Δημοφιλείς online βάσεις δεδομένων
Web of Knowledge (WoK)

Βάσεις δεδομένων ανοικτής πρόσβασης

Η μεγαλύτερη βιβλιογραφική βάση δεδομέ‐
νων στις βιοιατρικές επιστήμες. Περιέχει
11.000.000+ εγγραφές από 4.600 διεθνή
βιοιατρικά περιοδικά. Παρέχει περιλήψεις,
θεματικές επικεφαλίδες, συνδέσμους στους
εκδότες, συνδέσμους σε σχετικές εγγραφές κλπ. [1966‐]

Science Citation Index

ERIC ‐ Education Resources Information

Journal Citation Reports
Το Journal Citation Reports είναι ένα μοναδικό εργαλείο που επι‐
τρέπει στον χρήστη να αξιολογεί και να συγκρίνει περιοδικά με την
χρήση σχετικών δεδομένων αναφορών και καλύπτει πάνω από
7.500 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα στοιχεία αναφορών της
υπηρεσίας εκδίδονται σε ετήσια βάση και σε δύο εκδόσεις:
‐ JCR Science Edition (~5.900 περιοδικά)
‐ JCR Social Sciences Edition (~1.700 περιοδικά)
Η ΒΚΠ παρέχει πρόσβαση και στις δύο εκδόσεις της υπηρεσίας για
τα έτη 2003 ως σήμερα.

Zoological Records
Τα Zoological Records είναι το παλιότερο και εγκυρότερο ευρετήριο
στην επιστήμη της ζωολογίας και περιέχει εγγραφές από το 1978
έως σήμερα.

CSA Illumina
CSA Illustrata

H CSA Illustrata είναι μια βάση βιβλιο‐
γραφικών δεδομένων σε θέματα φυσι‐
κών επιστημών, επιστημών υγείας, εκπαίδευσης κλπ. Για την περι‐
γραφή κάθε άρθρου ακολουθείται λεπτομερής ευρετηρίαση, τόσο
των βασικών πεδίων, όσο και των επιμέρους συστατικών του
άρθρου (πίνακες, διαγράμματα, εικόνες κλπ).

Avery Index to Architectural Periodicals

Η βάση Avery Index to Architectural Periodicals είναι ένας οδηγός
στην τρέχουσα βιβλιογραφία της αρχιτεκτονικής και του σχεδίου.
Το ευρετήριο καλύπτει διεθνή, επιστημονική και εκλαϊκευμένη
περιοδική βιβλιογραφία, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιεύσε‐
ων των επαγγελματικών συνδέσμων.

Η μεγαλύτερη ίσως βάση δεδομένων σε παιδαγω‐
γικά και εκπαιδευτικά θέματα. Η βάση παράγεται
από την National Library of Education, U.S.A, από
τα αρχεία Resources in Education (RIE) και Cur‐
rent Index in Education (CIJE).

**

Εναλλακτικά, η βάση παρέχεται επίσης από την OCLC FirstSearch
μόνο μέσα από IP addresses του Πανεπιστημίου Πατρών.

AGRICOLA ‐ AGRICultural Online Access
Βιβλιογραφική βάση δεδομένων (βιβλία
και άρθρα σε περιοδικές εκδόσεις) η
οποία καλύπτει όλα τα πεδία της γεωρ‐
γίας και των σχετικών επιστημών
(ζωολογία, εντομολογία, αγροτική οικο‐
νομία κλπ.).

NASA Technical Report Server (NTRS)

Ψηφιακή συλλογή ελεύθερης πρό‐
σβασης της NASA σε θέματα διαστη‐
μικής έρευνας. Παρέχεται πρόσβαση
στο πλήρες κείμενο και την κύρια
πληροφορία από τεχνικές αναφορές, μελέτες, άρθρα περιοδικών,
ανακοινώσεις συνεδρίων και συναντήσεων εργασίας, βίντεο, τεκμή‐
ρια από διαστημικές αποστολές, συλλογές δεδομένων κλπ.

Gallica

Η Gallica αποτελεί ουσιαστικά την εθνική ψηφι‐
ακή συλλογή της Γαλλίας και δημιουργήθηκε
από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. Παρέ‐
χει πρόσβαση σε 70.000 ψηφιοποιημένα έργα,
σε περισσότερες από 80.000 εικόνες και σε
εκατοντάδες ωρών ηχητικών ντοκουμέντων
στην γαλλική γλώσσα αλλά και σε άλλες. Θεματικά καλύπτει μια
ευρεία περιοχή όπως ιστορία, λογοτεχνία, φιλοσοφία, οικονομία,
πολιτικές επιστήμες, φυσικές επιστήμες κλπ.
Για πληροφορίες σχετικά με τις online βάσεων δεδομένων μπορείτε
να απευθύνεστε στο Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών (2ος όροφος).

Ceramic Abstracts

Παρέχονται βιβλιογραφικές πληροφορίες και αναφορές στο γνω‐
στικό αντικείμενο της Επιστήμης των Υλικών. Η βάση παράγεται
από την υπηρεσία Internet Database Service της Cambridge Scien‐
tific Abstracts [2001‐]. Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των χρη‐
στών που μπορούν να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα την βάση ενώ
απαιτείται username και password.

Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών

PUBMED (MEDLINE)

Η πρόσβαση στην υπηρεσία Web of Knowl‐
edge είναι προϊόν της συνεργασίας της Κοι‐
νοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιο‐
θηκών (HEAL‐Link) με το Εθνικό Κέντρο Τεκ‐
μηρίωσης (ΕΚΤ) με την ISI‐Institute for Scien‐
tific Information.
Tο Science Citation Index δίνει δυνατότητα πρόσβασης και αναζήτη‐
σης στις τρεις βασικές συλλογές:
‐ Science Citation Index Expanded 1970‐ σήμερα
‐ Social Science Citation Index 1970‐ σήμερα
‐ Arts & Humanities Citation Index 1975‐ σήμερα
Διακρίνεται από το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να περιλαμβάνει το
μοναδικό και απαραίτητο “εργαλείο” για την επιστημονική κοινότη‐
τα της χώρας, δηλαδή τα “cited references”.

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
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Βάσεις Δεδομένων

Δημοφιλείς online βάσεις δεδομένων
ProQuest Dissertations & Theses Database

Πρόκειται για μία βάση δεδομένων που
ευρετηριάζει χωρίς θεματικούς περιορι‐
σμούς όλες τις διδακτορικές διατριβές και
τις μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες
που έχουν εκπονηθεί σε όλα τα ακαδημα‐
ϊκά ιδρύματα της Β. Αμερικής και σε 200
άλλα από τον υπόλοιπο κόσμο. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές ανα‐
φορές και το πλήρες κείμενο σε περισσότερες από 930.000 διδα‐
κτορικές διατριβές και διπλωματικές εργασίες με περίπου 2.000
καινούργιες καταχωρήσεις κάθε εβδομάδα.

Oxford Reference Online

Η βάση αυτή, ευρετηριάζει το πλή‐
ρες κείμενο σημαντικών βιβλίων
αναφοράς καθώς και λεξικών που
καλύπτουν όλα τα θεματικά πεδία.
Ενδεικτικά αναφέρουμε The Oxford Dictionary of Art, The Concise
Oxford Dictionary of Mathematics, A Dictionary of Physics, The Con‐
cise Oxford Companion to the Theatre, A Dictionary of Chemistry
κ.α.

SciFinder Scholar (Chemical Abstracts)
To SciFinder Scholar είναι μια ηλεκτρονική
υπηρεσία της CAS‐Chemical Abstracts Ser‐
vices. Ευρετηριάζονται περισσότερα από
8.000 επιστημονικά περιοδικά, ευρεσιτεχνίες
από 31 οργανισμούς και πάνω από
28.000.000 εγγραφές χημικών ουσιών. Το
περιεχόμενο της βάσης καλύπτει τα παρακά‐
τω θεματικά πεδία: Χημείας, Φυσικής, Βιολο‐
γίας Μηχανολογίας, Τεχνολογίας Τροφίμων,
Γεωπονίας, Γεωλογίας, Επιστημών Υγείας, Επιστήμης Υλικών. Το
SciFinder Scholar δίνει δυνατότητα απλής αναζήτησης (λέξεις κλει‐
διά, συγγραφείς κλπ.) αλλά και πιο εξελιγμένης (χημικές αντιδρά‐
σεις, μοριακοί τύποι κλπ.). Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο από IP
addresses του Πανεπιστημίου Πατρών και είναι με δυνατότητα
αναζήτησης από έναν (1) χρήστη.

JSTOR
Πρόκειται για μία πρωτοποριακή βάση στην οποία περι‐
λαμβάνονται περιεχόμενα και πλήρη κείμενα άρθρων από
παλαιά τεύχη 266 διεθνών επιστημονικών περιοδικών,
διαφόρων γνωστικών αντικειμένων.

Scopus

H βάση δεδομένων SCOPUS του εκδοτι‐
κού οίκου Elsevier παρέχει πρόσβαση
και ταυτόχρονη αναζήτηση σε περισσό‐
τερους από 14.000 τίτλους επιστημονι‐
κών περιοδικών και στο Διαδίκτυο. Πα‐
ράλληλα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης με το πλήρες
κείμενο του άρθρου, αν αυτό αποτελεί συνδρομή της HEAL‐Link. Η
βάση περιλαμβάνει επίσης citation indexes, δηλαδή τις αναφορές
των άρθρων των επιστημονικών περιοδικών που ευρετηριάζονται
σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η πρόσβα‐
ση είναι προϊόν της σχετικής συμφωνίας της HEAL‐Link.

MathSciNet

Philosopher’s Index

Παρέχει πρόσβαση στα βιβλιογραφικά δεδομένα
που περιλαμβάνονται στη μαθηματική βάση
δεδομένων Mathematical Reviews, η οποία είναι
μια βάση βιβλιογραφικής πληροφόρησης και παρουσιάσεων που
δημιουργήθηκε και επικαιροποιείται από την Αμερικανική Μαθηματι‐
κή Εταιρεία (AMS). Η βάση αυτή συνεχίζει την παράδοση και διευρύ‐
νει τις εργασίες που άρχισαν με την έντυπη έκδοση του Mathematical
Reviews το 1940.

Παρέχονται βιβλιογραφικές πληροφορίες
που καλύπτουν το σύνολο των θεματικών The Philosopher’s
περιοχών της Φιλοσοφίας (Επιστημολογία,
Index
Ηθική, Λογική, Μεταφυσική, Φιλοσοφία
της Ιστορίας, της Τεχνολογίας, της Επιστή‐
μης κλπ. [1940‐]

EconLit

Δικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής δημοσίευσης 118
γαλλικών περιοδικών των εκδοτικών οίκων (Belin, De
Boeck, La Découverte & Erès) στους τομείς των αν‐
θρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Η πλοήγηση
στα περιεχόμενα είναι ελεύθερη ενώ απαιτείται κωδι‐
κός πρόσβασης στο πλήρες κείμενο των άρθρων
(μόνο για συνδρομητές). Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα αγοράς.

Η Econlit περιέχει εγγραφές και επιλεγμένες περιλήψεις
από την διεθνή οικονομική βιβλιογραφία, οι οποίες δημι‐
ουργούνται από την American Economic Association. Καλύ‐
πτει περισσότερα από 400 κύρια περιοδικά καθώς και τίτ‐
λους σε συλλογικές εκδόσεις (διατριβές, πρακτικά συνεδρί‐
ων κλπ.), βιβλία, διδακτορικές διατριβές κλπ. [1969‐]

Thesaurus Linguae Greacae
Το TLG παρέχει πρόσβαση σε 3.700 συγ‐
γραφείς και 12.000 φιλολογικά έργα, από
τον Όμηρο έως την Βυζαντινή εποχή, συ‐
νολικής έκτασης περίπου 91 εκατομμυρίων λέξεων.

Compendex Plus

Annee Philologique

Wilson Omnifile Full Text Mega Edition
Η online βάση H.W. Wilson Company. Ευρετηριά‐
ζονται 2500 περίπου περιοδικά σε θέματα οικονο‐
μικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών επιστημών,
εκπαίδευσης και θετικών επιστημών ενώ 1400
από αυτά, διατίθενται και σε μορφή πλήρους
κειμένου [1982‐].

Παρέχονται βιβλιογραφικές πληροφορίες που καλύπτουν θέματα
τεχνολογίας και εφαρμοσμένων επιστημών (θέματα πολιτικών, ηλε‐
κτρολόγων, χημικών, μηχανολόγων μηχανικών, επιστήμες Η/Υ, κλπ.).
Η βάση παράγεται από την Engineering Information Inc. και αντιστοι‐
χεί στην έντυπη έκδοση Engineering Index με επιπλέον καταχωρήσεις
από συνέδρια. [1997‐]

EBSCO Academic Search Premier

IET Inspec

OCLC FirstSearch

Η βάση βιβλιογραφικών δεδομένων INSPEC
παράγεται από το Institution of Engineering
and Technology. Ευρετηριάζει αρθρογραφία
σε θέματα εφαρμοσμένων επιστημών και
περιέχει περίπου 2 εκατομμύρια εγγραφές.

Ulrich’s

Μια έκδοση της R.R. Bowker (a division of
Reed Elsevier Inc.), περιέχει πληροφορίες
για πάνω από 210.000 περιοδικά και εφη‐
μερίδες από όλο τον κόσμο. [1999‐]

Faculty of 1000 Biology
Βιβλιογραφική βάση δεδομένων στην
οποία πάνω από 2.000 κορυφαίοι ερευ‐
νητές από όλο τον κόσμο εντοπίζουν και
αξιολογούν τις πιο ενδιαφέρουσες εργα‐
σίες που έχουν δημοσιευτεί στον τομέα της Βιολογίας. Πολλές επιπρό‐
σθετες λειτουργίες επιτρέπουν στο χρήστη να προσωποποιήσει την
υπηρεσία, να αναζητήσει τις καλύτερες εργασίες του τελευταίου μήνα
κλπ.

Η EBSCO Academic Search Premier είναι
μια διαθεματική βάση δεδομένων βιβλιο‐
γραφίας με περισσότερους των 8000 τίτ‐
λους επιστημονικών περιοδικών και με
δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμε‐
νο των άρθρων από περίπου 5.000 περιοδικά.
Παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε έναν αριθμό σε
έναν αριθμό online βάσεων βιβλιογραφικών δεδομέ‐
νων (π.χ. ArticleFirst, Worlcat), που καλύπτουν το
σύνολο των γνωστικών αντικειμένων και παρέχουν
την τελική πληροφορία σε διάφορες μορφές.
Η βάση προσφέρει πρόσβαση:
‐ Σε αρχεία που συνδέονται με τις διάφορες συλλο‐
γές της OCLC.
‐ Σε διαθέσιμα αρχεία πλήρους κειμένου.
‐ Σε υπηρεσίες online παραγγελίας και παράδοσης άρθρων.

Patrologiae Graecae
Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της
ηλεκτρονικής έκδοσης των 161
τόμων της πρώτης έκδοσης του
Patrologiae Cursus Completus,
Series Graeca του Jacques‐Paul Migne, που αποτελεί συλλογή πατερι‐
κών κειμένων στην ελληνική, με μετάφρασή τους στη λατινική. Περι‐
λαμβάνει τα έργα που γράφτηκαν στα Ελληνικά, είτε προέρχονται
από εκκλησιαστικούς συγγραφείς της Ανατολής είτε της Δύσης, από
τον 1ο έως και τον 15ο αιώνα. Το κείμενο είναι τυπωμένο και αριθ‐
μημένο σε στήλες, μία από τις οποίες είναι γραμμένη στα Ελληνικά,
ενώ στην άλλη υπάρχει η λατινική της μετάφραση.

