
 
➔ Google Scholar και PubMed 

(απαιτούνται α) σύνδεση vpn και β) 

οι παρακάτω ρυθμίσεις για το 

άνοιγμα του πλήρους κειμένου) 

Αν δουλεύετε στο περιβάλλον αναζήτησης 

της Google Scholar, μπορείτε να 

ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα προβολής 

όλων των συνδρομητικών πηγών της 

βιβλιοθήκης (fulltext) 

https://scholar.google.com → από τις 3 

γραμμές (πάνω αριστερά) → Ρυθμίσεις → 

Σύνδεσμοι Βιβλιοθήκης → Aristotle University 

of Thessaloniki (επιλογή και των 2) → 

Αποθήκευση.  Στο εξής στα αποτελέσματα 

αναζήτησης θα έχετε την ένδειξη 

fulltext@AUTh.library και θα διακρίνετε 

άμεσα τις συνδρομητικές πηγές της 

βιβλιοθήκης.  

Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση στη 

μεγαλύτερη βάση βιοϊατρικής αρθρογραφίας 

PubMed «ανοίγοντας» όλα τα συνδρομητικά 

άρθρα της βιβλιοθήκης μέσω του library 

key extension. Το κατεβάζετε (από Chrome 

ή Mozilla) και δηλώνετε κατά την 

εγκατάσταση το όνομα της βιβλιοθήκης 

(Aristotle University of Thessaloniki). Από τη 

στιγμή της ενεργοποίησης και κάθε φορά που 

θα κάνετε αναζήτηση 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ θα 

εμφανίζεται στα αποτελέσματα το σύμβολο 

Libkey Nomad με το οποίο θα 

«ανοίγετε» άμεσα το περιεχόμενο 

των συνδρομών της βιβλιοθήκης  

 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

→Ευρετήριο ή αναζήτηση 

Αλφαβητικός κατάλογος ξενόγλωσσων 

ηλεκτρονικών περιοδικών (eJournal Portal-

360 Link) Μπορείτε να δείτε όλα τα ηλεκτρονικά 
περιοδικά της βιβλιοθήκης και να ξεφυλλίσετε 

τεύχη και τόμους. 
https://www.lib.auth.gr/el/ejournal-
portal    

Με ακριβή τίτλο άρθρου μπορείτε να 

αναζητήσετε απευθείας στο summon 
(search.lib.auth.gr → άρθρα, περιοδικά) ή στο 

Google Scholar έχοντας κάνει τη σχετική 

ρύθμιση που προαναφέρθηκε. Παράδειγμα: 

Hoffman, M. D. (2021). Preventing Casualties in 
Ultramarathons. Sports medicine (Auckland), 
51(8), pp. 1599-1600. doi:10.1007/s40279-021-
01513-x). 

→Προσωπικά εργαλεία 

BROWZINE (λίστα περιοδικών) 

Μπορείτε να κάνετε το δικό σας ράφι περιοδικών 
με το εργαλείο Browzine! Είναι διαθέσιμο και ως 

εφαρμογή app (ios, android) 
Εγγράφεστε και κάνετε αναζήτηση για περιοδικά 

φυσικής αγωγής με λέξεις κλειδιά (π.χ. sports, 

physical education, sports medicine, biokinetics 
-δεν έχει έτοιμη θεματική κατηγορία). 

Δημιουργείτε ράφια περιοδικών του 
επιστημονικού σας ενδιαφέροντος (add to my 

bookshelf) καθώς και λίστες άρθρων. Μπορείτε 

να λαμβάνετε αντίστοιχες ενημερώσεις (νέων 
τευχών ή άρθρων) . 

https://browzine.com/libraries/1717/subjects  
 
Mendeley (προσωπική βάση βιβλιογραφίας) 

Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία «Εκπαίδευση 

Χρηστών» για να παρακολουθήσετε σχετικό 
σεμινάριο ltraining@lib.auth.gr   

 

 

 

 

 
www.phed.auth.gr → 

Φοιτητικά  → Βιβλιοθήκη 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ 
EMAIL: library@phed.auth.gr 

T. 2310 992244-992245 

 

 

«ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  

ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 

ΠΗΓΕΣ» 
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ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ, ΤΙ;  

Με αυτό το φυλλάδιο θα προχωρήσετε 

από την αναζήτηση και τον εντοπισμό 

βιβλίων στη βιβλιοθήκη 

(search.lib.auth.gr → Κατάλογος), σε 

διεθνείς βάσεις επιστημονικής 

βιβλιογραφίας και σε μεγάλους 

εκδότες/διαθέτες που χρησιμοποιούν 

ακαδημαϊκοί, ερευνητές και φοιτητές 

από όλο τον κόσμο. Το υλικό που θα 

βρείτε είναι διαθέσιμο κυρίως στην 

αγγλική γλώσσα και μπορείτε να το 

ερευνήσετε με διαφορετικούς τρόπους 

(π.χ. ανά πηγή/υπηρεσία/ εκδότη (π.χ. 

(μέσω heal-link), με χρήση διαφόρων 

εργαλείων της βιβλιοθήκης (summon) ή 

και μέσω μηχανών αναζήτησης (π.χ. 

google scholar).  

Πρόσβαση 

Για να μπείτε στο περιεχόμενο άρθρων, 

βιβλίων κ.ά. και να τα βρείτε σε πλήρη 

μορφή (pdf) πρέπει α) να βρίσκεστε 

εντός πανεπιστημιούπολης ή β) να 

κάνετε χρήση VPN ή απομακρυσμένης 

επιφάνειας εργασίας  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    

Μέσω Summon (search.lib.auth.gr) 

→ άρθρα, περιοδικά Περιέχει τις 

συνδρομές της Κεντρικής  

 

  

 

Βιβλιοθήκης και του HEAL-Link (βιβλία, 

άρθρα, διατριβές, εφημερίδες κ.ά). 

Μπορείτε να περιορίσετε στη μορφή, τη 

θεματική περιοχή και το έτος δημοσίευσης. 

Μέσω Heal-link (https://www.heal-

link.gr/)   

Περιέχει τις συνδρομές του Συνδέσμου 

Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

(ηλεκτρονικά βιβλία και άρθρα 

επιστημονικών περιοδικών μεγάλων 

εκδοτών όπως Elsevier, Springer, Wiley, 

Taylor and Francis κ.ά.). 

Για να περιηγηθείτε σε περιοδικά φυσικής 

αγωγής επιλέγετε «Ηλεκτρονικές 

πηγές → ηλεκτρονικά περιοδικά ανά 

θέμα» Recreation and leisure (44 τίτλοι) 

/ Sciences → Human anatomy (15 τίτλοι) 

/ Medicine.  

Για να περιηγηθείτε σε ηλεκτρονικά βιβλία 

φυσικής αγωγής θεματικά (search.heal-

link.gr → «Βρείτε περισσότερα» 

(περιήγηση στον κατάλογο) → θέμα 

(Αλφαβητικά) → Sports, Sports 

Medicine, Sports—Sociological aspects ή 

Medicine ή Rehabilitation κ.ο.κ. 

Για να αναζητήσετε με λέξεις – κλειδιά 

σε όλες τις θεματικές κατηγορίες μαζί 

→ https://search.heal-link.gr/ 

 

 

 

  

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ… 

➔ Μεμονωμένους εκδότες (μέσω 

heal-link) 

Επιλέξτε από το https://search.heal-link.gr το 

όνομά του εκδότη/διαθέτη (π.χ. → Springer) 

➔ Διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις  

Scopus (Elsevier) και Web of Science Είναι 

βάσεις που αλληλοσυμπληρώνονται. Περιέχουν 

περιλήψεις και παραπομπές έγκριτων 

επιστημονικών περιοδικών). Όπου υπάρχει 

συνδρομή από την Κεντρική βιβλιοθήκη ή το 

HEAL-Link εντοπίζετε και το πλήρες κείμενο. 

Επιπλέον για τους συγγραφείς οι δύο υπηρεσίες 

βοηθούν στο υπολογισμό του δείκτη απήχησης 

των δημοσιεύσεών τους (h-index). 

https://www.scopus.com και 

https://www.webofscience.com  

➔ Μεταπτυχιακές και διδακτορικές 

διατριβές από όλο τον κόσμο (πλήρες 

κείμενο από το 1997> ProQuest 

Dissertations & Theses Global 

https://www.proquest.com/  

➔ Διδακτορικές διατριβές που 

εκπονήθηκαν στην Ελλάδα 

https://www.didaktorika.gr/eadd/  

➔ Πτυχιακές, μεταπτυχιακές και 

διδακτορικές διατριβές ΑΠΘ 

http://ikee.lib.auth.gr/collection/Theses

?ln=el  
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