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Κατάλογος ηλεκτρονικών πηγών, διδακτικών εγχειριδίων και
ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στο πλαίσιο της Εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης στις συνθήκες της πανδημίας
COVID-19
Συμπλήρωμα

1. Artstor – Public Collections
To Artstor – Public Collections διαθέτει ένα μεγάλο όγκο πληροφοριακών πόρων σε θέματα
τέχνης και πολιτισμού, όπως κείμενα, πίνακες, φωτογραφίες, χαρακτικά, βίντεο κ.ά.

2. Bloomsbury Resources
Το Bloomsbury διαθέτει ένα μεγάλο όγκο πληροφοριακών πόρων, που είναι χωρισμένοι σε
συλλογές θεματικές. Σε 6 από αυτές, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω, καταφέραμε να
εξασφαλίσουμε πρόσβαση μέχρι τέλος Μαΐου. Για να επωφεληθείτε, πρέπει να
συνδεθείτε με VPN, ώστε να έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση:
 Bloomsbury Collections: Περιέχει πάνω από 8.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων σε
όλες τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, με περιεχόμενο από τις
τελευταίες ερευνητικές εκδόσεις του Bloomsbury, καθώς και κληρονομιά 100+
χρόνων, όπως το Continuum, το T & T Clark, το Bristol Classical Press, το Berg, το
Arden Shakespeare και το Hart Publishing.
 Arcadian Library Online: Πρόκειται για μια εξαιρετική, ιδιωτική βιβλιοθήκη, που
εξερευνά την κοινή πολιτιστική κληρονομιά της Μέσης Ανατολής και της Δύσης,
διατηρώντας ταξιδιωτικές εντυπώσεις, εικόνες καλλιτεχνών, επιστημονικές και
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ιατρικές γνώσεις, λογοτεχνικές, επιστημονικές και ιστορικές επιρροές. Εκτός από τα
σπάνια έντυπα βιβλία, η Arcadian Library διαθέτει επίσης χειρόγραφα και υλικό
τεκμηρίωσης εξαιρετικής σημασίας και σπανιότητας.
Bloomsbury Food Library: Είναι ένας ζωντανός, διεπιστημονικός ψηφιακός πόρος
στο χώρο των τροφίμων, κατάλληλος για φοιτητές, ερευνητές και επιστήμονες που
μελετούν τα τρόφιμα τόσο από την πλευρά της χημείας, βιολογίας, της γεωργίας
κλπ., όσο και από την πλευρά της ιστορίας, της ανθρωπογεωγραφίας, της
μαγειρικής τέχνης, της λογοτεχνίας κ.ά.
Bloomsbury Applied Visual Arts: Παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 170
ηλεκτρονικά βιβλία που συνδυάζουν οπτική έμπνευση με πρακτικές συμβουλές για
την παραγωγή ιδεών, ερευνητικές τεχνικές, ανάπτυξη χαρτοφυλακίων και πολλά
άλλα, σε τομείς όπως Fashion and Textiles, Design and Illustration, Photography,
Film and Media, Architecture and Interiors, Marketing and Advertising.
Bloomsbury Popular Music: Ένας σημαντικός πόρος για φοιτητές και ακαδημαϊκούς
σε θέματα όπως μουσική, εθνομουσικολογία, παραστατικές τέχνες, μέσα
ενημέρωσης και επικοινωνίας, πολιτιστικές σπουδές, ανθρωπολογία και
κοινωνιολογία. Περιλαμβάνει τη 12τομη Bloomsbury Encyclopedia of Popular Music
of the World, περισσότερους από 140 τόμους της ευρέως αναγνωρισμένης σειράς
33 1/3 και 33 1/3 Global Book Sieries, μια εκτεταμένη σειρά επιστημονικών βιβλίων
και πολλά ακόμη.
Screen Studies: Η Screen Studies είναι μια δυναμική ψηφιακή πλατφόρμα που
μεταφέρει τους χρήστες από το σενάριο στην οθόνη και πέρα από αυτό –
προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα περιεχομένων από τα Bloomsbury, Faber & Faber
και το British Film Institute για την υποστήριξη σπουδών κινηματογράφου. Είναι
ένας σημαντικός πόρος για τους ακαδημαϊκούς και τους φοιτητές που ερευνούν και
μαθαίνουν την ιστορία, τη θεωρία και την πρακτική του κινηματογράφου.

3. IDFA Documentaries
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Άμστερνταμ (International Documentary Film Festival
Amsterdam) διαθέτει δωρεάν ένα μέρος των ντοκιμαντέρ – περισσότερα από 300 – που
έχουν προβληθεί στο IDFA.

4. Index of Medieval Art
Οι συλλογές του περιλαμβάνουν εικόνες και περιγραφικά δεδομένα σχετικά με την
εικονογραφία των έργων τέχνης, που παράγονται μεταξύ των πρώτων αποστολικών χρόνων
και του 16ου αιώνα. Αν και το Ευρετήριο Μεσαιωνικής Τέχνης ήταν παλαιότερα γνωστό ως
Ευρετήριο Χριστιανικής Τέχνης, η συλλογή περιλαμβάνει πλέον και κοσμικά θέματα, καθώς
και έναν αυξανόμενο αριθμό θεμάτων από το μεσαιωνικό Εβραϊκό και Ισλαμικό πολιτισμό.
Παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση μέχρι την 1η Ιουνίου.
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5. Loeb Classical Library
Η γνωστή σειρά κλασικών έργων που διαθέτει η Βιβλιοθήκη μας σε έντυπη μορφή,
παρέχεται τώρα με ελεύθερη πρόσβαση, για την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιονίου
Πανεπιστημίου, στην ηλεκτρονική της μορφή Digital Loeb Classical Library έως τις 30
Ιουνίου, με σύνδεση VPN στο δίκτυο του Πανεπιστημίου. Επίσης, Θα θέλαμε να σας
ενθαρρύνουμε να δημιουργήσετε τους δικούς σας λογαριασμούς (μέσω του συνδέσμου
«Create Profile» στο επάνω μέρος κάθε σελίδας του ιστότοπου), έτσι ώστε να αξιοποιήσετε
πλήρως τις δυνατότητες της ψηφιακής βιβλιοθήκης.

6. Lyryx OpenTextBooks
Ηλεκτρονικά ακαδημαϊκά συγγράμματα στα γνωστικά αντικείμενα της διοίκησης
επιχειρήσεων, των οικονομικών, των μαθηματικών και στατιστικής από τη Lyryx.

7. National Emergency Library
Μια συλλογή σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου ψηφιοποιημένων βιβλίων από το Internet Archive,
που υποστηρίζει την εξ αποστάσεως διδασκαλία, τις ερευνητικές δραστηριότητες, την
ανεξάρτητη έρευνα και την πνευματική παρακίνηση, ενώ τα πανεπιστήμια, τα σχολεία, τα
κέντρα κατάρτισης και οι βιβλιοθήκες είναι κλειστές. Αν και η συλλογή αυτή ονομάζεται
Βιβλιοθήκη Εθνικής Έκτακτης Ανάγκης, είναι διαθέσιμη για δανεισμό δωρεάν σε όλον τον
κόσμο κατόπιν εγγραφής, μέχρι τις 30 Ιουνίου.

8. Open Culture
Συγκεντρώνει πολιτιστικά και εκπαιδευτικά μέσα υψηλής ποιότητας για την παγκόσμια διά
βίου μάθησης κοινότητα. Περιέχει ηλεκτρονικά βιβλία, ακαδημαϊκά συγγράμματα,
ακουστικά βιβλία, ταινίες, ανοικτά online μαθήματα σε διάφορα γνωστικά πεδία, καθώς
και εκμάθηση 48 γλωσσών.

9. Open Educational Resources (OER) Commons – OpenTextbooks
Περιλαμβάνει ανοικτά ακαδημαϊκά συγγράμματα σε διάφορα γνωστικά πεδία. Η
αναζήτηση μπορεί να γίνει και με φίλτρα, όπως θέμα, εκπαιδευτική βαθμίδα, τύπος υλικού,
γλώσσα κ.ά.
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10.OpenStax
Το OpenStax είναι μια μη κερδοσκοπική εκπαιδευτική πρωτοβουλία που εδρεύει στο Rice
University (Houston, TX), με αποστολή την έκδοση και δωρεάν παροχή αξιολογημένων και
ανοικτά αδειοδοτημένων ακαδημαϊκών συγγραμμάτων υψηλής ποιότητας.

11.OpenSyllabus
Περιλαμβάνει ένα σώμα 7.000.000 αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών με ανοικτά
ακαδημαϊκά συγγράμματα από περισσότερες από 80 χώρες σε κάθε γνωστικό πεδίο. Η
αναζήτηση γίνεται κατά θέμα, τίτλο, συγγραφέα, εκδότη, χώρα ή σχολή.

12.Perseus Digital Library
Η Perseus Digital Library είναι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει πηγές από το
χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών. Δημιουργήθηκε και εμπλουτίζεται από το Tufts
University. Μπορείτε να την εντοπίσετε και στις Θεματικές μας Πύλες.

13.Ανοικτή Βιβλιοθήκη
Αποτελεί ένα αποθετήριο με χιλιάδες ελληνικά ψηφιακά βιβλία που διανέμονται ελεύθερα
και νόμιμα στο διαδίκτυο από τους δημιουργούς ή τους εκδοτικούς οίκους. Τα ψηφιακά
βιβλία ταξινομούνται σε 40 θεματικές κατηγορίες. Πέρα από τις μεγάλες κατηγορίες
Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Αρχαία Γραμματεία, υπάρχουν και συλλογές με εξαιρετικά
ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν την υγεία, τη διατροφή, τη γεωργική καλλιέργεια, τα
χόμπι, τη διαφορετικότητα, τα ΑμεΑ, το ταξίδι και την επιχειρηματικότητα. Περιλαμβάνει
έργα Κλασικής Λογοτεχνίας και Αρχαίας Γραμματείας. Τα Λογοτεχνικά ηλεκτρονικά βιβλία
ταξινομούνται σε 8 κατηγορίες: Κλασική λογοτεχνία, μυθιστόρημα-νουβέλα, διήγημα,
ποίηση, δοκίμιο, θεατρικό έργο, παιδική λογοτεχνία και κόμικ.
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