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Τι είναι η Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων
μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
(HEAL-Link)
Τα αποτελέσματα μιας ερευνητικής δραστηριότητας, εφόσον κρίνονται άξια
δημοσίευσης από την επιστημονική κοινότητα, δημοσιεύονται κατά κύριο λόγο σε
επιστημονικά περιοδικά. Επομένως, η πρόσβαση σε αυτά κρίνεται σημαντική για τον
κάθε ερευνητή που χρειάζεται επικαιροποιημένη και έγκυρη πληροφόρηση. Οι
οργανισμοί-διαθέτες που παρέχουν την πρόσβαση στα επιστημονικά περιοδικά
συνήθως χρεώνουν αρκετά μεγάλα ποσά, είτε η πρόσβαση αφορά σε ένα μόνο άρθρο
είτε είναι συνδρομή σε τίτλο περιοδικού.
Στην Ελλάδα ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link),
μεταξύ άλλων, έχει μεριμνήσει για όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα και προσφέρει
δωρεάν τη δυνατότητα πρόσβασης σε άρθρα επιλεγμένων επιστημονικών περιοδικών,
με τους διαθέτες των οποίων έχει συνάψει συμβάσεις. Πλέον, μέσω της πιλοτικής
λειτουργίας της Υπηρεσίας Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων,
επεκτείνει την πρόσβαση πέρα από τα όρια των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και
μπορούν και οι χρήστες και άλλων δημοσίων υπηρεσιών, όπως των Δημοσίων
Βιβλιοθηκών, να έχουν πρόσβαση σε αυτήν την επιστημονική πληροφόρηση.

Πώς εντοπίζω το άρθρο που χρειάζομαι για την έρευνα ή την εργασία
μου;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εντοπίσω το άρθρο ή τα άρθρα που θα
χρησιμοποιήσω για να τεκμηριώσω επιστημονικά τις θέσεις μου στο πλαίσιο
εκπόνησης της επιστημονικής έρευνας ή εργασίας μου:
• Τα στοιχεία του άρθρου περιέχονται σε βιβλιογραφία που έχει δοθεί από τον
επιβλέποντα καθηγητή.
• Τα στοιχεία του άρθρου περιέχονται σε βιβλιογραφία άλλης δημοσίευσης.
• Εντοπίζω το άρθρο μέσω αναζήτησης στο Διαδίκτυο. Διαδεδομένα εργαλεία
αναζήτησης είναι το Google (https://www.google.gr/) και το Google Scholar
(http://scholar.google.gr/), που περιορίζει την αναζήτηση σε επιστημονικές
δημοσιεύσεις.
• Εντοπίζω το άρθρο μέσω αναζήτησης ή πλοήγησης στην ιστοσελίδα του
επιστημονικού περιοδικού που με ενδιαφέρει.
• Εντοπίζω το άρθρο μέσω της ιστοσελίδας του Heal-Link για τα ηλεκτρονικά
περιοδικά (http://www.heal-link.gr/journals/). (Για οδηγίες, βλ. την αμέσως
επόμενη ενότητα)
Σε κάθε περίπτωση και αφού εντοπίσω το άρθρο που με ενδιαφέρει, πρέπει να ελέγξω
εάν μπορώ να έχω πρόσβαση σε αυτό. Εάν το άρθρο δεν προέρχεται από περιοδικό
που είναι Open Access (δηλαδή παρέχεται δωρεάν), πρέπει να ελέγξω εάν παρέχεται
μέσω της Υπηρεσίας Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link.
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Οδηγίες εντοπισμού άρθρου σε επιστημονικά περιοδικά που
διατίθενται μέσω του HEAL-Link
Διαδικασία αναζήτησης
Από την κεντρική σελίδα του HEAL-Link (http://www.heal-link.gr/) επιλέγουμε το
σύνδεσμο Ηλεκτρονικές πηγές (http://www.heal-link.gr/journals/).
Στην καινούρια σελίδα έχουμε δύο επιλογές:
1. Να πλοηγηθούμε στον κατάλογο των ηλεκτρονικών περιοδικών
αλφαβητικά (http://www.heal-link.gr/journals/alphasearch.jsp) ή
θεματικά (http://www.heal-link.gr/journals/catsearch.jsp)

2. Στο πλαίσιο της Γρήγορης Αναζήτησης μπορούμε να εισαγάγουμε όρους
αναζήτησης για να εντοπίσουμε τον τίτλο του περιοδικού που μας ενδιαφέρει.
Οι όροι πρέπει να πληκτρολογούνται στα αγγλικά, καθώς η αναζήτηση γίνεται
σε ξενόγλωσσα περιοδικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: η αναζήτηση γίνεται στους τίτλους
και τα θέματα των περιοδικών και όχι των άρθρων1.

Διαδικασία ανάκτησης
Εφόσον η αναζήτηση ήταν επιτυχής εμφανίζονται τα αποτελέσματα, δηλαδή οι τίτλοι
των περιοδικών. Δίπλα από τον τίτλο του κάθε περιοδικού αναγράφεται ο διαθέτης
του καθώς και τα έτη, τα τεύχη των οποίων είναι διαθέσιμα για δωρεάν πρόσβαση και
άρα για παραγγελία. Η ανοιχτή ημερομηνία σημαίνει ότι είναι διαθέσιμο μέχρι και το
τρέχον τεύχος. Για παράδειγμα, τα άρθρα του περιοδικού The Albatross είναι
1

Η διευκρίνιση κρίνεται σημαντική, καθώς τα θέματα των περιοδικών είναι πολύ πιο γενικά από τα
θέματα των άρθρων που περιέχονται σε αυτά. Έτσι για παράδειγμα, εάν ψάχνω άρθρα σχετικά με την
αντιμετώπιση των παιδιών με αυτισμό στην προσχολική εκπαίδευση, δεν μπορώ να εισαγάγω όλους
αυτούς τους όρους στο πλαίσιο αναζήτησης, γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχει κάποιο
περιοδικό που ασχολείται αποκλειστικά με αυτή τη θεματολογία.
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διαθέσιμα από το πρώτο τεύχος του 2011 μέχρι και το τρέχον, ενώ τα άρθρα του
περιοδικού Agro-Ecosystems είναι διαθέσιμα για τα έτη 1974-1983. *** Η
πληροφορία αυτή είναι πολύ χρήσιμη, γιατί υπάρχει περίπτωση το άρθρο που μας
ενδιαφέρει να βρίσκεται σε τεύχος στο οποίο δεν έχουμε πρόσβαση, άρα είναι
άσκοπο να κάνουμε αίτηση παραγγελίας άρθρου.***
Albatross, The

DOAJ (Directory of Open
Access Journals)

(2011 - )

Agro-Ecosystems (incorporated into
Agriculture, Ecosystems & Environment)

Elsevier (ScienceDirect)

(1974 - 1983)

Εάν πατήσουμε πάνω στο σύνδεσμο του τίτλου του περιοδικού θα μεταφερθούμε στα
περιεχόμενά του, εφόσον το επιτρέπει ο διαθέτης (οι περισσότεροι διαθέτες δίνουν
αυτή τη δυνατότητα). Εάν δεν το επιτρέπει ο διαθέτης, μπορούμε να βρούμε το
περιοδικό μέσω μιας μηχανής αναζήτησης (π.χ. Google) κι απ’ ευθείας από τη σελίδα
του να πλοηγηθούμε στα περιεχόμενά του.
Με βάση τη χρονολογία δημοσίευσης του άρθρου που μας ενδιαφέρει, ελέγχουμε εάν
αυτό περιλαμβάνεται σε τεύχος που έχουμε πρόσβαση μέσω του HEAL-Link. Εάν
ισχύει η παραπάνω παράμετρος, σημειώνουμε τον τίτλο του άρθρου, το συγγραφέα
του άρθρου, τον τίτλο του περιοδικού, την αρίθμηση του τεύχους όπου βρήκαμε το
άρθρο και τις σελίδες, π.χ. “An evaluation of agriculture, forestry and agroforestry
practices in a moderately alkali soil in northwestern India” / G. Singh, N. T. Singh, J.
C. Dagar, H. Singh, V. P. Sharma Στο Agroforestry Systems, Vol. 37, No. 3 (6-1997),
pp. 279-295.

Παραγγελία άρθρου στη Βιβλιοθήκη μου
Εφόσον γνωρίζω πλέον τα στοιχεία του άρθρου που χρειάζομαι καθώς και ότι αυτό
είναι προσβάσιμο μέσω του HEAL-Link, μπορώ να κάνω αίτημα προς τη Βιβλιοθήκη
μου, συμπληρώνοντας τη φόρμα παραγγελίας.
Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης παραλαμβάνει την αίτηση και την προωθεί στο HealLink. Συνήθως, σε λίγες ώρες το αίτημα έχει διεκπεραιωθεί και το άρθρο
αποστέλλεται στη Βιβλιοθήκη. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης εκτυπώνει το άρθρο
και το παραδίδει στον τελικό χρήστη, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να το
χρησιμοποιήσει για αποκλειστικά προσωπικές ερευνητικές ανάγκες.
Σε κάθε περίπτωση και για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να
απευθύνεστε πάντα στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

