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Η Βηβιημζήθε ιεηημονγεί από ηεκ ίδνοζε 

ημο πακεπηζηεμίμο θαη έπεη ζθμπό ηεκ οπμζηήνηλε 

ηςκ δηαδηθαζηώκ μάζεζεξ, δηδαζθαιίαξ θαη ένεοκαξ 

μέζα από μηα μνγακςμέκε θαη εκεμενςμέκε 

ζοιιμγή. 

Σηεγάδεηαη ζε έκα δηώνμθμ θηίνημ ζημ 

ακαημιηθά ημο Πακεπηζηεμίμο θαη θαηαιαμβάκεη 

πώνμ 1400 η.μ.  

Σημοξ πώνμοξ ηεξ πενηιαμβάκεη:  

2 ακαγκςζηήνηα (250 ζέζεςκ) 

αίζμοζα ζεμηκανίςκ   

ειεθηνμκηθό ακαγκςζηήνημ 

ακαγκςζηήνημ ΑΜΓΑ 

Δηαζέηεη : 

ζοιιμγή 90.000 ηόμςκ (Θεηηθώκ, 

Eθανμμζμέκςκ, Ακζνςπηζηηθώκ, Κμηκςκηθώκ 

Γπηζηήμςκ, Γπηζηεμώκ Υγείαξ)  

400 ηίηιμοξ έκηοπςκ επηζηεμμκηθώκ πενημδηθώκ 

πιμύζημ μπηηθμαθμοζηηθό οιηθό (CD-ROM, DVD,  

μμοζηθά CD) 

 ειεθηνμκηθέξ πνμζβάζεηξ ζε πενημδηθά, βηβιία, 

ζεηνέξ, βάζεηξ δεδμμέκςκ, εθδόηεξ, θιπ. 

ιεηημονγεί ςξ ζεμείμ δηακμμήξ ΓΥΔΟΞΟΥ 

ιεηημονγεί Ακηαιιαθηηθή βηβιημζήθε 

 

Η πνόζβαζε ζημκ οιηθό ηεξ βηβιημζήθεξ γίκεηαη 

μέζς ημο ειεθηνμκηθμύ θαηαιόγμο (ΟΠΣΒ) 

 

http://opac.seab.gr/search~S22*gre 
www.lib.hmu.gr →Υπηρεσίες→Κατάλογος 

 

Τμ οιηθό ηεξ βηβιημζήθεξ είκαη μνγακςμέκμ, 

μεπακμγναθεμέκμ  θαη αθμιμοζεί ηα δηεζκή 

πνόηοπα θαηαιμγμγνάθεζεξ θαη ηαληκόμεζεξ. 

Παρετόμεμες σπηρεζίες Βιβλιοθήκης 
 

 Ακαδήηεζε οιηθμύ ζημκ ειεθηνμκηθό θαηάιμγμ 

με ειεύζενε πνόζβαζε 

 

 Δακεηζμόξ: δηθαίςμα δακεηζμμύ έπμοκ όια ηα 

εγγεγναμμέκα ζηε βηβιημζήθε μέιε 

 

 Δηαδακεηζμόξ: οπάνπεη ε δοκαηόηεηα 

παναγγειίαξ άνζνςκ, βηβιίςκ  από άιιεξ 

βηβιημζήθεξ εζςηενηθμύ θαη ελςηενηθμύ. 

Σοκενγαδόμαζηε με όιεξ ηηξ Γιιεκηθέξ θαη 

Κοπνηαθέξ Αθαδεμασθέξ Βηβιημζήθεξ γηα ηεκ 

ελοπενέηεζε πνεζηώκ. 

 

 Υπμζηήνηλε θαη θαζμδήγεζε πνεζηώκ 

με έγθονεξ βηβιημγναθηθέξ θαη άιιεξ πιενμθμνίεξ 

ζηα γκςζηηθά εκδηαθένμκηα ημοξ 

   

εθπαίδεοζε θαη επημόνθςζε πνεζηώκ 

Η βηβιημζήθε μνγακώκεη ζεμηκάνηα με ζηόπμ ηε 

δοκαηόηεηα: 

πνόζβαζεξ ακάθηεζεξαλημιόγεζεξ 

ηςκ πιενμθμνηώκ γηα ηεκ θάιορε ηςκ ενεοκεηηθώκ 

ακαγθώκ ημο πνήζηε. 

 

 ακαγκςζηήνημ γηα ΑΜΓΑ με εηδηθό ελμπιηζμό γηα 

ακάγκςζε ειεθηνμκηθώκ βηβιίςκ, απμηύπςζε ζε 

πηκαθίδεξ γναθήξ Braille, εθηύπςζε ζε Braille θιπ. 

Γπηθμηκςκία ζημ e-mail: amea@staff.teicrete.gr  

 

οπμζηήνηλε μέζς εθηοπςηή, θςημηοπηθμύ θαη 

scanner 

Πνόζβαζε ζε ειεθηνμκηθέξ πεγέξ μέζς 

ζοκδνμμώκ ηεξ Βηβιημζήθεξ θαη μέζς ζομμεημπήξ 

ζηε θμηκμπναλίαξ  HEAL-Link. 

 

 

Ηλεκηρομικές πηγές Βιβλιοθήκης 
 

Ιδρσμαηικό Καηαθεηήριο Apothesis: 

Ηιεθηνμκηθή θαηαγναθή ηεξ πκεομαηηθήξ 

παναγςγήξ ημο Πακεπηζηεμίμο (δηπιςμαηηθέξ, 

μεηαπηοπηαθέξ θαη δηδαθημνηθέξ ενγαζίεξ, άνζνα, 

θ.α.) με  δοκαηόηεηα πνόζβαζεξ μέζς ημο 

Ιδνομαηηθμύ Καηαζεηενίμο Apothesis 

https://apothesis.lib.hmu.gr/ 

 

Ηλεκηρομικά Περιοδικά: 

    Oη ειεθηνμκηθέξ οπενεζίεξ ηεξ βηβιημζήθεξ 

ελαζθαιίδμοκ επίζεξ :  
πνόζβαζε ζημ πιήνεξ θείμεκμ ή ζε πενίιερε 

άνζνςκ ηςκ Ηλεκηρομικώμ Περιοδικώμ  

ζσμδρομής ηεξ Βηβιημζήθεξ 
 πρόζβαζη ζε εκαηομηάδες ηίηιμοξ 

λεκόγιςζζςκ Ηιεθηνμκηθώκ Πενημδηθώκ ημο 

Δηθηύμο Γιιεκηθώκ Αθαδεμασθώκ Βηβιημζεθώκ 

Heal-Link https://www.heal-link.gr/ 
 

Σύμδεζη με Βάζεις Δεδομέμωμ:  

 Scopus, Portico, TLG, Brill (μέζς HEAL-Link) 

 Υπηρεζία ελέγτοσ λογοκλοπής Turnitin  

 ειεθηνμκηθά βηβιία Κάιιηπμξ, Springer, 

Elsevier, Emerald, Wiley (μέζς HEAL-Link) 

Ηλεκηρομικά Μαθήμαηα: 

Δοκαηόηεηα πνόζβαζεξ ζε ειεθηνμκηθά μαζήμαηα 

ηςκ Σπμιώκ ημο Γιιεκηθμύ Μεζμγεηαθμύ 

Πακεπηζηεμίμο  ζηε δηεύζοκζε 

https://eclass.hmu.gr/ 

Γπηθμηκςκήζηε ζηα circ@hmu.gr 

libHer@hmu.gr, 2810 379330,32 
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