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There are no translations available.
Προκαταρκτική χρήσιμη πληροφορία: Για να μπορέσετε να κάνετε καλύτερα τη
βιβλιογραφική σας έρευνα σκόπιμο είναι να προμηθευτείτε από την Μηχανοργάνωση του
Παντείου τους σχετικούς κωδικούς. Έτισ θα έχετε τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε
πολλές βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.

Πολλά χρήσιμα εισαγωγικά και εξειδικευμένα βιβλία υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη και πρέπει να
τα αναζητήσετε με τις κατάλληλες λέξεις κλειδιά, τις λεγόμενες κλειδολέξεις ή κλείδες
στη ηλ. μηχανή αναζήτησης του ιστότοπού της (OPACIAL) για βιβλία.

Τα βιβλία, ειδικά όταν είναι γενικά ή εισαγωγικά δεν θα σας αποκαλύψουν από μόνα τους
αυτά τα ειδικότερα ζητήματα που σας ενδιαφέρουν. Πρέπει να κάνετε εσωτερική
αναζήτηση. Η αναζήτηση αυτή γίνεται στο subject Index των βιβλίων που συνήθως
περιέχουν στο τέλος με λέξεις κλειδιά που γνωρίζετε ή άλλες που σας φαίνονται σχετικές.
Μπορεί να βοηθά επίσης το όνομα κάποιου ερευνητή που ασχολείται με το θέμα οπότε
κανείς κοιτά στο name Index.

Για αναζήτηση άρθρων πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε κλειδολέξεις στις ηλ. βάσεις
αναζήτησης της βιβλιοθήκης ή συνδυασμούς κλειδολέξεων με τα συνδετικά ΑΝD ή ΟR ή και
φράσεις π.χ. intimate AND relationship ή intimate relationship.

Τα άρθρα , που είναι ότι πιο σημαντικό για τη συγγραφή μιας έρευνας εφόσον περιέχουν τα
πρωτότυπα ευρήματα, ότι πιο πρόσφατο και θεωρίες που υποβάλλονται σε εμπειρική
δοκιμασία, πρέπει να αναζητηθούν στις Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων της ηλεκτρονικής
σελίδας της βιβλιοθήκης όπως στο Scopus, στο ISI και στο Psycinfo. Την αναζήτηση, για να
σας επιτραπεί πρόσβαση στα άρθρα (που και πάλι δεν είναι δεδομένη) πρέπει να
πραγματοποιήσετε μέσα από τους υπολογιστές της βιβλιοθήκης μας (όχι από το σπίτι)
αλλιώςστην καλύτερη περίπτωση θα έχετε μόνο τις περιλήψεις. Βεβαίως, οι περιλήψεις
(abstracts) είινα πολύ χρήσιμες γιατί μας δίνουν μία αδρή ιδέα των περιεχομένων ενός
άρθρου ώστε να κρίνουμε εάν σας ενδιαφέρει.

Τα άρθρα που σας ενδιαφέρουν εάν ερευνάτε από την βιβλιοθήκη μπορεί να σας επιτραπεί
να τα κατεβάσετε από την ίδια τη μηχανή αναζήτησης που τα εντοπίσατε. Διαφορετικά θα
πρέπει να δοκιμάσετε να βάλετε τα στοιχεία του άρθρου ή στο JSTOR ή στο ΗΕΑLINK, που
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επίσης θα βρείτε στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης μας μήπως διατίθενται. Εναλλακτικά
αναζητήστε τα στις γενικές μηχανές του διαδικτύου (google, goodle academic, bing κλπ.) .

Εναλλακτικά και συμπληρωματικά κάθε είδους αναζήτηση (κυρίως όμως άρθρου) δοκιμάστε
και τις «Διασυνδέσεις» του παρόντος ιστότοπου (π.χ. διεθνή «εργαστήρια» διαπροσωπικών
σχέσεων κλπ.) ή τις ιστοσελίδες του μαθήματος Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων.
Κάποια άρθρα ή κεφάλαια είναι δυνατόν να τα κατεβάσετε κάνοντας κλικ πάνω τους.

Ηλεκτρονική αναζήτηση φυσικά μπορείτε να δοκιμάσετε σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων
σας είναι γνωστή και προσβάσιμη. Ωστόσο θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στην
επιλογή των άρθρων ή βιβλίων που ανακύπτουν, όχι μόνο ως προς την σχετικότητα με το
θέμα σας αλλά ως προς την εγκυρότητάς τους η οποία συνήθως είναι συνισταμένη του
ακαδημαϊκού επιπέδου των συγγραφέων-επιμελητών (εάν είναι γνωστοί ακαδημαϊκοί και
ερευνητές στο συγκεκριμένο χώρο και –εφόσον πρόκειται για άρθρα— εάν προέρχονται
από "peer reviewed journals", δηλαδή από επιστημονικά περιοδικά τα οποία προκειμένου να
δημοσιεύσουν μία εργασία την υποβάλλουν πρώτα σε κρίση σε αξιολογητές προερχόμενους
από ομοειδή επιστημονικό χώρο και περιοχή. Συνήθως τα περιοδικά αυτά αποτελούν το
βήμα δημοσιοποίησης των ερευνών τις οποίες διεξάγουν τα μέλη επιστημονικών εταιριών
(π.χ της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας-ΕΛΨΕ, της American Psychological
Association-APA κ.α.

Θυμηθείτε για κάθε άρθρο χρειάζεστε ΠΑΝΤΑ συγγραφείς, έτος, τίτλο άρθρο, τίτλο
περιοδικού, σελίδες. Χωρίς αυτά δεν μπορείτε να παραπέμψετε σε ένα άρθρο ούτε να το
αναζητήσετε αποτελεσματικά

Εάν δεν βρίσκετε ένα άρθρο υπάρχει πάντα η δυνατότητα εντοπισμού του στις συλλογές
περιοδικών της ίδιας της βιβλιοθήκης μας, σε άλλες βιβλιοθήκες στην Αθήνα ή στην Ελλάδα
(υπάρχει σχετική μηχανή αναζήτησης στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης που σας λέει που
υπάρχουν ποια ξένα περιοδικά)…στην περίπτωση που υπάρχουν κάπου κοντά μπορείτε
λοιπόν να τα βρείτε μόνοι σας. Σε δυσκολότερες περιπτώσεις μπορούν να παραγγελθούν
άρθρα από άλλες βιβλιοθήκες της Ελλάδας ή του εξωτερικού, μέσω της βιβλιοθήκης με το
ανάλογο κόστος…

Σε άλλα σημεία σας δίνω τίτλους βιβλίων και άρθρων ή και τα ίδια τα άρθρα αλλά και
κλείδες ηλεκτρονικής αναζήτησης για να αρχίσετε ευκολότερα την έρευνα σας σε μία από
τις περιοχές της εργαστηριακής άσκησής σας ενώ για τις άλλες σας δίνω μόνο τις κλείδες
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των άρθρων ή κεφαλαίων που ήδη διαθέτετε. Σημειώνω ότι κλείδες μπορείτε να εντοπίσετε
και μόνοι σας ανάλογα με το συγκεκριμένο θέμα σας από τη βιβλιογραφία (τους τίτλους και
τις περιλήψεις- abstracts).

Κατεβάστε και μελετήστε και χρησιμοποιήστε συμβουλευτικά τον "Οδηγό βιβλιογραφικής
έρευνας και συγγραφής εργασιών"
της Χ. Κανάκη, Ph.D., βιβλιοθηκονόμου της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου

Παράκληση! Μη δανείζεστε βιβλία από τη Βιβλιοθήκη μας για περισσότερες από
τρεις ημέρες
ώστε
να έχουν και άλλοι συμφοιτητές σας την ευκαιρία
να χρησιμοποιήσουν το ίδιο βιβλίο!
Δυστυχώς η βιβλιοθήκη δεν διαθέτει πολλαπλά αντίτυπα για κάθε βιβλίο.
Ερευνήστε το βιβλίο, φωτοτυπήστε ό,τι χρειάζεστε και επιστρέψετε το.
Εάν είναι αναγκαίο ξαναδανειστήτε το αργότερα!
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