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 ΤΖ ΓΖΚΑΖ ΒΑΣΕ ΔΓΔΟΙΓΚΩΚ; 
 

 

Βάζε Δεδμμέκςκ είκαη μηα μνγακςμέκε 

ζοιιμγή πιενμθμνηαθώκ ανπείςκ ηα μπμία είκαη 

πνμζβάζημα ειεθηνμκηθά. Τέημηεξ βάζεηξ είκαη μ 

ειεθηνμκηθόξ θαηάιμγμξ ηεξ βηβιημζήθεξ θαη 

πενηιαμβάκεη ημ οιηθό ηεξ (βηβιία, πενημδηθά, 

ιεληθά,θιπ)  θαη ηε δηαζεζημόηεηά ημοξ δει. πμο 

βνίζθμκηαη θαη ακ είκαη ζημ νάθη ή δακεηζμέκα. 

 

Η πνόζβαζε ζε Βάζεηξ Δεδμμέκςκ είκαη 

απαναίηεηε γηα κα βνείηε ημ οιηθό πμο ζαξ 

εκδηαθένεη. 

Οη Βάζεηξ Δεδμμέκςκ δηαθνίκμκηαη  

ακάιμγα με ηεκ πνόζβαζε ζημ πενηεπόμεκό ημοξ ζε: 

 πιήνεξ πνόζβαζε ζημ θείμεκμ Full text ππ 

άνζνμ ημ μπμίμ μπμνείηε κα δηαβάζηε ή κα 

απμζεθεύζηε ή κα εθηοπώζεηε  

πνόζβαζε ζε βάζεηξ με βηβιημγναθηθέξ 

πιενμθμνίεξ Citation/Bibliographic / Abstract 

δει. ηίηιμ πενημδηθμύ, ηίηιμ άνζνμο, ζογγναθείξ, 

ηόμμξ, έημξ, πενίιερε. Σε αοηή ηεκ πενίπηςζε 

αθμύ ζεμεηώζεηε ηα βηβιημγναθηθά ζημηπεία 

μπμνμύμε κα παναγγείιμομε γηα εζάξ ημ άνζνμ ή 

βηβιίμ από άιιε ζοκενγαδόμεκε βηβιημζήθε 

 

ΠΩΣ ΗΑΚΩ ΑΚΑΔΕΤΕΣΕ; 
 

Γηα κα θάκεηε απμδμηηθή ηεκ ακαδήηεζή ζαξ μέζα 

ζηηξ βάζεηξ πνέπεη κα ιάβεηε οπόρηκ ζαξ ηηξ 

παναθάης μδεγίεξ: 

 

  Απμζαθεκίζηε ημοξ ζεμαηηθμύξ όνμοξ 

ακαδήηεζεξ. Όζμ εηδηθόηενμη είκαη ηόζμ 

αθνηβή/ζοκαθή απμηειέζμαηα ζα έπεηε 

 

 Σθεθηείηε εκαιιαθηηθμύξ όνμοξ ακαδήηεζεξ ππ. 

Effect/impact/ consequence/result/pollution 

 

 Ακ έπεηε πμιιά απμηειέζμαηα πνμζζέζηε 

πενηζζόηενμοξ όνμοξ ή ζοκδοάζηε ημοξ με AND ππ 

effect AND pollution AND environment 

 

 Ακ έπεηε ιίγα απμηειέζμαηα βάιηε ημ OR ππ 

Pollution AND environment OR climate change 

 

 Γηα πενηζζόηενμ αθνηβή απμηειέζμαηα 

εκεμενςζείηε ακ ε Βάζε δηαζέηεη θαζηενςμέκμοξ 

ζεμαηηθμύξ όνμοξ/subject headings/thesaurus/ 

keywords  γηα κα ημοξ πνεζημμπμηήζεηε 

 

 Χνεζημμπμηήζηε ηα Truncation * γηα κα 

ακαδεηήζεηε θαη ηηξ πανάγςγεξ ιέλεηξ ππpollut* 

ακαδεηά pollution, polluting, polluted, pollutes,θιπ  

 

 Χνεζημμπμηήζηε ημ Wildcards ?  γηα 

ακηηθαηάζηαζε εκόξ γνάμμαημξ ππ organi?e ακηί 

organize θαη organise γηα θαιύηενε ακαδήηεζε 

 

 Δηαβάζηε ηα εγπεηνίδηα  πνήζεξ ηεξ βάζεξ/ 

Demo γηα κα θενδίζεηε πνόκμ ακαδήηεζεξ θαη 

αθνηβή απμηειέζμαηα. 

 

 Ακ έπεηε απμνίεξ νςηήζηε έκα βηβιημζεθμκόμμ 

ή δειώζηε ζομμεημπή ζηα ζεμηκάνηα πιενμθμνηαθήξ 

παηδείαξ πμο δηελάγμκηαη ζηε βηβιημζήθε 

 

 

  

 

ΒΑΣΓΖΣ ΔΓΔΟΙΓΚΩΚ ΤΕΣ 

ΒΖΒΘΖΟΘΕΗΕΣ 
Γηα κα εκεμενςζείηε γηα ηηξ ηνέπμοζαξ 

ζοκδνμμήξ βάζεξ δεδμμέκςκ ηεξ βηβιημζήθεξ 

μπμνείηε κα επηζθεθηείηε ηεκ ηζημζειίδα ηεξ. Γθεί 

ακαθένμκηαη πιενμθμνίεξ γηα ηηξ Γιιεκηθέξ θαη 

Ξεκόγιςζζεξ βάζεηξ πμο ε βηβιημζήθε έπεη 

ζοκδνμμή. 

  
 πνόζβαζε ζε βηβιημγναθηθέξ βάζεηξ πιήνμοξ 

θεημέκμο θαη μέζς ημο Δηθηύμο Γιιεκηθώκ 

Αθαδεμασθώκ Βηβιημζεθώκ Heal-Link δείηε ηις 

ζηο  https://www.heal-link.gr/ 
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