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1.Τι είναι η Βιβλιογραφία γενικά

Βιβλιογραφία

είναι

μια

συστηματική

καταγραφή

πληροφοριών

για

βιβλία,

οπτικοακουστικά υλικά και άλλες εκδόσεις οργανωμένη σε μια λογική σειρά που
παρέχει στοιχεία για τον συγγραφέα του τεκμηρίου, τον τίτλο του, την ημερομηνία
αλλά και την περιοχή δημοσίευσης, τον εκδότη, την έκδοση, τη σειρά, και το
περιεχόμενο του τεκμηρίου. Οι βιβλιογραφίες ποικίλουν καθώς μπορεί είτε να
αναφέρονται στα έργα ενός μόνο συγγραφέα ή ενός θέματος είτε να περιέχουν
στοιχεία για μια περιοχή κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.
Βιβλιογραφία ως πρακτική, είναι η ακαδημαϊκή μελέτη των βιβλίων , όπως φυσικά,
πολιτιστικά αγαθά, με αυτή την έννοια, είναι επίσης γνωστό ως βιβλιολογική . Σε
γενικές γραμμές, βιβλιογραφία δεν ασχολείται με το λογοτεχνικό περιεχόμενο των
βιβλίων, αλλά οι πηγές των βιβλίων -. Τρόπο με τον οποίο έχουν σχεδιαστεί,
επεξεργασία, εκτύπωση, τη διανομή της, ανατύπωση και συλλέγονται
Μια βιβλιογραφία, το προϊόν της πρακτικής της βιβλιογραφίας, είναι μια συστηματική
λίστα των βιβλίων και άλλα έργα, όπως τα δημοσιογραφικά άρθρα .Βιβλιογραφίες
κυμαίνονται από «τα έργα που παρατίθενται στο τέλος των βιβλίων και άρθρων για
να ολοκληρωθεί, ανεξάρτητες εκδόσεις. Ως ξεχωριστά έργα, μπορούν να δεσμεύονται
σε όγκους όπως αυτά που φαίνεται στα δεξιά, ή ηλεκτρονικά βιβλιογραφικές βάσεις
δεδομένων . Ένας κατάλογος βιβλιοθήκης, ενώ δεν αναφέρεται ως "βιβλιογραφία,"
είναι βιβλιογραφική στη φύση. Οι βιβλιογραφικές εργασίες σχεδόν πάντα θεωρείται η
τριτοβάθμιες πηγές .
Βιβλιογραφικές έργα διαφέρουν ως προς την ποσότητα των λεπτομερειών ανάλογα
με τον σκοπό, και μπορεί να είναι γενικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: απαρίθμησης
βιβλιογραφία (ονομάζεται επίσης compilative, αναφορά ή συστηματική), γεγονός που
οδηγεί σε μια επισκόπηση των εκδόσεων σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, και
αναλυτική, ή κρίσιμη, βιβλιογραφία, η οποία μελετά την παραγωγή βιβλίων.

Σε

παλαιότερες εποχές, βιβλιογραφία ως επί το πλείστον εστιάζονται στα βιβλία. Τώρα,
και οι δύο κατηγορίες καλύπτει βιβλιογραφία έργα σε άλλες μορφές όπως
ηχογραφήσεις, κινηματογραφικές ταινίες και βίντεο, γραφικών αντικειμένων, βάσεις
δεδομένων, CD-ROM και ιστοσελίδες.
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2.Τα είδη των βιβλιογραφιών χωρίζονται σύμφωνα με:
Α. Τη μορφή: «ενδεικτική», «αναλυτική», «περιγραφική» και «κριτική» βιβλιογραφία.
Β. Το περιεχόμενο: «γενική» και «ειδική» βιβλιογραφία
Γ. Την έκταση: «εξαντλητική» και «κατ’ επιλογή» βιβλιογραφία.
Δ. Το χρόνο κάλυψης: «τρέχουσα βιβλιογραφία» «αναδρομική βιβλιογραφία».
Ε. Την ταξινόμηση: «αλφαβητική», «θεματική» και «χρονολογική» βιβλιογραφία.
Ζ. Τον τρόπο σύνταξης: «άμεση βιβλιογραφία» και «έμμεση βιβλιογραφία».
Είναι ένας αλφαβητικός κατάλογος όλων των πηγών (βιβλίων, περιοδικών,
εφημερίδων, CD-ROMs, ιστοσελίδων, συνεντεύξεων κ.λ.π.) που χρησιμοποιήθηκαν
για τη σύνθεση μιας μελέτης, ενός δοκιμίου ή μιας ερευνητικής εργασίας. Στο τέλος
της βιβλιογραφικής ή πειραματικής έρευνας, πρέπει να παρατεθεί με πληρότητα η
βιβλιογραφία με συγκεκριμένο τρόπο.
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3.Γιατί πρέπει να γράφουμε τη βιβλιογραφία:
Για να μπορεί ο αναγνώστης να εντοπίσει τις πηγές αν το κρίνει απαραίτητο και να
σιγουρευτεί ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς. Επίσης, για να μην μπορούν να μας
κατηγορήσουν για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.

4.Πώς θα γράψουμε τη βιβλιογραφία:
Γράφουμε πρώτα τα ξένα βιβλία και μετά τα ελληνικά.
Ακολουθούμε αλφαβητική σειρά με βάση το επίθετο του συγγραφέα. Αν ένα βιβλίο
δεν ανήκει σε συγκεκριμένο συγγραφέα ή συγγραφείς μπαίνει στη θέση του επιθέτου
συνεχής γραμμή επτά γραμμάτων και ακολουθούμε αλφαβητική σειρά με βάση τον
τίτλο του βιβλίου.

Α. Για βιβλία:


Όνομα συγγραφέα: Επίθετο, αρχικό του ονόματος



Χρόνος έκδοσης (σε παρένθεση)



Ο τίτλος του βιβλίου (συνηθίζεται να τον υπογραμμίζουμε ή να τον γράφουμε
με έντονους χαρακτήρες «Bold» ή με πλάγιους χαρακτήρες «Italics»).



Ο τόπος έκδοσης



Ο εκδοτικός οίκος.

(Τα δύο τελευταία μπορούν να αλλάξουν σειρά)
Να προσέξουμε ότι: Μετά από το επίθετο του συγγραφέα ακολουθεί κόμμα, μετά το
όνομα ή το αρχικό του ονόματός του, τελεία. Αν γράφουμε στον υπολογιστή την
βιβλιογραφία, αφήνουμε πάντα ένα κενό μετά το κόμμα και δύο κενά μετά από τελεία
ή άνω και κάτω τελεία.
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Παράδειγμα βιβλίου με έναν συγγραφέα:
Τσίπηρας Κ. (1996), Το οικολογικό σπίτι, ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ εκδ. οργ Λιβάνη, Αθήνα
ή
Τσίπηρας Κ. (1996), Το οικολογικό σπίτι, Αθήνα, ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ εκδ. οργ Λιβάνη
Robinson , Adam. (1993) What Smart Students Know, New York: Crown Paperbacks.

Παραδείγματα βιβλίων του ίδιου συγγραφέα, τα βάζουμε με χρονολογική σειρά, γράφοντας πρώτο αυτό
που εκδόθηκε πιο πρόσφατα. Π.χ.
1. Τσίπηρας Κ. (2000), ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, Αθήνα, systems International
S.A.

2. Τσίπηρας Κ. (1996), Το οικολογικό σπίτι, Αθήνα, ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ εκδ. οργ Λιβάνη.

Παράδειγμα βιβλίου με δύο ή περισσότερους συγγραφείς:
Κιούσης Γ., Κουτέπας Ν. και Ταμβάκης Ν. (1992) Εργαστήριο Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας, Ευγενίδιο
Ίδρυμα, τ. Α και τ. Β,
Cohen L., & Manion L., (1980), Research Methods in Education, London: Routledge

Παράδειγμα βιβλίου που δεν ανήκει σε συγγραφέα:
(1995) The World of Learning. London: Europa Publications

Β. Για εγκυκλοπαίδειες:


Χρόνος έκδοσης



Τίτλος εγκυκλοπαίδειας



Τόπος έκδοσης και
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Εκδοτικός οίκος



Αριθμός τόμου



Αριθμός σελίδων

Γ. Για άρθρα περιοδικών:


Όνομα συγγραφέα: Επίθετο, όνομα



Χρόνος έκδοσης



Ο «τίτλος του άρθρου»



Το όνομα του περιοδικού



Ο μήνας / ο τόμος / ο αριθμός του τεύχους



Ο αριθμός σελίδων

Δ. Άρθρα εφημερίδας:


Όνομα συγγραφέα: Επίθετο, όνομα



Χρόνος έκδοσης



Ο «τίτλος του άρθρου»



Το όνομα της εφημερίδας



Ημέρα και μήνας



Ο αριθμός των σελίδων

Ε. Βίντεο / Videos


Τίτλος



[Video]



Χρόνος έκδοσης



Εκδόσεις



Τόπος έκδοσης

ΣΤ.CD –ROMs:


Τίτλος



[CD -ROM]



Χρόνος έκδοσης

Παραδείγματα CD ROM . Encarta 97 encyclopedia [CD-ROM] 1997, Microsoft, Redmond, PA.
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Ζ. Διαδίκτυο (Internet):


Όνομα συγγραφέα ή φορέα



Χρόνος έκδοσης



Τίτλος



[σε απευθείας σύνδεση]



Διεύθυνση ιστοσελίδας



Τόπος έκδοσης



Ημερομηνία πρόσβασης

Παραδείγματα Αναφορά σε ιστοσελίδες
Ε.Ε.Α (2005). European Environmental Agency. Policy analysis. Ανασύρθηκε στις 10 Φεβρουαρίου
2005

από:

http://www.eea.eu.int

Περιβάλλοντος.

Ανασύρθηκε

ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ (2005).
στις
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Η. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Όνομα συγγραφέα ή φορέα



Χρόνος έκδοσης



Τίτλος / Θέμα



[Διεύθυνση e-mail]



Ημερομηνία

Θ. Συνεντεύξεις:


Όνομα αυτού/αυτής που δίνει συνέντευξη



Χρόνος που πάρθηκε η συνέντευξη



Ιδιότητα/ Θέση αυτού/αυτής που δίνει συνέντευξη



Τίτλος/ Θέμα



[Συνέντευξη]



Ημερομηνία

Ι Φυλλάδια, μπροσούρες:


Τίτλος



Χρόνος έκδοσης



Εκδόσεις



Τόπος έκδοσης
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Υπηρεσία

Φεβρουαρίου

http://www.minenv.gr/eyep/profil/general.html



Ειδική

Επιθεωρητών

2005

από:

5.Το σύστημα Harvard
Το σύστημα Harvard, γνωστό και ως η μέθοδος του «Πανεπιστημίου Harvard» ή η
μέθοδος

του

Αλφαβητικού

βιβλιογραφικού

καταλόγου,

είναι

ένας

τρόπος

βιβλιογραφικής αναφοράς και τεκμηρίωσης που είναι αποδεκτός από πολλά
εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών.
Η εφαρμογή του συστήματος Harvard, όπως και κάθε άλλου τρόπου βιβλιογραφικής
αναφοράς, διέπεται από ορισμένες αρχές που πρέπει να τηρούνται ομοιόμορφα κατά
τη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας. Για τη συγγραφή μιας επιστημονικής
εργασίας, ο συγγραφέας είναι φυσικό να χρησιμοποιεί πληροφορίες από γραπτά
άλλων όπως βιβλία, άρθρα από περιοδικά και μελέτες συναφείς προς το θέμα του για
να διαμορφώσει και να τεκμηριώσει τις απόψεις του.

Όμως, από επιστημονική

δεοντολογία και εντιμότητα οφείλει να σέβεται τις βιβλιογραφικές πηγές, να δηλώνει
τα στοιχεία της ταυτότητας των μέσα στο κείμενο και να αναφέρει με ακρίβεια όλα τα
βιβλιογραφικά στοιχεία στο τέλος της μελέτης του. Έτσι, ο αναγνώστης θα μπορεί,
αν το θελήσει, να εντοπίσει την αρχική πηγή και να πάρει περισσότερα στοιχεία.
Οποιαδήποτε ελλιπής αναφορά στη βιβλιογραφία «είναι στοιχείο που επιβεβαιώνει
την αδικαιολόγητη αδιαφορία του συγγραφέα» (Παπαναστασίου, 1996:216), ενώ
τυχόν παράλειψη του να δηλώσει την πηγή κάθε πληροφορίας που έχει
συμπεριλάβει στην εργασία του θεωρείται ασυγχώρητο λάθος από την ακαδημαϊκή επιστημονική κοινότητα και μπορεί να στοιχειοθετήσει το αδίκημα της λογοκλοπής
και της σκόπιμης οικειοποίησης ξένης πνευματικής ιδιοκτησίας (Παπαδόπουλου,
1993).
Στο σύστημα Harvard ο τίτλος της μελέτης γράφεται με μικρά ή κεφαλαία γράμματα
και υπογραμμίζεται ή γράφεται με κυρτά (italics) ή χοντρά (bold) στοιχεία. Οι
αναφορές

σε

παρουσιάζονται

βιβλιογραφικές
με

πηγές

αλφαβητική

που

σειρά

στο

αναφέρονται
τέλος

της

μέσα

στο

μελέτης

κείμενο

υπό

τον

τίτλο Βιβλιογραφικές Παραπομπές. Άλλες πηγές που δεν αναφέρονται, αλλά είναι
σχετικές με το θέμα και προτείνονται για μελέτη, παρουσιάζονται υπό τον
τίτλο Βιβλιογραφία.
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6.Το Σύστημα Βιβλιογραφίας APA - APA System
Α. Βασικές Οδηγίες Σύνταξης και Παρουσίασης της
Βιβλιογραφίας(λίστας βιβλιογραφικών αναφορών)
Η εργασία που θα γράψετε μπορεί να περιέχει: - «βιβλιογραφικές αναφορές» και
πιθανόν και «υποσημειώσεις» (μπορείτε να αποφύγετε τη χρήση υποσημειώσεων)
Η "υποσημείωση" χρησιμοποιείται κυρίως για να αναφέρουμε ή να επεξηγήσουμε μία
έννοια που δεν την αναλύουμε μέσα στο κείμενο. Την παραθέτετε με αριθμητική
ταξινόμηση στο κάτω τμήμα της σελίδας του κειμένου της εργασίας σας και στην
παρούσα φάση μπορεί να αποφευχθεί.

Στις "βιβλιογραφικές αναφορές" αναφέρουμε τις πηγές που έχουμε χρησιμοποιήσει
για τη συγγραφή της εργασίας και όχι γενικά και αόριστα οποιαδήποτε αναφορά,
που μπορεί να έχει σχέση με το θέμα. Κάθε βιβλιογραφική αναφορά πρέπει να
αναφέρεται μέσα στο κείμενο και να παρατίθεται στο τέλος της εργασίας, κάτω από
τον τίτλο "Βιβλιογραφία", με όλα τα στοιχεία της.

Β.Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο
Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο, στις βιβλιογραφικές
παραπομπές και στη βιβλιογραφία γίνεται ως ακολούθως: Ότι παρατίθεται χωρίς
παράφραση (το αυτούσιο απόσπασμα) γράφεται σε εισαγωγικά. Αν το απόσπασμα
είναι σε έκταση μεγαλύτερο των πέντε σειρών τοποθετείται χωρίς εισαγωγικά σε
ξεχωριστή παράγραφο με μεγαλύτερο περιθώριο στα αριστερά (Παπαδόπουλου,
1993:187). Αν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από δύο δίνονται όλα τα ονόματα
την πρώτη φορά που εμφανίζεται η παραπομπή και από την επόμενη φορά δίνονται
τα στοιχεία μόνον του πρώτου συγγραφέα και ακολουθεί η λατινική φράση et.al. ή η
συνώνυμη φράση και άλλοι. Ο τρόπος καταχώρησης μιας αναφοράς μέσα στο
κείμενο εξαρτάται από την παραπομπή στη βιβλιογραφική πηγή. Σε παραπομπή σε
συγκεκριμένο σημείο της βιβλιογραφικής πηγής ή όταν χρησιμοποιείται αυτούσιο
απόσπασμα αναφέρεται η σελίδα της πηγής. 2.
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Παραδείγματα:


Οn the topic of professional writing and referencing, as cited by Beard (1997), Cormack
(1994:32-33) states: "When writing for professional readership, writers invariably make
reference to already published works".

Σε παραπομπή γενικά σε ολόκληρη την ύλη της βιβλιογραφικής πηγής δεν
αναφέρεται η σελίδα της πηγής.
Παραδείγματα:


Cormack (1994), as cited by Beard (1997), states that "when writing for a professional
readership, writers invariably make reference to already published works".



Πιο πρόσφατες μελέτες (Pearson 1999, Kotler 1999) έδειξαν ότι... Σε παραπομπή στο
διαδίκτυο αναφέρεται το επώνυμο του συγγραφέα, το έτος δημοσίευσης σε παρένθεση και με
κόμμα, η σελίδα του URL που διαθέτει την πληροφορία και η ημερομηνία της πρόσβασης στο
διαδίκτυο σε τετράγωνες αγκύλες.

Παραδείγματα:


Holland (1996), http://www [9 Ιουνίου 2001]



http://www.tracheostomy.com/care.html [20 Ιουνίου 2001 ]
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Γ. Πως γίνεται η καταχώρηση στις “Βιβλιογραφικές Παραπομπές” και στη
“Βιβλιογραφία” .
1. Για Βιβλία


Επώνυμο του συγγραφέα έκδοσης με κόμμα.



Αρχικά του μικρού και του μεσαίου ονόματος του συγγραφέα ή επιμελητή
έκδοσης με τελεία.



'Ετος έκδοσης σε παρένθεση.



Τίτλος του βιβλίου υπογραμμισμένος ή με κυρτά (italics) ή με χοντρά (bold)
στοιχεία και με τελεία (εφαρμόζεται η ίδια επιλογή σε όλες τις καταχωρήσεις)



Αριθμός έκδοσης (αν δεν είναι η πρώτη) και του τόμου ( όταν υπάρχει) με
τελεία.



Εκδοτικός οίκος ή η λέξη Αυτοέκδοση ( αν ο εκδοτικός οίκος είναι άγνωστος)
με τελεία.



Παραδείγματα καταχώρισης Βιβλίων και Κεφαλαίων από βιβλία



Glass, G. Υ., Peckham, Ρ. Ο., & Sanders, J. (1980) Statistical methods of education.
London:University Press.



Orem, D.E. (1991) Nursing: concepts of practice. 4th ed. Louis: Mosby -YearBook.

2. Για Άρθρα από Περιοδικά


Επώνυμο του συγγραφέα με κόμμα.



Αρχικά του μικρού και του μεσαίου ονόματος του συγγραφέα με τελεία



'Ετος δημοσίευσης σε παρένθεση



Τίτλος του άρθρου με τελεία



'Ονομα του περιοδικού υπογραμμισμένο ή με κυρτά ή με χοντρά στοιχεία και
με τελεία.



Αριθμός τόμου του περιοδικού υπογραμμισμένος ή με κυρτά ή με χοντρά
στοιχεία χωρίς σημείο στίξης



Αριθμός τεύχους του περιοδικού σε παρένθεση και με κόμμα
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'Οταν δεν υπάρχει αριθμός τόμου αναφέρεται ο αριθμός του τεύχους
υπογραμμισμένος ή με κυρτά ή με χοντρά στοιχεία χωρίς παρένθεση και με
τελεία 3



Σελίδα/ες που καταλαμβάνει το άρθρο με τελεία.
Σε περίπτωση που γίνεται βιβλιογραφική αναφορά σε περισσότερα από ένα
βιβλίο ή άρθρο από τον ίδιο συγγραφέα και με το ίδιο έτος έκδοσης γράφεται
ανάλογα το γράμμα α,β, γ , μετά το έτος έκδοσης.

Παραδείγματα καταχώρισης Άρθρων από Περιοδικά και Εφημερίδες.
Johns, C. (1993) Professional supervision. Journal of nursing management, 21 (1), 9-18. Nelson, S.
G. (1998) Hydatid disease. Medicine Internationa/, 55. 2267-2269. Thompson, R. (1991a) Α place ίn
history. History Today, 24(3), 31. Thompson, R. (1991b) Historical theory and real people. History
Today, 24(6), 42-50.

Βιβλιογραφικές Παραπομπές

Beard, S. (1997) Α guide tο the Harvard system of referencing London: Anglia Polytechnic University
Libraries.

Δ. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της λίστας βιβλιογραφικών αναφορών
(References) και της βιβλιογραφίας (Bibliography);
Η λίστα βιβλιογραφικών αναφορών περιέχει όλες εκείνες τις πηγές που
χρησιμοποιήθηκαν και εμπεριέχονται στην εργασία. Σε αντίθεση, η βιβλιογραφία
είναι μια προαιρετική λίστα από πηγές, οι οποίες αν και μελετήθηκαν, τελικά δε
χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία.
Κατά την εκπόνηση μιας εργασίας παραθέτουμε τη λίστα των βιβλιογραφικών
αναφορών που χρησιμοποιήθηκε την οποία αναφέρουμε συχνά χρησιμοποιώντας
την λέξη βιβλιογραφία.

7. Πως γίνονται οι παραπομπές μέσα στο κείμενο
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Σύμφωνα με το εγχειρίδιο δημοσίευσης εργασιών της Αμερικανικής Ψυχολογικής
Εταιρείας (APA, American Psychological Association, 1994): "ανεξάρτητα από το αν
παραφραστεί ή αναφερθεί αυτούσιος ο λόγος ενός συγγραφέας, πρέπει να
αναφερθεί η πηγή...". Για άμεση αναφορά αναφέρουμε συγγραφέα και το έτος
συγγραφής μέσα σε παρένθση π.χ. (Tsironis, 2001).
Παράδειγμα
Οι πολιτιστικές βιομηχανίες με την ανάπτυξη της ψηφιακής επικοινωνίας αναφέρονται
και

ως

Ανεξάρτητες

Πολιτιστικές

Βιομηχανίες

Ηλεκτρονικής

Επικοινωνίας

(Α.Π.Β.Η.Ε), οι οποίες συμπεριλαμβάνουν όλο το εύρος των ηλεκτρονικών
δραστηριοτήτων για τον ψηφιακό πολιτισμό στον 21° αιώνα (Γκαντζιάς, 2005).
Σιγουρευτείτε ότι κάθε αναφορά στο κείμενο σας βρίσκετε στον κατάλογο της
βιβλιογραφίας σας και ότι κάθε στοιχείο του καταλόγου της βιβλιογραφίας σας
χρησιμοποιήθηκε στο κείμενο σας. Αυτό είναι ένα κοινό λάθος που θα σας στοιχίσει
στην αξιολόγηση της εργασίας σας.
Κάθε

αναφορά

μέσα

στο

κείμενο

σας

αποτελείται

από

δύο

μέρη:

Το συγγραφέα και το έτος της δημοσίευσης μέσα σε παρένθεση. Πάντα γράφετε το
έτος μετά το συγγραφέα την ΠΡΩΤΗ φορά που χρησιμοποιείται η αναφορά σε μια
παράγραφο (εκτός αν μπορεί να υπάρξει σύγχυση με κάποιο άλλο άρθρο, μελέτη ή
βιβλίο του ιδίου συγγραφέα), αλλά και κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη
συγκεκριμένη αναφορά.
Όταν μια αναφορά έχει πάνω από ένα συγγραφέα ακολουθείστε τους εξής κανόνες:


Δύο συγγραφείς
 (Βασιλάκης & Καλογιαννάκης, 2006)
 Οι Βασιλάκης και Καλογιαννάκης (2006) προτείνουν ....
 Το 2006 οι Βασιλάκης και Καλογιαννάκης ερεύνησαν ….



Πάντα αναφέρουμε και τα δύο ονόματα μέσα στο κείμενο της εργασίας.
Τρεις ή περισσότεροι συγγραφείς
Αναφέρετε το όνομα του πρώτου συγγραφέα και προσθέστε το «κ.ά.» ή το "et
al." για τους άλλους συγγραφείς, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την αναφορά.
Για παράδειγμα:
 Οι Mintzberg, Quinn, και Ghoshal (1999)
ο Το παραθέτουμε: Οι Mintzberg et al (1999) εφάρμοσαν τη μέθοδο …
ο Οι Mintzberg, et. al (1999) προτείνουν …
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Αναφορά σε εργασία που βρίσκεται σε μια άλλη εργασία (δευτερογενής πηγή)
Μια πρωτογενής πηγή είναι ένα άρθρο, ένα βιβλίο, κλπ., που έχετε διαβάσει
και το αναφέρετε στην εργασία σας. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να θέλετε
να χρησιμοποιήσετε μια αναφορά που διαβάσατε στο βιβλίο αυτό. Αυτό
λέγεται δευτερογενής πηγή. Πρέπει να προσπαθείτε να μελετάτε και να
συμβουλεύεστε το αρχικό κείμενο. Αν όμως δεν μπορείτε, πρέπει να
αναφέρετε στο κείμενο τη πηγή που όντως διαβάσατε. Στο δε βιβλιογραφικό
κατάλογο

μόνο

την

πρωτογενή

πηγή

της

πληροφορίας.

Για παράδειγμα, αν έχετε διαβάσει ένα άρθρο του Γκαντζιά (2004), και μέσα
στο άρθρο αυτό αναφέρει ένα άρθρο του Middleton (1994). Αν ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ
πραγματικά διαβάσει οι ίδιοι το άρθρο του Middleton (1994) πρέπει να
γράψετε:
 Ο Πυργιωτάκης (όπως αναφέρεται στο Φλουρής, 2001) προτείνει να
αναζητήσετε τις μεθόδους μάρκετινγκ στο περιβάλλον του πολιτισμού ...
* Στη λίστα με τη βιβλιογραφία σας θα αναφέρετε το άρθρο του Γκαντζιά
(2004) και ΟΧΙ του Middleton (1994).

Ο Κατάλογος της βιβλιογραφίας.
Ο κατάλογος της βιβλιογραφίας ξεκινά πάντα σε νέα σελίδα στην εργασία σας.
Οι πηγές πρέπει να αναφέρονται με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα εκτός εάν

γίνει διαχωρισμός σε ελληνόγλωσση και

ξενόγλωσση.

Αα

Aa

Ηη

-

Νν

Nn

Υυ

Uu

Ββ

Bb

-

Hh

Ξξ

-

-

Vv

Γγ

Cc

Θθ

-

Οο

Oo

-

Ww

Δδ

Dd

Ιι

Ii

Ππ

Pp

Φφ

-

Εε

Ee

-

Jj

-

Qq

Χχ

Xx

-

Ff

Κκ

Kk

Ρρ

Rr

Ψψ

-

Ζζ

-

Λλ

Ll

Σσ

Ss

Ωω

-

-

Gg

Μμ

Mm

Ττ

Tt

-

Zz
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Αν ένας συγγραφέας έχει περισσότερα από ένα, βιβλία ή άρθρα, ξεκινήστε από
εκείνο που γράφηκε πρώτο και πάντα προτεραιότητα έχουν τα ατομικά από τα
συλλογικά έργα.
Αν έχουμε συγγραφέα, που στο ίδιο έτος έχει πολλές δημοσιεύσεις, τα διαχωρίζουμε
με τη χρήση γραμμάτων μετά το έτος.

Οικονομία. Στο Γκαντζιάς Γ. και Καμάρας Η Ψηφιακή Επικοινωνία και τα Νέα Μέσα στην Ελληνική
Κοινωνία των Πληροφοριών (σελ. 57-92), Λονδίνο: Louizou. Publications
Γκαντζιάς, Γεώργιος (2000β), Διαχείριση Περιεχομένου και Γνώσης σε Ψηφιακό Περιβάλλον, Επιλογή,
Μηνιαία Οικονομική Επιθεώρηση, Νοέμβριος.

Φυσικά στο κείμενο χρησιμοποιούμε επίσης το όνομα το συγγραφές το έτος και το γράμμα μέσα σε
παρένθεση.



Γκαντζιάς, Γεώργιος (2000α), Νέες Τεχνολογίες, Πολιτισμική Διαχείριση και
Νέα

Άρθρα

σε

επιστημονικά

περιοδικά,

ενός

συγγραφέα

Απαραίτητες πληροφορίες: Επίθετο συγγραφέα και αρχικό ονόματος, (έτος
δημοσίευσης). Τίτλος του άρθρου. Πληροφορίες έκδοσης: Τίτλος περιοδικού
και αριθμός τόμου (πλάγια γραμματοσειρά - italics), οι σελίδες που
περιλαμβάνουν το άρθρο.
Όταν κάθε τεύχος του περιοδικού αρχίζει την αρίθμηση των σελίδων του από
τον αριθμό 1, γράψτε τον αριθμό του τεύχους σε παρένθεση μετά τον αριθμό
του τόμου. Αν δεν υπάρχει χρονολογία έκδοσης γράψτε (χ.χ.) ή (n.d.) στην
παρένθεση.

Bell, Daniel (1981), First Love and Early Sorrows, Partisan Review, 48 (4), 532-541



Άρθρα σε περιοδικά από Δύο Συγγραφείς

Sonne, J. L., & Pope, K. S. (1991), Treating victims of therapist-patient involvement,
Psychotherapy, 28, 174-187.



Βιβλία
Απαραίτητες πληροφορίες: Επίθετο συγγραφέα (ή επιμελητή) και αρχικό
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ονόματος, (έτος δημοσίευσης). Τίτλος του βιβλίου (πλάγια γραμματοσειρά italics). Πληροφορίες έκδοσης.

Gorz, A. (1982), Farewell to the Working Class: An Essay on Post-Industrial Socialism, London:
Pluto Press.
Lash, S. and Urry, J. (1994), Economies of Signs and Space, London: Sage.
Mouzelis, N. (1995), Sociology Theory, What Went Wrong? Diagnosis and Remedies, London:
Routledge.



Επιμέλεια βιβλίου
Dutton, W (ed) (1996), Information and Communications Technologies:
Visions and Realities, Oxford: Oxford University Press. Gantzias, G. (επιμ.).
(2007), Global Innovation: Info-Communications Industry and Culture, London:
Sage.



Όταν συγγραφέας έχει αναλάβει την έκδοση του βιβλίου του

Αγγελοπούλου, Δ. (1995), Κουλτούρα και Πολιτισμός, Πειραιάς: έκδοση ιδίου.


Δύο ή περισσότεροι συγγραφείς



Pasquier, Dominique et al., (1998), Family lifestyles and media use patterns,
European Journal of Communication, 13(4), 503-520.



Άρθρο σε συλλογικό τόμο (επιμέλεια)



Σημείωση: εδώ παρουσιάζεται ο τίτλος του βιβλίου με πλάγια γραμματοσειρά
κι όχι ο τίτλος του κεφαλαίου ο οποίος παρουσιάζεται μέσα σε εισαγωγικά.
Προσέξτε το «στο ...» ή «in ...» Catterall (eds), Understanding Post-War
British Society, (141-54) London: Routledge Γκαντζιάς, Γ. (2000α), Νέες
Τεχνολογίες, Πολιτισμική Διαχείριση και Νέα Οικονομία, στο Γκαντζιάς Γ. και
Καμάρας, Η Ψηφιακή Επικοινωνία και τα Νέα Μέσα στην Ελληνική Κοινωνία
των Πληροφοριών, 57-92, Λονδίνο: Louizou Publications, Βέλτσος, Γ. (1988),
Εξουσία και τηλεόραση, στο Κ. Ναυρίδης, Γ. Δημητρακόπουλος, & Γ.
Πασχαλίδης (Επιμ.), Τηλεόραση και επικοινωνία, 117-124, Θεσσαλονίκη:
Παρατηρητής



Από πρακτικά συνεδρίου
Παρουσιάζεται το επώνυμο και όνομα της επιστημονικής εργασίας που
παρουσιάστηκε στο συνέδριο, ο τίτλος της εργασίας, το τίτλος του συνεδρίου,
το όνομα του φορέα που το διοργάνωσε, η περιοχή/πόλη/χώρα και η
ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου).
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Γκαντζιάς, Γ., Cultural Management, Public Interest and Cultural Industries:
Global Domination and Local Resistance, στο Διεθνές Συνέδριο the IVIISA
World Congress of Sociology, Durban, South Africa, 23-29 July 2006.



Πηγές από το διαδίκτυο
Τα

βασικά

στοιχεία

που

πρέπει

να

παρατίθενται

είναι

τα

εξής:

Επώνυμο του συγγραφέα, Αρχικά του μικρού ονόματος. (Ημερομηνία
συγγραφής της εργασίας, εφόσον αναφέρεται). Τίτλος της εργασίας,
[πρωτόκολλο και διεύθυνση] [διαδρομή] (ημερομηνία τελευταίας επίσκεψηςπρόσβασης στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή δικτυακό τόπο).


Πηγές από το διαδίκτυο με ημερομηνία



Robert Mc, (2004), The function of the Fourth Estate Greek Politics Journal
Vol. ΙΠ,
(http://www.greekelections.eom\gpj\articles\2004\acl2.asp-state=elections.htm,
τελευταία πρόσβαση στις 13/10/2007) Birch, J., & Burnett, E. (2001),
Unbundling the unbundled, The McKinsey Quarterly, 4. Available at
http://www.mckinseyquarterly.com (last access 14/08/2007)



Κείμενο στο διαδίκτυο χωρίς ημερομηνία



Nielsen, M.E. (n.d.), The title of the report goes here (italics). Διαθέσιμο στον
δικτυακό τόπο: http://www.culturalpoliey.info (last access 13/01/2007)
Γενικά να αναφέρεστε σε έγκυρες πηγές και επιστημονικά περιοδικά
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφύγετε αναφορές σε έντυπα που είτε είναι ανώνυμες, είτε
προέχονται από μη έγκυρες και αξιόπιστες πηγές.
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8.Η καταχώρηση «βιβλιογραφικών αναφορών» μέσα στο κείμενο
Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο, στις βιβλιογραφικές
παραπομπές και στη βιβλιογραφία γίνεται ως ακολούθως: Ότι παρατίθεται χωρίς
παράφραση (το αυτούσιο απόσπασμα) γράφεται σε εισαγωγικά. Αν το απόσπασμα
είναι σε έκταση μεγαλύτερο των πέντε σειρών τοποθετείται χωρίς εισαγωγικά σε
ξεχωριστή παράγραφο με μεγαλύτερο περιθώριο στα αριστερά (Παπαδόπουλου,
1993:187). Αν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από δύο δίνονται όλα τα ονόματα
την πρώτη φορά που εμφανίζεται η παραπομπή και από την επόμενη φορά δίνονται
τα στοιχεία μόνον του πρώτου συγγραφέα και ακολουθεί η λατινική φράση et.al. ή η
συνώνυμη φράση και άλλοι. Ο τρόπος καταχώρησης μιας αναφοράς μέσα στο
κείμενο εξαρτάται από την παραπομπή στη βιβλιογραφική πηγή. Σε παραπομπή σε
συγκεκριμένο σημείο της βιβλιογραφικής πηγής ή όταν χρησιμοποιείται αυτούσιο
απόσπασμα αναφέρεται η σελίδα της πηγής. 2.
Παραδείγματα:


Οn the topic of professional writing and referencing, as cited by Beard (1997),
Cormack (1994:32-33) states: "When writing for professional readership,
writers invariably make reference to already published works".

Σε παραπομπή γενικά σε ολόκληρη την ύλη της βιβλιογραφικής πηγής δεν
αναφέρεται η σελίδα της πηγής.
Παραδείγματα:


Cormack (1994), as cited by Beard (1997), states that "when writing for a
professional readership, writers invariably make reference to already
published works".



Πιο

πρόσφατες

μελέτες

(Pearson

1999,

Kotler 1999)

έδειξαν

ότι...

Σε παραπομπή στο διαδίκτυο αναφέρεται το επώνυμο του συγγραφέα, το έτος
δημοσίευσης σε παρένθεση και με κόμμα, η σελίδα του URL που διαθέτει την
πληροφορία και η ημερομηνία της πρόσβασης στο διαδίκτυο σε τετράγωνες
αγκύλες.
Παραδείγματα:
20



Holland (1996), http://www [9 Ιουνίου 2001]



http://www.tracheostomy.com/care.html [20 Ιουνίου 2001 ]
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9. Βιβλιογραφικός έλεγχος
Στη βιβλιοθηκονομία και επιστήμη των πληροφοριών , βιβλιογραφικό έλεγχο (επίσης
γνωστή ως οργάνωση πληροφοριών ή βιβλιογραφική οργάνωση) είναι η διαδικασία
με την οποία οι πόροι πληροφορίες που περιγράφονται έτσι ώστε οι χρήστες έχουν
τη δυνατότητα να βρείτε και να επιλέξετε ότι πηγή πληροφοριών.

Μια πηγή

πληροφοριών θα μπορούσε να είναι ένα βιβλίο, μια ταινία, ή μια εικόνα, μεταξύ
άλλων. Παρέχοντας ένα όνομα, τον τίτλο, και με την επιφύλαξη της πρόσβασης στην
περιγραφή, μια βιβλιογραφική εγγραφή δημιουργείται.

Αυτή η βιβλιογραφική

καταγραφή, η οποία είναι ουσιαστικά μετά δεδομένα , είναι η τιμαριθμική
αναπροσαρμογή από ένα εργαλείο ανάκτησης πληροφοριών (όπως μια βάση
δεδομένων ή μια μηχανή αναζήτησης ), έτσι ώστε ο χρήστης μπορεί να ανακαλύψει
αν ο πόρος πληροφορίες είναι σημαντικές για αυτούς.

10.Έξι Λειτουργίες του βιβλιογραφικού ελέγχου
Ronald Hagler προσδιόρισε έξι λειτουργίες του βιβλιογραφικό έλεγχο.
1. «Ο προσδιορισμός της ύπαρξης όλων των τύπων των πληροφοριακών
πόρων που είναι διαθέσιμοι."Η ύπαρξη και η ταυτότητα τους σε μια πηγή
πληροφοριών πρέπει να είναι γνωστά πριν να μπορεί να βρεθεί.
2. "Ο εντοπισμός των έργων που περιέχονται σε αυτούς τους πόρους
πληροφοριών ή ως μέρη αυτών». Ανάλογα με το επίπεδο διακριτότητας
απαιτείται, πολλαπλά έργα μπορούν να περιέχονται σε ένα ενιαίο πακέτο, ή
ένα έργο μπορεί να εκτείνεται σε πολλά πακέτα. Για παράδειγμα, είναι μια
ενιαία φωτογραφία θεωρείται μια πηγή πληροφοριών . Ή μπορεί μια συλλογή
από φωτογραφίες να θεωρηθεί μια πηγή πληροφοριών .
3. "Συστηματική τραβώντας μαζί αυτές τις πηγές πληροφόρησης σε συλλογές σε
βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία και αρχεία της επικοινωνίας του Διαδικτύου, και
άλλα τέτοια αποθετήρια."Ουσιαστικά, αποκτώντας αυτά τα στοιχεία σε
συλλογές έτσι ώστε να μπορούν να είναι χρήσιμες για τον χρήστη.
4. «Η

παραγωγή

καταλόγους

αυτούς

τους πόρους

πληροφοριών

που

καταρτίζονται σύμφωνα με τυποποιημένους κανόνες για την παραπομπή».
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Παραδείγματα τέτοιων ενισχύσεων ανάκτησης περιλαμβάνουν καταλόγους
βιβλιοθηκών, ευρετήρια, αρχειακά εργαλεία έρευνας, κλπ.
5. "Παροχή όνομα, τίτλο, θέμα, και άλλες χρήσιμες πρόσβαση σε αυτές τις πηγές
πληροφόρησης."Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχουν πολλοί
τρόποι για να βρουν ένα στοιχείο, ώστε θα πρέπει να υπάρχουν πολλαπλά
σημεία πρόσβασης. Πρέπει να υπάρχει αρκετή μεταδεδομένα στην παρένθετη
ρεκόρ έτσι ώστε οι χρήστες μπορούν να βρουν με επιτυχία τον πόρο
πληροφορίες που ψάχνουν. Αυτά τα σημεία πρόσβασης θα πρέπει να είναι
συνεπής, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω του αρχικού ελέγχου .
6. «Η παροχή των μέσων για τον εντοπισμό κάθε πηγή πληροφοριών ή ένα
αντίγραφό

της»

.Στις

βιβλιοθήκες,

ηλεκτρονικού

καταλόγου

βιβλιοθήκης(OPAC) μπορεί να δώσει τις πληροφορίες θέση του χρήστη
(αριθμού κλήσης για παράδειγμα) και να αναφέρουν αν το στοιχείο είναι
διαθέσιμο .
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11.Ιστορία του βιβλιογραφικού ελέγχου
Η οργάνωση των πληροφοριών έχει αρχίσει από την αρχαιότητα, ο βιβλιογραφικός
έλεγχος όπως το ξέρουμε σήμερα είναι μια πιο πρόσφατη εφεύρεση. Αρχαίοι
πολιτισμοί καταγράφονται λίστες των βιβλίων σε δισκία και βιβλιοθήκες στον
Μεσαίωνα φυλάσσονται τα αρχεία των εκμεταλλεύσεών τους. Με την εφεύρεση της
τυπογραφίας τον 15ο αιώνα, πολλά αντίγραφα ενός μόνο βιβλίου θα μπορούσε να
παραχθεί γρήγορα.Johann Tritheim , ένας Γερμανός βιβλιοθηκάριος, ήταν ο πρώτος
για να δημιουργήσετε μια βιβλιογραφία με χρονολογική σειρά, με αλφαβητικό
ευρετήριο συγγραφέας. Konrad Gesner ακολουθούνται σε βήματά του στον επόμενο
αιώνα όπως ο ίδιος δημοσίευσε μια βιβλιογραφία συγγραφέας και θεματικό
ευρετήριο. Πρόσθεσε στη βιβλιογραφία του, μια αλφαβητική λίστα των συγγραφέων
με ανεστραμμένη ονόματα, που ήταν μια νέα πρακτική. Αυτός περιελάμβανε επίσης
αναφορές στην ορθογραφία παραλλαγή ονόματα του συγγραφέα, ένας πρόδρομος
για τον έλεγχο αρχή.Andrew Maunsel επανάσταση περαιτέρω βιβλιογραφικό έλεγχο
με τον υπαινιγμό ότι ένα βιβλίο πρέπει να είναι η εξεύρεση βάση τον τελευταίο το
όνομα του συντάκτη, το θέμα του βιβλίου, και ο μεταφραστής. Τον 17ο αιώνα, ο Sir
Thomas Bodley ενδιαφερόταν για έναν κατάλογο ταξινομημένες σε αλφαβητική σειρά
με βάση το επώνυμο του συγγραφέα καθώς επίσης και με την επιφύλαξη
καταχωρήσεις. Το 1697 Frederic Rostgaard ζήτησε θέμα ρύθμιση, η οποία
υποδιαιρείται τόσο από τη χρονολογία και κατά μέγεθος (ενώ στο παρελθόν τίτλους
οργανώθηκαν από το μέγεθός τους μόνο), καθώς και ένα ευρετήριο των θεμάτων και
συγγραφέων με βάση το επώνυμο και για την σειρά των λέξεων στο τίτλους που
πρέπει να διατηρηθεί με βάση την σελίδα τίτλου.
Μετά τη Γαλλική Επανάσταση , η κυβέρνηση της Γαλλίας ήταν ο πρώτος για να θέσει
ένα εθνικό κώδικα που περιέχει οδηγίες για την ταξινόμηση των συλλογών των
βιβλιοθηκών.

Στο Βιβλιοθήκης του Βρετανικού Μουσείου Anthoni Panizzi

δημιούργησε ο "Ninety-One κανόνες καταλογογράφησης" (1841), η οποία ουσιαστικά
αποτέλεσε τη βάση για την ταξινόμηση των κανόνων του 19ου και του 20ου αιώνα.
"91 Κανόνες" Panizzi είναι, επίσης, την προέλευση των ISBD και Dublin Core .
Charles C. Jewett πήρε "91 Κανόνες" Panizzi και τα χρησιμοποίησε στο Smithsonian
Institution , οδηγώντας έτσι τους Αμερικανούς στο μίγμα της καταλογογράφησης,
έναν τομέα όπου οι Ευρωπαίοι είχαν παραδοσιακά πιο επιρροή.
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12.Βιβλιογραφική βάση δεδομένων
Η βιβλιογραφική βάση δεδομένων είναι μια βιβλιογραφία, μια βάση δεδομένων
των βιβλιογραφικών εγγραφών , μια οργανωμένη ψηφιακή συλλογή με αναφορές σε
δημοσιευμένη βιβλιογραφία, συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών και εφημερίδων
άρθρα, τα πρακτικά συνεδρίων , τις εκθέσεις, την κυβέρνηση και τη νομική
δημοσιεύσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας , τα βιβλία , κλπ. Σε αντίθεση με τον
κατάλογο της βιβλιοθήκης καταχωρήσεις, ένα μεγάλο μέρος των βιβλιογραφικών
εγγραφών σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων που περιγράφουν Analytics (άρθρα,
πρακτικά συνεδρίων, κ.λπ.) και όχι πλήρη μονογραφίες , και περιέχουν γενικά πολύ
πλούσια περιγραφές σε θέματα με τη μορφή των λέξεων-κλειδιών, υπό τους όρους
κατάταξης, ή περιλήψεις .
Η βιβλιογραφική βάση δεδομένων που μπορεί να έχει γενική εφαρμογή και καλύπτει
ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό κλάδο. Ένας σημαντικός αριθμός των βιβλιογραφικών
βάσεων δεδομένων εξακολουθούν να είναι ιδιοκτησίας, διατίθενται από συμφωνία
χορήγησης αδειών από τους προμηθευτές, ή απευθείας από τις υδροληψίες και την
ευρετηρίαση των υπηρεσιών που τους δημιουργούν.
Πολλές βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων εξελιχθεί σε ψηφιακές βιβλιοθήκες,
παρέχοντας το πλήρες κείμενο των δεικτών περιεχομένου. . Άλλοι συγκλίνουν με μηβιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων επιστημονικών να δημιουργήσουν πιο πλήρη
πειθαρχική μηχανή αναζήτησης συστήματα, όπως ταChemical Abstracts ή Entrez .
Ιστορία Πριν από τα μέσα του 20ου αιώνα, τα άτομα που ψάχνουν για δημοσιευμένη
βιβλιογραφία έπρεπε να βασίζονται σε έντυπες βιβλιογραφικές ενδείξεις . "Στις αρχές
της δεκαετίας του 1960 υπολογιστές χρησιμοποιήθηκαν για να ψηφιοποιήσει κείμενο
για πρώτη φορά . Ο σκοπός ήταν να μειωθεί το κόστος και το χρόνο που απαιτείται
για τη δημοσίευση δύο αμερικανικές εφημερίδες υδροληψίας, την Index Medicus της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ιατρικής και των επιστημονικών και τεχνικών εκθέσεων
http://www.greekelections.eom\gpj\articles\2004\acl2.asp-state=elections.htm,
τελευταία πρόσβαση στις 13/10/2007)
Birch, J., & Burnett, E. (2001), Unbundling the unbundled, The McKinsey Quarterly,
4. Available athttp://www.mckinseyquarterly.com (last access 14/08/2007)■ Κείμενο
στο διαδίκτυο χωρίς ημερομηνία
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Nielsen, M.E. (n.d.), The title of the report goes here (italics). Διαθέσιμο στον
δικτυακό τόπο:http://www.culturalpoliey.info(last access 13/01/2007)
***

Γενικά να αναφέρεστε σε έγκυρες πηγές και επιστημονικά περιοδικά ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αποφύγετε αναφορές σε έντυπα που είτε είναι ανώνυμες, είτε προέρχονται από μη
έγκυρες και αξιόπιστες πηγές.
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Βιβλιογραφία


http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/education/dokimes/enotita_c1/ind
ex.html



http://translate.google.com/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=
http://en.wikipedia.org/wiki/Metabibliograph



http://www.scribd.com/doc/68751386/The-Harvard-System



http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/education/dokimes/enotita_c1/ind
ex.html



http://www.lc.unsw.edu.au/onlib/ref_apa.html
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