
Τι άλλο σας προσφέρει η Βιβλιοθήκη; 
Χώρους μελέτης: Η Βιβλιοθήκη Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης διαθέτει 60 

θέσεις ανάγνωσης. Επιπλέον υπάρχει το Φοιτητικό Αναγνωστήριο της Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης με διαθεσιμότητα 1334 θέσεων. 

 

Νησίδες Η/Υ: 3 Η/Υ για την αναζήτηση βιβλιογραφίας. 

 

Φωτοτυπίες: Φωτοτυπικό μηχάνημα με χρήση προπληρωμένης κάρτας. 

 

Εκπαίδευση: Εκπαίδευση στην αναζήτηση βιβλιογραφίας και στη χρήση 

εξειδικευμένων πηγών από την ομάδα εκπαίδευσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης σε 

συνεννόηση με τη Βιβλιοθήκη Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. 

 

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Στην πύλη ηλεκτρονικών μαθημάτων διατίθεται το υλικό 

που έχουν ετοιμάσει για τα μαθήματα οι καθηγητές. 

 

Υποστήριξη ΑμεΑ: Σταθμούς εργασίας, συγγράμματα σε ηλεκτρονική μορφή, χρήση 

της ΑΜΕLib. 

Πληροφόρηση: Έχετε κάποια απορία; Ρωτήστε μας!         
 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για φοιτητές και φοιτήτριες. 

https://www.lib.auth.gr/el          Υπηρεσίες             Φοιτητές 
 

 

Μπορείς να βρεις τη Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ και σε … 
 

 

Βιβλιοθήκη Τομέων Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης 

Τηλέφωνο: 2310 997280, 2310997298 

Email: archaeologylib@hist.auth.gr 

Διεύθυνση: Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, 3ος όροφος (301) 

 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

URL: https://www.hist.auth.gr > Έρευνα > Βιβλιοθήκες > Βιβλιοθήκη Αρχαιολογίας 

και Ιστορίας της Τέχνης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Βιβλιοθήκη Τομέων Αρχαιολογίας και Ιστορίας 

της Τέχνης 
 

 

Οδηγός για φοιτητές και φοιτήτριες 
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Καλώς ήρθατε στο ΑΠΘ! 
Παραθέτουμε χρήσιμες οδηγίες, οι οποίες θα σας βοηθήσουν στο πλαίσιο της  

φοίτησής σας…   

          

Κάρτα Βιβλιοθήκης 

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) ενεργοποιείται  

ως κάρτα βιβλιοθήκης  

 

Πού; Με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης 

https://www.lib.auth.gr/el/libcard 

 

Πότε; Αμέσως μόλις παραλάβετε την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα. 

 

Τι; Με την κάρτα βιβλιοθήκης μπορείτε να; 

 δανειστείτε βιβλία από όλες τις Βιβλιοθήκες του ΑΠΘ. 

 

 ελέγχετε online τα βιβλία που έχετε δανειστεί (με χρήση ενός επιθυμητού  

PIN που έχετε δηλώσει στη βιβλιοθήκη). Είσοδος  

             https://search.lib.auth.gr/ 

 
 

Ιστότοπος Βιβλιοθήκης (https://www.lib.auth.gr/) 
Από τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης μπορείτε: 

 να αναζητήσετε βιβλία, έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλιογραφικές 

βάσεις 

 να εντοπίσετε τη Βιβλιοθήκη της Σχολής ή του Τμήματός σας, να 

ενημερωθείτε για το ωράριο λειτουργίας και να επικοινωνήσετε με το 

προσωπικό της 

 να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που σας προσφέρει η Βιβλιοθήκη 

 να γνωρίσετε τις ειδικές συλλογές που διαθέτει η Βιβλιοθήκη 

 να μάθετε όλα τα νέα της Βιβλιοθήκης 

 

  

 

 

Πώς θα βρείτε βιβλία; 

Μπορείτε να αναζητήσετε τα βιβλία που σας ενδιαφέρουν μέσα από την αρχική 

σελίδα της Βιβλιοθήκης (1) ή απευθείας από τη μηχανή αναζήτησης 

https://search.lib.auth.gr/ 

Για να δανειστείτε ένα βιβλίο: 

 αναζητήστε το στον Κατάλογο, 

 σημειώστε: 

 τη Βιβλιοθήκη στην οποία βρίσκεται 

 τον ταξινομικό αριθμό και  

 τη συλλογή στην οποία ανήκει 

 εντοπίστε το στο ράφι 

 δανειστείτε το για 15 μέρες με την κάρτα δανεισμού 

 ανανεώστε την περίοδο δανεισμού, αν το χρειάζεστε για περισσότερες 

μέρες. 

 

Πώς θα βρείτε άλλο υλικό; 
 Tίτλους έντυπων περιοδικών από την επιλογή ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  

 Βιβλιογραφικές βάσεις και αξιόπιστες πηγές διαδικτύου (ανοικτής 

πρόσβασης) από την επιλογή ΠΗΓΕΣ 

 Άρθρα και τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών και ηλεκτρονικών βιβλίων από 

την επιλογή ΑΡΘΡΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

 Αναζήτηση στην επιλογή ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

 Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές.  

Οδηγίες για πρόσβαση στις πηγές μέσω  

ασύρματου δικτύου ή από το σπίτι σας! 

 

 Online αιτήσεις (π.χ. Αίτηση δανεισμού 

βιβλίου, Αίτηση εγγραφής για μέλη του  

ΑΠΘ) 
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