ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Κέρκυρα, 20-3-2020

Κατάλογος ηλεκτρονικών πηγών, διδακτικών εγχειριδίων και
ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στο πλαίσιο της Εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης στις συνθήκες της πανδημίας
COVID-19
Εν όψει των εξ αποστάσεως μαθημάτων λόγω της πανδημίας COVID-19, ετοιμάσαμε και
θέτουμε υπόψη σας τον παρακάτω κατάλογο προσβάσιμων ηλεκτρονικών πηγών. Κάθε
επικεφαλίδα αποτελεί υπερσύνδεσμο, που μπορεί να σας μεταφέρει στον αντίστοιχο
ιστότοπο:

1. Αποθετήριο «Κάλλιπος»
Ιστότοπος συλλογής συγγραμμάτων, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων, τα οποία
είτε έχουν δημιουργηθεί από μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στο
πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα /
Κάλλιπος» είτε έχουν διατεθεί στη Δράση μέσω ανοικτής πρόσκλησης διάθεσης
επιστημονικού περιεχομένου. Μέσω πέντε (5) Θεματικών Περιοχών, μπορείτε να
αναζητήσετε εκπαιδευτικό υλικό στο πλήρες κείμενο των συγγραμμάτων και μαθησιακών
αντικειμένων του Αποθετηρίου, καθώς και να πλοηγηθείτε στα περιεχόμενά του.

Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες, Επιστήμες Τεχνών και Γραμμάτων

Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική

Ιατρικές Επιστήμες και Επιστήμες της Ζωής

Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Γεωπονικές Επιστήμες
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Φυσικές Επιστήμες

2. JSTOR
Ψηφιακή βιβλιοθήκη που παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 12 εκατ. επιστημονικά
άρθρα. Η Βιβλιοθήκη μας έχει συνδρομή σε δύο από τις συλλογές της JSTOR, την Arts and
Sciences II και Arts and Sciences III. Οι συλλογές αυτές συγκεντρώνουν 436 επιστημονικά
περιοδικά, μεταξύ άλλων, στους εξής τομείς: Αρχαιολογία, Θρησκεία, Κλασικές Σπουδές,
Παραστατικές τέχνες, Ασιατικές Σπουδές, Ιστορία, Μουσική, Πολιτικές Επιστήμες, Γλώσσα &
Λογοτεχνία, Κινηματογράφος, Οικονομική επιστήμη, Τέχνη & Ιστορία της Τέχνης.
Επίσης, η JSTOR διαθέτει περισσότερους από 6000 τίτλους βιβλίων σε ανοικτή πρόσβαση,
στους οποίους διαρκώς προστίθενται νέοι.

3. HEAL-Link
Η Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), προσφέρει σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας τη
δυνατότητα online πρόσβασης, από οποιονδήποτε υπολογιστή, ακόμα και αν βρίσκεστε
εκτός του δικτύου του Πανεπιστημίου (αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης), στα περιεχόμενα,
τις περιλήψεις και τα πλήρη κείμενα άρθρων 27.753 τίτλων επιστημονικών ηλεκτρονικών
περιοδικών, 129.000 τίτλων ηλεκτρονικών βιβλίων και 13 βάσεων δεδομένων.
Μπορείτε να τα αναζητήσετε απευθείας στην ενιαία μηχανή αναζήτησης των ηλεκτρονικών
πηγών HEAL-Link ή να επιλέξετε πηγές ανά είδος πηγής ή/και ανά εκδότη.
Επίσης, λόγω των νέων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί και των πληροφοριακών
αναγκών από τον κορωνοϊό και την πανδημία COVID-19, έχει δημιουργηθεί ειδική σελίδα
COVID-19, στην οποία υπάρχει συνεχής ενημέρωση από συμβεβλημένους εκδοτικούς
οίκους σχετικά με την παροχή δικαιωμάτων πρόσβασης σε επιπλέον πηγές τους για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είτε σε θέματα COVID-19 είτε σε άλλα θέματα. Έως τώρα
υπάρχουν προσφορές από Cambridge University Press, Elsevier, Oxford University Press και
Wiley.
Στη συνέχεια γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των πηγών του HEAL-Link ανά κατηγορία:
●

Ηλεκτρονικά βιβλία

Elsevier e-books
Elsevier Book Series: πλήρες κείμενο σε 170 περίπου τίτλους σειρών, οι 91 από τους
οποίους είναι πλέον διαθέσιμοι μέσω της ιστοσελίδας της Emerald.
Elsevier Handbooks: πλήρες κείμενο σε 20 περίπου τίτλους εγχειριδίων.
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Elsevier Reference Works: πλήρες κείμενο σε 58 τίτλους εγκυκλοπαιδειών.
Referex Engineering: πλήρες κείμενο σε 400 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων των
συλλογών Chemical, Petrochemical and Process Engineering Collection, Mechanical
Engineering and Materials Collection, Electronics and Electrical Engineering Collection.
Emerald e-Book Series
Πλήρες κείμενο σε 140 περίπου τίτλους των συλλογών Emerald Business, Management and
Economics και Emerald Social Sciences. Τρεις από τους τίτλους σειρών (Innovation and
Leadership in English Language Teaching, Syntax and Semantics, Studies in Writing) έχουν
αγοραστεί από τον Brill και είναι πλέον διαθέσιμοι μονάχα μέσω της δικής του
πλατφόρμας.
Emerald e-books (2019-2021)
Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 300 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων των συλλογών
“Business, Management and Economics” και “Social Sciences” της Emerald.
IEEE Proceedings
Πλήρες κείμενο στα πρακτικά συνεδρίων της IEEE σε θέματα ηλεκτρολόγων μηχανικών,
ηλεκτρονικής, πληροφορικής.
John Benjamins e-books
Πλήρες κείμενο σε 25 ηλεκτρονικά βιβλία μετάφρασης και διερμηνείας από τη λίστα τίτλων
της συλλογής Benjamins Translation Library.
Springer e-Books
Πλήρες κείμενο σε 2500 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων.
Springer Full eBook Package (Copyright Years 2005-2019)
Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 76.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων που
περιλαμβάνουν μονογραφίες, μονογραφίες σε σειρές και πληροφοριακά έργα όπως
εγκυκλοπαίδειες, άτλαντες, εγχειρίδια, κλπ.
Taylor & Francis Group eBooks
Πλήρες κείμενο σε 500 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων που καλύπτουν θέματα
Αρχαιολογίας, Κλασικών Σπουδών και Δικαίου.
The ACS Style Guide
Πλήρες κείμενο στο ομώνυμο ηλεκτρονικό βιβλίο της American Chemical Society.
Wiley Online Books Collection
Πλήρες κείμενο σε όλα τα ηλεκτρονικά βιβλία του Wiley (περισσότεροι από 20.000 τίτλοι).
Ανοιχτής πρόσβασης
Directory of Open Access Books (DOAB)
Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 27000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων 373 εκδοτών.
OAPEN Library
Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 10.000 τίτλους ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών βιβλίων
διαφόρων διακεκριμένων εκδοτών, κυρίως στον τομέα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών
επιστημών.
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Open Research Library (ORL)
Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 7.000 τίτλους ηλεκτρονικών επιστημονικών βιβλίων,
καθώς και σε άλλο, υψηλής ποιότητας, ακαδημαϊκό περιεχόμενο.
Project MUSE Open Access Books
Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 2.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων διαφόρων
διακεκριμένων πανεπιστημιακών εκδόσεων και ακαδημαϊκών ενώσεων.
SciELO Books
Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 700 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων.
Taylor & Francis Group Open Access eBooks
Πλήρες κείμενο σε 400 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων του Taylor & Francis.
●

Ηλεκτρονικά Περιοδικά HEAL-Link ανά Εκδότη/Διαθέτη

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε όλους τους συμβεβλημένους εκδότες και πατώντας
«προβολή περιοδικών» να δείτε τον κατάλογο των περιοδικών κάθε εκδότη στα οποία
υπάρχει πρόσβαση. Στην ίδια σελίδα περιλαμβάνονται και οι εκδότες/διαθέτες που
παρέχουν ανοιχτή πρόσβαση (Open Access) σε όλα ή κάποια από τα περιοδικά τους.
Πρόσφατη συμφωνία με την Open Library of Humanities (OLH)
●

Βιβλιογραφικές βάσεις & Βάσεις πλήρους κειμένου / Πληροφοριακό υλικό

Περιλαμβάνει τις εξής:
Brill Dictionary of Ancient Greek Online
Αγγλική έκδοση του Franco Montanari’s Vocabolario della Lingua Greca, το οποίο με τη
φήμη του σημαντικότερου σύγχρονου λεξικού για τα αρχαία ελληνικά, συγκεντρώνει
140.000 λέξεις-κλειδιά από τη λογοτεχνία, παπύρους, επιγραφές και άλλες πηγές της
αρχαϊκής περιόδου έως τον 6ο αιώνα μ.Χ. και περιστασιακά πέραν αυτού.
Brill’s Companions to Classical Studies Online I-IV
Σειρά εγχειριδίων, στην αγγλική γλώσσα, μιας ευρείας ποικιλίας θεμάτων και προσώπων
από την Κλασική Αρχαιότητα καθώς και της αποδοχής τους στον ευρωπαϊκό πολιτισμό.
Σχεδιασμένο για σπουδαστές και μελετητές, τα βιβλία παραθέτουν τις πηγές που
υπάρχουν, τις μεθόδους και τις προσεγγίσεις που είναι κατάλληλες για αυτές, τα θέματα
που προκύπτουν και τον τρόπο που αυτά έχουν αντιμετωπιστεί καθώς και τα περιθώρια
διαφωνίας που μπορεί να υπάρχουν.
Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics Online
Ένα μοναδικό έργο που συγκεντρώνει τις τελευταίες έρευνες από μια σειρά επιστημονικών
κλάδων που συμβάλλουν στην γνώση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, προσφέροντας μια
συστηματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση όλων των πτυχών της ιστορίας και της
μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής. Είναι ένα απαραίτητο ερευνητικό εργαλείο για τους
μελετητές και τους σπουδαστές της ελληνικής γλώσσας, της γλωσσολογίας και άλλων
ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, καθώς και της βιβλικής βιβλιογραφίας.
Grove Art Online
Ενημερωμένη επιστημονική πηγή τέχνης που καλύπτει την παγκόσμια τέχνη και την
αρχιτεκτονική από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνει 30.000 άρθρα
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υπογεγραμμένα και αξιολογημένα, συνοδευόμενα από εικόνες, βιβλιογραφίες και
συνδέσμους σε επιπλέον πηγές, τα οποία συνεισέφεραν περισσότεροι από 7.000 μελετητές
από όλο τον κόσμο.
Grove Music Online
Σημαντική πηγή για τη μουσική έρευνα με πάνω από 57.000 άρθρα που γράφτηκαν από
περισσότερους από 6.000 μελετητές καταγράφοντας την ποικιλόμορφη ιστορία, τη θεωρία
και τις κουλτούρες της μουσικής σε όλο τον κόσμο. Το Grove Music Online διαθέτει 40.000
βιογραφικά άρθρα παρέχοντας πληροφορίες για τη ζωή και λεπτομερείς καταλόγους έργων
συνθετών, ερμηνευτών και άλλων σημαντικών μουσικών καθώς και περισσότερες από
6.000 εικόνες, μουσικά παραδείγματα και συνδέσεις με παραδείγματα ήχου και βίντεο.
International Aristotle Bibliography
Ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό εργαλείο που παρέχει πρόσβαση σε πάνω από 50.000
βιβλία, άρθρα περιοδικών, κεφάλαια βιβλίων, αναθεωρήσεις βιβλίων και διατριβές για τον
φιλόσοφο Αριστοτέλη και την επιρροή του. Η βιβλιογραφία καλύπτει περισσότερα από 100
χρόνια δημοσίευσης σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσών.
Lexicon of Greek Grammarians of Antiquity
Χρήσιμο εργαλείο για τους μελετητές της ελληνικής και της λατινικής αρχαιότητας ως
πρώτο σημείο αναφοράς για πληροφορίες σχετικά με τους αρχαίους γραμματικούς,
ιδιαιτέρως στην έρευνα για την ιστορία της φιλολογίας, της γραμματικής και της αρχαίας
ακαδημαϊκής γνώσης. Αυτή τη στιγμή, περιέχει εγγραφές για περισσότερους από 300
γραμματικούς.
New Pauly Online
Πρόσβαση στο γερμανικό εγκυκλοπαιδικό έργο για τον αρχαίο κόσμο Metzler’s Der Neue
Pauly, καθώς και στην αγγλική του έκδοση Brill’s New Pauly. Πρόκειται για ένα απαράμιλλο
σύγχρονο πληροφοριακό έργο για την αρχαιότητα λόγω της εγκυκλοπαιδικής του κάλυψης
και του υψηλού ακαδημαϊκού επίπεδου του καθώς της διεπιστημονικής και σύγχρονης
προσέγγισης του. Εκτενή είναι η αναφορά του στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα
καλύπτοντας περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια ιστορίας, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση
στη μακρά και σημαντική επιρροή της αρχαιότητας και στη διαδικασία συνεχούς
επανεξέτασης και επανεκτίμηση της αρχαίας κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένης της
ιστορίας και της κλασικής γνώσης.
New Pauly Supplements I
Συλλογή πληροφοριακών έργων που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν την εγκυκλοπαιδική
πηγή New Pauly Online. Περιλαμβάνει 6 σημαντικά πληροφοριακά έργα για τη μελέτη του
αρχαίου κόσμου και την υποδοχή του στους επόμενους αιώνες. Η συλλογή αποτελείται από
τους ακόλουθους τίτλους: 1. Chronologies of the Ancient World, 2. Dictionary of Greek and
Latin Authors and Texts, 3. Historical Atlas of the Ancient World, 4. The Reception of Myth
and Mythology, 5. The Reception of Classical Literature, 6. The History of Classical
Scholarship.
Portico
Πρόσβαση στους τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών που έχουν «ενεργοποιηθεί» και
διατίθενται από το Portico. Το Portico είναι μία υπηρεσία που προσφέρει ένα μόνιμο
αρχείο (permanent archive) ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών, παρέχοντας μ’ αυτόν
τον τρόπο προστασία ενάντια στην πιθανή απώλεια πρόσβασης (π.χ. αναστολή λειτουργίας
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του εκδότη, διακοπή έκδοσης τίτλου, λήξη σύμβασης κλπ.) στο ηλεκτρονικό υλικό του
HEAL-Link και διασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή πρόσβαση σ’ αυτό.
SCOPUS
Πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων του Elsevier, με ταυτόχρονη αναζήτηση σε
περισσότερους από 21.500 τίτλους επιστημονικών περιοδικών, σε περισσότερους από
116.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων και στο Διαδίκτυο, και δυνατότητα αυτόματης
σύνδεσης με το πλήρες κείμενο του άρθρου, αν αυτό αποτελεί συνδρομή του ΣΕΑΒ (HEALLink). Η βάση Scopus περιλαμβάνει επίσης citation indexes, δηλαδή τις αναφορές των
άρθρων των επιστημονικών περιοδικών που αποδελτιώνει η βάση σε όλους τους τομείς της
επιστήμης και της τεχνολογίας.
Supplementum Epigraphicum Graecum Online
Συλλογή των πρόσφατα δημοσιευμένων ελληνικών επιγραφών καθώς και μελετών σε
παλαιότερα γνωστά έγγραφα. Παρουσιάζει πλήρη ελληνικά κείμενα όλων των νέων
επιγραφών συνοδευόμενων από κριτικό σχολιασμό, συνοψίζει νέες αναγνώσεις, ερμηνείες
και μελέτες γνωστών επιγραφών και περιστασιακά παρουσιάζει το ελληνικό κείμενο αυτών
των εγγράφων.
Thesaurus Linguae Graecae (TLG)
Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο έργων που σώζονται από την περίοδο του Ομήρου (8ος
αιώνας π.Χ.) έως το 1453 μ.Χ. Σήμερα, η βάση TLG περιλαμβάνει περισσότερες από 110
εκατομμύρια λέξεις, 10.000 αρχαίων ελληνικών κειμένων, που σχετίζονται με 4.000
συγγραφείς. Για την πρόσβαση στη βάση TLG, εκτός από την IP διεύθυνση που είναι ήδη
δηλωμένη στον πάροχο, είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού από κάθε χρήστη
χωριστά.

4. Θεματικές πύλες
Στις θεματικές πύλες, δηλ. τις επιλεγμένες από τη ΒΙΚΕΠ ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης
που έχουν αξιολογηθεί και ταξινομηθεί κατά θέμα, υπάρχουν, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικά
βιβλία, πληροφοριακό υλικό, ηλεκτρονικά περιοδικά καθώς και αποθετήρια απ’ όλον τον
κόσμο. Για τη χρήση των Θεματικών Πυλών, εκτός από τον πίνακα της ταξινόμησης των
πηγών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η αναζήτηση είτε με λέξη του τίτλου ή συντελεστή
συγκεκριμένης πηγής, είτε με όρους όπως e-book και e-journal για να ανακληθούν οι πηγές
που περιέχουν τον όρο.

5. Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Συλλογή 2.500 ελληνόγλωσσων ηλεκτρονικών βιβλίων, κυρίως λογοτεχνικών και γενικού
ενδιαφέροντος, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, για χρήση 20 ημερών με δικαίωμα
ανανέωσης (20 επιπλέον ημερών). Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με εγγραφή και
διαπίστευση μέσω του Taxisnet.

6. Ελεύθερη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη eBooks4Greeks
Η Ελεύθερη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη eBooks4Greeks.gr είναι ένας τόπος ανοιχτής πρόσβασης
που προσφέρει ελληνικά δωρεάν βιβλία, επιστημονικά, λογοτεχνικά και παιδικά, σε
ψηφιακή μορφή.
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7. Εκδοτικός οίκος 24 γράμματα
Οι αρχαίες ελληνικές τραγωδίες στο διαδίκτυο (πλήρες κείμενο, πρωτότυπο, νέα ελληνική
και αγγλική γλώσσα) στη σελίδα του εκδοτικού οίκου 24 γράμματα. Ο ίδιος εκδοτικός οίκος
διαθέτει επίσης επιμέρους συλλογές (π.χ. «εν καινώ», «ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες») με
βιβλία ελεύθερης πρόσβασης.

8. MDPI
Ακαδημαϊκός εκδοτικός οίκος έγκριτων περιοδικών ανοικτής πρόσβασης σε θέματα
επιστήμης και τεχνολογίας.

9. Open Square
Πλατφόρμα του New York University Press για τη δημοσίευση και την ανάγνωση βιβλίων
ανοικτής πρόσβασης σε θέματα κυρίως κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών.

10. Project Gutenberg
Βιβλιοθήκη με περισσότερα από 60.000 ανοικτής πρόσβασης ηλεκτρονικά βιβλία σε πολλά,
διαφορετικά θέματα και γλώσσες.

11. IGI Global
Διαθέτει περισσότερα από 100 επιστημονικά άρθρα ανοικτής πρόσβασης από έγκριτα
περιοδικά του εκδοτικού οίκου IGI Global σε θέματα πληροφορικής, επιστήμης
πληροφόρησης, εκπαίδευσης, διοίκησης επιχειρήσεων, περιβάλλοντος, κοινωνικών και
ανθρωπιστικών επιστημών, δικαίου, θετικών επιστημών κ.ά.
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