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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΥΠΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ     ΣΕΥΠ
ό h // l b• Ιστότοπος: http://wwwlib.teiep.gr

• Διεύθυνση: 4ο χιλ Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών 45555Διεύθυνση: 4 χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων Αθηνών 45555

• Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη  8.30-18.30
Παρασκευή           8.30-15.30 

Ε ί λ 26510 50763/4• Επικοινωνία: τηλ.: 26510 50763/4
• email:    library@ioa.teiep.gr
• Facebook: Βιβλιοθήκη ΤΕ Ι ΗπείρουFacebook:   Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Ηπείρου



Το υλικό της βιβλιοθήκηςΤο υλικό της βιβλιοθήκης

βλί ( ί λ ) θέ• Βιβλία (10.000 τίτλοι) σε θέματα: 
• Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή, Προσχολική 

εκπαίδευση, Νοσηλευτική, Ιατρική, Λογοθεραπεία, Παιδιατρική, η, η ή, ρ ή, γ ρ , ρ ή,
Λογοτεχνία κλπ. 

• Πτυχιακές εργασίες (σε έντυπη και ψηφιακή μορφή)

• Πληροφοριακό υλικό:
• Λεξικά ελληνικής αγγλικής και γαλλικής κυρίως γλώσσας ΠαιδαγωγικήΛεξικά ελληνικής αγγλικής και γαλλικής κυρίως γλώσσας Παιδαγωγική 

Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια - Λεξικό
• Λεξικά τέχνης, πληροφορικής, ιατρικής, ψυχολογίας και ψυχικής υγείας



Έντυπα περιοδικάΈντυπα περιοδικά 

• Σύγχρονο Νηπιαγωγείο (κατασκευές)γχρ η γ γ ( ς)
• Λόγια Παιδαγωγών (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών)
• Διαδρομές (λογοτεχνία)
• Παράθυρο στην εκπαίδευση του παιδιού (κατασκευές)
• Παιδί και Έφηβος (Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας 

Παιδιού και Εφήβου)Παιδιού και Εφήβου)
• Επιστήμες Αγωγής (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
• Ψυχολογία (Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία)
• Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού (Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής 

Αγωγής)
• Zero to Three (National Center of Infants)• Zero to Three (National Center of Infants)
• YC young children (National Association for the education of young 

children)



ΕξοπλισμόςΕξοπλισμός 

βλ θή δ θέ / ό β δ δί• Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 10 Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο και 
δυνατότητα εκτύπωσης αρχείων από το φωτοτυπικό μηχάνημα (κατόπιν 
χρέωσης)

ύ i i ύ δ δ δί δ ά λ ά• Ασύρματο Wi-Fi για σύνδεση στο διαδίκτυο με τα δικά σας ηλεκτρονικά 
μέσα

• Φωτοτυπικό μηχάνημα (ασπρόμαυρο)- κάρτα των 3 ευρώ 

• Σάρωση (scanner) -χωρίς χρέωση



ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες 

ό 3 β βλί έ βδ άδ• Δανεισμός 3 βιβλία- 15 μέρες + 1 εβδομάδα
• Δεν δανείζονται Περιοδικά
• Άτλαντες
• Πτυχιακές
• Λεξικά 
• Υλικό που κρίνει η β/κη ότι θα παραμένει στο χώρο• Υλικό που κρίνει η β/κη ότι θα παραμένει στο χώρο
• Διαδανεισμός ΑΕΙ-ΤΕΙ πανελλαδικά (χρέωση) 
• Συλλογικός κατάλογος www.unioncatalog.gr
• Ζέφυρος 
• ΕΚΤ www.ekt.gr Παραγγελίες άρθρων, αναζήτηση στο συλλογικό κατάλογο 

περιοδικών
• Κρατήσεις βιβλίων 
• Πληροφορίες και βιβλιογραφία



Ιστότοπος
http://wwwlib.teiep.gr



Αναζήτηση στον ηλεκτρονικό κατάλογοΑναζήτηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο

Φόρμα 
αναζήτησης



Αναζήτηση στον ηλεκτρονικό κατάλογοΑναζήτηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο

• Αναζήτηση στον κατάλογο της βιβλιοθήκης με 
• όνομα (τα ξενόγλωσσα με λατινικούς χαρακτήρες)
• τίτλο
• θέμα• θέμα
• Αναζήτηση με τελεστές Boolean (Boolean operators) AND, OR, OR NOT

• Παράδειγμα
Διατροφή AND παιδιά            17 αποτελέσματα
Διατροφή AND NOT παιδιά 182 αποτελέσματαΔιατροφή AND NOT παιδιά   182 αποτελέσματα
Διατροφή OR παιδιά              1097 αποτελέσματα



Επιστημονική βιβλιογραφία Σημαντικοί όροιΕπιστημονική βιβλιογραφία- Σημαντικοί όροι 

D t b (Βά δ δ έ ) Σ λλ ή δ άδ ά θ ό λ άδ• Database (Βάση δεδομένων): Συλλογή δεκάδων άρθρων από χιλιάδες 
επιστημονικά περιοδικά

ί ή ά ά• Abstract (περίληψη) στην αρχή κάθε άρθρου 

• Citation : Πληροφορίες για ένα άρθρο όπως ο συγγραφέας, το έτος 
δημοσίευσης, ό τίτλος, το όνομα του περιοδικού, το τεύχος, οι σελίδες.

• Impact factor:  συντελεστής απήχησης περιοδικών από το μέσο όρο των p ής ήχη ης ρ μ ρ
αναφορών των άρθρων του περιοδικού τα 2 τελευταία έτη

• H-index : δείκτης αξιολόγησης έργου συγγραφέα (ο μεγαλύτερος αριθμόςH index : δείκτης αξιολόγησης έργου συγγραφέα (ο μεγαλύτερος αριθμός 
άρθρων που έλαβαν τουλάχιστον το ίδιο αριθμό αναφορών π.χ. H-index: 12 
δηλώνει ότι από το σύνολο των άρθρων του συγγραφέα, 12 από αυτά έχουν 
λάβει τουλάχιστον 12 αναφορές το καθένα



Κοινοπραξία HEAL LINKΚοινοπραξία HEAL-LINK



Κοινοπραξία HEAL LINKΚοινοπραξία HEAL-LINK

Αλφαβητικός κατάλογος (σε 
excel αρχείο όσοι τίτλοι είναι 
ελεύθεροι-full text)ρ )



Κοινοπραξία HEAL LINKΚοινοπραξία HEAL-LINK



Εκδότες Heal linkΕκδότες Heal-link



Βάσεις δεδομένων με βιβλιογραφικές αναφορέςΒάσεις δεδομένων με βιβλιογραφικές αναφορές

• Ο αντίκτυπος του έργου ενός συγγραφέα  
καταγράφεται, με την παράθεση των αναφορών που 
έχουν γίνει στο έργο του. Η αναζήτηση και ο 
εντοπισμός των αναφορών τρίτων στο έργο του/της  
γίνεται με τη χρήση ειδικών εργαλείων που κάποιες 
μηχανές αναζήτησης όπως η Scopus, το Web of 
Science, η Google Scholar, περιλαμβάνουν.



ScopusScopus 

• Εργαλείο εύρεσης επιστημονικών δημοσιεύσεων και
βιβλιογραφικών αναφορών σε άρθρα και
συγγραφείς σε περισσότερους από 15.000 τίτλους
από το 1996. Μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση και
με το όνομα του ιδρύματος π.χ. University of
Ioannina. Είναι συνδρομητικό και έχουμε πρόσβαση
μόνο από τη σελίδα της βιβλιοθήκης



Scopus (affiliation searching)Scopus (affiliation searching)



Scopus - Αναζήτηση με φράση και τελεστή Boolean 
AND



Scopus Αποτελέσματα αναζήτησηςScopus- Αποτελέσματα αναζήτησης

22 αποτελέσματα22 αποτελέσματα 
χωρίς το sleep 181 
αποτελέσματα

Φίλτρα για περιορισμό
στα αποτελέσματα



SCImago Journal & Country Rankg y

λ φό ή ή ό ά ό l k• Η πλατφόρμα αυτή πήρε το όνομά της από τον SCImago Journal Rank 
(SJR) δείκτη που ανέπτυξε η SCImago μέσω του αλγόριθμου Google 
PageRank™. Ο δείκτης μας παρουσιάζει τα περιοδικά που εμφανίζονται 
στην βάση Scopus® από το 1996 και λαμβάνει υπόψη του και άλλα 
στοιχεία εκτός της εγκυρότητας του περιοδικού. Μπορούμε να κάνουμε 
αναζήτηση με τον τίτλο του περιοδικού, τη χώρα να δούμε τις κατατάξεις ζή η η μ ρ , η χ ρ μ ς ξ ς
και να κάνουμε συγκρίσεις σχετικά με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις 
μεταξύ χωρών.



SCImago Journal & Country Rank



ERICERIC

• Educational Resources Information Center (ERIC) πρόσβαση σε  
βιβλιογραφία εκπαιδευτικών θεμάτων. 

• U.S. Department of Education. (1966)

• Είναι η μεγαλύτερη ΒΔ στον κόσμο σε εκπαιδευτικά θέματαΕίναι η μεγαλύτερη ΒΔ στον κόσμο σε εκπαιδευτικά θέματα

• 1.110 περιοδικά και δημοσιεύματα όπως ερευνητικά άρθρα, οδηγοί, 
κυβερνητικές αναφορές διαλέξεις κλπκυβερνητικές αναφορές, διαλέξεις κλπ.

• Διαθέσιμη από την ιστοσελίδα (http://eric.ed.gov/)  και από την εμπορική 
πλατφόρμα της εταιρείας EBSCOπλατφόρμα της εταιρείας  EBSCO. 



ERIC Τρόποι αναζήτησηςERIC- Τρόποι αναζήτησης

• Αναζήτηση με τελεστές Boolean AND-OR
• Αναζήτηση με εισαγωγικά
• Αναζήτηση με το σύμβολο +
• Αναζήτηση με το σύμβολο –• Αναζήτηση με το σύμβολο –



ERICERIC

ΑναζήτησηΑναζήτηση 
με τελεστές
Boolean OR 
AND



ERIC- Αναζήτηση 



ERIC Αναζήτηση σαν φράση με εισαγωγικάERIC- Αναζήτηση σαν φράση με εισαγωγικά



ERIC Αναζήτηση με το σύμβολο + και τίτλοERIC- Αναζήτηση με το σύμβολο + και τίτλο



ERIC Αναζήτηση με το σύμβολο και όροERIC- Αναζήτηση με το σύμβολο - και όρο



Αναζήτηση πληροφορίαςΑναζήτηση πληροφορίας

ή λ φ ώ ί ή ό• Η αναζήτηση πληροφοριών απαιτεί υπομονή και χρόνο.

• Εκμεταλλευτείτε τις ΒΔ της βιβλιοθήκης για υψηλής ποιότηταςΕκμεταλλευτείτε τις ΒΔ της βιβλιοθήκης για υψηλής ποιότητας 
πληροφορίες

• Ζητήστε τη βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού της βιβλιοθήκης

• Παρακολουθείστε τα σεμινάρια της βιβλιοθήκης• Παρακολουθείστε τα σεμινάρια της βιβλιοθήκης

• Οι κατάλληλες λέξεις-κλειδιά είναι απαραίτητες για μια πετυχημένη η ς ξ ς ρ η ς γ μ χημ η
αναζήτηση


