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Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ενεργή συνδρομή (έως το τέλους του 2020) στα
ακόλουθα ηλεκτρονικά περιοδικά:

American Anthropologist [1]
American Journal of Archaeology [2]
Annals of Mathematics - Second Series [3]
Annals of Probability [4]
Annals of Statistics [5]
Annual Review of Anthropology [6]
Design Issues [7]
Design Journal [8]
Design for Health [9]
Harvard Business Review [10]
Journal of Differential Geomety [11]
Journal of Educational Research [12]
Journal of Environmental Education [13]
Information Design Journal [14]
Interfaces [15]
Management Science [16]
Proceedings of the American Mathematical Society [17]
SIAM Journal on Mathematical Analysis [18]
Transactions of the American Mathematical Society [19]
Ο έλεγχος πρόσβασης γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων απευθείας από τους εκδότες.
Επιπρόσθετα, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), έχει πρόσβαση σε έναν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών
περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, από τις οποίες οι χρήστες
μπορούν να ανακτήσουν το πλήρες κείμενο του άρθρου που τους ενδιαφέρει.
Η πρόσβαση παρέχεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συνδέσμου, στη διεύθυνση
http://www.heal-link.gr [20]. Ο έλεγχος πρόσβασης γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων
απευθείας από τους εκδότες. Σε ορισμένους εκδότες υποστηρίζεται η υποδομή πιστοποίησης και
εξουσιοδότησης (AAI) μέσω του λογισμικού shibboleth.
Η νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας εφαρμόζεται για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις με τον ίδιο
τρόπο που εφαρμόζεται για τις έντυπες. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Αποδέχεστε τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και
Συγγενικών Δικαιωμάτων (Ν. 2121/93, Ν. 3049/2002 άρθρο 14 και Ν. 3057/2002 άρθρο 81)
και ότι απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή εκτύπωση όλου του περιεχομένου των
τευχών των περιοδικών και των βιβλίων.
Δηλώνετε υπεύθυνα ότι τα τεκμήρια θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για προσωπική σας
μελέτη ή έρευνα.
Η πρόσβαση στην αλφαβητική λίστα των συνδρομών των ηλεκτρονικών περιοδικών με βάση τον
τίτλο του περιοδικού, στη λίστα των συνδρομών των ηλεκτρονικών περιοδικών με βάση τις
Θεματικές κατηγορίες του LLC (Law Library of Congress) και στον κατάλογο των εκδοτών με τους
οποίους έχει συμφωνίες ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) παρέχεται
μέσω της σχετικής ιστοσελίδας της HEAL-Link:
Ηλεκτρονικά περιοδικά ανά τίτλο [21]
Ηλεκτρονικά περιοδικά ανά θέμα [22]
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Ηλεκτρονικά περιοδικά ανά εκδότη/διαθέτη [23]

Τύπος Πηγής:
ηλεκτρονικά περιοδικά [24]
ηλεκτρονική [25]
πηγή πλήρους κειμένου [26]

Έλεγχος πρόσβασης:
αναγνώριση ΙΡ [27]

Source URL (modified on 26/10/2020 - 10:24):https://portal.lib.aegean.gr/el/node/3038
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