Πληροφοριακοί οδηγοί Βιβλιοθήκης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HARVARD

Τι είναι οι βιβλιογραφικές παραπομπές και γιατί μας ενδιαφέρουν
Η συγγραφή οποιασδήποτε εργασίας (σεμιναρίου ή πτυχιακής) γίνεται έπειτα από βιβλιογραφική έρευνα και απαιτεί την αναφορά
των δημοσιευμένων πηγών (βιβλίων ή κεφαλαίων βιβλίων, άρθρων περιοδικών, πηγών του Διαδικτύου, κ.ά.) που
χρησιμοποιήθηκαν.
Η αναφορά των πηγών στηρίζεται σε ορισμένες αρχές και γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους έτσι ώστε η πληροφορία να
χρησιμοποιείται ορθά και νόμιμα. Ορισμένες από αυτές τις αρχές είναι:

Εντιμότητα: ο συγγραφέας βεβαιώνει πως δεν έχει οικειοποιηθεί έργα ή ιδέες άλλων (λογοκλοπή).

Ελεγξιμότητα: ο αναγνώστης μπορεί να ελέγξει και να διαπιστώσει την εγκυρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών
του συγγραφέα.
Η βιβλιογραφική έρευνα γίνεται σε διάφορες πηγές:

στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης για βιβλία ή άλλα έντυπα,

στις πηγές της HEAL Link για ηλεκτρονικά άρθρα περιοδικών ή βιβλία,

σε ιστοσελίδες του Διαδικτύου.
Με τη βιβλιογραφική έρευνα ο ερευνητής συγκεντρώνει ένα σύνολο πηγών στις οποίες θα στηριχτεί για να ολοκληρώσει τη μελέτη
του και τη συγγραφή.
Η τεκμηρίωση της εργασίας απαιτεί:
Α) τις βιβλιογραφικές παραπομπές δηλ. τις σημειώσεις για τις πηγές που έχει χρησιμοποιήσει και γίνονται εντός του κειμένου
(όπου σε παρένθεση αναφέρεται ο συγγραφέας, η χρονολογία δημοσίευσης ή/και η σελιδαρίθμηση).
Β) τη βιβλιογραφία δηλ. τη λίστα όλων των πηγών που έχει μελετήσει ο συγγραφέας προκειμένου να ολοκληρώσει τη μελέτη
του και τις οποίες έχει αναφέρει (με παραπομπές) στο κυρίως σώμα της εργασίας.
Πρότυπα σύνταξης παραπομπών και βιβλιογραφίας
Η βιβλιογραφία και οι βιβλιογραφικές παραπομπές συντάσσονται ακολουθώντας κάποιο διεθνές πρότυπο και πάντα με συνέπεια σε
όλο το εύρος της εργασίας. Τα γνωστότερα πρότυπα σύνταξης βιβλιογραφικών παραπομπών είναι τα :

Harvard (Harvard Style)

MLA (Modern Language Association of America)

Chicago (Chicago Manual of Style)

APA (American Psychological Association)

Ακολούθως παρουσιάζονται παραδείγματα σύνταξης παραπομπών και βιβλιογραφίας σύμφωνα με το σύστημα
Harvard (Harvard Style) (μέθοδος αλφαβητικού βιβλιογραφικού καταλόγου). Είναι ένα ευρέως διαδεδομένο σύστημα, αν και παρουσιάζεται με διάφορες παραλλαγές. Χρησιμοποιείται κυρίως στις κοινωνικές επιστήμες, την ιατρική και τις φυσικές επιστήμες.
Ο παρών οδηγός αποτελείται από δύο μέρη :
Α.
οδηγίες και παραδείγματα για τη σύνταξη των παραπομπών εντός κειμένου (in text citation),
Β.
οδηγίες και παραδείγματα για τη σύνταξη του καταλόγου των βιβλιογραφικών αναφορών-βιβλιογραφίας
(reference list / bibliography) που υπάρχει στο τέλος της εργασίας.
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Α. Παραπομπές εντός κειμένου (in text citation) σύμφωνα με το σύστημα Harvard

Σύμφωνα με το πρότυπο Harvard οι βιβλιογραφικές παραπομπές εμφανίζονται στη ροή του κειμένου. Σημειώνονται εντός παρενθέσεων και
περιέχουν το επίθετο του συγγραφέα και τη χρονολογία έκδοσης του έργου στο οποίο γίνεται αναφορά. Π.χ. (Φλώρος, 2005).
Αν το όνομα του συγγραφέα αναφέρεται στη ροή του κειμένου τότε μέσα στην παρένθεση μπαίνει μόνο η χρονολογία έκδοσης ενώ αν υπάρχει
παράφραση κειμένου ή αυτούσια μεταφορά κειμένου με χρήση εισαγωγικών, σημειώνεται και η σελίδα(-ες). Π.χ. (2005, σ. 27).

Παραδείγματα



Όταν το όνομα του συγγραφέα (ή των συγγραφέων αν το έργο έχει δύο ή τρεις συγγραφείς) αναφέρεται στη ροή του κειμένου σας :



Όταν ένα έργο έχει 4 ή περισσότερους συγγραφείς αναγράφεται μόνο ο πρώτος με την ένδειξη et al. (για τα ξενόγλωσσα έργα) ή κ.ά.
(για τα ελληνόγλωσσα) :

Ομοίως, οι Hunt και Lynk (1995) εξετάζουν την ιδιωτικοποίηση του Βρετανικού κλάδου ύδρευσης…

Green, et al., (1995) found that the majority…



Όταν το όνομα του συγγραφέα αναφέρεται στη ροή του κειμένου με αυτούσια τμήματα κειμένου:



Όταν το όνομα του συγγραφέα δεν αναφέρεται άμεσα στο κείμενο :



Όταν αναφέρονται περισσότεροι από ένας συγγραφέας (έχετε συμβουλευτεί δηλ. περισσότερα από ένα έργα), αυτοί αναφέρονται με χρονολογική σειρά εντός παρενθέσεως (πρώτη αναφορά η παλαιότερη) :

Όπως αναφέρει ο Φλώρος (2005, σ. 35) «Η πράξη του πλειστηριασμού αποτελεί παράδοση αγαθού φορολογητέα με τον
όρο ότι το αγαθό ανήκει σε υποκείμενο στο φόρο».

Δεν είναι καθόλου περίεργο βέβαια ότι οι νεοφιλελεύθεροι οικονομολόγοι έσπευσαν να διακηρύξουν ότι όλη η υπάρχουσα ανεργία ήταν όντως ακούσια (Bennett, 1995).

Αφετέρου, η κατανάλωση μπορεί να θεωρηθεί σημαντική από μια σημειολογική οπτική: ως σύστημα πληροφοριών για
τις κοινωνικές σχέσεις (Barthes, 1967; Douglas & Isherwood, 1978; Baudrillard et al., 1969, 1974; Appadurai, 1986) ...



Αν αναφέρονται έργα του ίδιου συγγραφέα με την ίδια χρονολογία έκδοσης διαφοροποιούνται με πεζό γράμμα της αλφαβήτου:



Tα έργα του ίδιου συγγραφέα με διαφορετικά έτη έκδοσης τοποθετούνται σε χρονολογική σειρά (πρώτη αναφορά η παλαιότερη) :



Αν ο συγγραφέας του έργου είναι συλλογικό όργανο, εταιρεία, κυβερνητική υπηρεσία, κ.λπ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συντομογραφία
του (αν είναι γενικά γνωστή και αποδεκτή) εφόσον το πλήρες όνομα έχει αναφερθεί στην πρώτη αναφορά σε αυτό.

Επίσης μπορούν να συνυπάρχουν τόσο με την ιδιωτική όσο και με την κρατική ιδιοκτησία των πόρων (Resnick and
Wolff, 1994a, 1994b).

Οι κριτικές των μαρξιστών, αντίθετα, τοποθετούσαν τη διαφοροποίηση στο πλαίσιο της ιστορικής εξέλιξης των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, όπως αυτές επιδρούσαν στην γεωργία και τη βιομηχανία (Harrison, 1975, 1977, 1979).

More recently the International Monetary Fund (2007) has issues guidelines…The present poverty analysis (IMF, 2009)
thus selects income as a monetary indicator of poverty, primarily because it is a well-developed module in the EU-SILC
(2004) survey (Eurostat, 2005) .



Αν χρησιμοποιήσετε διαγράμματα και πίνακες πρέπει να αναφέρετε την προέλευσή τους όπως παραπάνω (π.χ. Smith, 2005, p. 33). Αν
αυτά προέρχονται από άλλη πηγή (π.χ. συλλογικό όργανο) πρόκειται για δευτερογενή παραπομπή (π.χ. United Nations, 1975 cited in
Smith, 2005, p. 33). Στο παράδειγμα αυτό έχουμε χρησιμοποιήσει την πηγή των Ηνωμένων Εθνών που βρήκαμε στο έργο του Smith.



Όταν αναφέρεστε σε πληροφορίες από το διαδίκτυο πρέπει να αναφέρετε πάντα τη συγγραφική υπευθυνότητα και τη χρονολογία. Π.χ.



Αν κάποιο έργο δεν έχει ημερομηνία έκδοσης χρησιμοποιείται η συντομογραφία n.d. (No date=χωρίς ημερομηνία):



Η παράθεση αυτούσιου κειμένου γίνεται πάντα με τη χρήση εισαγωγικών όταν το απόσπασμα είναι σύντομο (έως 2 γραμμές) και σε διαφορετική παράγραφο με εσοχή (με ή χωρίς εισαγωγικά) εφόσον είναι μεγαλύτερο. Π.χ.

(BBC, 2009).

Jones (n.d.) states that the emergence...

Αναλύοντας την ανθρώπινη επιθετικότητα, ο Morris (2007) αναφέρει πως «θα πρέπει να αναλύσουμε τα κίνητρά της κάτω από το φως της ζωϊκής μας προέλευσης».
Αναλύοντας το πρότυπο των συγκρούσεων ο Morris (2007) εξηγεί:

«Αν θέλουμε να κατανοήσουμε τη φύση της επιθετικότητάς μας, θα πρέπει ν’ αναλύσουμε τα κίνητρά της κάτω
από το φως της ζωϊκής μας προέλευσης. Σαν είδος είμαστε σήμερα τόσο απασχολημένοι με τη μαζική παραγωγή μαζικής καταστροφικής βίας, ώστε υπάρχει φόβος να χάσουμε την αντικειμενικότητά μας.»

Β. Ο κατάλογος των βιβλιογραφικών αναφορών — βιβλιογραφίας (reference list / bibliography) σύμφωνα με το σύστημα Harvard

Στο τέλος της εργασίας υπάρχουν, σε ενιαίο αλφαβητικό κατάλογο, όλα τα δημοσιεύματα και οι πηγές κάθε είδους, που χρησιμοποίησε και ανέφερε (με βιβλιογραφικές παραπομπές) στη ροή του κειμένου ο συγγραφέας της εργασίας.

Ο κατάλογος είναι αλφαβητικός σύμφωνα με το επίθετο του συγγραφέα.








Κάθε αναφορά περιέχει οπωσδήποτε στοιχεία όπως το όνομα του συγγραφέα, το έτος δημοσίευσης και τον τίτλο ενώ ανάλογα με το
είδος του δημοσιεύματος περιλαμβάνονται και άλλες πληροφορίες (π.χ. αριθμός τόμου και τεύχους για περιοδικά δημοσιεύματα).
Αν υπάρχουν περισσότερα έργα του ίδιου συγγραφέα αναφέρονται το ένα μετά το άλλο με το παλαιότερο να προηγείται.
Ο τίτλος του δημοσιεύματος γράφεται με πλάγια στοιχεία (italics).
Γενικά θυμόμαστε ότι σε μια αναφορά περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα 4 W (Who, What, When, What): ποιος είναι ο δημιουργός,
τι έγραψε, πότε το έγραψε/δημοσίευσε, που το δημοσίευσε...
Τα σημεία στίξης που ακολουθεί το πρότυπο μπορεί να διαφοροποιούνται ελαφρώς ανάμεσα στις διάφορες υλοποιήσεις. Επίσης σε διάφορες υλοποιήσεις η χρονολογία έκδοσης εμφανίζεται εντός παρενθέσεως ή το επίθετο του συγγραφέα με κεφαλαία.
Στην ελληνική γλώσσα (και συγγραφική πρακτική) γενικά χρησιμοποιούμε τον όρο «Βιβλιογραφία» χωρίς να διακρίνουμε ανάμεσα σε
Λίστα Παραπομπών (Reference List) και Βιβλιογραφία (Bibliography) όπως γίνεται στο εξωτερικό. Η Λίστα Παραπομπών περιέχει μόνο το
υλικό που έχει αναφερθεί με βιβλιογραφικές παραπομπές εντός κειμένου ενώ η Βιβλιογραφία περιέχει όλες τις πηγές που έχει χρησιμοποιήσει ο συγγραφέας για να διαμορφώσει άποψη για το αντικείμενο του.

Παραδείγματα
Βιβλία
Θα εντοπίσετε τις πληροφορίες για την αναφορά σε βιβλίο στη σελίδα τίτλου του βιβλίου (2η και 3η σελίδα)
και όχι στο εξώφυλλο.
Με ένα συγγραφέα
Φλώρος, Α., 2005. Λογιστική και πρακτική αντιμετώπιση του Φ.Π.Α. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική.
Με δύο ή τρείς συγγραφείς
Βασιλείου, Δ. & Ηρειώτης, Ν., 2008. Χρηματοοικονομική διοίκηση θεωρία & πρακτική. Αθήνα: Rosili.
Gomez-Mejia, L.R., Balkin, D.B. & Cardy, R.L., 2015. Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Αθήνα: Πασχαλίδης.
Με τέσσερις ή περισσότερους συγγραφείς
Βουτσινός, Γ., κ.ά., 1994. Πολιτική ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων. Αθήνα: Ίων.
Makridakis, S., et al., 1998. Forecasting: methods and applications. 3rd ed. New York: Wiley.
Με συγγραφέα συλλογικό όργανο
Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 2009. Οι εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ετήσια έκθεση 2009. Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.
Με επιμελητή (-ες)
Γκιόσος, Ι. (επιμ.), 2000. Ολυμπιακή και αθλητική παιδεία. Αθήνα: Προπομπός.
Kasimis, Ch. & Stathakis, G. (eds.), 2003. The reform of the CAP and rural development in Southern Europe. Aldershot:
Ashgate.
Νεότερη έκδοση βιβλίου
Samson, H., 1997. Διαφήμιση προγραμματισμός & τεχνικές. 3η έκδ. Αθήνα: Ίων.
Διαφορετικά βιβλία του ιδίου συγγραφέα με ίδια χρονολογία έκδοσης
Soros, G., 1966a. The road to serfdom. Chicago: University of Chicago Press.
Soros, G., 1966b. Beyond the road to serfdom. Chicago: University of Chicago Press.
Κεφάλαιο βιβλίου
Nicholson, W., 1998. Σχέσεις ζήτησης μεταξύ των αγαθών. Σε: Μίνογλου, Θ. (επιμ.), 1998. Μικροοικονομική θεωρία:
βασικές αρχές και προεκτάσεις. Αθήνα: Κριτική, σ. 205-228.
Demoussis, M., 2003. Transformations of the CAP. In: Kasimis, Ch. & Stathakis, G. (eds.), 2003. The reform of the CAP
and rural development in Southern Europe. Aldershot: Ashgate, p. 173-185.

Ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book)
Κοράκης, Γ., 2015. Δασική βοτανική. [ηλεκτρ. Βιβλίο]. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/742 [Πρόσβαση στις 16 Μαΐου 2016]
Sakevych, A. & Kobyletskii, P., 2016. An introduction to the financial statement analysis [e-book]. Available at: https://
www.free-ebooks.net/ebook/An-Introduction-to-the-Financial-Statement-Analysis [Accessed 13 May 2016].

Άρθρο επιστημονικού περιοδικού
Προκειμένου να εντοπίσουμε εύκολα άρθρα περιοδικών ή εφημερίδων είναι απαραίτητο η αναφορά να περιλαμβάνει πληροφορίες για τον τόμο
και το τεύχος του περιοδικού ή το φύλλο της εφημερίδας ενώ για τις ηλεκτρονικές πηγές είναι απαραίτητη η διεύθυνση πρόσβασης.
Π.χ. International Journal of Logistics Management, 21(2), pp. 180-206. όπου με πλάγια στοιχεία αναφέρεται ο τίτλος του
περιοδικού, ακολουθεί ο αριθμός του τόμου και σε παρένθεση ο αριθμός του τεύχους καθώς και οι σελίδες που περιλαμβάνουν το
άρθρο που έχουμε συμβουλευτεί για την εργασία μας.

Άρθρο έντυπου περιοδικού.
Defee, C.C. & Fugate, B.S., 2010. Changing perspective of capabilities in the dynamic supply chain area. The International Journal of Logistics Management, 21(2), pp. 180-206.
Διαμαντής, Κ., 2011. Αυτοαξιολόγηση σχολείων: μια κριτική προσέγγιση. Θέσεις, (117), σελ. 39-60.
Άρθρο ηλεκτρονικού περιοδικού διαθέσιμο από βάση δεδομένων.
Gintis, H., 2007. The dynamics of general equilibrium. The Economic Journal [e-journal], 117 (523), pp. 1280-1309,
Available through: JSTOR [Accessed 02 December 2010].
Άρθρο ηλεκτρονικού περιοδικού διαθέσιμο στο Διαδίκτυο.
Gill, A., Flaschner, A.B., & Bhutani, S., 2010. The impact of transformation leadership and empowerment on employee
job stress. Business and Economics Journal [Online]. Available at: http://astonjournals.com/manuscripts/Vol2010/
BEJ-3_Vol2010.pdf [Accessed 13 May 2016].

Άρθρο εφημερίδας
Άρθρο έντυπης εφημερίδας
Κατσιμάρδος, Τ., 2010. Οι ακήρυκτοι «πόλεμοι» για την επέτειο του ΟΧΙ. Ημερησία, 28 Οκτ. σ. 43.
Άρθρο εφημερίδας στο διαδίκτυο
Μανδραβέλης, Π., 2010. Ενός λεπτού σιγή για τους νόμους. Η Καθημερινή, 28 Νοεμβρίου. Διαθέσιμο στο: http://
news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_28/11/2010_424171 [Πρόσβαση στις 24 Μαΐου 2016]
Martinez-Herrera, E., & Ovejero, F., 2016. Contra un Bundesrat espanol. El Pais, 24 May. Available at: http://
elpais.com/elpais/2016/05/05/opinion/1462470969_990396.html [Accessed 24 May 2016].

Εισήγηση σε συνέδριο
Brown, J., 2005. Evaluating surveys of transparent governance. In: UNDESA (United Nations Department of Economic
and Social Affairs), 6th Global forum on reinventing government: towards participatory and transparent governance.
Seoul, Republic of Korea 24-27 May 2005. New York: United Nations, pp. 60-72.
Κλωνάρη, Ι., Κακάλη, Κ., & Σπυροπούλου, Κ., 2010. Η θεματική ευρετηρίαση στη Ββλιοθήκη 2.0: η συνάντηση του παραδοσιακού με το νέο. Στο: Επιστημονικές κοινότητες και βιβλιοθήκες στον κόσμο της κοινωνικής δικτύωσης και συνέργειας, 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Αθήνα, 3-5 Νοεμβρίου 2010. Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο,
σελ. 255-271.

Διδακτορική διατριβή — πτυχιακή εργασία

Έντυπη πηγή
Καζολέα-Ταβουλάρη, Π., 2001. Η ιστορία της ψυχολογίας στην Ελλάδα: 1830-1987. Διδακτορική διατριβή. Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Bin Omar, A., 1978. Peasants, institutions and development in Malaysia: the political economy of development in the
Muda region. PhD Thesis. Cornell University.
Σε ηλεκτρονική μορφή
Τήκος, Ε., 2008. Η οργάνωση, η φύση και η λειτουργία του συνδικαλιστικού φαινομένου στα σώματα ασφαλείας. Διδα
κτορική διατριβή [Online]. Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο. Διαθέσιμο στο: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/
id/22365#page/1/mode/2up [Πρόσβαση στις 24 Μαΐου 2016]

Κυβερνητικές πηγές
Έντυπη πηγή
Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1981. Βασικές στατιστικές σειρές της Κοινότητος. Λουξεμβούργο:
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ηλεκτρονική πηγή
Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2013. Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2014-2016 [Online]. Πειραιάς: Ελληνική Στατιστική
Αρχή. Διαθέσιμο στο:
http://www.statistics.gr/documents/20181/301364/
A6_TRIETES_STATISTIKO_PROGRAMMA_2014_2016_GR/fc27f6d5-2662-48c5-a168-b7cc4eb873de [Πρόσβαση στις
24 Μαΐου 2016]
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