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ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΔΝΣΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ
Ηλεκηπονικέρ Τπηπεζίερ ππορ ηην ακαδημαφκή Κοινόηηηα
Η Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθόξεζεο (ΒΚΠ) ηνπ ΔΚΠΑ, πξνζθέξεη ζηελ
Αθαδεκατθή Κνηλόηεηα, κέζσ Γηαδηθηύνπ, κηα ζεηξά από ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο,
πξόζβαζε ζε κεγάιν θάζκα ειεθηξνληθώλ πεγώλ όπσο πεξηνδηθά, βηβιία,
βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο, ςεθηαθέο ζπιινγέο θαη ζεκαηηθέο πύιεο, κε ζηόρν ηε
δηεπθόιπλζε ηεο έξεπλαο, ηεο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηώλ, ησλ κειώλ
ΓΔΠ, ησλ εξεπλεηώλ θαη ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ ηνπ.
Όιεο νη ειεθηξνληθέο πεγέο θαη ζπλαθείο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, πεξηιακβάλνληαη
ζηνλ ηζηόηνπν ηεο «Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο» (ΒΚΠ http://www.lib.uoa.gr), πνπ θηινμελείηαη θαη ζπληάζζεηαη από ην Τπνινγηζηηθό
Κέληξν Βηβιηνζεθώλ (ΤΚΒ) ηνπ ΔΚΠΑ. Ο ηζηόηνπνο πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο
πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηηο βηβιηνζήθεο ηνπ ΔΚΠΑ, όπσο σξάξηα ιεηηνπξγίαο,
επηθνηλσλία, λέα θαη αλαθνηλώζεηο, παξνπζίαζε θαη δηαζύλδεζε κε ηηο
πξνζθεξόκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θιπ. Δπίζεο, παξέρεη δηαζύλδεζε κε ηα νθηώ
mini sites πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο νθηώ Βηβιηνζήθεο ρνιώλ, όπνπ θαη παξέρεηαη
πεξηζζόηεξν εμεηδηθεπκέλε πιεξνθόξεζε (σο πξνο ην γλσζηηθό αληηθείκελν ησλ
αληίζηνηρσλ ρνιώλ).
Αλαιπηηθόηεξα, νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη πεξηιακβάλνπλ:


Ππόζβαζη ζε ηλεκηπονικέρ online πηγέρ πληποθόπηζηρ
Παξέρεηαη πξόζβαζε κέζσ δηαδηθηύνπ ζε δηάθνξεο ειεθηξνληθέο πεγέο
πιεξνθόξεζεο όπσο βάζεηο δεδνκέλσλ (βηβιηνγξαθηθέο θαη πιήξνπο
θεηκέλνπ), πεξηνδηθά, βηβιία, θιπ., ζηα νπνία είηε ππάξρνπλ απεπζείαο

ζπλδξνκέο ηνπ ΔΚΠΑ, είηε ζπλδξνκέο κέζσ ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθώλ
Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ (ΔΑΒ/Heal-Link, http://www.heal-link.gr), ή
είλαη αλνηθηήο πξόζβαζεο. Η πξόζβαζε πηζηνπνηείηαη θαηά πεξίπησζε είηε
κέζσ αλαγλώξηζεο ησλ IP δηεπζύλζεσλ ηνπ ΔΚΠΑ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ππεξεζηώλ VPN θαη Proxy Server) είηε κέζσ ηεο ππεξεζίαο Shibboleth ή
ζπλδπαζηηθά (http://www.lib.uoa.gr/access.html). αλ ππεξεζία πξόζζεηεο
αμίαο, πξνζθέξεηαη ε δπλαηόηεηα εληαίαο αλαδήηεζεο ηύπνπ discovery
(http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/eniaia-anazitisi.html), ζην ζύλνιν –ζρεδόλησλ ειεθηξνληθώλ πεγώλ ζηηο νπνίεο έρεη πξόζβαζε ην ΔΚΠΑ (είηε είλαη
αλνηθηήο πξόζβαζεο ή κέζσ ζπλδξνκήο). Πξνζθέξνληαη δύν εξγαιεία
discovery, ην Summon θαη ην EDS.





«Πέπγαμορ»: Δνιαία Πλαηθόπμα Ιδπςμαηικού Αποθεηηπίος / Ψηθιακήρ
Βιβλιοθήκηρ
http://pergamos.lib.uoa.gr
H “Πέξγακνο” απνηειεί ην Ιδξπκαηηθό Απνζεηήξην ηνπ ΔΚΠΑ, ην νπνίν
ππνζηεξίδεη έλα πιήζνο από εηεξνγελείο ςεθηαθέο ζπιινγέο θαη ηύπνπο
ςεθηαθώλ αληηθεηκέλσλ, ελώ επηπιένλ ελζσκαηώλεη δηαδηθαζίεο θαη πιήξεηο
ξνέο εξγαζίαο απην-απόζεζεο εξγαζηώλ θαη εξεπλεηηθνύ πιηθνύ από θνηηεηέο
θαη κέιε ΓΔΠ ηνπ ΔΚΠΑ. Πεξηέρνληαη πάλσ από 1.000.000 ςεθηαθά
αληηθείκελα, ελζσκαηώλνληαο ηηο ζπιινγέο ηεο παιαηάο ςεθηαθήο
βηβιηνζήθεο «Πέξγακνο» θαζώο θαη ηεο παιαηάο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο ηεο
«Γθξίδαο Βηβιηνγξαθίαο». Πξνζθέξνληαη πιήζνο από δπλαηόηεηεο
αλαδήηεζεο
θαη
αλάθηεζεο
πεξηερνκέλνπ
θαζώο
θαη
πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο.



OPAC (Open Public Access Catalogue)
http://opac.seab.gr/search~S6*gre
Απνηειεί, ηνλ δεκόζηα πξνζπειάζηκν θαηάινγν όπνπ αλαδεηείηαη θαη
παξνπζηάδεηαη ην πιηθό (βηβιία, πεξηνδηθά, ράξηεο, θιπ.) πνπ ππάξρεη ζηηο
βηβιηνζήθεο ηνπ ηδξύκαηνο θαη ην νπνίν θαηαγξάθεηαη ζην ζύζηεκα
απηνκαηνπνίεζεο βηβιηνζήθεο (Integrated Library System - ILS) πνπ
ρξεζηκνπνηεί ην ζπλεξγαηηθό ζρήκα ILSaS (Integrated Library System as a
Service) ηνπ ΔΑΒ, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ην ΔΚΠΑ. Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλαδεηά ηεθκήξηα, λα παξαθνινπζεί ηηο αλαδεηήζεηο θαη
ηνπο δαλεηζκνύο ηνπ, θιπ.

Ηλεκηπονική έκδοζη πεπιοδικών ηος ΔΚΠΑ
http://epub.lib.uoa.gr
Σν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ειεθηξνληθήο έθδνζεο πεξηνδηθώλ, ππνζηεξίδεη
πιήξσο ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ελόο επηζηεκνληθνύ
πεξηνδηθνύ. Γηα ηελ ώξα πεξηιακβάλεη ηξία πιήξσο ςεθηνπνηεκέλα πεξηνδηθά
έθδνζεο ηνπ ΔΚΠΑ. Πξνζθέξνληαη δπλαηόηεηεο αλαδήηεζεο κε δηάθνξα
θξηηήξηα θαζώο θαη αλάθηεζε ησλ ςεθηαθώλ άξζξσλ.


Διδικέρ τηθιακέρ βιβλιοθήκερ και ζςλλογέρ
http://www.lib.uoa.gr/katoptron/

Σν νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα «Κάηνπηξνλ», δηαρεηξίδεηαη κε
εληαίν ηξόπν ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ αθνξνύλ ηελ ειιεληθή παηδεία, ηε
θηινζνθία θαη ηηο επηζηήκεο από ην 17ν αη. έσο ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αη.


Θεμαηικέρ πύλερ (web portals) ειδικού ενδιαθέπονηορ /
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/thematikes-pyles-portals/
Σν ΤΚΒ έρεη πινπνηήζεη θαη ππνζηεξίδεη ηερληθά, κηα ζεηξά από ζεκαηηθέο
πύιεο (web portals) εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο όπσο ηελ Θεκαηηθή Πύιε
«ΔΤΡΤΠΤΛΗ»
γηα
ηελ
ειιεληθή
θαη
ξσκατθή
αξραηόηεηα
(http://portal.lib.uoa.gr/elrwa/) θαη ηελ Θεκαηηθή Πύιε Κνηλσληθώλ
Δπηζηεκώλ (http://portal.lib.uoa.gr/polep/)



Παπαγγελία άπθπυν
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/paraggelia-arthron.html
Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο θαη παξαθνινύζεζεο
αηηεκάησλ παξαγγειίαο άξζξσλ από πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα κε ζθνπό ηελ
θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ αλαγθώλ ησλ κειώλ ηεο
Αθαδεκατθήο Κνηλόηεηαο. Σν Παλεπηζηήκην Αζελώλ ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ
Παξαγγειία Άξζξσλ κε ην Δζληθό Κέληξν Σεθκεξίσζεο (ΔΚΣ). Όζνλ αθνξά
ηηο παξαγγειίεο ηνπ εζσηεξηθνύ, πξαγκαηνπνηνύληαη κέζσ ηνπ πιινγηθνύ
Καηαιόγνπ Πεξηνδηθώλ ηνπ ΔΓΔΣΒ, ελώ γηα ην εμσηεξηθό ην ΔΚΣ
ζπλεξγάδεηαη κε Βηβιηνζήθεο ηνπ Δμσηεξηθνύ, όπσο ε British Library
Document Supply Center (BLDSC) θαη ε SUBITO (Γεξκαληθέο Βηβιηνζήθεο).



Γιαδανειζμόρ Βιβλίυν
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/diadaneismos-biblion.html
Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο θαη παξαθνινύζεζεο
αηηεκάησλ δηαδαλεηζκνύ βηβιίσλ από ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο κέιε ηνπ
Γηθηύνπ Γηαδαλεηζκνύ Διιεληθώλ Βηβιηνζεθώλ (ΓΓΔΔ), πνπ πινπνηείηαη
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαδαλεηζκνύ βηβιίσλ «Ίξηο» ηνπ ΔΑΒ. Οη εξγαζίεο
ηνπ Γηθηύνπ απνζθνπνύλ ζηελ εύξπζκε θαη ζηαζεξή πξόζβαζε ρξεζηώλ
θάζε αθαδεκατθνύ κέινπο ζην δηαζέζηκν πιηθό ησλ ζπιινγώλ ησλ ππόινηπσλ
κειώλ, εθόζνλ απηό δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ζπιινγή ηεο νηθείαο
Βηβιηνζήθεο.



ύζηημα διασείπιζηρ αιηημάηυν ςποζηήπιξηρ
http://www.lib.uoa.gr/helpdesk.html
Πξόθεηηαη γηα έλα πιήξεο Helpdesk, όπνπ παξέρεηαη ε αζύγρξνλε ππνζηήξημε
ρξεζηώλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο βηβιηνζήθεο κέζσ ελόο εληαίνπ
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ ππνζηήξημεο (tickets). Σν ζύζηεκα
ρξεζηκνπνηείηαη είηε κε ρξήζε απινύ email ή κέζσ web-based
πεξηβάιινληνο. Γπλαηόηεηεο όπσο ε ρξήζε έηνηκσλ απαληήζεσλ, ην εληαίν
πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο αλεμάξηεηα από ηελ πεγή πξνέιεπζεο ησλ αηηεκάησλ
(email, θόξκεο ζηνπο ηζηνηόπνπο) θαη ε εύθνιε παξαθνινύζεζε ηεο
επηθνηλσλίαο πνπ έρεη πξνεγεζεί αλά αίηεκα από ην πξνζσπηθό ππνζηήξημεο
εμππεξεηνύλ ηελ απνδνηηθόηεξε αζύγρξνλε ππνζηήξημε ησλ ρξεζηώλ.\



Τπηπεζία "Ρυηήζηε έναν βιβλιοθηκονόμο"

Πξόθεηηαη γηα δηαδξαζηηθή (ζύγρξνλε) επηθνηλσλία κεηαμύ πξνζσπηθνύ θαη
επηζθεπηώλ θαη ππνζηήξημε ρξεζηώλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν (live support) ζηα
πξόηππα ησλ ππεξεζηώλ "ask a librarian". Η ππνζηήξημε ησλ ρξεζηώλ ζε
πξαγκαηηθό ρξόλν επηηξέπεη ζηνπο επηζθέπηεο ησλ ηζηνηόπσλ ησλ
βηβιηνζεθώλ λα έξρνληαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε πξνζσπηθό ησλ
βηβιηνζεθώλ γηα ηα ζέκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Πξνζθέξνληαη
δπλαηόηεηεο όπσο ε γξαπηή επηθνηλσλία ρσξίο ηελ αλάγθε αλαλέσζεο
(refresh) ηεο ζειίδαο δηαιόγνπ (chat window), απηόκαηεο νπξέο αλακνλήο,
έλδεημε δηαζεζηκόηεηαο ρεηξηζηώλ ζηνπο ηζηνηόπνπο θαη ζηαηηζηηθά ρξήζεο.
Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε κε δηαζεζηκόηεηαο πξνζσπηθνύ, δίλεηαη ε
δπλαηόηεηα αζύγρξνλεο επηθνηλσλίαο κε ην πξνζσπηθό ησλ βηβιηνζεθώλ
κέζσ απνζηνιήο κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ην νπνίν απηνκάησο
ζα δεκηνπξγεί αίηεκα ππνζηήξημεο ζηελ αληίζηνηρε εθαξκνγή.

Ππόζβαζη ζε πηγέρ πληποθόπηζηρ
Τπελζπκίδεηαη όηη ε πιήξεο πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο Δληαίαο Αλαδήηεζεο,
Ηιεθηξνληθώλ Πεξηνδηθώλ, Ηιεθηξνληθώλ Βηβιίσλ θαη Βηβιηνγξαθηθώλ Βάζεσλ,
όζνλ αθνξά ζπλδξνκεηηθό ή επί πιεξσκή πεξηερόκελν θαη όρη αλνηρηήο πξόζβαζεο
ην νπνίν είλαη εμ νξηζκνύ ειεύζεξν, είλαη εθηθηή μόνο μέζυ ηος δικηύος ηος
Πανεπιζηημίος Αθηνών.
Απαηηείηαη, επνκέλσο:
1. είηε θπζηθή παξνπζία θαη ρξήζε ζηνπο ρώξνπο ηνπ ΔΚΠΑ θαη ρξήζε
ππνινγηζηή κε δηθηπαθή δηεύζπλζε (IP addess) πνπ λα βξίζθεηαη κέζα ζην
εύξνο δηθηπαθώλ δηεπζύλζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ,
2. ή ρξήζε ηνπ ηδξπκαηηθνύ ινγαξηαζκνύ ηνπ ρξήζηε ζην ΔΚΠΑ θαη
ηαπηνπνίεζή ηνπ κέζσ ηεο Τπεξεζίαο Πηζηνπνίεζεο Υξεζηώλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (https://login.uoa.gr/login).
ημείυζη: Η ππεξεζία παξέρεηαη κόλν γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη ζην
λέν ζρήκα ππεξεζηώλ ηνπ ΔΚΠΑ θαη δελ απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ
ρξήζηε ζε ρώξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο.
Πην αλαιπηηθά, ε πξόζβαζε από ηνπο ρώξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γίλεηαη απηόκαηα,
ρσξίο λα δεηείηαη θάπνηνο ζπλδπαζκόο user name/password, ελώ ε πξόζβαζε από
ρώξνπο εθηόο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο:


Μέζσ Proxy Server
Γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ ρξεζηώλ ηνπ ΔΚΠΑ θαη ηελ πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ησλ
Βηβιηνζεθώλ εθηόο δηθηύνπ ΔΚΠΑ (π.ρ. πξόζβαζε ζην Internet κέζσ ADSL),
παξέρεηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο
Γηθηύνπ (Κ.ΛΔΙ.ΓΙ), ε ππεξεζία πξόζβαζεο κέζσ δηακεζνιαβεηή/δηαθνκηζηή
κεζνιάβεζεο (Proxy Server), συπίρ ηη σπήζη επιπλέον λογιζμικού. Γηαβάζηε
ηηο αλαιπηηθέο νδεγίεο ζύλδεζεο κέζσ Proxy Server (πποζέξηε ζην ζεκείν απηό,
όηαλ νξίζεηε ηνλ proxy server, λα ενεπγοποιήζεηε -αλ παξέρεηαη ζηνλ browser ζαοηελ επιλογή "Χρήζε ασηού ηοσ διαμεζολαβεηή για όλα ηα πρωηόκολλα"/"Use this
proxy server for all protocols").



Μέζσ VPN
Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα θάλεηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο «Δηθνληθνύ Ιδησηηθνύ
Γηθηύνπ» (Virtual Private Network – VPN). Γείηε ηηο αλαιπηηθέο νδεγίεο ζύλδεζεο
κέζσ Ιδεαηνύ Γηθηύνπ.

Η Γηεύζπλζε Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο ηνπ ΔΚΠΑ ππελζπκίδεη ζε
όιε ηελ αθαδεκατθή θνηλόηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο όηη, έρνπκε πξόζβαζε ζηηο
παξαθάησ βάζεηο δεδνκέλσλ έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2019.


Communication & Mass Media Complete H βάζε Communication & Mass
Media Complete ηνπ νίθνπ EBSCO, απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε ιύζε γηα
έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Παξέρεη
επξεηεξίαζε ζε απνδειηησκέλα άξζξα πεξηζζόηεξσλ από 570 πεξηνδηθώλ,
ελώ πεξηιακβάλεη πεξηιήςεηο θαη πεξηερόκελα πεξίπνπ 200 αθόκα
πεξηνδηθώλ. Δπηπιένλ, ε βάζε πξνζθέξεη πξόζβαζε ζην πιήξεο θείκελν ησλ
άξζξσλ ζε πεξηζζόηεξα από 450 από ηα πεξηνδηθά απηά.



SPORTDiscus with Full Text. H βάζε SPORTDiscus with Full Text ηνπ
νίθνπ EBSCO, απνηειεί ηελ πιένλ πεξηεθηηθή πεγή κειέηεο γηα
ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ αζιεηηζκό θαη ηελ αζιεηηαηξηθή. Πεξηιακβάλεη
πξόζβαζε ζην πιήξεο θείκελν ζε πάλσ από 550 πεξηνδηθά από ην 1985 κέρξη
ζήκεξα.



CINAHL with Full Text H βάζε CINAHL with Full Text ηνπ
νίθνπ EBSCO, απνηειεί ηελ πιένλ πεξηεθηηθή πεγή κειέηεο γηα ζέκαηα ηεο
λνζειεπηηθήο θαη ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο. Πεξηιακβάλεη πξόζβαζε ζην
πιήξεο θείκελν ζε πάλσ από 610 πεξηνδηθά από ην 1981 κέρξη ζήκεξα.



American Antiquarian Archives. H ζπιινγή American Antiquarian
Archives ηνπ νίθνπ EBSCO, απνηειεί νπζηαζηηθά ηε ζεκαηηθή ζπιινγή
πεξηνδηθώλ "Historical Periodicals Collection (50 Series)" ηεο American
Antiquarian Society (AAS). Η ζπιινγή πξνζθέξεη πξόζβαζε ζε
Ακεξηθαληθέο πεξηνδηθέο εθδόζεηο από ηελ επνρή ηνπ Απνηθηζκνύ έσο ηνλ
Ακεξηθαληθό Δκθύιην Πόιεκν θαη ηελ Αλνηθνδόκεζε, εθδνζείζεο κεηαμύ ηνπ
1684 θαη ηνπ 1912. Η ζπιινγή απνηειείηαη από κηα ζεηξά από επηκέξνπο
βάζεηο νη νπνίεο θαιύπηνπλ ηηο εμήο ζεκαηηθέο πεξηνρέο: γεσξγία, ηζηνξία,
εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγία, ηέρλε, κνπζηθή, εθπαίδεπζε,
ζξεζθεία, επηρεηξήζεηο, γπλαηθεία δεηήκαηα.
εκείσζε: Η βάζε καο παξέρεηαη δσξεάλ από ηελ EBSCO ιόγσ ηεο ελεξγνύο
ζπλδξνκήο καο ζε άιιεο βάζεηο ηεο.



GreenFILE . H βάζε GreenFILE ηνπ νίθνπ EBSCO, παξέρεη πεξηιήςεηο θαη
ζηνηρεία ζε 384.000 εγγξαθέο ζρεηηθά κε ηελ αλζξώπηλε παξέκβαζε ζην
πεξηβάιινλ θαη ζέκαηα όπσο: ε ξύπαλζε, ε ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, ηα
«πξάζηλα» θηίξηα, ε αλαθύθισζε, νη αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, θ.ά. Η

βάζε παξέρεη επξεηεξίαζε ζε πάλσ 384.000 θαηαρσξήζεηο, ελώ ηαπηόρξνλα
δίλεη Αλνηρηή Πξόζβαζε ζην πιήξεο θείκελν πεξηζζνηέξσλ από
4.700 θαηαρσξήζεσλ.
εκείσζε: Η βάζε καο παξέρεηαη δσξεάλ από ηελ EBSCO ιόγσ ηεο ελεξγνύο
ζπλδξνκήο καο ζε άιιεο βάζεηο ηεο.


Wolters Kluwer Lexicomp CDI. H βάζε Lexicomp Online ηνπ
νίθνπ Wolters Kluwer Clinical Drug Information (CDI) είλαη κηα ζπιινγή από
θιηληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη εξγαιεία ππνζηήξημεο θιηληθώλ απνθάζεσλ.
Απνηειεί δε, κηα νινθιεξσκέλε ιύζε γηα θαξκαθνπνηνύο, ηαηξνύο θαη
λνζειεπηέο, παξέρνληαο πξόζβαζε ζε δηάθνξεο πεγέο θαξκαθεπηηθώλ
πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ δνζνινγίεο, δηαρείξηζε, πξνεηδνπνηήζεηο
θαη πξνθπιάμεηο, θαζώο θαη θιηληθό πεξηερόκελν.
Γηαηίζεληαη: Οδεγίεο ρξήζεο, εθπαηδεπηηθά βίληεν, θαη ζύληνκνο νδεγόο
αλαθνξάο (ζε κνξθή PDF).



ProQuest Dissertations & Theses Global. H βάζε Dissertations & Theses
Global ηνπ νίθνπ ProQuest, απνηειεί πνιύηηκε πεγή πιεξνθόξεζεο γηα
δηδαθηνξηθέο θαη κεηαπηπρηαθέο δηαηξηβέο από όινλ ηνλ θόζκν,
αξρίδνληαο ρξνληθά από ην 1743 έσο ζήκεξα. εκαληηθό πιήζνο ησλ έξγσλ
(θπξίσο από ην 1997 θαη έπεηηα, αιιά θαη αξθεηά πξηλ από ην 1997) παξέρεηαη
ζε ςεθηαθή κνξθή (full text).
Δηδηθόηεξα παξέρεηαη πξόζβαζε ζηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο:
o Business and Economics, Medical Sciences, Science, Technology,
Agriculture, Social Sciences, Arts, Humanities



Religion Database. H βάζε Religion Database ηνπ νίθνπ ProQuest, παξέρεη
πάλσ από 300 πεξηνδηθά θαη εθδόζεηο πιήξνπο θεηκέλνπ (full text) από ην
1986 κέρξη ζήκεξα ζρεηηθά κε ζενινγηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ζπνπδέο.
Δηδηθόηεξα παξέρεηαη πξόζβαζε ζηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο:
o Religion, Religious studies, Christianity, Judaism, Buddhism, Islam,
Hinduism, Mormonism, Baha’ism, Catholicism, Protestantism,
Evangelism, Pentecostalism, Sikhism, Shinto, Jainism, Baptist,
Presbyterian, Methodist, Lutheran, Eastern Orthodox.



Reaxys. H βάζε Reaxys ηνπ νίθνπ Elsevier, επηηξέπεη ηελ έξεπλα γηα ηε
ζύλζεζε νξγαληθώλ θαη αλόξγαλσλ ελώζεσλ κε δπλαηόηεηα sub-structure
search, reaction search & citation search θαη δίλεη απεπζείαο πιεξνθνξίεο γηα
ζπλζήθεο θαη θπζηθέο ζηαζεξέο / θαζκαηνζθνπηθά δεδνκέλα αιιά θαη
αλαθνξέο από ηε βηβιηνγξαθία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεηηθώλ παηεληώλ),
αιιά θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εκπνξηθή δηαζεζηκόηεηα νπζηώλ.



Summon Discovery Service. Πξόθεηηαη γηα ππεξεζία εληαίαο αλαδήηεζεο
ηύπνπ discovery ζε όιεο ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο πνπ έρνπκε πξόζβαζε
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ OPAC θαη ηνπ Ιδξπκαηηθνύ Απνζεηεξίνπ
Πέξγακνο (ην πξντόλ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία παξακεηξνπνίεζεο από ηνλ
Δθδόηε ζε ζπλεξγαζία κε ην YKB θαη ζα δνζεί πξνο ρξήζε κεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ).



EBSCO Discovery Service (EDS). Πξόθεηηαη γηα ππεξεζία εληαίαο
αλαδήηεζεο ηύπνπ discovery ζε όιεο ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο πνπ έρνπκε
πξόζβαζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ OPAC θαη ηνπ Ιδξπκαηηθνύ
Απνζεηεξίνπ Πέξγακνο
(ην πξντόλ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία
παξακεηξνπνίεζεο από ηνλ Δθδόηε ζε ζπλεξγαζία κε ην YKB θαη ζα δνζεί
πξνο ρξήζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ).
εκείσζε: Η βάζε καο παξέρεηαη δσξεάλ από ηελ EBSCO ιόγσ ηεο ελεξγνύο
ζπλδξνκήο καο ζε άιιεο βάζεηο ηεο.



MathSciNet. (Ανανεώθηκε ππόζθαηα) H βάζε MathSciNet ηεο American
Mathematical Society (AMS) παξέρεη ηε δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο ζε βηβιία,
πεξηνδηθά θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ γύξσ από ηα Μαζεκαηηθά θαη άιιεο
ζρεηηθέο επηζηήκεο. Παξέρνληαη ηα βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία γηα άξζξα
πεξηνδηθώλ, ζπλεδξίσλ θαη βηβιίσλ θαζώο θαη πεξηιήςεηο απηώλ, ελώ ζε
αξθεηέο πεξηπηώζεηο ελδέρεηαη λα δηαηίζεηαη θαη ην πιήξεο θείκελν ηνπ
άξζξνπ.



Web of Science (WoS) (Ανανεώθηκε ππόζθαηα)
Η πιαηθόξκα Web of Science ηνπ νίθνπ Clarivate Analytics, σο επξεηήξην
εηεξναλαθνξώλ (citations), παξέρεη δηαζπλδεδεκέλε αλαδήηεζε ζε
εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα θαη πεγέο πνπ θαιύπηνπλ ζεκαηηθά θνηλσληθέο,
ζεηηθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ζηα
απνηειέζκαηα εκθαληζηεί πιηθό ζην νπνίν ππάξρεη ελεξγόο πξόζβαζε ζε
πιήξεο θείκελν (full text), ζα ππάξρεη ζρεηηθή δηαζύλδεζε κέζσ ηεο
ππεξεζίαο Links ηνπ Web of Science πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπλδξνκή καο.
Δηδηθόηεξα, ε ζπλδξνκή καο εμαζθαιίδεη αλαδήηεζε ζηα αθόινπζα
επξεηήξηα:
o KCI-Korean Journal Database (1980-ζήκεξα), Medline (1950ζήκεξα), Russian
Science
Citation
Index (2005ζήκεξα), SciELO Citation Index (1997-ζήκεξα), Web of Science
Core Collection (Science Citation Index Expanded/Social Sciences
Citation Index/Arts & Humanities Citation Index, 1975-ζήκεξα), Book
Citation Index (Science/Social Science & Humanities, 2005ζήκεξα), Conference Proceedings Citation Index™ (Science/Social
Science & Humanities, 1990-ζήκεξα), Emerging Sources Citation

Index (2015-ζήκεξα), Current Chemical Reactions (CCR, 1985ζήκεξα).




InCites JCR & ESI. ε ζπλδπαζκό κε ηελ πιαηθόξκα Web of Science,
κέζσ ηνπ νίθνπ Clarivate Analytics, παξέρεηαη πξόζβαζε ζε δύν αθόκα
βάζεηο / εξγαιεία αμηνιόγεζεο ηεο έξεπλαο κε βάζε ηηο εηεξναλαθνξέο
(citations):
o InCites Journal Citation Reports (JCR). Δπηηξέπεη ηελ αμηνιόγεζε
θαη ζύγθξηζε επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ ρξεζηκνπνηώληαο δεδνκέλα
από πεξίπνπ 12.000 επηζηεκνληθά θαη ηερληθά πεξηνδηθά, θαζώο θαη
από πξαθηηθά ζπλεδξίσλ πξνεξρόκελα από πάλσ από 3.000 εθδόηεο ζε
πεξηζζόηεξεο από 60 ρώξεο. Καιύπηεη ζρεδόλ όιεο ηηο επηκέξνπο
ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο ζηνπο ηνκείο ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ, ηεο
ηερλνινγίαο θαη ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ.
o InCites Essential Science Indicators (ESI). InCites Essential Science
Indicators (ESI) - Απνηειεί κηα κνλαδηθή ζπιινγή ζηαηηζηηθώλ θαη
ηάζεσλ κέζα από κεηξήζεηο δεκνζηεύζεσλ άξζξσλ ζε επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά θαη ηηο αληίζηνηρεο ζε απηά εηεξναλαθνξέο.
EndNote (έκδοζη web / online). Μέζσ ηεο ζπλδξνκήο καο ζηελ πιαηθόξκα
Web of Science ηνπ νίθνπ Clarivate Analytics, καο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα
ρξήζεο ζηε δηαδηθηπαθή online έθδνζε ηνπ εξγαιείνπ δηαρείξηζεο
βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ EndNote.
Σν EndNote, ζπλεξγάδεηαη κε δηαθαλή ηξόπν κε ηελ πιαηθόξκα Web of
Science θαη επηπιένλ επηηξέπεη:
o αλαδήηεζε ζηελ PubMed, ηε Library of Congress θαη άιιεο
δηαδηθηπαθέο πεγέο
o εηζαγσγή αλαθνξώλ θαη PDF από δηαδηθηπαθέο πεγέο
o απνζήθεπζε κέρξη 50.000 αλαθνξώλ θαη 2GB ζπλεκκέλσλ
o δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθώλ νκάδσλ
o νξγάλσζε βηβιηνγξαθίαο ζην Microsoft Word
Η πξόζβαζε ζην EndNote είλαη εθηθηή είηε κέζσ ηεο πιαηθόξκαο Web of
Science, ή απ'επζείαο από ην ζύλδεζκν: http://my.endnote.com/
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζα βξείηε ζην ζρεηηθό εδάθην ηνπ ηζηνηόπνπ ηεο
Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο:
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/bibliografikes-baseis/dokimastikessyndromes-ekpa.html

Παξάιιεια γίλνληαη από ηηο Πξπηαληθέο Αξρέο όιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα
ηελ έγθαηξε αλαλέσζε ησλ βάζεσλ ώζηε λα ζπλερηζηεί ε πξόζβαζε από 1ε
Ιαλνπαξίνπ 2020 έσο θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2020 ρσξίο λα ππάξμεη θακηά δηαθνπή.
Δπίζεο ζα ζπλερηζηνύλ νη ελέξγεηεο ώζηε λα ππάξμεη ζηαζεξή πνιπεηήο πξόζβαζε ζε
όιεο ηηο αλσηέξσ βάζεηο.

Δθηόο από ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηηο νπνίεο θξνληίδεη λα παξέρεη ζηνπο εξεπλεηέο ηνπ
ην ΔΚΠΑ, ππάξρεη πξόζβαζε θαη ζε κηα ζεηξά πεγέο κέζσ ηνπ .Δ.Α.Β.

Γικηςακή Πύλη HEAL-Link
Μέζσ ηεο δηθηπαθήο πύιεο ησλ Ηιεθηξνληθώλ Πεγώλ, θαη΄ αξρήλ ηα κέιε ηνπ
.Δ.Α.Β. έρνπλ πξόζβαζε ζηα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά (εθδνηηθώλ νίθσλ) ζηα νπνία
έρεη ζπλδξνκή ν .Δ.Α.Β. Η πξόζβαζε πξνζθέξεηαη κέζσ ελόο αιθαβεηηθνύ
θαηαιόγνπ ή κέζσ ζεκαηηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο, εηδηθόηεξα ηεο πηνζεηεζείζαο από
ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Κνγθξέζνπ (Library of Congress Subject Headings).
Δπίζεο, νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εγγξαθνύλ θαη λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε
ζην ππν-πεξηβάιινλ My HEAL-Link. Σν ζπγθεθξηκέλν ππν-πεξηβάιινλ ππνζηεξίδεη
ηελ εμαηνκηθεπκέλε πξόζβαζε ζηα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά ηεο πιινγήο. Μέζα ζην
My HEAL-Link, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηακνξθώζεη ην εμαηνκηθεπκέλν πεξηβάιινλ
ηνπ (Πξνθίι).
Η ελ ιόγσ Γηθηπαθή Πύιε αλαβαζκίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε θαη παξνρή δηθηπαθώλ
ππεξεζηώλ πιεξνθόξεζεο θαη ππνζηήξημεο, ηόζν ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ βηβιηνζεθώλκειώλ ηνπ .Δ.Α.Β. όζν θαη ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ, ζε ζέκαηα Ηιεθηξνληθώλ Πεγώλ
(ζσμβάζεις, ηετνικά δεηήμαηα, πρόζβαζε κ.λπ.), κέζα από ζρεηηθό ηζηόηνπν πνπ ζα
πεξηιακβάλεη: ζηαηηθό ελεκεξσηηθό θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη πρλέο Δξσηήζεηο
(FAQs), απνζηνιή Newsletter ζηα κέιε ηνπ .Δ.Α.Β., εκπινπηηζκό ηεο ππάξρνπζαο
ηζηνζειίδαο θαη βειηίσζε ηνπ Γξαθείνπ Αξσγήο (Help-Desk) ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ππεξεζίαο, εκπινπηηζκό ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Πεγώλ, θαζώο θαη
δηαρείξηζή ηνπ κε Νέεο Σερλνινγίεο (Ajax, jQuery, memcache), νη νπνίεο ζα
αλαλεώλνπλ θαη ζα βειηηώλνπλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηελ ηαρύηεηά ηνπ, θαη άξα ζα
δηεπθνιύλνπλ ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο.

Ηλεκηπονικά Βιβλία


Elsevier e-books
o Elsevier Book Series: πιήξεο θείκελν ζε 170 πεξίπνπ ηίηινπο ζεηξώλ, νη
91 από ηνπο νπνίνπο είλαη πιένλ δηαζέζηκνη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο
ηεο Emerald.
o Elsevier Handbooks: πιήξεο θείκελν ζε 20 πεξίπνπ ηίηινπο
εγρεηξηδίσλ.
o Elsevier Reference Works: πιήξεο θείκελν ζε 58
ηίηινπο εγθπθινπαηδεηώλ.
o
Referex
Engineering:
πιήξεο
θείκελν
ζε 400
πεξίπνπ
ηίηινπο
ειεθηξνληθώλ βηβιίσλ ησλ ζπιινγώλ Chemical,
Petrochemical and Process Engineering Collection, Mechanical





Engineering and Materials Collection, Electronics and Electrical
Engineering Collection.
Emerald e-Book Series
Πιήξεο θείκελν ζε 140 πεξίπνπ ηίηινπο ησλ ζπιινγώλ Emerald Business,
Management and Economics θαη Emerald Social Sciences. Σξεηο από ηνπο
ηίηινπο ζεηξώλ (Innovation and Leadership in English Language Teaching,
Syntax and Semantics, Studies in Writing) έρνπλ αγνξαζηεί από ηνλ Brill θαη
είλαη πιένλ δηαζέζηκνη κνλάρα κέζσ ηεο δηθήο ηνπ πιαηθόξκαο.
 IEEE Proceedings
Πιήξεο θείκελν ζηα πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ηεο IEEE.
Springer e-Books
Πιήξεο θείκελν ζε 2500 πεξίπνπ ηίηινπο ειεθηξνληθώλ βηβιίσλ .




Springer Full eBook Package (Copyright Years 2005-2017)
Πιήξεο θείκελν ζε πεξηζζόηεξνπο από 65000 ηίηινπο ειεθηξνληθώλ βηβιίσλ
πνπ πεξηιακβάλνπλ κνλνγξαθίεο, κνλνγξαθίεο ζε ζεηξέο θαη πιεξνθνξηαθά
έξγα όπσο εγθπθινπαίδεηεο, άηιαληεο, εγρεηξίδηα, θ.ι.π.

Taylor & Francis Group eBooks
Πιήξεο θείκελν ζε 500 πεξίπνπ ηίηινπο ειεθηξνληθώλ βηβιίσλ πνπ
θαιύπηνπλ ζέκαηα Αξραηνινγίαο, Κιαζζηθώλ πνπδώλ θαη Γηθαίνπ.
 Wiley Online Books Collection
Πιήξεο θείκελν ζε όια ηα ειεθηξνληθά βηβιία ηνπ Wiley (πεξηζζόηεξνη από
20000 ηίηινη).

Ηλεκηπονικά Βιβλία Ανοικηήρ Ππόζβαζηρ







Directory of Open Access Books (DOAB)
Πιήξεο θείκελν ζε πεξηζζόηεξνπο από 15000 ηίηινπο ειεθηξνληθώλ βηβιίσλ 300
εθδνηώλ.
OAPEN Library
Πιήξεο θείκελν ζε πεξηζζόηεξνπο από 8000 ηίηινπο ειεθηξνληθώλ αθαδεκατθώλ
βηβιίσλ δηαθόξσλ δηαθεθξηκέλσλ εθδνηώλ, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπηζηηθώλ
θαη θνηλσληθώλ επηζηεκώλ.
SciELO Books
Πιήξεο θείκελν ζε πεξηζζόηεξνπο από 500 ηίηινπο ειεθηξνληθώλ βηβιίσλ.
University Press Books (Project MUSE)
Πιήξεο θείκελν ζε πεξηζζόηεξνπο από 550 ηίηινπο ειεθηξνληθώλ βηβιίσλ δηαθόξσλ
δηαθεθξηκέλσλ παλεπηζηεκηαθώλ εθδόζεσλ.

Ηλεκτρονικές Πηγές ανά Θεματική Κατηγορία






















Agriculture
Auxiliary sciences of history
Bibliography. Library science. Information resources
Education
Fine arts
General works
Geography. Anthropology. Recreation
History
History: America
Language and literature
Law
Medicine
Military science
Music and books on music
Naval science
Philosophy. Psychology. Religion
Political science
Science
Social sciences
Technology
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Brill Dictionary of Ancient Greek Online
Αγγιηθή έθδνζε ηνπ Franco Montanari’s Vocabolario della Lingua Greca, ην
νπνίν κε ηε θήκε ηνπ ζεκαληηθόηεξνπ ζύγρξνλνπ ιεμηθνύ γηα ηα αξραία
ειιεληθά, ζπγθεληξώλεη 140000 ιέμεηο-θιεηδηά από ηε ινγνηερλία, παπύξνπο,
επηγξαθέο θαη άιιεο πεγέο από ηεο αξρατθήο πεξηόδνπ έσο ηνλ 6ν αηώλα κ.Υ.
θαη πεξηζηαζηαθά πέξαλ απηνύ.
Brill Companions to Classical Studies Online I-IV
εηξά εγρεηξηδίσλ, ζηελ αγγιηθή γιώζζα, κηαο επξείαο πνηθηιίαο ζεκάησλ θαη
πξνζώπσλ από ηελ Κιαζηθή Αξραηόηεηα θαζώο θαη ηεο απνδνρήο ηνπο ζηνλ
επξσπατθό πνιηηηζκό. ρεδηαζκέλα γηα ζπνπδαζηέο θαη κειεηεηέο, ηα βηβιία
παξαζέηνπλ ηηο πεγέο πνπ ππάξρνπλ, ηηο κεζόδνπο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ είλαη
θαηάιιειεο γηα απηέο, ηα ζέκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ απηά έρνπλ











αληηκεησπηζηεί θαζώο θαη ηα πεξηζώξηα παξαπέξα ζπδήηεζεο/έξεπλαο πνπ κπνξεί λα
ππάξρνπλ.
Encuclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics Online
Έλα κνλαδηθό έξγν πνπ ζπγθεληξώλεη ηηο ηειεπηαίεο έξεπλεο από κηα ζεηξά
επηζηεκνληθώλ θιάδσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ γλώζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο
γιώζζαο, πξνζθέξνληαο κηα ζπζηεκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε αληηκεηώπηζε
όισλ ησλ πηπρώλ ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο κειέηεο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο. Δίλαη
έλα απαξαίηεην εξεπλεηηθό εξγαιείν γηα ηνπο κειεηεηέο θαη ηνπο ζπνπδαζηέο
ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, ηεο γισζζνινγίαο θαη άιισλ ηλδνεπξσπατθώλ
γισζζώλ, θαζώο θαη ηεο βηβιηθήο βηβιηνγξαθίαο.
 Grove Art Online
Δλεκεξσκέλε επηζηεκνληθή πεγή ηέρλεο πνπ θαιύπηεη ηελ παγθόζκηα ηέρλε
θαη ηελ αξρηηεθηνληθή από ηελ πξντζηνξία κέρξη ζήκεξα. Πεξηιακβάλεη
30000 άξζξα ππνγεγξακκέλα θαη αμηνινγεκέλα, ζπλνδεπόκελα από εηθόλεο,
βηβιηνγξαθίεο θαη ζπλδέζκνπο ζε επηπιένλ πεγέο, ηα νπνία ζπλεηζέθεξαλ
πεξηζζόηεξνη από 7000 κειεηεηέο από όιν ηνλ θόζκν.
 Grove Music Online
εκαληηθή πεγή γηα ηε κνπζηθή έξεπλα κε πάλσ από 57000 άξζξα πνπ
γξάθηεθαλ από πεξηζζόηεξνπο από 6000 κειεηεηέο θαηαγξάθνληαο ηελ
πνηθηιόκνξθε ηζηνξία, ηε ζεσξία θαη ηηο θνπιηνύξεο ηεο κνπζηθήο ζε όιν ηνλ
θόζκν. Σν Grove Music Online δηαζέηεη 40000 βηνγξαθηθά άξζξα παξέρνληαο
πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή θαη ιεπηνκεξείο θαηαιόγνπο έξγσλ ζπλζεηώλ,
εξκελεπηώλ θαη άιισλ ζεκαληηθώλ κνπζηθώλ θαζώο θαη πεξηζζόηεξεο από
6000 εηθόλεο, κνπζηθά παξαδείγκαηα θαη ζπλδέζεηο κε παξαδείγκαηα ήρνπ
θαη βίληεν.
International Aristotle Bibliography
Έλα νινθιεξσκέλν εξεπλεηηθό εξγαιείν πνπ παξέρεη πξόζβαζε ζε πάλσ από
50000 βηβιία, άξζξα πεξηνδηθώλ, θεθάιαηα βηβιίσλ, αλαζεσξήζεηο βηβιίσλ
θαη δηαηξηβέο γηα ηνλ θηιόζνθν Αξηζηνηέιε θαη ηελ επηξξνή ηνπ. Η
βηβιηνγξαθία θαιύπηεη πεξηζζόηεξα από 100 ρξόληα δεκνζίεπζεο ζε έλα επξύ
θάζκα γισζζώλ.
Lexicon of Greek Grammarians of Antiquiety
Υξήζηκν εξγαιείν γηα ηνπο κειεηεηέο ηεο ειιεληθήο θαη ηεο ιαηηληθήο
αξραηόηεηαο σο πξώην ζεκείν αλαθνξάο γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο
αξραίνπο γξακκαηηθνύο, ηδηαηηέξσο ζηελ έξεπλα γηα ηελ ηζηνξία ηεο
θηινινγίαο, ηεο γξακκαηηθήο θαη ηεο αξραίαο αθαδεκατθήο γλώζεο. Απηή ηε
ζηηγκή, πεξηέρεη εγγξαθέο γηα πεξηζζόηεξνπο από 300 γξακκαηηθνύο.
New Pauly Online
Πξόζβαζε ζην γεξκαληθό εγθπθινπαηδηθό έξγν γηα ηνλ αξραίν θόζκν
Metzler’s Der Neue Pauly θαζώο θαη ζηελ αγγιηθή ηνπ έθδνζε Brill’s New
Pauly. Πξόθεηηαη γηα έλα απαξάκηιιν ζύγρξνλν πιεξνθνξηαθό έξγν γηα ηελ
αξραηόηεηα ιόγσ ηεο εγθπθινπαηδηθήο ηνπ θάιπςεο θαη ηνπ πςεινύ
αθαδεκατθνύ επίπεδνπ ηνπ θαζώο θαη ηεο δηεπηζηεκνληθήο θαη ζύγρξνλεο
πξνζέγγηζεο ηνπ. Δθηελήο είλαη ε αλαθνξά ηνπ ζηελ ειιελνξσκατθή
αξραηόηεηα θαιύπηνληαο πεξηζζόηεξα από δύν ρηιηάδεο ρξόληα ηζηνξίαο, ελώ
δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε καθξά θαη ζεκαληηθή επηξξνή ηεο αξραηόηεηαο θαη
ζηε δηαδηθαζία ζπλερνύο επαλεμέηαζεο θαη επαλεθηίκεζεο ηεο αξραίαο
θιεξνλνκηάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο θιαζηθήο γλώζεο.
New Pauly Supplements I









πιινγή πιεξνθνξηαθώλ έξγσλ πνπ ζπκπιεξώλνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηελ
εγθπθινπαηδηθή πεγή New Pauly Online. Πεξηιακβάλεη 6 ζεκαληηθά
πιεξνθνξηαθά έξγα γηα ηε κειέηε ηνπ αξραίνπ θόζκνπ θαη ηελ ππνδνρή ηνπ
ζηνπο επόκελνπο αηώλεο. Η ζπιινγή απνηειείηαη από ηνπο αθόινπζνπο
ηίηινπο: 1. Chronologies of the Ancient World, 2. Dictionary of Greek and
Latin Authors and Texts, 3. Historical Atlas of the Ancient World, 4. The
Reception of Myth and Mythology, 5. The Reception of Classical Literature,
6. The History of Classical Scholarship.
Portico
Πξόζβαζε ζηνπο ηίηινπο ειεθηξνληθώλ πεξηνδηθώλ πνπ έρνπλ
"ελεξγνπνηεζεί" θαη δηαηίζεληαη από ην Portico. Σν Portico είλαη κία ππεξεζία
πνπ πξνζθέξεη έλα κόληκν αξρείν (permanent archive) ειεθηξνληθώλ
επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ, παξέρνληαο κ'απηόλ ηνλ ηξόπν πξνζηαζία ελάληηα
ζηελ πηζαλή απώιεηα πξόζβαζεο (π.ρ. αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπ εθδόηε,
δηαθνπή έθδνζεο ηίηινπ, ιήμε ζύκβαζεο θ.ι.π.) ζην ειεθηξνληθό πιηθό ηνπ
HEAL-Link θαη δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλερή πξόζβαζε ζ'απηό.
SCOPUS
Πξόζβαζε ζηε βηβιηνγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Elsevier, κε ηαπηόρξνλε
αλαδήηεζε ζε πεξηζζόηεξνπο από 21500 ηίηινπο επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ, ζε
πεξηζζόηεξνπο από 116000 ηίηινπο ειεθηξνληθώλ βηβιίσλ θαη ζην Γηαδίθηπν, θαη
δπλαηόηεηα απηόκαηεο ζύλδεζεο κε ην πιήξεο θείκελν ηνπ άξζξνπ, αλ απηό απνηειεί
ζπλδξνκή ηνπ ΔΑΒ (HEAL-Link). Η βάζε Scopus πεξηιακβάλεη επίζεο citation
indexes, δειαδή ηηο αλαθνξέο ησλ άξζξσλ ησλ επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ πνπ
απνδειηηώλεη ε βάζε ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο.
Supplementum Epigraphicum Graecum Online
πιινγή θαη’ έηνο ησλ πξόζθαηα δεκνζηεπκέλσλ ειιεληθώλ επηγξαθώλ
θαζώο θαη κειεηώλ ζε παιαηόηεξα γλσζηά έγγξαθα. Παξνπζηάδεη πιήξε
ειιεληθά θείκελα όισλ ησλ λέσλ επηγξαθώλ ζπλνδεπόκελσλ από θξηηηθό
ζρνιηαζκό, ζπλνςίδεη λέεο αλαγλώζεηο, εξκελείεο θαη κειέηεο γλσζηώλ
επηγξαθώλ θαη πεξηζηαζηαθά παξνπζηάδεη ην ειιεληθό θείκελν απηώλ ησλ
εγγξάθσλ.
Thesaurus Linguae Graecae (TLG)
Πξόζβαζε ζην πιήξεο θείκελν έξγσλ πνπ ζώδνληαη από ηελ πεξίνδν ηνπ Οκήξνπ
(8νο αηώλαο π.Υ.) έσο ην 1453 κ.Υ. ήκεξα, ε βάζε TLG πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξεο
από 110 εθαηνκκύξηα ιέμεηο, 10.000 αξραίσλ ειιεληθώλ θεηκέλσλ, πνπ ζρεηίδνληαη
κε 4.000 ζπγγξαθείο. Γηα ηελ πξόζβαζε ζηε βάζε TLG, εθηόο από ηελ IP δηεύζπλζε
πνπ είλαη ήδε δεισκέλε ζηνλ πάξνρν, είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία
ινγαξηαζκνύ από θάζε ρξήζηε ρσξηζηά.
Λογιζμικό ανίσνεςζηρ λογοκλοπήρ Turnitin Originality Check
www.turnitin.com
Σν Turnitin απνηειεί κηα δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα (web based software platform) ππό ηε
κνξθή ζπλδξνκεηηθήο ππεξεζίαο, πνπ απεπζύλεηαη ζε δηδάζθνληεο θάπνηνπ καζήκαηνο, νη
νπνίνη θαη ρξεηάδνληαη λα πξνβνύλ ζε έιεγρν απζεληηθόηεηαο ησλ εξγαζηώλ πνπ ηνπο
θαηαζέηνπλ νη θνηηεηέο ηνπο (έιεγρνο ινγνθινπήο).

Δηδηθόηεξα, ε ζπλδξνκή αθνξά ζην πξντόλ “Turnitin Originality Check”, ην νπνίν
απνηειεί ηκήκα ηνπ παθέηνπ “Turnitin Feedback Studio”. Σν ινγηζκηθό απηό
ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηζζόηεξα από 15.000 εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, από 1,6
εθαηνκκύξηα θαζεγεηέο θαη 26 εθαηνκκύξηα θνηηεηέο παγθνζκίσο. Η ηεξάζηηα βάζε
δεδνκέλσλ ηνπ Turnitin, κε ην πεξηερόκελν ηεο νπνίαο ζπγθξίλεηαη ε εξγαζία ηνπ
θνηηεηή, πεξηιακβάλεη:


πάλσ από 50 δηζεθαηνκκύξηα ηζηνζειίδεο



πάλσ από 600 εθαηνκκύξηα εξγαζίεο θνηηεηώλ



πάλσ από 160 εθαηνκκύξηα άξζξα από αθαδεκατθά βηβιία θαη εθδόζεηο ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο κεγαιύηεξνπο παγθνζκίσο εθδνηηθνύο νίθνπο
(CrossCheck, Gale, Emerald Journals, SAGE Reference, Pearson, McGrawHill, ABC CLIO, Ebsco Host, Wiley θ.α.)

ην πιαίζην απηό, ην Turnitin, εθηόο ηνπ δηαδηθηύνπ, κπνξεί λα αληρλεύζεη
ελδερόκελε ινγνθινπή ζε εξγαζίεο νη νπνίεο έρνπλ θαηαηεζεί ζην ζύζηεκα, θαζώο
θαη ζε πεξηερόκελν εθδνηώλ πνπ δελ είλαη ειεύζεξα πξνζπειάζηκν ζην δηαδίθηπν
(κέζσ ηνπ δηθηύνπ Crossref). Η ρξήζε ηνπ Turnitin ζα κπνξνύζε λα ζπκβάιεη
απνηειεζκαηηθά ηόζν ζηνλ έιεγρν, όζν θαη ζηελ απνηξνπή ελδερόκελεο ινγνθινπήο
ζηηο εξγαζίεο πνπ παξάγνληαη από ηα κέιε ηεο Αθαδεκατθήο καο θνηλόηεηαο.
Η ρξήζε ηνπ πξντόληνο απεπζύλεηαη ζε Μέλη ΓΔΠ, ΔΓΙΠ, ΔΔΠ, ΔΣΔΠ και όζοςρ
θεζμικά αζκούν διδακηικά καθήκονηα, νη νπνίνη δεκηνπξγώληαο έλα ινγαξηαζκό
ζηελ πιαηθόξκα ηνπ ινγηζκηθνύ, ε νπνία είλαη πξνζπειάζηκε δηαδηθηπαθά (web
based access), ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ειέγρνπλ σο πξνο ηελ απζεληηθόηεηά ηνπο
(originality check) θαη ην ελδερόκελν ινγνθινπήο (plagiarism) ηηο εξγαζίεο νη νπνίεο
θαηαηίζεληαη από ηνπο θνηηεηέο ηνπο ζην πιαίζην θάπνηνπ καζήκαηνο, άζθεζεο, θιπ.
Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο, ζα βξείηε έλαλ ζύληνκν νδεγό ρξήζεο ηνπ Turnitin ζηνλ
αθόινπζν ζύλδεζκν:
http://www.lib.uoa.gr/fileadmin/user_upload/YKB/BKP_EKPA_-_Turnitin__Odigies_pros_didaskontes.pdf
Μεξηθέο ρξήζηκεο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο γηα ην turnitin, κπνξείηε λα βξείηε ζηε
Γλσζηαθή καο Βάζε "Μαζαίλσ Πώο", επηιέγνληαο ηελ εηηθέηα "turnitin".
Πεξηζζόηεξεο νδεγίεο ρξήζεο κπνξείηε λα βξείηε ζηα ζρεηηθά εδάθηα βνεζείαο ηεο
πιαηθόξκαο turnitin, πνπ παξέρεη online εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα ηνπο ρξήζηεο:
https://help.turnitin.com/feedback-studio/turnitin-website/instructor/instructorcategory.htm

Δπηπιένλ, πινύζην εθπαηδεπηηθό πιηθό ζα βξείηε θαη ζην αληίζηνηρν
θαλάιη "Turnitin Academy" ζην YouTube:
https://www.youtube.com/user/TurnitinAcademy

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή εξσηήζεηο παξαθαιώ ζηείιηε κήλπκα ζηε
γξακκαηεία ηεο Γηεύζπλζεο Βηβιηνζήθεο ζην e-mail dibib@lib.uoa.gr ή ζην email cviglas@uoa.gr ηνπ θπξίνπ Βίγια, Τπεύζπλνπ Λεηηνπξγίαο ηνπ Τπνινγηζηηθνύ
Κέληξνπ Βηβιηνζεθώλ.
Με ηηκή

Βαιζακήο Βαιζακάθεο
Πξντζηάκελνο ηεο Γηεύζπλζεο Βηβιηνζήθεο ηνπ ΔΚΠΑ
θαη Τπεύζπλνο Λεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο
ηεο ρνιήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ
ηει.: 210-7276527 / 693 7363 670
Fax: 210-7276524
Δπηθνηλσλία γηα ζέκαηα ηεο Γηεύζπλζεο Βηβιηνζήθεο: dibib@lib.uoa.gr

