
Σπουδαςτήριο Κλαςικήσ Φιλολογίασ 

Πξόγξακκα Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο  

εκηλάξην Σ΄ Δμακήλνπ ηνπ Σκ. Φηινινγίαο 

(ΚΦΑ011) 

 

Αξγπξώ  Φξαληδή 



Πεξίγξακκα 

 Ση είλαη έλα πνπδαζηήξην θαη ηη ζα βξσ εθεί; 

 Γηαηί λα θάλσ κάζεκα πεξί βηβιηνζήθεο;  

 Γηαηί ρξεηάδνκαη βηβιηνγξαθία; 

 Γελ κπνξώ λα ηα βξσ όια ζην δηαδίθηπν; 

 Πώο δηαβάδσ κηα βηβιηνγξαθία; 

 Πώο αλαδεηώ βηβιία/ άξζξα/πιεξνθνξίεο; 

 Πώο αλαδεηώ βνήζεηα γηα ηε ρξήζε ππεξεζηώλ 

βηβιηνζήθεο; 

 Πώο αμηνινγώ ην πιηθό πνπ βξίζθσ; 

 Πώο εληνπίδσ βηβιία/άξζξα πνπ ςάρλσ; 

 Πώο λα ρξεζηκνπνηήζσ νξηζκέλα εηδηθά βηβιία θαη 

πεξηνδηθά; 

 Πσο ζπκπεξηθέξνκαη ζην ρώξν ηεο βηβιηνζήθεο;  

 Πώο λα γξάςσ λα παξνπζηάζσ κηα εξγαζία; 

 Πεγέο 

 



Ση είλαη έλα πνπδαζηήξην θαη ηη ζα βξσ εθεί; 

Βηβιηνζήθε θαη Τπεξεζία Πιεξνθόξεζεο (ΒΚΠ) 

 

 πιινγή 

 

 Τπεξεζίεο 

 

 Καλνληζκόο ιεηηνπξγίαο 



Γηαηί λα θάλσ κάζεκα πεξί βηβιηνζήθεο; 

Πιεξνθνξηαθή παηδεία ή  Πιεξνθνξηαθόο γξακκαηηζκόο 



Πιεξνθνξηαθή παηδεία 

“Η Πιεξνθνξηαθή Παηδεία βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο  δηα 

βίνπ μάζεζεο. Εληζρύεη ηα άηνμα ζε όια ηα ζηάδηα  

ηεο δσήο έηζη ώζηε λα αλαδεηνύλ, αμηνινγνύλ,  ρξεζημνπνηνύλ 

θαη δεμηνπξγνύλ πιεξνθνξίεο  απνηειεζμαηηθά γηα λα 

επηηπγράλνπλ ηνπο  πξνζσπηθνύο, θνηλσληθνύο, 

επαγγειμαηηθνύο θαη  εθπαηδεπηηθνύο ηνπο ζηόρνπο. Είλαη 

βαζηθό αλζξώπηλν  δηθαίσμα ζηνλ ςεθηαθό θόζμν θαη 

πξνάγεη ηελ  θνηλσληθή ελζσμάησζε όισλ ησλ εζλώλ”. 

 

 

THE ALEXANDRIA PROCLAMATION ON INFORMATION LITERACY AND LIFELONG  LEARNING 



Πιεξνθνξηαθή παηδεία 



Πιεξνθνξηαθή παηδεία 

Αθαδεκατθή θνηλόηεηα θαη “επηζηεκνληθή επηθνηλσλία” 



Γηαηί ρξεηάδνκαη βηβιηνγξαθία; 

Καηεγνξίεο πιηθνύ 

  

o Πξσηνγελέο πιηθό: πεγέο, δειαδή θξηηηθέο εθδόζεηο αξραίσλ 

ζπγγξαθέσλ,  εθδόζεηο παπύξσλ, ρεηξνγξάθσλ, επηγξαθώλ, 

εθδόζεηο  έξγσλ ηέρλεο (αξρηηεθηνληθήο, αγγείσλ, γιππηώλ,  

δσγξαθηθήο, λνκηζκάησλ, θνζκεκάησλ, θεξακεηθήο θηι) 

o Γεπηεξνγελέο πιηθό: βηβιηνγξαθία, δειαδή κνλνγξαθίεο, 

κειέηεο,  ζρνιηαζκέλεο εθδόζεηο, κεηαθξάζεηο, αλζνινγίεο,  

πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, ηηκεηηθνί ηόκνη, άξζξα πεξηνδηθώλ,  

βηβιηνθξηζίεο θηι 

o Σξηηνγελέο πιηθό– Πιεξνθνξηαθό πιηθό:  βηβιηνγξαθίεο, 

θαηάινγνη, εγθπθινπαίδεηεο, εγρεηξίδηα, Companions, ιεμηθά, 

Indices, ηακεία (Concordances) θηι 



Γελ κπνξώ λα ηα βξσ όια ζην δηαδίθηπν; 

 
Μνξθέο πιηθνύ 

 

o Υεηξόγξαθα (ζε παπύξνπο, πεξγακελή, όζηξαθα,  

επηγξαθέο θηι) 

o Έληππα (βηβιία, πεξηνδηθά, θπιιάδηα θηι) 

o Οπηηθναθνπζηηθά κέζα (βηληενηαηλίεο, θαζέηεο ήρνπ,  

θσηνγξαθίεο, ράξηεο, γξαθηζηηθό πιηθό, αθίζεο θηι) 

o Μηθξνηαηλίεο – Μηθξνθίζεο – Γηαθάλεηεο 

o Φεθηαθνί δίζθνη 

o Πεγέο Γηαδηθηύνπ (ηζηνζειίδεο, ειεθηξνληθά  πεξηνδηθά, 

πιεξνθνξηαθό πιηθό, preprints, ηζηνιόγηα,  ιίζηεο 

ζπδήηεζεο, ζεκαηηθέο πύιεο θηι) 





Πώο δηαβάδσ κηα βηβιηνγξαθία; 

o Πεγέο:  

o Κξηηηθή έθδνζε αξραίνπ θεηκέλνπ 

o Γεπηεξεύνπζα βηβιηνγξαθία:  

o Μνλνγξαθία 

o Πιεξνθνξηαθό πιηθό (εγθπθινπαίδεηα, ιεμηθό, θηι)   

o Κεθάιαην βηβιίνπ 

o Άξζξν ζε ζπιινγηθό ηόκν   

o Δηζήγεζε ζε πξαθηηθά ζπλεδξίνπ   

o Λήκκα ιεμηθνύ 

o Άξζξν πεξηνδηθνύ   

o Πεγή δηαδηθηύνπ 



. 

ΔΜΙΝΑΡΙΟ Σ΄ ΔΞΑΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΤ 2013   Μ. Ι. ΓΙΟΗ 

ΠΛΑΣΩΝΟ ΓΟΡΓΙΑΣ 

ΔΚΓΟΔΙ –ΥΟΛΙΑ – ΜΔΣΑΦΡΑΔΙ 

Α. Διιεληθέο 

Κξεηηθόο, Β. Γ. (1957), Πιάησλνο Γνξγίαο ή Πεξί ξεηνξηθήο αλαηξεπηηθόο, εθδ. Πάππξνο, Αζῆλαη  Μηζηξηώηεο, Γ. 

(1900), Πιάησλνο Γνξγίαο, Αζῆλαη 

*Πεληδνπνύινπ-Βαιαιά, Σεξέδα –Βαβνύξαο, Ζ. (1999), Πιάησλ, Γνξγίαο ή Πεξί ξεηνξηθήο αλαηξεπηηθόο, εθδ. 

Εήηξνο, Θεζζαινλίθε 

Σδνπκειέαο, . – Κνξδάηνο, Γ. (1939-1958), Πιάησλ, Γνξγίαο, εθδ. Εαραξόπνπινο, Αζήλα 

 

Β. Ξελόγισζζεο 
Burnet, J (1903), Platonis Opera, vol. iii, Oxford Classical Texts (OCT) 

Croiset, A. – Bodin, L. (1935), Platon, Gorgias – Menon, ed. Budé “Les Belles Lettres, Paris  Dodds, E. R. (1959), 

Plato, Gorgias, introd., text & commentary, Oxford 

Irwin, T. (1979), Plato Gorgias, Oxford 

Lamb, W.R.M. (1925) Plato: Lysis. Symposium. Gorgias, Loeb Classical Library, Cambridge, Mass.  Nichols, J. H. 

(1998), Plato, Gorgias, transl. with introd., notes, and an interpretative essay, (Cornell 

University Pr.) Ithaca [N.Y.] / London 

Thompson, W. H. (1973), The Gorgias of Plato, introd. – notes – appendix, New York  Zanetto, G. (2004) [19941], 

Platone Gorgia, introd, trad. e note, Milano 

ΛΔΞΙΚΑ 

Ast, Fr. (19082), Lexicon Platonicum, Berlin 

Schäffer, Chr. (2007), PlatonLexikon: Begriffswörterbuch zu Platon und der  platonischen 

Tradition, Darmstadt 





 

ΔΜΙΝΑΡΙΟ Σ΄ ΚΛΑΙΚΟΤ – ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011 
«Μεηακνξθώζεηο ηνπ κύζνπ θαη ηεο ηζηνξίαο ζηελ αξραϊθή ιπξηθή πνίεζε»   
ΓΙΓΑΚΟΤΑ: ΔΤΓΔΝΙΑ Γ. ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ελδεηθηηθή) 
 
Α. Βηβιηνγξαθηθέο κειέηεο: 
 
•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: 1967-1975”, CW 70 (1976) 65157. 

 
•Gerber D. E., “Pindar and Bacchylides 19341987”, Lustrum 31 (1989) 97269 και Lustrum32  (1990) 
7-98. 

 
•Gerber D. E., “Early Greek Elegy and Iambus 19211989”, Lustrum 33 (1991) 7225 και 401410. 

 
•Gerber D. E., “Greek Lyric Poetry since 1920. Part II. From Alcman to Fragmenta Adespota”, 
Lustrum 36 (1994) 7-188 και 285-297. 

 

Β. Λεμηθά – Δθδόζεηο (Κξηηηθέο εθδόζεηο, ζρνιηαζκέλεο εθδόζεηο, αλζνινγίεο): 

 
•Fatouros G., Index verborum zur frühgriechischen Lyrik, Heidelberg 1966. 

 
•Gerber D. E., Lexicon im Bacchylidem, Hildesheim 1984. 

 
•Slater W. J., Lexicon to Pindar, Berlin1969. 

 
•Campbell D. A., Greek Lyric, 5 τόμοι, Cambridge, Mass./ London 19821993 (Loeb). Σπγθεθξηκέλα: 

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. 
 



•Gerber D. Δ., Greek Iambic Poetry from the Seventh to the Fifth Centuries BC,,  Cambridge, 
Mass./London 1999 θαη 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] 
 

•Snell B. – H. Maehler, Pindari carmina cum fragmentis. 1ος τόμ.: Epinicia. 2ος  τόμ.: 

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. {*}  [βι. βηβιηνθξηζία 

π.ρ. από ηνλ D. E. Gerber, CP 81.4 (1986) 341-343].  

 

•Campbell D. A., Greek Lyric Poetry: A Selection of Early Greek Lyric, Elegiac and 

Iambic Poetry, London 1967 [βι. βηβιηνθξηζία π.ρ. από ηνλ Ζ. LloydJones, “ A Selection of  

Greek, Lyric and Elegiac Poetry”, CR 19.1 (1969) 22-24}]. 

 



 

Γ. Μειέηεο θαη άξζξα: 

 

•Bowra C. Μ., Αρχαία ελληνική λυρική ποίηση, μετάφρ. Ι. Ν. Καζάζης, 2 τόμοι, Αθήνα 1980-1982. 
 

•Budelmann F. (επιμ.), The Cambridge Companion to Greek Lyric, Cambridge 2009. 
 

•Burnett A. P. ,"The Race with the Pleiades", CP 59 (1964) 3034.  
 

•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. 
 

•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) 110-
130. 

 
•Dickie M., “The Argument and Form of Simonides 542”, HSCP 82 (1978) 2133.  

 
•Fowler R.L., “Reconstructing the Cologne Alcaeus”, ZPE 33 (1979) 1728. 

 
•Gentili B., Poetry and its Public in Ancient Greece: From Homer to the Fifth Century, αγγλ. 
μετάφρ. Τ. 
A. Cole, Baltimore 1988. 

 
•Gerber D. Δ. (επιμ.), 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 (επιμ.), 
Greek Literature, 3ος τόμ.: Greek Literature in the Archaic Period. The Emergence of Authorship, New 
York/ London 2001, 119]. 





Πώο αλαδεηώ βηβιία/ άξζξα/πιεξνθνξίεο ; 

o Δπηηόπηα αλαδήηεζε ζηα ξάθηα 

 

o ηελ ηζηνζειίδα ησλ βηβιηνζεθώλ ΔΚΠΑ 

 

o ηνλ Παγθόζκην Ηζηό 



Πώο αλαδεηώ βηβιία/ άξζξα/πιεξνθνξίεο; 

Δπηηόπηα αλαδήηεζε ζηα ξάθηα  

Tαμηλνκηθόο αξηζκόο 



Πώο αλαδεηώ βηβιία/ άξζξα/πιεξνθνξίεο; 
ηνλ ηζηόηνπν ηεο ΒΚΠ ηνπ ΔΚΠΑ 

 

 

 

Αλαδήηεζε ζηνλ Καηάινγν 

(OPAC) ηεο ΒΚΠ ηνπ ΔΚΠΑ 

 

Αλαδήηεζε ζηνλ πιινγηθό 

Καηάινγν ησλ  Διιεληθώλ 

Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ 

(ΚΔΑΒ) 

 

 

Πξόζβαζε ζηνπο θαηαιόγνπο 

ησλ ειιεληθώλ αθαδεκατθώλ 

βηβιηνζεθώλ 



Πώο αλαδεηώ βηβιία/ άξζξα/πιεξνθνξίεο; 

ηνλ ηζηόηνπν ηεο ΒΚΠ ηνπ ΔΚΠΑ 

  
o  Bηβιηνγξαθηθέο βάζεηο ηνπ  ΔΚΠΑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
o Με ζπλδξνκή: Πξόζβαζε κόλν από ην Παλεπηζηήκην  ή κε 

δηαδηθηπαθή ζύλδεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (vpn) 
 

o Διεύζεξεο: Directory of Open Access Journals 



Πώο αλαδεηώ βηβιία/ άξζξα/πιεξνθνξίεο; 
ηνλ ηζηόηνπν ηεο ΒΚΠ ηνπ ΔΚΠΑ 

 

o Hιεθηξνληθέο πεγέο ηνπ ΔΑΒ  

 

 



Πώο αλαδεηώ βηβιία/ άξζξα/πιεξνθνξίεο; 
ηνλ ηζηόηνπν ηεο ΒΚΠ ηνπ ΔΚΠΑ 

o Πεξηνδηθά ΔΚΠΑ 

 



Πώο αλαδεηώ βηβιία/ άξζξα/πιεξνθνξίεο; 
ηνλ ηζηόηνπν ηεο ΒΚΠ ηνπ ΔΚΠΑ 

 

 

 

 

 

 

o Φεθηαθέο ζπιινγέο ΔΚΠ Α 



Πώο αλαδεηώ βηβιία/ άξζξα/πιεξνθνξίεο; 
ηνλ ηζηόηνπν ηεο ΒΚΠ ηνπ ΔΚΠΑ 
 

o ΔΤΡΤΠΤΛΖ  
     Θεκαηηθή Πύιε γηα ηελ Διιεληθή θαη Ρσκατθή Αξραηόηεηα 



Πώο αλαδεηώ βνήζεηα γηα ηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο; 

ηνλ ηζηόηνπν ηεο ΒΚΠ ηνπ ΔΚΠΑ  

 

«Μαζαίλσ πώο» 

 



Πώο αλαδεηώ βνήζεηα γηα ηε ρξήζε ηεο 

βηβιηνζήθεο; 
ηνλ ηζηόηνπν ηεο ΒΚΠ ηνπ ΔΚΠΑ 

   

«Μαζαίλσ πώο» 

 



Πώο αλαδεηώ βνήζεηα γηα ηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο; 

ηνλ ηζηόηνπν ηεο ΒΚΠ ηνπ ΔΚΠΑ 

  

«Μαζαίλσ πώο» 

 



Πώο αλαδεηώ βνήζεηα γηα ηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο; 

ηνλ ηζηόηνπν ηεο ΒΚΠ ηνπ ΔΚΠΑ   

 

«Μαζαίλσ πώο» 

 



Πώο αλαδεηώ βηβιία/ άξζξα/πιεξνθνξίεο; 
ηνλ ηζηόηνπν ηεο ΒΚΠ ηνπ ΔΚΠΑ   

 
Αλαδήηεζε ησλ βηβιηνζεθώλ 

 



Πώο αλαδεηώ βηβιία/ άξζξα/πιεξνθνξίεο; 
ηνλ Παγθόζκην Ηζηό 

 

 
 

 

o Καηάινγνη βηβιηνζεθώλ 

 
o Ηζηνζειίδεο ηδξπκάησλ,  νξγαληζκώλ 

 
o Βάζεηο  δεδνκέλσλ 

 
o Μεραλέο αλαδήηεζεο 

 
o Μεηα -  κεραλέο αλαδήηεζεο 

 

o Θεκαηηθέο πύιεο 

 

o Άιιεο  ηζηνζειίδεο 



Πώο αλαδεηώ βηβιία/ άξζξα/πιεξνθνξίεο; 

Από ζπλεξγάηεο θαη θίινπο   

 
 

Κνηλσληθά δίθηπα - Linkedin 



Πώο αμηνινγώ ην πιηθό πνπ βξίζθσ; 
Βηβιία θαη πεξηνδηθά 

 Αμηνιόγεζε από ηνλ εθδόηε 

 Αμηνιόγεζε από ηε βηβιηνζήθε 

 Αμηνιόγεζε από ην ρξήζηε 

Βι. επίζεο «Μαζαίλσ πώο» 

 

http://www.lib.uoa.gr/nc/mathaino-pos/arthra/select_category/121.html
http://www.lib.uoa.gr/nc/mathaino-pos/arthra/select_category/121.html


Πώο αμηνινγώ ην πιηθό πνπ βξίζθσ; 

 
Βηβιία θαη πεξηνδηθά 

 Αμηνιόγεζε από ην ρξήζηε 

o αμηνπηζηία ζπγγξαθέα (ίδξπκα ή νξγαληζκόο πνπ 

αλήθεη) 

o αμηνπηζηία εθδόηε (πηζαλή εμεηδίθεπζε, επηζηεκνληθή  

εγθπξόηεηα ) 

o πεξηερόκελν (εγθπξόηεηα, επηθαηξόηεηα, αθξίβεηα,  

πιεξόηεηα, δνκή, θνηλό πνπ απεπζύλεηαη, ελεκεξσκέλε  

βηβιηνγξαθία, θαιή κεηάθξαζε θηι) 

o εμσηεξηθή εκθάληζε (εμώθπιιν, αηζζεηηθή, βηβιηνδεζία) 

o βηβιηνθξηηηθέο 

o δείθηεο γηα ηελ αμηνιόγεζε πεξηνδηθώλ (Impact Factor) 

 



Πώο αμηνινγώ ην πιηθό πνπ βξίζθσ; 

 
Πεγέο ηνπ Γηαδηθηύνπ 

 
 

 

Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο 

 
 ζθνπόο πεγήο 

 
 αμηνπηζηία δεκηνπξγνύ 

 
 πεξηερόκελν (εγθπξόηεηα, επηθαηξόηεηα, αθξίβεηα,  

πιεξόηεηα, δνκή θαη πινήγεζε, θνηλό πνπ απεπζύλεηαη, 

ελεκεξσκέλε βηβιηνγξαθία,  δηαθεκηζηηθό πιηθό θηι) 

 
 ελεκέξωζε πεγήο 

Βι. επίζεο «Μαζαίλσ πώο» 

 

http://www.lib.uoa.gr/nc/mathaino-pos/arthra/select_category/121.html
http://www.lib.uoa.gr/nc/mathaino-pos/arthra/select_category/121.html


Πώο εληνπίδσ έληππα βηβιία/ άξζξα πνπ ςάρλσ; 

 
ηηο βηβιηνζήθεο ΔΚΠΑ 

 

 

 Σαμηλνκηθό ζύζηεκα Dewey 

 Σαμηζεηηθό ζύζηεκα βηβιηνζεθώλ Φηινζνθηθήο ρνιήο 

 Γηάηαμε ζπιινγήο ζην πνπδαζηήξην Κιαζηθήο Φηινινγίαο 

 πιινγή Πιεξνθνξηαθνύ Τιηθνύ 

 Κξηηηθέο («ζηεξεόηππεο») εθδόζεηο αξραίσλ ζπγγξαθέσλ 

 πιινγή πεξηνδηθώλ 

 πιινγή κηθξνηαηληώλ ρεηξνγξάθσλ 

 πιινγή θσηνγξαθηώλ ρεηξνγξάθσλ 

 "Κιεηζηή" ζπιινγή ή πιινγή πεξηνξηζκέλνπ δαλεηζκνύ 



Πώο λα ρξεζηκνπνηήζσ εηδηθά βνεζήκαηα 
Κιαζηθήο Φηινινγίαο; 

o Κξηηηθή έθδνζε (ελόο έξγνπ, απνζπαζκάησλ έξγνπ, 

θηι) 

o Έθδνζε παπύξσλ, επηγξαθώλ 

o Λεμηθό γισζζηθό, ιεμηθό ζπγγξαθέα 

o πκθξαζηηθόο πίλαθαο (Concordances) 

o Αξραηνγλσζηηθή εγθπθινπαίδεηα θαη  εγθπθινπαηδηθό 

ιεμηθό ηεο αξραηόηεηαο 

o Γξακκαηνινγία 

o Δπηζηεκνληθό πεξηνδηθό 



πκπεξηθνξά ζην ρώξν ηεο βηβιηνζήθεο 



Πώο λα γξάςσ θαη λα παξνπζηάζσ κηα εξγαζία; 



Πώο λα γξάςσ θαη λα παξνπζηάζσ κηα εξγαζία; 

Βήκαηα 

o Δπηινγή ζέκαηνο, ζε ζπλεξγαζία κε δηδάζθνληα 

o Πξνζδηνξηζκόο ζθνπνύ θαη ζηόρσλ 

o ύληαμε πξνζρεδίνπ 

o πγθέληξσζε βηβιηνγξαθίαο 

o Αξρηθό θείκελν 

o Παξαηεξήζεηο από δηδάζθνληα 

o Σειηθό γξαπηό θείκελν 

o Πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο 

 

Βι. επίζεο «Μαζαίλσ πώο» 

http://www.lib.uoa.gr/nc/mathaino-pos/arthra/select_category/124.html


Πώο λα γξάςσ θαη λα παξνπζηάζσ κηα εξγαζία; 

Γνκή 

 

• Δμώθπιιν 

• Πεξίιεςε - ιέμεηο θιεηδηά 

• Πεξηερόκελα 

• Πίλαθαο εηθόλσλ, ζπληνκνγξαθηώλ, θηι 

• Πξόινγνο 

• Δηζαγσγή 

• Κπξίσο κέξνο 

• Δπίινγνο - ζπκπεξάζκαηα 

• Βηβιηνγξαθία 

• Παξάξηεκα 



Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ  

Φηινζνθηθή ρνιή 

Σκήκα Φηινινγίαο – Σνκέαο Κιαζηθήο Φηινινγίαο 

Ιωάλλεο Γεωξγόπνπινο 

 

Ο ξόινο ηνπ κύζνπ ζηελ πνίεζε ηεο απθνύο 

 

 

Δξγαζία ζην πιαίζην ηνπ εκηλαξίνπ η΄ Δμακήλνπ Φηινινγίαο – Καηεύζ. 

Κιαζηθήο Φηινινγίαο 

 

«Μεηακνξθώζεηο ηνπ κύζνπ θαη ηεο ηζηνξίαο ζηελ αξρατθή ιπξηθή πνίεζε»  

 (Γηδάζθνπζα: Δπγελία Γ. Μαθξπγηάλλε) 

Αζήλα 2011 



 
Γηαρείξηζε βηβιηνγξαθίαο 

Πώο λα γξάςσ θαη λα παξνπζηάζσ κηα εξγαζία; 

 



Πώο λα γξάςσ θαη λα παξνπζηάζσ κηα εξγαζία; 
 
Γηαρείξηζε βηβιηνγξαθίαο 
 

πγγξαθέαο-ρξνλνινγία  

 

APA  (http://www.apastyle.org/) 

HARVARD (δελ ππάξρεη επίζεκν έγγξαθν πξνέιεπζεο, πνιιέο 

παξαιιαγέο) 

THE CHICAGO MANUAL OF STYLE 

http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html 

 

πγγξαθέαο-ηίηινο, ζπγγξαθέαο-ζειίδα 

MLA (http://www.mla.org/style_faq1) 

 

 

 

http://www.apastyle.org/
http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
http://www.mla.org/style_faq1


Πώο λα γξάςσ θαη λα παξνπζηάζσ κηα εξγαζία; 
 
Βηβιηνγξαθία θαη παξαπνκπέο 
 
Δξγαιεία βηβιηνγξαθηθήο δηαρείξηζεο 

 

 

Mendeley (ειεύζεξν) 

 

 

 

Citavi (ειεύζεξν) 

 

 

 

Endnote (ζπλδξνκή ΔΚΠΑ) 

 

 
 

http://www.mendeley.com/
https://www.citavi.com/
https://www.citavi.com/
http://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html






Harvard ύληαμε βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ 

Βηβιία ελόο ζπγγξαθέα 

Δπίζεην, Όλνκα., Έηνο έθδνζεο. Σίηινο έξγνπ. Έθδνζε. Σόπνο έθδνζεο: Δθδόηεο.  Παξάδεηγκα: 
Ληνδάθεο, Γηώξγνο., 1994. Γαηνπξόζνδνο, επηηόθηα θαη αγξνηηθέο ηηκέο: νηθνλνκηθέο πιεπξέο ηνπ αγξνηηθνύ 
δεηήκαηνο.  Αζήλα: ύγρξνλε Δπνρή. 
Βηβιία δπν ή ηξηώλ ζπγγξαθέωλ 

Δπίζεην, Όλνκα. & Δπίζεην, Όλνκα., Έηνο έθδνζεο. Σίηινο έξγνπ. Έθδνζε. Σόπνο έθδνζεο: Δθδόηεο.  
Παξάδεηγκα: 
Κνπζθνύθεο, Κ. Δ. & Καξπνύδεο, Α., 2005. ύγρξνλε θιηληθή δεξκαηνινγία θαη αθξνδηζηνινγία. Αζήλα: 
Παζραιίδεο. 
Βηβιία ηεζζάξωλ ή πεξηζζόηεξωλ ζπγγξαθέωλ 

Δπίζεην, Όλνκα. θ.ά., Έηνο έθδνζεο. Σίηινο έξγνπ. Έθδνζε. Σόπνο έθδνζεο: Δθδόηεο.  Παξάδεηγκα: 
Ησαθείκνγινπ, Ζ. θ.ά., 1998. Αλεξγία: κύζνη θαη πξαγκαηηθόηεηα. Αζήλα: Δλαιιαθηηθέο Δθδόζεηο. 
Κεθάιαην βηβιίνπ 

Δπίζεην, Όλνκα. Έηνο έθδνζεο. Σίηινο θεθαιαίνπ. ην Όλνκα Δπίζεην, επηκ. Σίηινο βηβιίνπ. Σόπνο 

έθδνζεο: Δθδόηεο.  Αξίζκεζε θεθαιαίνπ ή πξώηε θαη ηειεπηαία ζειίδα. 
Παξάδεηγκα: 

Μπόζε, Μ., 1999. Ζ κεηεμέιημε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζε δηεζλέο επίπεδν: λέεο κνξθέο θαη δεδνκέλα. ην Ν. 

Ληνύζεο & .  Νηάιεο, επηκ. Οη δηεζλείο ζρέζεηο ζηε κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή: από ηε γεσπνιηηηθή ζηε 

γεσνηθνλνκία θαη νη  πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηώλα. Αζήλα: Παπαδήζεο. ζ. 241-256. 
Άξζξα ζηα πεξηνδηθά 

Δπίζεην, Όλνκα., Έηνο Έθδνζεο. Σίηινο άξζξνπ. Σίηινο πεξηνδηθνύ, Σόκνο (Σεύρνο), ειίδεο.  Παξάδεηγκα: 

Γθαιέαο, Θ., 1996. Ζ αλαγθαηόηεηα ηεο ρξήζεο ηεο ειιεληθήο ηαηξηθήο νξνινγίαο, όπσο απνδεηθλύεηαη 
ζηελ πξάμε  παγθνζκίσο. Δπηζεώξεζε Τγείαο, 7(39), ζ. 43-45. 
Άξζξν ειεθηξνληθνύ πεξηνδηθνύ 

Δπίζεην, Όλνκα., Έηνο έθδνζεο. Σίηινο άξζξνπ. Σίηινο πεξηνδηθνύ. Σόκνο (Σεύρνο), ειίδεο αλ είλαη 

δηαζέζηκεο,  Γηαζέζηκν ζηε: δηεύζπλζε ηζηνζειίδαο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο όπσο εθδόηεο 

[Ζκεξνκελία Πξόζβαζεο]  Παξάδεηγκα: 
Lyons,Patrice A., 1995. Access to Digital Objects: A Communications Law Strategy. DLib Magazine. 
[Online] 1 (October),  Γηαζέζηκν ζηε: http://www.dlib.org/dlib/october95/10lyons.html [Αλαθηήζεθε 30 
Οθησβξίνπ 2007] 

http://www.dlib.org/dlib/october95/10lyons.html


Πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο 
 
"Πώο λα ζπλαξπάζεηε ην αθξναηήξηό ζαο” 

 



  
Ν. 2121/93 θαη  4481/2017  

Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, ζπγγεληθά  δηθαηώκαηα θαη 

πνιηηηζηηθά ζέκαηα 
 

 
«Επηηξέπεηαη, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ δεκηνπξγνύ θαη  ρσξίο 

ακνηβή, ε παξάζεζε ζύληνκσλ απνζπαζκάησλ  από έξγν 

άιινπ λνκίκσο δεκνζηεπκέλνπ γηα ηελ  ππνζηήξημε ηεο 

γλώκεο εθείλνπ πνπ παξαζέηεη ή ηελ  θξηηηθή ηεο γλώκεο 

ηνπ άιινπ, εθόζνλ ε παξάζεζε  ησλ απνζπαζκάησλ 

απηώλ είλαη ζύκθσλε πξνο ηα  ρξεζηά ήζε θαη ε έθηαζε 

ησλ απνζπαζκάησλ  δηθαηνινγείηαη από ηνλ επηδησθόκελν 

ζθνπό.  

Η  παξάζεζε ηνπ απνζπάζκαηνο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη  από 

ηελ έλδεημε ηεο πεγήο θαη ησλ νλνκάησλ ηνπ  δεκηνπξγνύ 

θαη ηνπ εθδόηε, εθόζνλ ηα νλόκαηα απηά  εκθαλίδνληαη ζηελ 

πεγή» 



Πώο λα γξάςσ θαη λα παξνπζηάζσ κηα εξγαζία; 
 
έβνκαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα 

Δπηηξέπεηαη: 

o ε παξάζεζε (κε ρξήζε εηζαγσγηθώλ) 

o ε ζύλνςε 

o Ζ παξάθξαζε 

 

Απαγνξεύεηαη: 

 

Λνγνθινπή (Βι.www.plagiarism.org.) 

 

Πξνγξάκκαηα αλίρλεπζεο ινγνθινπήο 

 

 

 



Πώο λα γξάςσ θαη λα παξνπζηάζσ κηα εξγαζία; 
 
έβνκαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ζην δηαδίθηπν 

Άδεηεο Creative Commons 

 

http://www.creativecommons.gr/ 

 

 

 

 

http://www.creativecommons.gr/


Πώο λα γξάςσ θαη λα παξνπζηάζσ κηα εξγαζία; 
 
έβνκαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ζην δηαδίθηπν 

Creative Commons 

 

Δίλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο πνπ έρεη σο βαζηθό 

ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ηνπ αλνηθηνύ θαη πξνζβάζηκνπ 

δηαδηθηύνπ, θαζώο θαη ηε ρξήζε, δηαλνκή θαη αμηνπνίεζε ηεο 

γλώζεο θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο, κέζσ ειεύζεξσλ αδεηώλ 

Οη άδεηεο CC βνεζνύλ ηνπο δεκηνπξγνύο λα δηαηεξνύλ θαη λα 

δηαρεηξίδνληαη ηα δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ 

δηαζέηνπλ, κε ηνλ ηξόπν πνπ εθείλνη επηζπκνύλ 

 

Γεκηνπξγνύληαη εξγαιεία πξνθεηκέλνπ ν ζεκαζηνινγηθόο ηζηόο 

λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη θαη λα ηαμηλνκεί αδεηνδνηεκέλα 

έξγα, ρξεζηκνπνηώληαο θαηαλεκεκέλεο θαη απνθεληξσκέλεο 

ηερληθέο.  



Αλαπαξαγσγή έξγνπ 

 
Ν.2121/93,'Αξζξν18 

 

 

1. Με ηελ επηθύιαμε ησλ επόκελσλ παξαγξάθσλ επηηξέπεηαη, 

ρσξίο ηελ άδεηα  ηνπ δεκηνπξγνύ θαη ρσξίο ακνηβή, 

αλαπαξαγσγή ελόο έξγνπ, πνπ έρεη λνκίκσο  δεκνζηεπζεί 

εθόζνλ ε αλαπαξαγσγή γίλεηαη γηα ηδησηηθή ρξήζε εθείλνπ 

πνπ  ηελ θάλεη. Δελ απνηειεί ηδησηηθή ρξήζε ε ρξήζε ζην 

πιαίζην κηαο επηρείξεζεο ή  κηαο ππεξεζίαο ή ελόο 

νξγαληζκνύ. 

 

2. Η ειεπζεξία ηεο αλαπαξαγσγήο γηα ηδησηηθή ρξήζε δελ ηζρύεη 

όηαλ κε ηελ  αλαπαξαγσγή εκπνδίδεηαη ε θαλνληθή 

εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ ή βιάπηνληαη ηα  λόκηκα ζπκθέξνληα 

ησλ δεκηνπξγώλ 

 

 



Αλαπαξαγσγή έξγνπ 

 
Ν.2121/93,'Αξζξν18 

  

Ζ αλαπαξαγσγή νιόθιεξνπ ηνπ έξγνπ, εθηόο από ηελ  

θαηαβνιή ηεο επηβάξπλζεο ζηελ ηηκή ησλ αληηθεηκέλσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη  γηα ηελ αλαπαξαγσγή, απαηηεί 

θαη άδεηα ηνπ δηθαηνύρνπ. 

  

Ζ θσηνηππηθή  αλαπαξαγσγή νιόθιεξνπ βηβιίνπ δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί λόκηκε κε βάζε θαη ην  άξζξν 28Γ 

 

 

 
Καιιηλίθνπ, Γηνλπζία, Αξρεία, βηβιηνζήθεο θαη πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, εηζήγεζε ζην ζπλέδξην 

πλέδξην  Αξρεία, Βηβιηνζήθεο θαη Γίθαην ζηελ Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

(ζπλδηνξγάλσζε κε ΓΑΚ, Δζληθή Βηβιηνζήθε,  Οξγαληζκό Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο θαη Δζληθό 

Κέληξν Σεθκεξίσζεο), 2-3 Φεβξνπαξίνπ 2006 

 



πκβνπιέο 

• Καηαλνεηό γηα ζέλα   

• ρεηηθά κηθξήο έθηαζεο 

• Να δηαθξίλεηαη ζε κέξε ή βήκαηα 

• Να ππάξρεη βηβιηνγξαθία ζηηο βηβιηνζήθεο 

• Να είλαη ε βηβιηνγξαθία ζε γιώζζεο πνπ δηαβάδεηο   

• Να ζνπ αξέζεη ή λα ζνπ ηαηξηάδεη ! 

 

Με δηζηάδεηο λα: 

• ζπκβνπιεύεζαη ηνλ θαζεγεηή ζνπ ζε όια ηα ζηάδηα 

• ξσηάο ηνπο βηβιηνζεθνλόκνπο 

• λα ζπλεξγάδεζαη κε ζπκθνηηεηέο ζνπ 

 

Μελ μερλάο όηη: 

• δελ έρεηο άπεηξν ρξόλν. Ξεθίλα ακέζσο ! 

 

 

 

Γηάιεμε έλα ζέκα πνπ λα είλαη: 



ΠΖΓΔ 

Αιεμάλδξεην ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο. Χξίσλ. Online  

πξόγξακκα πιεξνθνξηαθνύ γξακκαηηζκνύ  
http://orion.lib.teithe.gr/ 

 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Βηβιηνζήθε. 

Βνήζεηα ζηελ έξεπλα 

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

 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Βηβιηνζήθε. Δθπαίδεπζε θαη 

ππνζηήξημε ρξεζηώλ 

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

 

Πίθνπιαο, Γ. Η. Δηζαγσγή ζηελ αξραία ειιεληθή  ηζηνξία θαη 

αξραηνγλσζία, Αζήλα 2006 

http://orion.lib.teithe.gr/
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/help-in-research
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/help-in-research
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/help-in-research
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/help-in-research
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/help-in-research
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/help-in-research
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/help-in-research
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/iltr.asp



