υπηρεσίες εκδοτών επιστηµονικών περιοδικών
µε ταυτόχρονη ανάκτηση των πλήρων κειµένων των άρθρων

Αναζήτηση άρθρων για

«έρευνα εµβολίων στη γρίπη
των πτηνών,

µε εφαρµογή στον άνθρωπο»



Εντοπισµός άρθρων από υπηρεσίες εκδοτών επιστηµονικών περιοδικών

Εντοπισµός άρθρου, 
ηλεκτρονική διάθεση

πλήρους κειµένου



Ανάκτηση πλήρων κειµένων άρθρων από υπηρεσίες εκδοτών επιστηµονικών περιοδικών

Πλήρες κείµενο σε

ηλεκτρονική µορφή



Ανάκτηση πλήρων κειµένων άρθρων από υπηρεσίες εκδοτών επιστηµονικών περιοδικών



3ο:Αναζήτηση αναφορών (cited references) στη Β.∆. Science Citation 

Index® του πληροφοριακού συστήµατος Web of Science® / Thomson ISI

Αναζήτηση «cited 
references» του καθηγητή

κ. Νανόπουλου



Εντοπισµός cited references 
του καθηγητή κ. Νανόπουλου

Εντοπισµός αναφορών (cited references) από τη Β.∆. Science Citation 
Index® του πληροφοριακού συστήµατος Web of Science®/ Thomson ISI



Ανάκτηση αναφορών (cited references) από τη Β.∆. Science Citation Index®

του πληροφοριακού συστήµατος Web of Science®/ Thomson ISI

Επιλογή «cited 
references»



Ανάκτηση αναφορών (cited references) από τη Β.∆. Science Citation 
Index® του πληροφοριακού συστήµατος Web of Science® / Thomson ISI

Επιλογή στοιχείων που θα

ανακτηθούν



Ανάκτηση αναφορών (cited references) από τη Β.∆. Science Citation 
Index® του πληροφοριακού συστήµατος Web of Science® / Thomson ISI

Ανάκτηση

«cited references»
του καθηγητή

κ. Νανόπουλου



4ο: Θεµατική Αναζήτηση από διεθνείς βάσεις δεδοµένων

Ανανεώσιµες πηγές

ενέργειας µε την εφαρµογή

της βιοτεχνολογίας



Θεµατική Αναζήτηση σε διεθνείς βάσεις δεδοµένων

Εντοπίζονται

50 δηµοσιεύµατα & 25
σχετικά sites



Ανάκτηση βιβλιογραφικών στοιχείων δηµοσιεύµατος

Βιβλιογραφικά στοιχεία του

συνεδρίου



Ανάκτηση πλήρους κειµένου δηµοσιεύµατος

διάθεση του κειµένου του

συνεδρίου σε µορφή pdf



Ανάκτηση πλήρους κειµένου δηµοσιεύµατος

Πλήρες κείµενο σε

ηλεκτρονική µορφή



5ο: Θεµατική αναζήτηση πατεντών σε διεθνείς βάσεις δεδοµένων



Αναζήτηση Πατεντών για «Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς»



Εντοπισµός Πατεντών για «Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς»



Ανάκτηση στοιχείων της Πατέντας



Ανάκτηση πλήρους κειµένου της Πατέντας



Ανάκτηση πλήρους κειµένου της Πατέντας



6ο: Ταυτόχρονη αναζήτηση στις ελληνικές Β.∆. της ψηφιακής βιβλιοθήκης - ΕΚΤ, 
συνοδευόµενη µε την ανάκτηση των πλήρων κειµένων από τις ψηφιοποιηµένες

συλλογές

Επιλογή Β.∆.  «Εθνικό
Αρχείο ∆ιδακτορικών

∆ιατριβών» & «ΑΘΗΝΑ-
Ακαδηµία Αθηνών»

Το ΕΚΤ παραγωγός και

διαθέτης ελληνικού

περιεχοµένου



Θεµατική αναζήτηση µε τη χρήση πλατφόρµας που αναπτύσσει το ΕΚΤ - ΑΡΓΩ

Αναζήτηση της «σχέσης
των συνταγµατικών

ρυθµίσεων µε το κοινοτικό

δίκαιο»

http://argo.ekt.gr



Εµφάνιση των εγγραφών από κάθε βάση δεδοµένων

Ηλεκτρονική τοποθεσία

πλήρους κειµένου

διδακτορικής διατριβής

Ηλεκτρονική τοποθεσία

του πλήρους κειµένου του

πρακτικού της Ακαδηµίας

Αθηνών



Ανάκτηση πλήρους κειµένου της διδακτορικής διατριβής

Πλήρες κείµενο της

διατριβής σε

ηλεκτρονική µορφή



Ανάκτηση πλήρους κειµένου του πρακτικού της Ακαδηµίας Αθηνών

Πλήρες κείµενο του

πρακτικού σε

ηλεκτρονική µορφή



7ο: Aναζήτηση και ανάκτηση νοµισµάτων από την ψηφιοποιηµένη συλλογή
Μακεδονικό Βασίλειο: τα χάλκινα νοµίσµατα



Αναζήτηση νοµισµάτων από την ψηφιοποιηµένη συλλογή

Μακεδονικό Βασίλειο: τα χάλκινα νοµίσµατα

Αναζήτηση νοµίσµατος της

βασιλείας Αµύντα Γ µε

κεφαλή Ηρακλέους και Αετό



Ανάκτηση νοµισµάτων από την ψηφιοποιηµένη συλλογή

Μακεδονικό Βασίλειο: τα χάλκινα νοµίσµατα

Τα αποτελέσµατα της

αναζήτησης



Παραλαµβάνετε άµεσα τα

αποτελέσµατα της

αναζήτησης σας


