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Η ProQuest βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να προσφέρει στα μέλη του ΣΕΑΒ την δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα 

μίνι-συνεργατικό σχήμα υπό την αιγίδα του ΣΕΑΒ στην ProQuest One Literature η οποία καλύπτει μία σειρά θεματικών 

κατηγοριών ξεκινώντας από την παγκόσμια λογοτεχνία, τις τέχνες, την εκπαίδευση και τις κλασσικές σπουδές και φτάνοντας σε 

φιλοσοφία, γλωσσολογία, θρησκείες και παγκόσμια ιστορία και σε πολλές διαφορετικές μορφές και τύπους περιεχομένου.

Η πηγή αυτή δύναται να προσφερθεί σε δοκιμαστική περίοδο ενώ έχουμε αποστείλει και ένα αρχείο με την λίστα των τίτλων 

που περιέχονται.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Γκανάτσιος

Account Manager Italy, Greece, Cyprus & Malta 

ProQuest



Η ProQuest One Literature είναι ο ιδανικός προορισμός για όλες τις πτυχές της βιβλιογραφικής έρευνας, της διδασκαλίας και 

της μάθησης, παρέχοντας τα καλύτερα εργαλεία και περιεχόμενο που διατίθενται στην αγορά για να υποστηρίξει τη σημερινή 

μελέτη της λογοτεχνίας και συναφών γνωστικών αντικειμένων. 

Αυτή η συνεχώς αυξανόμενη συλλογή βοηθά τους χρήστες να χρησιμοποιούν τις ποικίλες πηγές της και σε διαφορετικά 

μορφότυπα που χρειάζονται προκειμένου να εξετάσουν λογοτεχνικά θέματα και τάσεις, για την έρευνά τους. 

Με εξειδικευμένα εργαλεία και θεματικά ευρετήρια που επικεντρώνονται σε συγγραφείς, έργα και λογοτεχνικά κινήματα, η 

ProQuest One Literature υποστηρίζει μια πιο σύγχρονη προσέγγιση της λογοτεχνικής έρευνας για να εξυπηρετήσει τις 

μοναδικές ερευνητικές και μαθησιακές ανάγκες των λογοτεχνών και των φοιτητών.



Γιατί ProQuest One Literature;

Diverse & rich 
content

Community
Centric

Multi-format & 
discipline 
specific

Γιατί καλύπτει όλες τις πτυχές της βιβλιογραφικής έρευνας, της διδασκαλίας και 
της μάθησης, παρέχοντας τα καλύτερα εργαλεία και διαθέσιμο περιεχόμενο στην 
αγορά για να υποστηρίξει τη σημερινή μελέτη της λογοτεχνίας.

Από την ακαδημαϊκή 
κοινότητα, για την 

ακαδημαϊκή κοινότητα

Ποικιλία 
συγγραφέων και 

έργων

Ποικιλομορφία σε 
περιεχόμενο και 

γνωστικούς τομείς



ProQuest One Literature – Επισκόπηση 

Πρωτογενή  Έργα
Περιοδικά πλήρους κειμένου

500.000 έργα, ποιήματα και πεζογραφίες που 
αντιπροσωπεύουν το λογοτεχνικό εύρος σε 1.000 
χρόνια.

Διατριβές 

Ποικίλες φωνές Ιστορικές επικρίσεις

Αναφορικές εργασίες

Video και Audio

150.000 δυσεύρετα πρωταρχικά κείμενα από 
λιγότερο γνωστούς συγγραφείς, πέρα από τη 
δυτική λογοτεχνία.

1.300 videos και 1.000 audio tracks 
παραστάσεων and συνεντεύξεων με 
συγγραφείς.

18.000 εγκυκλοπαίδειες, 
συνοδευτικές εργασίες
και λεξικά παρέχουν το υπόβαθρο και 
το πλαίσιο.

1.200 λογοτεχνικά περιοδικά, δελτία, κριτικές και 
διεπιστημονικές δημοσιεύσεις προσφέρουν σύγχρονη 
κριτική.

20.000 πηγές ιστορικής λογοτεχνικής 
κριτικής καλύπτουν τους δημιουργούς από 
τον 17ο έως τον 21ο αιώνα.

14.000 διδακτορικές διατριβές 
προσφέρουν επιστημονική παραγωγή 
σε αναδυόμενα λογοτεχνικά θέματα 
με πλούσιες παραπομπές αναφοράς.

2.000 ebooks παρέχουν σε βάθος 
κριτική ανάλυση πρωτογενών 
έργων και βιογραφίες 
συγγραφέων.

Ηλεκτρονικά βιβλία

Discipline-specific, multi-format experience


