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Η έννοια της σύγχρονης βιβλιοθήκης

Η έννοια της Πληροφοριακής εκπαίδευσης

Συλλογή βιβλιοθήκης 

Κατηγορίες και μορφές υλικού ή ανάγνωση βιβλιογραφίας

Πώς αναζητώ βιβλία/ άρθρα/πληροφορίες;

Πώς αξιολογώ το υλικό που βρίσκω;

Πώς εντοπίζω έντυπο υλικό που ψάχνω; 

Πώς να χρησιμοποιήσω ορισμένα ειδικά βιβλία και περιοδικά; 

Συμπεριφορά στο χώρο της βιβλιοθήκης;

Πώς να γράψω και να παρουσιάσω μια εργασία;

Δομή 

Βιβλιογραφία και παραπομπές

Ηθική χρήση της πληροφορίας

Πηγές

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
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Η έννοια της σύγχρονης βιβλιοθήκης

Βιβλιοθήκη/Υπηρεσία Πληροφόρησης 

   (Βλ. Επιστήμη της Πληροφόρησης)

 Συλλογή

 Υπηρεσίες

 Κανονισμός λειτουργίας

 Προσωπικό βιβλιοθήκης
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Η έννοια της Πληροφοριακής εκπαίδευσης

 Πληροφοριακή εκπαίδευση/
   Πληροφοριακός γραμματισμός
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Πληροφοριακή Εκπαίδευση

“              Η Πληροφοριακή Εκπαίδευση βρίσκεται στον πυρήνα της
    μ .       μ          δια βίου άθησης Ενισχύει τα άτο α σε όλα τα στάδια
       της ζωής έτσι ώστε   ,  , να αναζητούν αξιολογούν

μ     μ    χρησι οποιούν και δη ιουργούν πληροφορίες
μ  αποτελεσ ατικά        για να επιτυγχάνουν τους

,  ,  μ    προσωπικούς κοινωνικούς επαγγελ ατικούς και
    .       εκπαιδευτικούς τους στόχους Είναι βασικό ανθρώπινο

μ       μ        δικαίω α στον ψηφιακό κόσ ο και προάγει την
  μ       ”.κοινωνική ενσω άτωση όλων των εθνών

THE ALEXANDRIA PROCLAMATION ON INFORMATION LITERACY AND LIFELONG 
LEARNING 5
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Πληροφοριακή εκπαίδευση 

Ακαδημαϊκή κοινότητα και “επιστημονική επικοινωνία”
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Συλλογή βιβλιοθήκης 

         Κατηγορίες υλικού

o Πρωτογενές υλικό:
    πηγές, δηλαδή κριτικές εκδόσεις αρχαίων συγγραφέων, 

εκδόσεις παπύρων, χειρογράφων, επιγραφών, εκδόσεις 
έργων τέχνης (αρχιτεκτονικής, αγγείων, γλυπτών, 
ζωγραφικής, νομισμάτων, κοσμημάτων, κεραμεικής κτλ)

o Δευτερογενές υλικό: 
    βιβλιογραφία, δηλαδή  μονογραφίες, μελέτες, 

σχολιασμένες εκδόσεις, μεταφράσεις, ανθολογίες, 
πρακτικά συνεδρίων, τιμητικοί τόμοι, άρθρα περιοδικών, 
βιβλιοκρισίες κτλ

o Τριτογενές  υλικό– Πληροφοριακό υλικό: 
    βιβλιογραφίες, κατάλογοι, εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια, 

Companions, λεξικά, , Indices, ταμεία (Concordances) κτλ 8



                                                                                            

Κατηγορίες υλικού σε μια βιβλιογραφία
ή ανάγνωση βιβλιογραφίας

Πηγές: κριτική έκδοση αρχαίου κειμένου
Δευτερεύουσα βιβλιογραφία: 

Μονογραφία 

Πληροφοριακό υλικό (Eγκυκλοπαίδεια, Λεξικό, 
Index κτλ )

Κεφάλαιο βιβλίου 

Κείμενο σε συλλογικό τόμο

Εισήγηση σε πρακτικά συνεδρίου

Λήμμα λεξικού 

Πηγή διαδικτύου
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        Μορφές υλικού
 Χειρόγραφα (σε παπύρους, περγαμηνή, όστρακα, 

επιγραφές κτλ)
 Έντυπα (βιβλία, περιοδικά, φυλλάδια κτλ)
 Οπτικοακουστικά μέσα (βιντεοταινίες, κασέτες ήχου, 

φωτογραφίες, χάρτες, γραφιστικό υλικό, αφίσες κτλ)
 Μικροταινίες – Μικροφίσες – Διαφάνειες
 Ψηφιακοί δίσκοι 
 Πηγές Διαδικτύου (ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά 

περιοδικά, πληροφοριακό υλικό, preprints, ιστολόγια, 
λίστες συζήτησης, θεματικές πύλες  κτλ)

        

Συλλογή βιβλιοθήκης 
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Πώς διαβάζω μια βιβλιογραφία?

Πηγές: κριτική έκδοση αρχαίου κειμένου
Δευτερεύουσα βιβλιογραφία: 

    Μονογραφία – Πληροφοριακό υλικό 

    (Eγκυκλοπαίδεια, Λεξικό, Index κτλ ) 

    Κεφάλαιο βιβλίου 

    Κείμενο σε συλλογικό τόμο 

    Εισήγηση σε πρακτικά συνεδρίου

    Λήμμα λεξικού 

         Άρθρο περιοδικού 

     Πηγή διαδικτύου
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Σεμινάριο: Βίος του Αισώπου
Διδάσκ. Γραμματική Κάρλα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤ΄ ΚΛΑΣΙΚΟΥ – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011
«Μεταμορφώσεις του μύθου και της ιστορίας στην αρχαϊκή λυρική ποίηση»
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΥΓΕΝΙΑ Δ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(μικρή ενδεικτική επιλογή, χρήσιμη για το φετινό Σεμινάριο)
Α. Βιβλιογραφικές μελέτες:
• Gerber D. E., A Bibliography of Pindar, 15131966, Philological Monographs of the American 
Philological
Association 28, 1969.
• Gerber D. E., “Studies in Greek Lyric Poetry: 19671975”, CW 70 (1976) 65157.
• Gerber D. E., “Pindar and Bacchylides 19341987”, Lustrum 31 (1989) 97269   Lustrum32 και
(1990)
7-98.
• Gerber D. E., “Early Greek Elegy and Iambus 19211989”, Lustrum 33 (1991) 7225   401410.και
• Gerber D. E., “Greek Lyric Poetry since 1920. Part I. General, Lesbian Poets”, Lustrum 35 
(1993) 7
179.
• Gerber D. E., “Greek Lyric Poetry since 1920. Part II. From Alcman to Fragmenta Adespota”, 
Lustrum
36 (1994) 7-188 και 285-297.
Β. Λεξικά – Εκδόσεις (Κριτικές εκδόσεις, σχολιασμένες εκδόσεις, ανθολογίες):
[σε αγκύλες η καθιερωμένη συντομογραφία ]
• Fatouros G., Index verborum zur frühgriechischen Lyrik, Heidelberg 1966.
• Gerber D. E., Lexicon im Bacchylidem, Hildesheim1984.
• Slater W. J., Lexicon to Pindar, Berlin1969.
• Campbell D. A., Greek Lyric, 5 τόμοι, Cambridge, Mass./ London 19821993 (Loeb). Συγκεκριμένα:
Greek Lyric I: Sapphp and Alcaeus, 1982, 21990, II: Anacreon, Anacreontea, Choral Lyric from
Olympus to Alcman, 1988, III: Stesichorus, Ibycus, Simonides, and Others, 1991, IV: Bacchylides,
Corinna, and Others, 1992, V: The New School of Poetry and Anonymous Songs and Hymns, 1993.
• Davies M., Poetarum melicorum Graecorum fragmenta.1ος τόμ.: Alcman, Stesichorus, Ibycus, 
Oxford
1991. [PMGF]

16/11/15
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• Gerber D.  ., Ε Greek Iambic Poetry from the Seventh to the Fifth Centuries BC,, 
Cambridge, Mass./
London 1999   και Greek Elegiac Poetry from the Seventh to the Fifth Centuries BC, Cambridge, 
Mass./
London 1999 (Loeb).
• Lobel E. – D. L. Page, Poetarum Lesbiorum fragmenta, Oxford 1955. [L.P.]
• Page D. L., Poetae melici Graeci, Oxford 1962. [PMG]
• Page D. L., Lyrica Graeca selecta, Oxford (OCT) 1968.[LGS]
• Page D. L., Supplementum lyricis Graecis, Oxford 1974. [SLG]
• Snell B. – H. Maehler, Pindari carmina cum fragmentis. 1   μ.: Epinicia. 2   μ.: ος τό ος τό
Fragmenta, Indices, Leipzig (Teubner) 19871989.
• Snell B. – H. Maehler, Bacchylides carmina cum fragmentis, Leipzig (Teubner) 1975.
• Voigt E. M., Sappho et Alcaeus. Fragmenta, Amsterdam 1971.
• West Μ. L., Iambi et elegi Graeci ante Alexandrum cantati, 2 τόμοι, Oxford 21989
21992. [IEG]
• Calame C., Alcman: Introduction, texte critique, témoinages, traduction et 
commentaire, Lyricorum
Graecorum quae exstant 6, Roma (Edizioni dell’ Ateneo) 1983. {*} [βλ. βιβλιοκρισία π.χ. από τον 
D. E.
Gerber, CP 81.4 (1986) 341-343]. {φωτοτυπία στο ράφι του Σεμιναρίου}
• Campbell D. A., Greek Lyric Poetry: A Selection of Early Greek Lyric, Elegiac and 
Iambic Poetry,
London 1967 [βλ. βιβλιοκρισία π.χ. από τον Η. LloydJones, “ A Selection of Greek, Lyric and 
Elegiac
Poetry”, CR 19.1 (1969) 22-24 {φωτοτυπία στο ράφι του Σεμιναρίου}].
• Gerber D.  ., Ε Euterpe. An Anthology of Early Greek Lyric, Elegiac and Iambic 
Poetry, Amsterdam
1970.
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Δ. Μελέτες και άρθρα:

• Bowra C. Μ., Αρχαία ελληνική λυρική ποίηση, μετάφρ. Ι. Ν. Καζάζης, 2 τόμοι, Αθήνα 1980-1982.
• Budelmann F. ( μ.), επι The Cambridge Companion to Greek Lyric, Cambridge 2009.
• Burnett A.P., Three Archaic Poets. Archilochus, Alcaeus, Sappho, London 1983.
• Burnett A.P., The Art of Bacchylides, Cambridge, Mass., 1985.
• Burnett A. P. ,"The Race with the Pleiades", CP 59 (1964) 3034. {φωτοτυπία στο ράφι του Σεμιναρίου}
• Cairns D. L., “Form and Meaning in Bacchylides’ Fifth Ode”, Scholia n.s. 6 (1997) 3448. {*}
• Calame C., “Réflexions sur les genres littéraires en Grèce archaique”, QUCC 17 (1974) 113123.
• Calame C., Les choeurs de jeunes filles en Grėce arquaïque. II: Alcman, Rome 1977.
• Calame C., Métamorphoses du mythe en Grèce antique, Genève 1988.
• Calder W. M. – J. Stern (επιμ.), Pindaros und Bakchylides, Darmstadt 1970.
• Campbell D. A., The Golden Lyre. The Themes of the Greek Lyric Poets, London 1983.
• Carson A., “How Not to Read a Poem: Unmixing Simonides from Protagoras”, CP 87 (1992) 110130.
{φωτοτυπία στο ράφι του Σεμιναρίου}
• Dickie M., “The Argument and Form of Simonides 542”, HSCP 82 (1978) 2133. {φωτοτυπία στο ράφι του 
Σεμι-
ναρίου}
• Easterling P.E., “Alcman 58 and Simonides 37 (542 PMG)”, PCPS n.s. 20 (1974) 3743. {*}
• Fowler R.L., “Reconstructing the Cologne Alcaeus”, ZPE 33 (1979) 1728. {φωτοτυπία στο ράφι του 
Σεμιναρίου}
• Gentili B., Poetry and its Public in Ancient Greece: From Homer to the Fifth Century,  . μ .  .αγγλ ετάφρ Τ
A. Cole, Baltimore 1988.
• Gerber D.  . ( μ.), Ε επι A Companion to the Greek Lyric Poets, Mnemosyne Suppplement 173,
Leiden1997.
• Harvey A. E., “The Classification of Greek Lyric Poetry”, CQ 5 (1955) 157175 [=G. Nagy ( μ.),επι
Greek Literature, 3   μ.: Greek Literature in the Archaic Period. The Emergence of Authorship, Newος τό
York/ London 2001, 119].
•Robbins E. , "Alcman's Partheneion: Legend and Choral Ceremony", CQ 44 (1994) 716. {φωτοτυπία στο

ράφι του Σεμιναρίου}
• Robertson C.M., “Geryoneis: Stesichorus and the Vase Painters”, CQ 19 (1969) 207221. {φωτοτυπία 
στο ράφι του Σεμιναρίου}
• Too Y. L., “Alcman’s Partheneion: the Maidens Dance the City”, QUCC 56.2 (1997) 729. {  φωτοτυπία στο
ράφι του Σεμιναρίου}
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Πώς αναζητώ βιβλία/ άρθρα/πληροφορίες ;

 Επιτόπια αναζήτηση στα ράφια

 Στην ιστοσελίδα των βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ 

 Στον Παγκόσμιο Ιστό

 Από συνεργάτες και φίλους
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Πώς αναζητώ βιβλία/ άρθρα/πληροφορίες ;

Επιτόπια αναζήτηση στα ράφια με τον ταξιθετικό αριθμό

17



Πώς αναζητώ βιβλία/ άρθρα/πληροφορίες ;
Στην ιστοσελίδα των βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ 

Για υλικό τὴς συλλογής των βιβλιοθὴκών ΕΚΠΑ
Αναζήτηση στον Κατάλογο (OPAC) των 

βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ

Για υλικό των βιβλιοθὴκών όλων των ΑΕΙ

Αναζήτηση στον Συλλογικό Κατάλογο των 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΑΒ)

Αναζήτηση στο Ζέφυρο (Πρόσβαση στους 
Καταλόγους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών) 18



Πώς αναζητώ βιβλία/ άρθρα/πληροφορίες ;

Στην ιστοσελίδα των βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ

 Αναζήτηση στις βιβλιογραφικές βάσεις του ΕΚΠΑ (Σ) 

 Thesaurus Linguae Graecae

 L’ Année Philologique

 JSTOR

 New Pauly Online

    Σ = με συνδρομή του ΕΚΠΑ, πρόσβαση μόνο από το Πανεπιστήμιο ή 
με διαδικτυακή σύνδεση του Πανεπιστημίου

    Ε= ελεύθερη πρόσβαση
19



Πώς αναζητώ βιβλία/ άρθρα/πληροφορίες ;

Στην ιστοσελίδα των βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ

 Αναζήτηση στις ηλεκτρονικές πηγές του ΣΕΑΒ 
(HEALLINK)
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Πώς αναζητώ βιβλία/ άρθρα/πληροφορίες ;

Στην ιστοσελίδα των βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ

Αναζήτηση στα Περιοδικά ΕΚΠΑ (Σ)

Αναζήτηση στα Ηλεκτρονικά Περιοδικά (ΕΚΠΑ 
και HEALLINK) (Ε,Σ)

Αναζήτηση στα Ηλεκτρονικά Βιβλία (Σ)

23
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Πώς αναζητώ βιβλία/ άρθρα/πληροφορίες ;

Στην ιστοσελίδα των βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ

Αναζήτηση στις Ψηφιακές συλλογές ΕΚΠΑ 
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Πώς αναζητώ βιβλία/ άρθρα/πληροφορίες ;
Στην ιστοσελίδα των βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ

Αναζήτηση στην ΕΥΡΥΠΥΛΗ: Θεματική Πύλη για την 
Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα

16/11/15
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Πώς αναζητώ βιβλία/ άρθρα/πληροφορίες ;
Στην ιστοσελίδα των βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ

Αναζήτηση των βιβλιοθηκών

16/11/15
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Πώς αναζητώ βιβλία/ άρθρα/πληροφορίες ;
Στον Παγκόσμιο Ιστό

Κατάλογοι βιβλιοθηκών   

 Ιστοσελίδες ιδρυμάτων, οργανισμών     

Βάσεις δεδομένων   

Μηχανές αναζήτησης

Μετα- μηχανές αναζήτησης   
Θεματικές πύλες 

 
Άλλες ιστοσελίδες
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Πώς αναζητώ βιβλία/ άρθρα/πληροφορίες ;

Στον Παγκόσμιο Ιστό

Μηχανές αναζήτησης

Βλ. δημιουργικούς τρόπους

αναζήτησης

Βοήθεια για την αναζήτηση

29

http://anti-researcher.blogspot.gr/2012/03/google_17.html
http://anti-researcher.blogspot.gr/2012/03/google_17.html
https://support.google.com/websearch/?source=g&hl=el#topic=3378866


Πώς αναζητώ βιβλία/ άρθρα/πληροφορίες ;

Από συνεργάτες και φίλους

Κοινωνικά δίκτυα   -   Linkedin
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=L5rVH1KGBCY

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
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Πώς αξιολογώ το υλικό που βρίσκω;
Βιβλία και περιοδικά

Αξιολόγηση από τον εκδότη
Αξιολόγηση από τη βιβλιοθήκη

Αξιολόγηση από το χρήστη

 αξιοπιστία συγγραφέα (ίδρυμα ή οργανισμός που ανήκει)
 αξιοπιστία εκδότη (πιθανή εξειδίκευση, επιστημονική 

εγκυρότητα )
 περιεχόμενο (εγκυρότητα, επικαιρότητα, ακρίβεια, 

πληρότητα, δομή, κοινό που απευθύνεται, ενημερωμένη 
βιβλιογραφία, καλή μετάφραση κτλ)

 εξωτερική εμφάνιση (εξώφυλλο, αισθητική, βιβλιοδεσία)
 βιβλιοκριτικές
 δείκτης για την αξιολόγηση περιοδικών (Impact Factor)

32



Πώς αξιολογώ το υλικό που βρίσκω;

Πηγές του Διαδικτύου

Κριτήρια αξιολόγησης

 σκοπός πηγής
 αξιοπιστία δημιουργού
 περιεχόμενο (εγκυρότητα, επικαιρότητα, ακρίβεια, 

πληρότητα, δομή και πλοήγηση, κοινό 
που απευθύνεται, ενημερωμένη 

βιβλιογραφία, διαφημιστικό υλικό 
κτλ)

 ενημέρωση πηγής

33
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Πώς εντοπίζω έντυπο  υλικό που ψάχνω;

Στις βιβλιοθήκες ΕΚΠΑ

 Ταξινομικό σύστημα Dewey

 Ταξιθετικό σύστημα βιβλιοθηκών Φιλοσοφικής Σχολής
 Διάταξη συλλογής στο Σπουδαστήριο Κλασικής 

Φιλολογίας
 Συλλογή Πληροφοριακού Υλικού
 Κριτικές («στερεότυπες»)  εκδόσεις αρχαίων 

συγγραφέων
 Συλλογή περιοδικών
 Συλλογή μικροταινιών χειρογράφων
 Συλλογή φωτογραφιών χειρογράφων
 Κλειστή συλλογή 35



Πώς να χρησιμοποιήσω ορισμένα ειδικά βιβλία και 
περιοδικά;

Δομή δημοσιευμάτων 

 Κριτική έκδοση
 Λεξικά γλωσσικά, λεξικά συγγραφέων
 Αρχαιογνωστικές εγκυκλοπαίδειες
 Εγκυκλοπαιδικά λεξικά της αρχαιότητας
 Γραμματολογίες
 Περιοδικά
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Συμπεριφορά στο χώρο της βιβλιοθήκης

37



Πώς να γράψω και να παρουσιάσω μια εργασία;

Βήματα
 Επιλογή θέματος ή διασάφηση του θέματος από 

διδάσκοντα
 Προσδιορισμός σκοπού και στόχων
 Σύνταξη προσχεδίου
 Συγκέντρωση βιβλιογραφίας
 Αρχικό κείμενο
 Παρατηρήσεις από διδάσκοντα 
 Τελικό γραπτό κείμενο
 Προφορική παρουσίαση της εργασίας 38



Πώς να γράψω και να παρουσιάσω μια εργασία;

Δομή

 Εξώφυλλο
 Περίληψη-Λέξεις κλειδιά
 Περιεχόμενα
 Πίνακας εικόνων, συντομογραφιών
 Πρόλογος
 Εισαγωγή
 Κυρίως μέρος
 Επίλογος-Συμπεράσματα
 Βιβλιογραφία
 Παράρτημα
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Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Φιλολογίας – Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

 

 

  

 

 

 

 

Ιωάννης Παπαδόπουλος

 

Ο ρόλος του μύθου στην ποίηση της Σαπφούς

 

 

Εργασία στο πλαίσιο του Σεμιναρίου Στ΄ Εξαμήνου Φιλολογίας – Κατεύθ. Κλασικής Φιλολογίας  

«Μεταμορφώσεις του μύθου και της ιστορίας στην αρχαϊκή λυρική ποίηση»

(Διδάσκουσα: Ευγενία Δ. Μακρυγιάννη)

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα 2011
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Πώς να γράψω και να παρουσιάσω μια εργασία;

Βιβλιογραφία και παραπομπές

  APA                            http://www.apastyle.org/
  HARVARD
  MLA                           http://www.mla.org/style_faq1

  TURABIAN 
http://www.press.uchicago.edu/books/turabian/turabian_citationguide
.html

 Βλ. βιβλιογραφικά προγράμματα  

 Βλ. Βιβλιογραφία για συγγραφή επιστημονικής 
εργασίας 41

http://www.apastyle.org/
http://www.mla.org/style_faq1
http://www.press.uchicago.edu/books/turabian/turabian_citationguide.html
http://www.press.uchicago.edu/books/turabian/turabian_citationguide.html


Harvard   Σύνταξη βιβλιογραφικών αναφορών 

Βιβλία ενός συγγραφέα 
Επίθετο, Όνομα., Έτος έκδοσης. Τίτλος έργου. Έκδοση. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. 
Παράδειγμα: 
Λιοδάκης, Γιώργος., 1994. Γαιοπρόσοδος, επιτόκια και αγροτικές τιμές: οικονομικές πλευρές του αγροτικού ζητήματος. 
Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή. 
Βιβλία δυο ή τριών συγγραφέων 
Επίθετο, Όνομα. & Επίθετο, Όνομα., Έτος έκδοσης. Τίτλος έργου. Έκδοση. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. 
Παράδειγμα: 
Κουσκούκης, Κ. Ε. & Καρπούζης, Α., 2005. Σύγχρονη κλινική δερματολογία και αφροδισιολογία. Αθήνα: Πασχαλίδης. 
Βιβλία τεσσάρων ή περισσότερων συγγραφέων 
Επίθετο, Όνομα. κ.ά., Έτος έκδοσης. Τίτλος έργου. Έκδοση. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. 
Παράδειγμα: 
Ιωακείμογλου, Η. κ.ά., 1998. Ανεργία: μύθοι και πραγματικότητα. Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις. 
Κεφάλαιο βιβλίου 
Επίθετο, Όνομα. Έτος έκδοσης. Τίτλος κεφαλαίου. Στο Όνομα Επίθετο, επιμ. Τίτλος βιβλίου. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. 
Αρίθμηση κεφαλαίου ή πρώτη και τελευταία σελίδα. 
Παράδειγμα: 
Μπόση, Μ., 1999. Η μετεξέλιξη της τρομοκρατίας σε διεθνές επίπεδο: νέες μορφές και δεδομένα. Στο Ν. Λιούσης & Σ. 
Ντάλης, επιμ. Οι διεθνείς σχέσεις στη μεταψυχροπολεμική εποχή: από τη γεωπολιτική στη γεωοικονομία και οι 
προκλήσεις του 21ου αιώνα. Αθήνα: Παπαζήσης. σ. 241-256. 
Άρθρα στα περιοδικά 
Επίθετο, Όνομα., Έτος Έκδοσης. Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, Τόμος (Τεύχος), Σελίδες. 
Παράδειγμα: 
Γκαλέας, Θ., 1996. Η αναγκαιότητα της χρήσης της ελληνικής ιατρικής ορολογίας, όπως αποδεικνύεται στην πράξη 
παγκοσμίως. Επιθεώρηση Υγείας, 7(39), σ. 43-45. 
Άρθρο ηλεκτρονικού περιοδικού 
Επίθετο, Όνομα., Έτος έκδοσης. Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού. Τόμος (Τεύχος), Σελίδες αν είναι διαθέσιμες, 
Διαθέσιμο στη: διεύθυνση ιστοσελίδας και επιπρόσθετες πληροφορίες όπως εκδότης [Ημερομηνία Πρόσβασης] 
Παράδειγμα: 
Lyons,Patrice A., 1995. Access to Digital Objects: A Communications Law Strategy. DLib Magazine. [Online] 1 (October), 
Διαθέσιμο στη: http://www.dlib.org/dlib/october95/10lyons.html [Ανακτήθηκε 30 Οκτωβρίου 2007] 

16/11/15
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Δωρεάν εργαλείο  παγκόσμιου ιστού για την 
οργάνωση,  διαχείριση και διαμοιρασμό 

επιστημονικών εργασιών και βιβλιογραφίας και 
κοινωνικό δίκτυο ερευνητών

www.mendeley.com

http://vimeo.com/user5499963/what-is-mendeley
http://www.livestream.com/openworkshop/video?clipId=pla_5385e252-7d68-4f0d-9f38-
1ace0752b5bf

16/11/15
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Προφορική παρουσίαση της εργασίας
 Πώς να συναρπάσετε το ακροατήριό σας” 

16/11/15
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Συμβουλές των βιβλιοθηκονόμων

Διάλεξε ένα θέμα που να είναι
 Κατανοητό για σένα
  Σχετικά μικρής έκτασης
 Να διακρίνεται σε μέρη ή βήματα
 Να υπάρχει βιβλιογραφία στις βιβλιοθήκες 
 Να είναι η βιβλιογραφία σε γλώσσες που διαβάζεις
 Να σου αρέσει ή να σου ταιριάζει !

Μη διστάζεις να:
 συμβουλεύεσαι τον καθηγητή σου σε όλα τα στάδια
 ρωτάς  τους βιβλιοθηκονόμους
 να συνεργάζεσαι με συμφοιτητές σου

Μην ξεχνάς ότι:
 Δεν έχεις άπειρο χρόνο. Ξεκίνα αμέσως !

16/11/15
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 «Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς 
αμοιβή, η παράθεση σύντομων αποσπασμάτων από έργο 
άλλου νομίμως δημοσιευμένου για την υποστήριξη της 
γνώμης εκείνου που παραθέτει ή την κριτική της γνώμης 
του άλλου, εφόσον η παράθεση των αποσπασμάτων 
αυτών είναι σύμφωνη προς τα χρηστά ήθη και η έκταση 
των αποσπασμάτων δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο 
σκοπό. Η παράθεση του αποσπάσματος πρέπει να 
συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων 
του δημιουργού και του εκδότη, εφόσον τα ονόματα αυτά 
εμφανίζονται στην πηγή»

   Ν. 2121/93 Πνευματική ιδιοκτὴσία, συγγενικά 
δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα

Πώς να γράψω και να παρουσιάσω μια εργασία;

Ηθική χρήση της πληροφορίας

16/11/15
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Πώς να γράψω και να παρουσιάσω μια εργασία;

Λογοκλοπή  (Βλ. www.plagiarism.org)

 Παράθεση 
 Σύνοψη
 Παράφραση

48



Πώς να γράψω και να παρουσιάσω μια εργασία;

Πνευματική ιδιοκτησία (copyright  και 

όχι copy paste)

 Συνδρομές βιβλιοθηκών σε ψηφιακές πηγές
 Άδειες Creative Commons 
     http://www.creativecommons.gr/

 Φωτοτυπίες
49
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Ν. 2121/93, 'Αρθρο18 
Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση 

1. Με τὴν επιφύλαξὴ των επόμενων παραγράφων επιτρέπεται, χωρίς τὴν άδεια 
του δὴμιουργού και χωρίς αμοιβή, αναπαραγωγή ενός έργου, που έχει νομίμως 
δὴμοσιευθεί εφόσον ὴ αναπαραγωγή γίνεται για ιδιωτική χρήσὴ εκείνου που 
τὴν κάνει. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήσὴ ὴ χρήσὴ στο πλαίσιο μιας επιχείρὴσὴς ή 
μιας υπὴρεσίας ή ενός οργανισμού. 

2. Η ελευθερία τὴς αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήσὴ δεν ισχύει όταν με τὴν 
αναπαραγωγή εμποδίζεται ὴ κανονική εκμετάλλευσὴ του έργου ή βλάπτονται τα 
νόμιμα συμφέροντα των δὴμιουργών

«Κατά συνέπεια,  η αναπαραγωγή  ολόκληρου του έργου, εκτός από την 
καταβολή της επιβάρυνσης στην τιμή των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται 
για την αναπαραγωγή, απαιτεί και άδεια του δικαιούχου. Η  φωτοτυπική 
αναπαραγωγή ολόκληρου βιβλίου δεν μπορεί να περάσει το τεστ των τριών 
σταδίων και κατά συνέπεια δεν μπορεί να θεωρηθεί  νόμιμη με βάση και το  
άρθρο 28Γ».  

Καλλινίκου, Διονυσία, Αρχεία, βιβλιοθήκες και πνευματική ιδιοκτησία, εισήγηση στο συνέδριο     
Συνέδριο Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας (συνδιοργάνωση με ΓΑΚ, 
Εθνική Βιβλιοθήκη, Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης), 2-3 
Φεβρουαρίου 2006 

16/11/15
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Δικαίωμα αναπαραγωγής
16/11/15
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ΠΗΓΕΣ

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Ωρίων. Online 
πρόγραμμα πληροφοριακού γραμματισμού    
http://orion.lib.teithe.gr/

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Βιβλιοθήκη. Βοήθεια στην έρευνα

http://www.lib.auth.gr/index.php/el/help-in-research

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βιβλιοθήκη. Εκπαίδευση 
και υποστήριξη χρηστών

http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/iltr.asp

Πίκουλας, Γ. Ι. Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική 
ιστορία και αρχαιογνωσία, Αθήνα 2006
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