
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ 

Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

1. Θέμα βιβλίου 

1.1. Που σκοπεύει ο/η συγγραφέας; 

1.2. Γιατί έγραψε το βιβλίο; 

1.3. Ποιες πλευρές του θέματος/προβλήματος θέλει να αναδείξει και γιατί; 

1.4. Παρουσιάζει νέα στοιχεία; 

1.5. Παρουσιάζει ένα νέο ερμηνευτικό πλαίσιο; 

1.6. Ανταποκρίνονται τα αποτελέσματα στις προθέσεις του συγγραφέα; 

 

2. Τρόπος εργασίας 

2.1. Με ποιο τρόπο έφερε εις πέρας το σχέδιό του; 

2.2. Στηρίχθηκε σε νέες αρχειακές πηγές και σε πλούσια ενημερωμένη βιβλιογραφία; 

2.3. Ανταποκρίνεται η μελέτη και ο τρόπος εργασίας στην επιστημονική δεοντολογία; 

 

3. Τελική κρίση 

3.1. Άξιζε τον κόπο αυτή η προσπάθεια; 

3.2. Είναι σημαντικό το θέμα, τα νέα στοιχεία ή οι ερμηνείες που προτείνει ο/η συγγραφέας; 

 

Β. ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ – ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗΣ 

1. Άρχισε να γράφεις μετά την πρώτη ανάγνωση του βιβλίου. Έχε στο νου σου, καθώς 

διαβάζεις, τα παραπάνω ερωτήματα. Κράτησε μερικές σημειώσεις. Μη γράφεις αμέσως. 

Βιβλιοπαρουσίαση δεν είναι να γράψεις μια περίληψη του βιβλίου με άλλα λόγια. 
2. Μετά την πρώτη ανάγνωση άρχισε να γράφεις. 
3. Συγκέντρωσε επιγραμματικές αναφορές σε άλλα βιβλία, που γνωρίζεις, πάνω στο θέμα. 
4. Κάνε ένα κατάλογο των θεμάτων που περιλαμβάνει το βιβλίο και ιεράρχησέ τα. Σημείωσε 

αυτά που ενδιαφέρουν εσένα ή όσα θέλεις να υποδείξεις στους αναγνώστες σου. 
 

Γ. ΚΡΙΝΕ 

1. Πόσο σχετικό είναι το υλικό αυτό με το υπό έρευνα ζήτημα; 
2. Μήπως είναι ανεπαρκές; Μήπως πλατιάζει μιλώντας για άσχετα πράγματα; 
3. Είναι αξιόπιστα τα στοιχεία που παραθέτει; 
4. Ερμηνεύονται σωστά οι πηγές ή μήπως υπάρχει δυνατότητα και άλλων ερμηνειών που, 

ενδεχομένως, μένουν αναξιοποίητες; 
5. Είναι ισχυρά και λογικά τα επιχειρήματα; 
6. Οδηγούν ομαλά στα συμπεράσματα ή μήπως ο/η συγγραφέας εκβιάζει τα συμπεράσματα; 
7. Υπάρχει ενότητα κριτηρίων ή είναι ασύμβατα και αλληλοσυγκρουόμενα; 
8. Υπάρχει συμμετρία στο κρινόμενο έργο; 
 

Δ. ΤΕΛΙΚΑ 

1. Ποιες είναι οι συνέπειες των συμπερασμάτων για όσα πιστεύαμε ως τώρα και για τη 

μελλοντική πορεία των ερευνών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα; 
2. Ξαναδιάβασε συνοπτικά τη μελέτη. Χρησιμοποίησε και προηγούμενα βιβλία ή άρθρα για το 

ίδιο θέμα. Δοκίμασε να απαντήσεις στα αρχικά ερωτήματα. 
3. Γράψε το τελικό κείμενο της βιβλιοπαρουσίασης - βιβλιοκριτικής  


