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Εργαλεία αναζήτησης 

• Κατάλογοι Βιβλιοθηκών  

• Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων  
Αναζήτηση στα περιεχόμενα επιστ. περιοδικών,  
πρακτικών συνεδρίων, τεχνικών αναφορών κλπ 

• Συνδυαστική Αναζήτηση Πηγών 
 Εξελιγμένη μηχανή αναζήτησης βιβλιογραφίας 

• Μηχανές Αναζήτησης 
Αναζητούν ηλεκτρονικές σελίδες στον παγκόσμιο ιστό,  
εξυπηρετούν ποικίλες ανάγκες και ενδιαφέροντα 

 



Πως βρίσκω ένα βιβλίο; 

•  Αναζήτηση στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης ΠΚ 
Πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα του υλικού.    
Δυνατότητα δανεισμού.  

•  Αναζήτηση στα Ηλεκτρονικά Βιβλία (Α-Ζ list)  
~52.000 τίτλοι επιστημονικών βιβλίων. 

•  Αναζήτηση στο Συλλογικό Κατάλογο / Ζέφυρο 
Πληροφορίες για το υλικό στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές 
Βιβλιοθήκες.  
Δυνατότητα διαδανεισμού. 



Πως βρίσκω ένα άρθρο; 

 

 

• Αναζήτηση στα Ηλεκτρονικά Περιοδικά (Α-Ζ list)  
 ~26.000 τίτλοι επιστημονικών περιοδικών. 

• Αναζήτηση στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης ΠΚ   
 Πληροφορίες σχετικά με τις έντυπες συνδρομές περιοδικών.  

• Επικοινωνία με την Υπηρεσία Διαδανεισμού  
Παραγγελία από άλλη Βιβλιοθήκη της Ελλάδας ή του 
εξωτερικού  
 



Πως βρίσκω βιβλιογραφία;  
 

• Αναζήτηση σε ειδικά σχεδιασμένες 
Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων                      
(με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά 
συνεδρίων, τεχνικές αναφορές κλπ) 

o  πολυθεματικές / εξειδικευμένες 

o  πρόσβαση  στην περίληψη / στο  πλήρες 
κείμενο 



Βάσεις δεδομένων  
 περαιτέρω δυνατότητες 

• cross-references  
 απευθείας μετάβαση από ένα online άρθρο, στις 

παραπομπές του – δηλ. άλλα online άρθρα  

• διαχείριση αποτελεσμάτων  
εκτύπωση – αποθήκευση – e-mail αποστολή 

 
(μετά από προσωπική εγγραφή) 
•   αποθήκευση αναζητήσεων /αποτελεσμάτων 
•   υπηρεσίες διαρκούς ενημέρωσης  (RSS / e-mail 

alerts) 



 Σχεδιασμός αναζήτησης βιβλιογραφίας 

i. Θεματική ενότητα = πλαίσιο 
ii. Επιλογή θέματος = Ανάπτυξη ερευνητικού 

ερωτήματος 
iii. Εντοπισμός βιβλιογραφίας  (βιβλία, άρθρα κλπ) 
iv. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 

 
 



 Ερευνητικό ερώτημα 

Απόδοση με λέξεις – κλειδιά 
(Συνώνυμα, φράση, εξαιρέσεις, αποκοπή κλπ) 

 

 

 Ακολουθεί η επιλογή της κατάλληλης πηγής 
για την αναζήτηση βιβλιογραφίας  

 
 

Αναζήτηση βιβλίων: γενικοί όροι 
Αναζήτηση άρθρων: εξειδικευμένοι όροι 
 



Όταν τα αποτελέσματα είναι πολλά… 

 

 

...επανάληψη της αναζήτησης με : 
- περισσότερες λέξεις (κριτήρια)  
- σύνδεση των λέξεων με λογική συσχέτιση: 

ΚΑΙ 

ΌΧΙ 

- αναζήτηση με φράση, πχ «nervous system» 
- περιορισμό σε χρονική περίοδο  κλπ  



Όταν τα αποτελέσματα είναι λίγα… 

…επανάληψη της αναζήτησης με: 
- έλεγχο ορθογραφίας  
- χρήση wildcard (π.χ.  colo*r  /  p*diatrics) 
- αποκοπή των λέξεων (π.χ.  biochem*) 
- συνώνυμα ή/και ευρύτερες έννοιες 
- σύνδεση των λέξεων με λογική συσχέτιση: 

Ή 

…επανεξέταση της καταλληλότητας της βάσης 



Αξιολόγηση αποτελεσμάτων - δείκτες 
 
 



Βάση δεδομένων Medline (PubMed) 

• θησαυρός – ευρετήριο ιατρικών 
θεμάτων  MESH 

• Λέξεις – κλειδιά  
• Ιστορικό αναζήτησης 

Advanced 
Search 

• Φίλτρα  
• Σύνδεσμοι προς το πλήρες 

κείμενο 

Search 
Results 

• Αποθήκευση αποτελεσμάτων, 
αναζητήσεων, βιβλιογραφίας 

• Alerts 
My NCBI 



Παρουσίαση Βιβλιογραφίας 

1. Παραπομπές  

- μέσα στην πρόταση  
- στο τέλος της πρότασης  
- στο τέλος της σελίδας  
- στο τέλος της ενότητας  

  
π.χ.  

Lazar-Molnar & Tebo (2015)  

(Lazar-Molnar & Tebo, 2015)  



Παρουσίαση Βιβλιογραφίας 
2. Βιβλιογραφία  

- στο τέλος της εργασίας 

Πρότυπα  
(Harvard):  
Lazar-Molnar, E. & Tebo, A.E. 2015, "Autoimmune NMDA 
receptor encephalitis", Clinica Chimica Acta, vol. 438, pp. 90-97.  
(APA) : 
Lazar-Molnar, E., & Tebo, A. E. (2015). Autoimmune NMDA 
receptor encephalitis. Clinica Chimica Acta, 438, 90-97.  
(Chicago): 
Lazar-Molnar, E. and A. E. Tebo. 2015. "Autoimmune NMDA 
Receptor Encephalitis." Clinica Chimica Acta 438: 90-97. 
 



Διαχείριση Βιβλιογραφίας 

 

 

 

 



Λογοκλοπή (plagiarism) 

• «η ιδιοποίηση με αθέμιτο τρόπο ξένης 
πνευματικής εργασίας»  

       (Λεξικό Μπαμπινιώτη)  
 
• η ακούσια ή εκούσια παράλειψη της 

αναφοράς στο συγγραφέα κατά τη χρήση 
λέξεων ή ιδεών του,  ενός μέρους ή του 
συνόλου της εργασίας του  

 
 



Αποφυγή λογοκλοπής  

•  χρήση εισαγωγικών για τις φράσεις που είναι 
αυτούσιες  / σωστή παράφραση   

•  προσθήκη παραπομπής στο κείμενο  
 (συμπεριλαμβανομένων των αυτοαναφορών) 
•  προσθήκη στη βιβλιογραφία στο τέλος της 

εργασίας 
 
 



Ιδρυματικό Καταθετήριο E-locus 

• Πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές 
διατριβές που εκπονούνται στα Τμήματα του ΠΚ 

• Ελεύθερης πρόσβασης 

 

 Η δημοσίευση γίνεται με τη συγκατάθεση του 
δημιουργού και σε χρόνο που ο ίδιος ορίζει 

 



Συνδυαστική αναζήτηση Livesearch 
Αναζητά ταυτόχρονα στις ηλεκτρονικές πηγές της 

Βιβλιοθήκης:  

 Κατάλογος  / ηλεκτρονικά περιοδικά / Ιδρυματικό 
Καταθετήριο Ε-locus / βάσεις δεδομένων 

 

Επιπλέον περιλαμβάνει:   

 - Καταλόγους άλλων Βιβλιοθηκών  

 - Ψηφιακές συλλογές ελεύθερης πρόσβασης 



Αγαπητοί φοιτητές, 
ευχαριστούμε για την προσοχή σας. 

 
Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης                    

είναι στη διάθεσή σας!   
 

Πληροφόρηση & Εκπαίδευση Χρηστών  
libh@lib.uoc.gr 
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