ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Τα κείμενα πρέπει να δημοσιεύονται για πρώτη φορά. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης να έχουν
ουσιαστικές τροποποιήσεις.
Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 4000 λέξεις, θα
πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα ή ευανάγνωστα χειρόγραφα και να περιλαμβάνουν: τίτλο
άρθρου, όνομα και τίτλο συγγραφέα, μικρή περίληψη (έως 150 λέξεις) ή σχόλιο που αναφέρεται
στους κεντρικούς άξονες του περιεχομένου καθώς και λέξεις κλειδιά, βιβλιογραφία.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρέπει να αναφέρεται:





Το επώνυμο και όνομα (ή αρχικά), του ή των συγγραφέων.
Η χρονολογία που πρωτοεκδόθηκε το κείμενο (ή η αναθεωρημένη μορφή του).
Ο τίτλος του βιβλίου (ή του άρθρου).
Η πόλη και ο εκδοτικός οίκος (ή προκειμένου για περιοδικά, το όνομα του περιοδικού, ο
αριθμός τεύχους και η χρονολογία).

Αν πρόκειται για μετάφραση βιβλίου θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του βιβλίου
(πρωτότυπου), από το οποίο έγινε η μετάφραση (όπως περιγράφεται παραπάνω), καθώς και τα
στοιχεία της μετάφρασης, δηλ. γλώσσα (πχ. ελληνική μετάφραση), ο μεταφρασμένος τίτλος του
βιβλίου, η πόλη, η χρονολογία και ο εκδοτικός οίκος.
Αν πρόκειται για άρθρο που περιέχεται σε βιβλίο επιμέλειας διαφόρων άρθρων διαφορετικών
συγγραφέων ("edition"), θα πρέπει να αναφέρεται:
1.
2.
3.
4.

Επώνυμο και όνομα του ή των συγγραφέων του άρθρου.
Η χρονολογία πρωτοέκδοσης του βιβλίου.
Ο τίτλος του βιβλίου όπου εμπεριέχεται το άρθρο.
Το επώνυμο και όνομα του ή των επιμελητών (editors), του βιβλίου με την αντίστοιχη
ένδειξη "επιμελ." ή "edit.".
5. Η πόλη και ο εκδοτικός οίκος.
Ακολουθούν παραδείγματα ενδεικτικά του τρόπου παράθεσης της βιβλιογραφίας:
Για βιβλίο ενός ή περισσότερων συγγραφέων
πχ. Mosey, A.C. (1986), "Psychosocial Components of Occupational Therapy", New York:
Raven Press.
Για περιοδικά
πχ. Wood, W. (1995), "Weaving the Warp and Weft of Occupational Therapy: An Art and
Science for All Times", The American Journal of Occupational Therapy, 49, 1995.
Για μετάφραση βιβλίου
πχ. Storr, A. (1976), "The Dynamics of Creation", London: Penguin/Pelican Books. Ελλην.
μεταφρ.: "Η Δυναμική της Δημιουργίας", Αθήνα 1991, εκδ. Κάλβος.
Για βιβλίο επιμέλειας άρθρων
πχ. Τσιάντης, Γ., Μανωλόπουλος, Σ. (επιμελ.), (1987), "Σύγχρονα θέματα
Παιδοψυχιατρικής", Αθήνα: εκδ. Καστανιώτη, τόμος 1ος.
Για άρθρο που περιέχεται σε βιβλίο επιμέλειας (edition)
πχ. Snow, T.L., Rogers, J.C. (1985), "Dysfunctional Older Adults" in "A Model Of Human
Occupation", Kielhofner, G. (edit.), Baltimore: Williams & Wilkins.

