Τι άλλο μου προσφέρει η Βιβλιοθήκη;
Χώρους μελέτης: Η Βιβλιοθήκη ΤΗΜΜΥ διαθέτει 42 θέσεις ανάγνωσης. Επιπλέον υπάρχει το Φοιτητικό Αναγνωστήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης με διαθεσιμότητα 1334 θέσεων.

Έρευνα

Γνώση

Μάθη-

Νησίδα 4 θέσεων Η/Υ
Εκπαίδευση: Εκπαίδευση στην αναζήτηση βιβλιογραφίας και στη χρήση εξειδικευμένων πηγών από την ομάδα εκπαίδευσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης σε
συνεννόηση με τη βιβλιοθήκη του ΤΗΜΜΥ
Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Στην πύλη ηλεκτρονικών μαθημάτων μπορείς να
βρεις το υλικό που έχει ετοιμάσει για το μάθημα ο καθηγητής σου.
Εύδοξος: διδακτικά συγγράμματα https://service.eudoxus.gr/search/

Οδηγός για πρωτοετείς
Βιβλιοθήκη ΤΗΜΜΥ
http://ee.auth.gr/infrastructure-and-services/library/

Κάλλιπος: ελληνικά επιστημονικά συγγράμματα https://repository.kallipos.gr/
Ανοικτά μαθήματα: ελεύθερα ακαδημαϊκά μαθήματα http://
www.opencourses.gr/

http://www.lib.auth.gr/el/b013

Περισσότερες πληροφορίες για φοιτητές
www.lib.auth.gr > Υπηρεσίες > Φοιτητές

http://ee.auth.gr/infrastructure-and-services/library/
Ωράριο λειτουργίας : Δευτ.-Παρ. :09.00-14.00
Διεύθυνση: Κτίριο Γ' της Πολυτεχνικής Σχολής, 2ος όροφος
Τηλέφωνο / Fax: 2310 996352

Μπορείς να βρεις τη Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ και
Γίνε μέλος της ομάδας του Fb της Βιβλιοθήκης του ΤΗΜΜΥ

Welcome. © WaywardShinobi via Flickr

 εντόπισέ το στο ράφι
 δανείσου το με την

κάρτα δανεισμού
 ανανέωσε την περίοδο

δανεισμού αν το
χρειάζεσαι για

Διαδανεισμός (υπηρεσία με χρέωση)




Προμηθευτείτε υλικό (βιβλία, άρθρα περιοδικών) που δεν εντοπίστηκε στη
συλλογή της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ. ΄
Αιτήματα διαδανεισμού εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη της Αρχιτεκτονικής
Η υπηρεσία διαδανεισμού προωθεί και δέχεται αιτήματα διαδανεισμού
σε συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες Ελλάδας και εξωτερικού.

Οι υπηρεσίες πληροφόρησης, δανεισμού & διαδανεισμού είναι διαθέσιμες
σε:
 όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ (Διδακτικό

προσωπικό, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί και Προπτυχιακοί
φοιτητές, λοιπό προσωπικό κτλ.)
 εξωτερικοί χρήστες (ερευνητές, φοιτητές άλλων ιδρυμάτων κτλ.)
 Βιβλιοθήκες/Οργανισμοί Ελλάδας και εξωτερικού

Πως θα βρω άλλο υλικό (www.lib.auth.gr);
 Τίτλους έντυπους περιοδικών από την επιλογή Κατάλογος
 Βιβλιογραφικές βάσεις και αξιόπιστες πηγές διαδικτύου (ανοικτής

πρόσβασης) από την επιλογή Πηγές
 Άρθρα και τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών από την επιλογή Άρθρα Περιοδικά
 Αναζήτηση στα περιεχόμενα του ιστοτόπου

Καλώς ήλθες στο ΑΠΘ!
Μη χάσεις τις πολύτιμες υπηρεσίες της πιο σύγχρονης Βιβλιοθήκης στην
Ελλάδα. Γιατί μερικά πράγματα δεν θέλουν κόπο, θέλουν τρόπο ...

Κάρτα Βιβλιοθήκης Η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) ενεργοποιείται ως κάρτα
βιβλιοθήκης.
Που; Στη βιβλιοθήκη του Τμήματός σου.
Πότε; Αμέσως μόλις παραλάβεις την
ακαδημαϊκή σου ταυτότητα
Τι; Με την κάρτα βιβλιοθήκης μπορείς να:
 δανειστείς βιβλία από όλες τις
βιβλιοθήκες του ΑΠΘ
 ελέγχεις online τα βιβλία που έχεις δανειστεί (με χρήση ενός επιθυμητού
PIN που έχεις δηλώσει στη Βιβλιοθήκη)
Από τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης μπορείς:
 να αναζητήσεις βιβλία, έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά,
βιβλιογραφικές βάσεις
 να εντοπίσεις τη βιβλιοθήκη της Σχολής ή του Τμήματός σου, να
ενημερωθείς για το ωράριο λειτουργίας και να επικοινωνήσεις με το
προσωπικό της
 να ενημερωθείς για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Βιβλιοθήκη σε
φοιτητές
 να γνωρίσεις τις ειδικές συλλογές που διαθέτει η Βιβλιοθήκη
 να μάθεις όλα τα νέα της Βιβλιοθήκης, και
 να λάβεις βοήθεια σε θέματα που σε απασχολούν (Συχνές ερωτήσεις,
Οδηγοί)
 Πως θα βρω και θα δανειστώ βιβλία;
Μπορείς να αναζητήσεις τα βιβλία που σε ενδιαφέρουν μέσα από την αρχική
σελίδα της Βιβλιοθήκης ή απευθείας από τη μηχανή αναζήτησης http://
search.lib.auth.gr Για να δανειστείς ένα βιβλίο:
 αναζήτησέ το στον Κατάλογο,
 σημείωσε
 τη Βιβλιοθήκη στην οποία βρίσκεται,
 τον ταξινομικό αριθμό και
 τη συλλογή στην οποία ανήκει.

