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U

Όνομα βάσης

Αντικείμενο

HEALLink –
Ηλεκτρονικά
Περιοδικά

Καλύπτει όλες τις
επιστήμες

(με κωδικό ή από Η/Υ του
Πανεπιστημίου)

OCLC – FirstSearch

Βάση πλήρους κειμένου. Παρέχει τη
δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο
ολόκληρων τευχών σε πληθώρα περιοδικών
εκδόσεων

Κοινωνικές Επιστήμες,
Επιστήμες
Περιβάλλοντος, Υγείας
και Ανθρωπιστικές
Επιστήμες

Περίληψη ή το πλήρες κείμενο άρθρων όπου
αυτό επιτρέπεται. Δυνατότητα αναζήτησης σε
ποικίλες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων

Κοινωνικές Επιστήμες,
Επιστήμες Υγείας,
Ανθρωπιστικές
Επιστήμες

Περίληψη ή το πλήρες κείμενο όπου αυτό
επιτρέπεται. Πρόσβαση σε βιβλία και άρθρα.
Επιτρέπει αναζήτηση σε πληθώρα
βιβλιογραφικών βάσεων μεταξύ των οποίων:
ArticleFirst. Ευρετήριο άρθρων από τα
περιεχόμενα περιοδικών, Electronic Books
.Κατάλογος OCLC ηλεκτρονικών βιβλίων
διαθέσιμα μέσω των βιβλιοθηκών ανά τον
κόσμο , ECO . Κατάλογος περιοδικών, κλπ

(με κωδικό ή από Η/Υ του
Πανεπιστημίου)

Scopus
(με κωδικό ή από Η/Υ του
Πανεπιστημίου)

ISI
Web of Science

U

Κοινωνικές, Θετικές και
Ανθρωπιστικές
Επιστήμες

(με κωδικό ή από Η/Υ του
Πανεπιστημίου)

RefWorks

U

U

Όλοι οι τομείς της
επιστήμης και της
τεχνολογίας.

Διαχείριση
βιβλιογραφικών
παραπομπών

(με κωδικό ή από Η/Υ του
Πανεπιστημίου)

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Εφημερίδων και
Περιοδικού ΤύπουΊδρυμα Μπότση
U

(Ελεύθερη Πρόσβαση)

Δημοσιεύματα
εφημερίδων και
περιοδικών της Αθήνας
, Θεσσαλονίκης και
επαρχίας

www.lib.uoa.gr

U

(επιλέξτε:
Ηλεκτρονικά Περιοδικά)

U

U

www.lib.uoa.gr

www.lib.uoa.gr

(επιλέξτε:
Βιβλιογραφικές Βάσεις)

U

U

U

U

(επιλέξτε:
Βιβλιογραφικές Βάσεις)

U

U

Πρόσβαση

(με κωδικό ή από Η/Υ του
Πανεπιστημίου)

CSA Illumina

U

Περιγραφή

U

U

Περίληψη ή το πλήρες κείμενο άρθρων όπου
αυτό επιτρέπεται Πρόσβαση στη
βιβλιογραφική βάση δεδομένων του Elsevier,
με ταυτόχρονη αναζήτηση σε περισσότερους
από 14.000 τίτλους επιστημονικών
περιοδικών και στο Διαδίκτυο
Αναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφικών
αναφορών σε θέματα έρευνας και
τεχνολογίας. Μέσα από την επιλογή “Time
cited” καταμετρούμε πόσο συχνά γίνεται
αναφορά σ’ ένα άρθρο και κατά συνέπεια
βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το
άρθρο για την επιστημονική κοινότητα

U

(επιλέξτε:
Βιβλιογραφικές Βάσεις)

U

www.lib.uoa.gr

(επιλέξτε:
Βιβλιογραφικές Βάσεις)

Εργαλείο αναζήτησης , αποθήκευσης και
εύκολης διαχείρισης βιβλιογραφικών
αναφορών, με σκοπό τη δημιουργία
προσωπικής βιβλιογραφίας
Βάση πλήρους κειμένου. Αναζήτηση άρθρων
είτε με λέξεις-κλειδιά ή με την χρονολογία
έκδοσης του φύλλου εντύπου

www.lib.uoa.gr

U

www.lib.uoa.gr

(επιλέξτε:
Βιβλιογραφικές Βάσεις)

U

archive.idrbotsi.gr/ns/mai
n.html
U

Ψηφιακό Αρχείο
Ελληνικού
Κινηματογράφου
U

Academic earth

U

Cordis

Έρευνα

(Ελεύθερη Πρόσβαση)

Δυνατότητα παρακολούθησης τηλεοπτικών
παραγωγών από το αρχείο της ΕΡΤ και
τεκμηρίωσή τους.

U

www.ert-archives.gr

U

Πληροφορική

Περίληψη ή το πλήρες κείμενο άρθρων όπου
αυτό επιτρέπεται. Δυνατότητα πρόσβασης σε
τρεις επιμέρους βάσεις: Art index and art
index retrospective, Art museum image gallery
, Wilson omnifile select fulltext

U

(επιλέξτε:
Βιβλιογραφικές Βάσεις)

Περιλαμβάνει video διαλέξεις από
κορυφαίους μελετητές

U

www.academicearth.org

U

Δίνει κάθε είδους πληροφορία για την έρευνα
που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Συλλογή πληροφοριών για βιβλιογραφία που
αφορά στην Πληροφορική

www.lib.uoa.gr

U

U

cordis.europa.eu

U

liinwww.ira.uka.de/bibliog
raphy/index.html
U

Μαθηματικά,
Πληροφορική

Περιέχει περισσότερες από 2 εκατομμύρια
καταχωρήσεις που προέρχονται από
περισσότερα από 2300 περιοδικά και
καλύπτει την περίοδο από 1868 έως σήμερα

www.zentralblattmath.org/zmath/en/
U

U

Διατριβές

Περιλαμβάνει σε πλήρες κείμενο διατριβές
που εκπονήθηκαν στα ελληνικά πανεπιστήμια
και διατριβές που εκπονήθηκαν στο
εξωτερικό από Έλληνες διδάκτορες

www.ekt.gr/infoserv/diglib/bases/digitize/
hedi.htm
U

U

(Ελεύθερη Πρόσβαση)
Επιστημονική
Πληροφόρηση

Δίνει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και
ιστοσελίδες που αφορούν σε θέματα
επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας

U

www.ekt.gr

U

(Ελεύθερη Πρόσβαση)

Ψηφιακή Βάση
Δεδομένων και
Ηλεκτρονικών
Διατριβών Α.Π.Θ.
U

U

(Ελεύθερη Πρόσβαση)

Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης
U

www.gfcdigital.gr/gfc/inde
x.html?locale=el

(Ελεύθερη Πρόσβαση)

Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης –
Εθνικό Αρχείο
Διδακτορικών
διατριβών
U

Εκπαίδευσης,
Οικονομικών,
Κοινωνικών,
Ανθρωπιστικών και
Θετικών Επιστημών

(Ελεύθερη Πρόσβαση)

Jahrbusch Database

U

Τηλεοπτικές παραγωγές

Φιλοσοφία,
Πληροφορική, Ιστορία,
Πολιτικές Επιστήμες
κλπ.

The Collection of
Computer Science
Bibliographies
U

U

(Ελεύθερη Πρόσβαση)

WilsonWeb

U

Προσφέρει αποσπάσματα, αναλυτική
τεκμηρίωση, φωτογραφίες και αφίσες
ελληνικών ταινιών μυθοπλασίας και
ντοκιμαντέρ μεγάλου και μικρού μήκους.

(Ελεύθερη Πρόσβαση)

Οπτικοακουστικό
Αρχείο ΕΡΤ
U

Ελληνικός
Κινηματογράφος

(Ελεύθερη Πρόσβαση)

Διατριβές

Περιλαμβάνει την αναφορά και τεκμηρίωση
με περίληψη των διδακτορικών διατριβών
που έχουν εκπονηθεί στα Τμήματα του Α.Π.Θ.

U

invenio.lib.auth.gr/collecti
on/Theses?ln=el
U

