Ποια είδη βιβλιογραφικών αναφορών υπάρχουν;

Υ




πάρχουν 2 βασικά είδη βιβλιογραφικών αναφορών:

Η παράθεση βιβλιογραφικών παραπομπών
στα σημεία της εργασίας, στα οποία γίνεται η
σύνδεση με το κείμενο της αναφοράς. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές μπορεί να είναι απαριθμητικού ή παρενθετικού τύπου, ανάλογα με
το βιβλιογραφικό πρότυπο που εφαρμόζουμε.
Στην πρώτη περίπτωση εντάσσονται οι υποσελίδιες, εκείνες δηλ. που συνδέονται με έναν αριθμό ή, σπανιότερα, άλλο σύμβολο (όπως *, †,
‡) στο κατάλληλο σημείο του κειμένου και εμφανίζονται ως υποσημείωση στο τέλος της σελίδας και οι παραπομπές τέλους που εμφανίζονται στο τέλος του κεφαλαίου ή του βιβλίου βάσει της αριθμητικής σειράς εμφάνισης στο κείμενο. Στη δεύτερη περίπτωση (παρενθετικός τύπος), η παραπομπή γίνεται κατευθείαν στο κατάλληλο σημείο του κειμένου, αναφέροντας σε
παρένθεση το όνομα του συγγραφέα, το έτος
και τη σελίδα. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη
είναι και η συνολική βιβλιογραφία.
Η παράθεση της συνολικής βιβλιογραφίας στο
τέλος της εργασίας ή κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνει όχι μόνο τις αναφορές που περιέχονται
στο κείμενο, αλλά και ό,τι άλλο συμβουλεύτηκε
ο συγγραφέας. Σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις
περιλαμβάνονται και δημοσιεύματα που προτείνονται από το συγγραφέα για περαιτέρω μελέτη.

Πού θα βρω περισσότερες πληροφορίες για τη
λογοκλοπή;

Μ

πορείτε να συμβουλευτείτε βιβλιογραφία
σχετική με την εκπόνηση διπλωματικών και
πτυχιακών εργασιών και τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας, αλλά και τις Συχνές ερωτήσεις στον ιστότοπο της ΒΙΚΕΠ και άλλους σχετικούς
ιστότοπους, όπως:




Logoklopi (http://logoklopi.weebly.com/)
Plagiarism.org (http://www.plagiarism.org/)

Υπάρχουν εργαλεία ελέγχου λογοκλοπής;
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Υ

πάρχουν αρκετά εργαλεία, δηλ. λογισμικό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μάλιστα ελεύθερα,
για να κάνετε έλεγχο των εργασιών σας. Ενδεικτικά δείτε:
 Plagiarisma.Net (http://plagiarisma.net/)
 Plagiarism Detector (http://plagiarismdetector.net/)
 Grammarly (http://smallseotools.com/)
Υπάρχουν προγράμματα διαχείρισης βιβλιογραφικών
αναφορών;

Β

εβαίως. Σας βοηθούν δε να μορφοποιείτε τις αναφορές σας σε όποιο πρότυπο προτιμάτε, ενώ παράλληλα διατηρείτε το αρχείο σας για μελλοντική χρήση. Υπάρχουν διαθέσιμα και δωρεάν προγράμματα ή εκδόσεις τους που μπορείτε να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας, όπως: Mendeley, Zotero, Citeulike, EndNote κ.ά.

Τι πρέπει
να ξέρω για
τη λογοκλοπή;
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Τι είναι λογοκλοπή;

Λ

ογοκλοπή ή λογοκλοπία: η ιδιοποίηση ξένης
πνευματικής δημιουργίας με ανήθικο, παράνομο τρόπο (Λεξικό της κοινής νεοελληνικής / Τριανταφυλλίδη).
Ή στην αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τα Oxford dictionaries:
Plagiarism: The practice of taking someone else's
work or ideas and passing them off as one's own. Recorded from the early 17th century, the word comes
from Latin plagiarius ‘kidnapping’. (from plagium 'a
kidnapping', from Greek plagion) + -ism.
Πότε υπάρχει λογοκλοπή;

Κ




άποιος μπορεί να κατηγορηθεί για λογοκλοπή
όταν:
Παρουσιάζει ως νέες και πρωτότυπες εργασίες
ή ιδέες άλλων — πλήρεις ή τμήματα — σαν δικές του, που προέρχονται από υπάρχουσες πηγές, με ή χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
Χρησιμοποιεί ιδέες, λύσεις ή φράσεις άλλων,
παραφράζοντας το αρχικό κείμενο, χωρίς να
κάνει την αντίστοιχη βιβλιογραφική αναφορά.



Υιοθετεί (αντιγράφει) αυτούσιες φράσεις από κάποια
πηγή, χωρίς εισαγωγικά και την αντίστοιχη μνεία
στην πηγή προέλευσης.

Σημειώστε: Η λογοκλοπή αποτελεί απάτη και διώκεται είτε γίνεται από πρόθεση είτε όχι. Λογοκλοπή υπάρχει ακόμη και αν αφορά σε προηγούμενη εργασία ή δημοσίευμα
του ίδιου του συγγραφέα.
Πώς μπορώ να την αποφύγω;

Μ

πορείτε να ακολουθήσετε, ανάλογα με την περίπτωση, μία ή περισσότερες από τις τεχνικές που
αναλύονται στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των υποδείξεων:
Παραφράζετε κάποιες πληροφορίες ή ιδέες που βρίσκετε
στο έργο ενός πνευματικού δημιουργού χρησιμοποιώντας δικά σας λόγια, χωρίς να αλλάζετε το περιεχόμενο ή
συνοψίζετε ένα μεγαλύτερο μέρος, ιδιαίτερα όταν κάνετε
επισκόπηση της βιβλιογραφίας. Δεν παραλείπετε να μνημονεύσετε την πηγή, κάνοντας την ανάλογη βιβλιογραφική αναφορά.
Παραθέτετε απόσπασμα από το κείμενο ενός συγγραφέα, συνήθως ένα μικρό τμήμα (μια πρόταση, μια παράγραφο), όταν θέλετε να μιλήσετε με τα ίδια του τα λόγια,
συνήθως με σκοπό την κριτική, τοποθετώντας το απόσπασμα σε εισαγωγικά. Δεν ξεχνάτε να κάνετε την ανάλογη βιβλιογραφική αναφορά.
Κι αν η πληροφορία υπάρχει σε πολλές πηγές;

Α

ν πρόκειται για κάτι εξειδικευμένο με το οποίο έχουν
ασχοληθεί μερικοί ειδικοί, πρέπει να κάνετε την ανάλογη μνεία στις πηγές που συμβουλευτήκατε. Αν πρόκειται όμως για κάποια πληροφορία, γεγονός κλπ., που αποτελεί καθιερωμένη γνώση, κάτι δηλ. που μπορεί να
βρεθεί σε εγκυκλοπαίδειες, σχολικά βιβλία κλπ., π.χ. το
Μπανγκλαντές βρίσκεται στην Ασία, δεν χρειάζεται να
τεκμηριωθεί με βιβλιογραφική αναφορά.

Η λογοκλοπή ισχύει μόνο για τα έντυπα
δημοσιεύματα;

Ό

χι. Με τον τρόπο που διαχειρίζεστε τα έντυπα
δημοσιεύματα πρέπει να διαχειρίζεστε και τις
ηλεκτρονικές πηγές, τις εικόνες, τα βίντεο, τη
μουσική κάθε μορφής.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω δικές μου ιδέες ή μέρος
προηγούμενης εργασίας μου ελεύθερα;

Η

απλή αναφορά δικών σας ιδεών μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ελεύθερα. Αν όμως οι δικές
σας ιδέες έχουν δημοσιευτεί σε προηγούμενες
εργασίες σας, τότε πρέπει να κάνετε βιβλιογραφική αναφορά στις εργασίες αυτές. Η έλλειψη
αναφοράς αναλογεί με
«αυτολογοκλοπή» και
δίνει μια διαστρεβλωμένη εικόνα του συγγραφικού
και/ή ερευνητικού σας έργου.
Τι είναι βιβλιογραφική αναφορά;

Β

ιβλιογραφική αναφορά είναι η σύντομη περιγραφή των στοιχείων ενός δημοσιεύματος —
όπως βιβλίο, άρθρο περιοδικού, λήμμα εγκυκλοπαίδειας, ηλεκτρονική πηγή, πρακτικά συνεδρίου,
κινηματογραφική ταινία, παρτιτούρα, κ.ά. — ώστε
να είναι δυνατή η ταύτισή του χωρίς αμφιβολία.
Με τη χρήση βιβλιογραφικών αναφορών αποδίδετε
τις ιδέες σ’ εκείνους που τους ανήκουν και δείχνετε
την εντιμότητά σας, αλλά τεκμηριώνετε επίσης τα
στοιχεία που παρουσιάζετε στη δική σας εργασία,
δείχνοντας τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία της
έρευνάς σας.
Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό,
λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους όλο τον καιρό.
Αβραάμ Λίνκολν, 1809-1865

