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Εκτός από τα παραπάνω κριτήρια, είναι δυνατή και η κατάταξη (sort) των αποτελεσμάτων βάσει διάφορων επιλογών. Ακολουθεί παράδειγμα της παραπάνω λίστας αποτελεσμάτων με επιλεγμένη την κατάταξη
βάσει τίτλου δημοσίευσης.

L’ Annee Philologique
Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έναν προσωπικό λογαριασμό ορίζοντας διάφορα κριτήρια ανάλογα με τις ανάγκες του. Οι επιλογές που προσφέρει ένας προσωπικός λογαριασμός είναι οι ακόλουθες:
 Oι προτιμήσεις μου (My preferences)
 Οι αναζητήσεις μου (My searches) – max. 10
 Οι ειδοποιήσεις μου (My alerts) – max. 10
 Οι εγγραφές μου (My records) – max. 50
Τέλος, όποιος ερευνητής επιθυμεί να υποβάλει την εργασία του για να ενταχθεί στη βάση, θα πρέπει να
έχει προσωπικό λογαριασμό.

Ιανουάριος 2018, 1η έκδοση

Σύντομος Οδηγός Χρήσης

Το L’ Annee Philologique είναι μια βιβλιογραφική πηγή πληροφόρησης στον τομέα της κλασικής αρχαιότητας και γραμματείας. Στην ουσία αποτελεί την ηλεκτρονική έκδοση του L’ Annee Philologique, που δημοσιεύεται από τη Société Internationale de Bibliographie Classique σε συνεργασία με την Society for Classical
Studies. Η ηλεκτρονική έκδοση καλύπτει 91 έτη κλασικής βιβλιογραφίας μέχρι σήμερα, από τον τόμο 1
(1924-1926) έως τον τόμο 87 (2017).






Στην αρχική σελίδα υπάρχει δυνατότητα απλής αναζήτησης σύμφωνα με:
Πλήρες κείμενο (Full text)
Σύγχρονους συγγραφείς (Modern Authors)
Αρχαίοι Συγγραφείς και Κείμενα (Ancient Authors and Texts)
Subjects and Disciplines prior to Volume 67
Subjects and Disciplines after Volume 67

Η λίστα των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει τον συγγραφέα, τον τίτλο της δημοσίευσης και το έτος. Ο
χρήστης μπορεί να ανακτήσει την πλήρη εγγραφή της δημοσίευσης επιλέγοντας τον τίτλο της. Για την καλύτερη επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης, αποστολής με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, αποθήκευσης και προσθήκης στις «Εγγραφές μου» αφού συνδεθεί στον προσωπικό του λογαριασμό. Οι επιλογές αυτές βρίσκονται ακριβώς πάνω από τη λίστα με τα αποτελέσματα.
Στη σελίδα με το Ιστορικό αναζήτησης, υπάρχει στο πάνω μέρος ένας πίνακας με τις αναζητήσεις και
στο κάτω μέρος είναι το πλαίσιο συνδυασμού των αναζητήσεων. Κάθε αναζήτηση λαμβάνει έναν ενεργό
κωδικό, ο οποίος, εάν επιλεγεί, επιστρέφει τον χρήστη στη σελίδα με τα αποτελέσματα που είχε η συγκεκριμένη αναζήτηση και επιπλέον, μόνο αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο αντίστοιχο πλαίσιο για τον συνδυασμό των αναζητήσεων. Ακολουθεί παράδειγμα συνδυασμού αναζητήσεων .

Παρέχεται η δυνατότητα για σύνθετη αναζήτηση επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί καθώς και για συνδυασμό των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις αναζητήσεις μεταβαίνοντάς στη σελίδα με το Ιστορικό αναζήτησης (Search history). Ακόμα μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης επιλέγοντας κάποιο από τα κριτήρια που είναι διαθέσιμα στο δεξί μέρος της σελίδας.

