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Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παραμένει κλειστή για το κοινό και ως εκ τούτου
επαναπροσδιορίζει τα μέσα και τις πηγές που κατά προτεραιότητα διαθέτει στην Ακαδημαϊκή
Κοινότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την υποστήριξη της λειτουργίας του
Πανεπιστημίου σε συνθήκες παροχής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Έρευνας.
Για την υποβοήθηση τόσο των Διδασκόντων και των Φοιτητών όσο και των Ερευνητών
ετοιμάσαμε τον παρόντα οδηγό με ψηφιακό υλικό που διαθέτει η Βιβλιοθήκη, ο Σύνδεσμος
των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών του οποίου είναι μέλος και άλλων Ιδρυμάτων,
Εκδοτών, Ερευνητικών Φορέων κ.α.
Το υλικό είναι προσβάσιμο μέσω της Βιβλιοθήκης με χρήση του Proxy Server του Κέντρου
Δικτύων ή απ’ ευθείας στις ηλεκτρονικές πηγές ανοιχτής πρόσβασης.
O τρόπος ενεργοποίησης και σύνδεσης μέσω του Proxy Server του Πανεπιστημίου παρατίθεται
στο τέλος του Βιβλιογραφικού Δελτίου.
Στον παρόντα οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για:
1. Υλικό χρήσιμο στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση των εξ αποστάσεως
μαθημάτων
2. Φοιτητικά Συγγράμματα και ηλεκτρονικά βιβλία
3. Ερευνητικό ηλεκτρονικό υλικό που διαθέτει η Βιβλιοθήκη στις συλλογές της
4. Ερευνητικό υλικό μέσω του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
5. Εξειδικευμένη Βιβλιογραφία για τον κορονοϊό Covid-19
6. Ηλεκτρονικές πηγές που διατίθεται εκτάκτως ελεύθερα από τους εκδότες λόγω των
προληπτικών μέτρων
7. Την ψυχαγωγία και γενικό υλικό
Ευχαριστώ το προσωπικό της Βιβλιοθήκης μας για την προσπάθεια που κατέβαλε στην
συγκέντρωση των πηγών και την προετοιμασία του Βιβλιογραφικού Δελτίου.

Δρ. Γιώργος Ζάχος
Διευθυντής της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Ηλεκτρονικές πηγές Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
1.1.
•
•
•
•
•
1.2.

Μέσω Proxy (Απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω πιστοποίησης του Π.Ι.)
Συνδρομές ηλεκτρονικών περιοδικών Π.Ι.
Scopus
PubMed
JSTOR
Thesaurus Linguae Graecae (TLG)
Ψηφιακές Πηγές Πρόσβασης (μέρος ελεύθερης πρόσβασης, μέρος μέσω Proxy)

• Αποθετήριο «Ολυμπιάς»
Το Ιδρυματικό Αποθετήριο "Ολυμπιάς" περιλαμβάνει επιστημονικά άρθρα, μεταπτυχιακές και
διδακτορικές εργασίες, κεφάλαια βιβλίων κ.α. μελών του διδακτικού και ερευνητικού
προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Ηπειρομνήμων»
Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Ηπειρομνήμων" περιλαμβάνει ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων,
επιστημονικών περιοδικών, αρχειακού υλικού κ.α., από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Ιδρυματικό Αποθετήριο Πρώην ΤΕΙ Ηπείρου. Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του πρώην ΤΕΙ
Ηπείρου περιλαμβάνει πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών. Μερικώς
πλήρες κείμενο.
• Ερευνητικό Αποθετήριο του Πρώην ΤΕΙ Ηπείρου. Το Ερευνητικό Αποθετήριο έχει στόχο
τη συγκέντρωση, καταχώρηση και προβολή της ερευνητικής δραστηριότητας του
Ιδρύματος και των εκπαιδευτικών στελεχών του. Περιλαμβάνει επιστημονικές
δημοσιεύσεις, άρθρα, βιβλία κι ανακοινώσεις. Μερικώς πλήρες κείμενο.
Ηλεκτρονικές πηγές εκτός Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
1. Συγγράμματα
Το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορεί να χρησιμοποιήσει
ηλεκτρονικά βιβλία από τις παρακάτω συλλογές για την υποστήριξη των εξ αποστάσεως
διαλέξεων.
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1.1. Το Αποθετήριο «Κάλλιπος»
https://repository.kallipos.gr/

Το «Κάλλιπος» διαθέτει ελεύθερα ακαδημαϊκά συγγράμματα στην ελληνική γλώσσα. Τα
συγγράμματα αυτά αναπτύχθηκαν από μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στο
πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα /
Κάλλιπος», ενώ κάποια έχουν διατεθεί στη Δράση μέσω ανοικτής πρόσκλησης διάθεσης
επιστημονικού περιεχομένου.
Τα ακαδημαϊκά συγγράμματα είναι οργανωμένα στις παρακάτω πέντε (5) θεματικές περιοχές:
•

Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες, Επιστήμες Τεχνών και Γραμμάτων

•

Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική

•

Ιατρικές Επιστήμες και Επιστήμες της Ζωής

•

Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Γεωπονικές Επιστήμες

•

Φυσικές Επιστήμες

1.2. Συλλογές ηλεκτρονικών βιβλίων του ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών) *
Επισκεφθείτε τη σελίδα Ηλεκτρονικά Βιβλία ή χρησιμοποιήστε την ενοποιημένη μηχανή
αναζήτησης search.heal-link.gr
* Σημείωση: Η πρόσβαση στην συγκεκριμένη πηγή είναι δυνατή στα μέλη του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων με χρήση του Proxy ιδρυματικού τους λογαριασμού.
1.3. Συγγράμματα εκδοτών που διατίθενται ελεύθερα για σύντομο χρονικό διάστημα
μέσω του Συνδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών *
Σύνδεσμος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Κατάλογος με προσφορές συνεργαζόμενων εκδοτών
American Chemical Society, American Institute of Physics, Cambridge University Press, Elsevier,
Emerald, IEEE, Oxford University Press, Project MUSE, Sage, Springer, Taylor & Francis, Wiley
*Σημείωση: Η χρήση των πηγών υπάγεται στους όρους χρήσης που ορίζουν οι
εκδότες/διαθέτες των ηλεκτρονικών πηγών κατά την υπογραφή της εκάστοτε συμφωνίας
(license agreement) και στην ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Απαγορεύεται η
συστηματική αποθήκευση ολόκληρων βιβλίων και τευχών περιοδικών.
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1.4. Ανοικτά ακαδημαϊκά συγγράμματα από Πανεπιστήμια του εξωτερικού
OpenSyllabus Ανοικτά ακαδημαϊκά συγγράμματα από πανεπιστήμια των ΗΠΑ και άλλων 70+
χωρών, οργανωμένα κατά θεματικό πεδίο, τμήμα, χώρα και εκδότη. Κυρίως στην αγγλική
γλώσσα.
OER Commons-OpenTextbooks Ανοικτά ακαδημαϊκά συγγράμματα, οργανωμένα κατά
θεματικό πεδίο και πανεπιστήμιο. Κυρίως στην αγγλική γλώσσα.
OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) Βιβλία ακαδημαϊκού περιεχομένου
ελεύθερης πρόσβασης, κυρίως στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών και των κοινωνικών
επιστημών.
Open Research Library Περισσότερα από 20.000 ακαδημαϊκά βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή,
οργανωμένα κατά θεματικό πεδίο. Αν και η κύρια γλώσσα είναι η αγγλική, υπάρχουν βιβλία σε
πολλές άλλες γλώσσες, όπως γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά.
OpenStax Συλλογή εγχειριδίων οργανωμένα κατά θεματικό πεδίο και εκπαιδευτική βαθμίδα.
Open Textbook Library Ανοικτά ακαδημαϊκά συγγράμματα από πανεπιστήμια των ΗΠΑ,
οργανωμένα κατά θεματικό πεδίο. Κυρίως στην αγγλική γλώσσα.
DOAB (Directory of Open Access Books) Βιβλία ακαδημαϊκού περιεχομένου ελεύθερης
πρόσβασης, οργανωμένα κατά θεματικό πεδίο.
NobaProject Ανοικτά ακαδημαϊκά συγγράμματα στον χώρο της ψυχολογίας. Κυρίως στην
αγγλική γλώσσα.
2. Ερευνητικό Υλικό
2.1. Συλλογές ηλεκτρονικών περιοδικών του ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών)
Επισκεφθείτε τη σελίδα Ηλεκτρονικά περιοδικά ανά τίτλο, ανά θέμα, ανά εκδότη ή
χρησιμοποιήστε την ενοποιημένη μηχανή αναζήτησης search.heal-link.gr
*Σημείωση: Η πρόσβαση στην συγκεκριμένη πηγή είναι δυνατή στα μέλη του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων με χρήση του Proxy ιδρυματικού τους λογαριασμού.
Εκδότες με τους οποίους έχει συμφωνίες ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
για απομακρυσμένη πρόσβαση:

•
•
•
•

Akademiai Kiado (formerly part of ALPSP Learned Journal Collection)
Cambridge University Press
Elsevier (Sciencedirect)
Emerald (emerald insight) (MCB)
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•
•
•
•
•
•
•

John Benjamins Publishing Company (formerly part of ALPSP Learned Journal Collection)
Kluwer Law International
Project MUSE
Springer
Taylor & Francis
SCOPUS
JSTOR

* Σημείωση Ι: Κάποιοι εκδότες παρέχουν πρόσβαση στους χρήστες μόνο μέσω του
συστήματος Login via your Institution. Σε αυτή την περίπτωση η απαραίτητη διαδικασία είναι:
Sign in / Log in via your Institution / Select region/group Hellenic Academic Libraries Link (HEALLink) / University of Ioannina ή ως Technological Educational Institute of Epirus / είσοδος με
ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια (όνομα και κωδικό φοιτητή)
*Σημείωση ΙΙ: Ο τρόπος πρόσβασης μπορεί να διαφοροποιηθεί καθώς βρισκόμαστε σε φάση
μετάβασης ακαδημαϊκών διαπιστευτηρίων
2.2. Συλλογές Βιβλιογραφικών βάσεων του ΣΕΑΒ και βάσεις πλήρους κειμένου /
Πληροφοριακό υλικό της HEAL-Link. (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών
*Σημείωση: Η πρόσβαση στην συγκεκριμένη πηγή είναι δυνατή στα μέλη του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων με χρήση του Proxy ιδρυματικού τους λογαριασμού.
2.3. Ελεύθερο ερευνητικό υλικό- Έκτακτες προσφορές εκδοτών (από 01/03/2020)
American Psychological Association Ελεύθερη πρόσβαση στις 7th APA style and grammar
guidelines
Index of Medieval Art at Princeton University Ελεύθερη πρόσβαση έως τις 30 Ιουνίου 2020
Jstor Πρόσβαση σε όλη τη συλλογή των περιοδικών και σε 35.000 ηλεκτρονικά βιβλία
Ohio State University Press Προσφέρει ανοικτή πρόσβαση σε μονογραφίες και εγχειρίδια
λόγω της κρίσης του COVID-19 (λίστα)
ProjectMuse Ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλία και περιοδικά για περιορισμένο χρονικό διάστημα
The American Economic Association Προσφέρει περιοδικά με ανοικτή πρόσβαση
The Internet Archive Δωρεάν διαδικτυακή πρόσβαση σε πάνω από 1,4 εκατομμύρια βιβλία της
δανειστικής βιβλιοθήκης της, η συλλογή με το όνομα National Emergency Library = Εθνική
Βιβλιοθήκη Έκτακτης Ανάγκης, δημιουργήθηκε για να βοηθήσει όλους τους εγκλωβισμένους
λόγω καραντίνας.
University of California Press ελεύθερη πρόσβαση μέχρι τον Ιούνιο του 2020 (σχετική
ανακοίνωση)
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3. Covid-19
3.1 Ελεύθερο ερευνητικό υλικό για την Πανδημία Covid-19 -προσφορά εκδοτών*
Πολλοί εκδότες ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη για μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση των
ερευνητών και του κοινού διαθέτουν ελεύθερα άρθρα σχετικά με την πανδημία Covid19.
Μάλιστα πολλοί εκδότες ανοίγουν και πρόσθετο υλικό για να διευκολύνουν γενικά την έρευνα
καθώς οι βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο αναστέλλουν την παροχή υπηρεσιών που απαιτούν
φυσική παρουσία.
LitCovid Βιβλιογραφική βάση της National Library of Medicine των ΗΠΑ. Δημιουργήθηκε για τη
συγκέντρωση όλων των επιστημονικών δημοσιεύσεων σχετικά με την πανδημία Covid-19.
Κατάλογοι εκδοτών που συνδράμουν σε αυτή την βάση
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών Συγκεντρωτική λίστα με πηγές έρευνας σχετικά με Covid19. Ενημερώνεται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ιστοσελίδα με έγκυρη επιστημονική πληροφορία σχετικά με τις
εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
* Σημείωση: Η χρήση των πηγών υπάγεται στους όρους χρήσης που ορίζουν οι
εκδότες/διαθέτες των ηλεκτρονικών πηγών κατά την υπογραφή της εκάστοτε συμφωνίας
(license agreement) και στην ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Απαγορεύεται η
συστηματική αποθήκευση ολόκληρων βιβλίων και τευχών περιοδικών.

4. Ηλεκτρονικές πηγές γενικoύ ενδιαφέροντος (λογοτεχνία, τέχνη, ιστορία, κ.λπ.)
4.1. Ελληνικές ηλεκτρονικές πηγές
Εθνική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο
Δανειστείτε online λογοτεχνικά βιβλία της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Απαιτείται
εγγραφή μέσω TAXIS. Οδηγίες σύνδεσης
OpenArchives Ελληνικός συσσωρευτής επιστημονικού περιεχομένου, είναι η μεγαλύτερη
διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό επιστημονικό περιεχόμενο
που παράγεται από φορείς έρευνας, επιστήμης και εκπαίδευσης. Το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης (EKT) αναπτύσσει και λειτουργεί το OpenArchives.gr στο πλαίσιο του θεσμικού
του ρόλου, δηλαδή τη συσσώρευση, οργάνωση, ανάδειξη και διάχυση του ψηφιακού
περιεχομένου της χώρας, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και τις σύγχρονες ανάγκες των
χρηστών
Searchculture Ελληνική πολιτιστική κληρονομιά στον δημόσιο ψηφιακό χώρο
Το SearchCulture.gr είναι ο ελληνικός συσσωρευτής ψηφιακού περιεχομένου πολιτιστικής
κληρονομιάς, o ενιαίος πολιτιστικός πληροφοριακός χώρος που ανέπτυξε το ΕΚΤ με
πρωτοβουλία και σε συνεργασία με το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" για τη συγκέντρωση και
ενοποίηση του συνόλου του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος που παράγεται
από φορείς με δημόσια χρηματοδότηση
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Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. eJournals και ePublishing. Πλατφόρμα δημοσίευσης ανάγνωσης
ελληνικών ηλεκτρονικών περιοδικών.
Ανοικτή Βιβλιοθήκη Η σελίδα αυτή συλλέγει βιβλία στην ελληνική γλώσσα που διατίθενται
ελεύθερα και νόμιμα
eAnagnostis Μη εξαντλητικός κατάλογος για τα ebooks στα ελληνικά
Μικρός αναγνώστης Online παιδικά λογοτεχνικά βιβλία. Κάποια είναι και σε ηχητική μορφή
Παραμύθι χωρίς όρια Οπτικοποιημένα και ακουστικά παραμύθια από τον σύλλογο Αμυμώνη
και την εθελοντική δράση "Διαβάζω για τους άλλους"
Εκδοτικοί οίκοι προσφέρουν ελεύθερα e-books και audio-books

4.2. Ξενόγλωσσες πηγές
Europeana Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη με ψηφιοποιημένο υλικό βιβλιοθηκών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνει βιβλία, φωτογραφίες, εφημερίδες, έργα τέχνης, βίντεο,
κ.ά.
The Internet Archive Δωρεάν διαδικτυακή πρόσβαση σε πάνω από 1,4 εκατομμύρια βιβλία της
δανειστικής βιβλιοθήκης της, η συλλογή με το όνομα
National Emergency Library, Εθνική Βιβλιοθήκη έκτακτης ανάγκης Δημιουργήθηκε για να
βοηθήσει όλους τους εγκλωβισμένους λόγω καραντίνας.
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό της Culturethèque για 3 εβδομάδες.
Περιλαμβάνει βιβλία, κόμικς, εφημερίδες, μουσικά άλμπουμ, συναυλίες και βίντεο στη
γαλλική γλώσσα
International Music Score Library Project γνωστό και ως Petrucci Music Library (Μουσική
Βιβλιοθήκη Petrucci) προς τιμήν του Οτταβιάνο Πετρούτσι, είναι ένα εγχείρημα με σκοπό την
δημιουργία εικονικής βιβλιοθήκης με παρτιτούρες κοινού κτήματος βασισμένο στις αρχές
του wiki. Από την έναρξή του στις 26 Φεβρουαρίου 2006 επιφορτώθηκαν πάνω από 42000
παρτιτούρες για 19000 έργα 2500 συνθετών κάνοντάς το την μεγαλύτερη συλλογή
παρτιτούρων υπό καθεστώς κοινού κτήματος στο διαδίκτυο
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ PROXY SERVER ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1. Επίσκεψη στο https://www.uoi.gr/diafora/proxy/ και συμπλήρωση οnline στην αίτηση
για την πρόσβαση μέσω proxy που έχει δημιουργήσει το Κέντρο Δικτύων. Όσοι χρήστες
δεν ανήκουν σε κάποια σχολή ή δεν είναι εκπαιδευτικό προσωπικό, επιλέγουν στα
στοιχεία "μέλος ΔΕΠ" και ένα οποιοδήποτε Τμήμα. Αυτό δεν έχει σημασία για την
πορεία της αίτησης.

2. Αυτόματα έρχεται στο δηλωθέν email (το οποίο πρέπει να είναι του Πανεπιστημίου)
ένα email επιβεβαίωσης με ένα σύνδεσμο.

3. Πατώντας τον συγκεκριμένο σύνδεσμο, εντός 3 λεπτών γίνεται η ενεργοποίηση και
έρχονται στο email οι οδηγίες για ρύθμιση του proxy server σε Firefox ή Chrome (όποιο
πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιεί ο καθένας) σε 2 συμπιεσμένα αρχεία zip.
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4. Εκτελούμε τις παρακάτω ενέργειες για τον καθορισμό των ρυθμίσεων του proxy server
στο πρόγραμμα περιήγησης (όπως αναφέρει το Κέντρο Δικτύων) – Τρέχον παράδειγμα
στο πρόγραμμα Mozilla Firefox
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5. Κατόπιν προς επιβεβαίωση των σωστών ρυθμίσεων προτείνεται μετάβαση στη
σελίδα www.ip-address.eu η οποία εμφανίζει με ποιά διεύθυνση πλοηγείται πλέον ο
υπολογιστής στο internet. Η διεύθυνση που θα εμφανιστεί πρέπει να είναι της μορφής
195.130. κ.λπ.

6. Επιλέγουμε νέο παράθυρο στο πρόγραμμα περιήγησης το οποίο ζητάει όνομα χρήστη
και κωδικό και εισάγουμε τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού.

Από αυτή τη στιγμή ο υπολογιστής αναγνωρίζεται σα να βρίσκεται εντός του campus του
Πανεπιστημίου και μπορεί να προσπελάσει πηγές μέσα από τη σελίδα της Κεντρικής
Βιβλιοθήκης lib.uoi.gr
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