
Λειτουργία της Βιβλιοθήκης Αρχαιολογίας 

και Ιστορίας της Τέχνης από 4/4/2022 

Δανεισμός & επιστροφή υλικού χωρίς ραντεβού 

Συγκεκριμένα για τη Βιβλιοθήκη Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της 

Τέχνης ΑΠΘ ισχύουν τα παρακάτω: 

 Ωράριο λειτουργίας : Δευτέρα – Τρίτη : 9.00-15.00 

    Τετάρτη : 9.00-17.00 

     Πέμπτη - Παρασκευή : 9.00-15.00  

 Μέγιστος αριθμός επισκεπτών : 48 

 Αναγνωστήριο Βιβλιοθήκης : Λειτουργεί ως χώρος έρευνας. Ως 

αναγνωστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο το Κεντρικό φοιτητικό 

αναγνωστήριο ΑΠΘ. 

 Δανεισμός/ Επιστροφή βιβλίων και διδακτικών συγγραμμάτων του 

«Ευδόξου»  : Δεν απαιτείται διαδικτυακό αίτημα και ραντεβού. 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ. Συνεπώς, η έρευνα 

και ο εντοπισμός του υλικού γίνεται από τους χρήστες (έως πέντε βιβλία τη 

μέρα). 

Αναζητάτε στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης τα βιβλία που 

θέλετε. Αν είναι διαθέσιμα επισκέπτεστε τη Βιβλιοθήκη για δανεισμό 

σημειώνοντας τη συλλογή & τον ταξινομικό αριθμό του υλικού. Οδηγίες 

για την αναζήτηση υλικού θα βρείτε στο YouTube της Βιβλιοθήκης. 

Οι Αιτήσεις για Εγγραφή στη βιβλιοθήκη και για Βεβαίωση μη 

εκκρεμοτήτων στη Βιβλιοθήκη εξακολουθούν να γίνονται διαδικτυακά. 

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) ενεργοποιείται ως κάρτα βιβλιοθήκης με 

την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης : Online αιτήσεις   →  Αίτηση 

εγγραφής για μέλη του ΑΠΘ 

Η βεβαίωση μη εκκρεμοτήτων στη Βιβλιοθήκη δίνεται με την υποβολή 

ηλεκτρονικής αίτησης : Online αιτήσεις   →  Αίτηση για βεβαίωση μη 

εκκρεμοτήτων στη Βιβλιοθήκη 

Βασική προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο της βιβλιοθήκης είναι η 

τήρηση των υγειονομικών μέτρων προστασίας για την αποφυγή διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID 19. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310997280 

Email: archaeologylib@hist.auth.gr 

https://www.lib.auth.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=qVCQSCURB04
https://www.lib.auth.gr/el/onlineapplications
https://www.lib.auth.gr/el/libcard
https://www.lib.auth.gr/el/libcard
https://www.lib.auth.gr/el/onlineapplications
https://www.lib.auth.gr/el/no_obligations
https://www.lib.auth.gr/el/no_obligations
https://www.lib.auth.gr/el/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82


Υποστηρικτικό Υλικό Εκπαίδευσης 
Η Υπηρεσία Εκπαίδευσης Χρηστών έχει αναπτύξει ηλεκτρονικό μάθημα στο 

elearning.auth.gr με σκοπό να διευκολύνει τους μεταπτυχιακούς και 

προπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ να εντοπίζουν περιεχόμενο σχετικό με τα 

θέματα που καλύπτει η εκπαίδευση της βιβλιοθήκης αλλά και επιπλέον υλικό και 

ασκήσεις που μπορεί να τους φανούν χρήσιμα κατά τη διάρκεια των σπουδών 

τους. Για να δείτε το μάθημα επιλέξτε αυτόν τον σύνδεσμο. Θα χρειαστεί να 

συνδεθείτε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. 

 

Υπηρεσία ηλεκτρονικών μαθημάτων ΑΠΘ → Βιβλιοθήκη και Κέντρο 

Πληροφόρησης  →   Τα μαθήματά μου  →    Μάθημα της Βιβλιοθήκης για 

προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

 

 

 

 

Επιλέγω : Μάθημα της 

Βιβλιοθήκης για προπτυχιακούς 

και μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

 

https://elearning.auth.gr/
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8656
https://elearning.auth.gr/?redirect=0
https://elearning.auth.gr/course/index.php?categoryid=169
https://elearning.auth.gr/course/index.php?categoryid=169
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8656
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8656

