Πως θα γίνεις μέλος της Βιβλιοθήκης
Πήγαινε στο Παράρτημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης που
εξυπηρετεί το Τμήμα σου για να εγγραφείς (δες αναλυτικά
στοιχεία των Παραρτημάτων στο δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης:
http://www.lib.uth.gr : Αρχική σελίδα > Πληροφορίες για τη
Βιβλιοθήκη > Κεντρική Βιβλιοθήκη – Παραρτήματα). Χρειάζεται
να έχεις μαζί την ακαδημαϊκή σου ταυτότητα την οποία θα
χρησιμοποιείς σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σου και ως
ταυτότητα μέλους της Βιβλιοθήκης.
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ

Για να μάθεις "Πως και Που να ψάχνεις"...
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης θα προσφέρει
κύκλους σεμιναρίων εκπαίδευσης πρωτοετών και
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, σε θέματα χειρισμού και
διαχείρισης των πηγών και των υπηρεσιών της. Έλα σε αυτά,
για να μάθεις σύντομα, απλά και κατανοητά πως να κάνεις
αποτελεσματικότερη τη μελέτη, την εργασία, την έρευνά
σου.
Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στο Παράρτημα της Κεντρικής
Βιβλιοθήκης που εξυπηρετεί το Τμήμα σου. Το περιεχόμενο,
το αναλυτικό ημερολόγιο πρόγραμμά τους, καθώς και ο
τρόπος συμμετοχής σας σε αυτά, θα ανακοινωθεί στο
http://www.lib.uth.gr και θα σας αποσταλεί με μήνυμα στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου που θα εκδοθεί
από το ΠΘ.
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Αποστολή μας είναι η υποστήριξη και η προώθηση του
εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου
μας. Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στα μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

Δεν χρειάζεται να έρθεις στη Βιβλιοθήκη για να:
•

•
Έλα στην Βιβλιοθήκη για να:
• επικοινωνήσεις άμεσα με το εξειδικευμένο προσωπικό
της και να ζητήσεις προσωποποιημένες οδηγίες και
βοήθεια για τις έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές της
• χρησιμοποιήσεις και να δανειστείς τεκμήρια της
συλλογής της (βιβλία, έντυπο πληροφοριακό υλικό,
ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά, χάρτες, cd, dvd
κ.α.)
• μελετήσεις στα αναγνωστήρια της
• χρησιμοποιήσεις τον εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης

•
•
•
•

ανακαλύψεις τι διαθέτει η έντυπη συλλογή της
Βιβλιοθήκης - για το σκοπό αυτό χρησιμοποίησε
τον ηλεκτρονικό κατάλογο OPAC
κάνεις αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων και να έχεις
πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία,
λεξικά, κ.α.
κάνεις χρήση της πλατφόρμας διαχείρισης
ηλεκτρονικών μαθημάτων Open Eclass
έχεις πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της
Βιβλιοθήκης
χρησιμοποιήσεις τη "Βοήθεια - Οδηγό Υπηρεσιών"
επικοινωνήσεις με τη Βιβλιοθήκη
Για όλα τα παραπάνω, καθώς και για πληροφορίες
σχετικά με τη θέση και το ωράριο λειτουργίας της
Κεντρικής Βιβλιοθήκης φυλλομέτρησε το δικτυακό
μας τόπο (website) στη διεύθυνση:

http://www.lib.uth.gr
Για πρόσφατα νέα και άλλα ενδιαφέροντα θέματα
ακολούθησε τους λογαριασμούς μας στο:

facebook:
και στο:

twitter:

