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ΟΔΗΓΟ ΥΡΗΗ ΠΓΡΙΟΔΙΚΩΝ 

ΓΝΣΤΠΑ ΠΓΡΙΟΔΙΚΆ    
 

Η Βηβιημζήθε θαη Κέκηνμ Πιενμθόνεζεξ 

ημο ΓΛ.ΜΓ.ΠΑ. έπεη ζοκδνμμέξ ζε Γιιεκηθά θαη 

Ξεκόγιωζζα πενημδηθά. Η ζοιιμγή  ηνεπόκηωκ 

ηεοπώκ  θαη δεμέκωκ ηόμωκ πενημδηθώκ βνίζθεηαη 

ζημ ηζόγεημ ηεξ Βηβιημζήθεξ θαη όιεξ μη ζπεηηθέξ 

πιενμθμνίεξ είκαη ζημκ ειεθηνμκηθό θαηάιμγμ ηεξ 

βηβιημζήθεξ  

http://opac.seab.gr/search~S22*gre 
Πωξ γίκεηε ε Ακαδήηεζε?  

Α. Μπμνείηε κα θάκεηε ακαδήηεζε με ηίηιμ 

πενημδηθμύ ππ Τίηιμξ :Γεωνγία θαη θηεκμηνμθία 

Β. Μπμνείηε κα θάκεηε ακαδήηεζε με 

ζεμαηηθή θαηεγμνία ή ιέλεηξ θιεηδηά ππ Θέμα: 

Γεωνγία Πενημδηθά 

Τα ηνέπμκηα ηεύπε ημο ηειεοηαίμο έημοξ 

ζοκδνμμήξ είκαη ημπμζεηεμέκα ζε  πνμζήθεξ.  

 

Η βηβιημζήθε δηαζέηεη : 

300 ηίηιμοξ επηζηεμμκηθώκ πενημδηθώκ 

πενί ημοξ 3.800 δεμέκμοξ ηόμμοξ πενημδηθώκ 

θωημηοπηθό μεπάκεμα γηα θωημηοπίεξ 

skanner γηα ζθακάνηζμα θαη δεμημονγία ανπείωκ 

 
 

 

ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΑ ΠΓΡΙΟΔΙΚΑ  
Ηιεθηνμκηθό πενημδηθό e-journal μκμμάδεηαη ημ 

πενημδηθό πμο είκαη δηαζέζημμ ζε ειεθηνμκηθή 

μμνθή, δειαδή ε ακάγκωζε γίκεηαη από ημκ Η/Υ με 

ημκ θοιιμμεηνεηή πμο ήδε έπμομε εγθαηαζηήζεη 

π.π. Google Chrome, Mozilla Firefox θιπ. 

Ηιεθηνμκηθά πενημδηθά μπμνμύμε κα βνμύμε από: 

 Σμκ θαηάιμγμ ηεξ βηβιημζήθεξ 

 από ηε ζοιιμγή ημο HEAL Link 

 από ακμηθηέξ ζοιιμγέξ ειεθηνμκηθώκ 

πενημδηθώκ  

 

Η Βηβιημζήθε θαη Κέκηνμ Πιενμθόνεζεξ έπεη 

επίζεξ ζοκδνμμέξ ζε Ηιεθηνμκηθά πενημδηθά (print 

+internet, only print) 

 

Η Ακαδήηεζε ημο ηίηιμο θαη ε ζύκδεζε με ηε βάζε 

είκαη δηαζέζημα από ημκ θαηάιμγμ ηεξ Βηβιημζήθεξ 

(OPAC) θαη αθμιμοζμύμε ημ ίδημ ζεκάνημ 

ακαδήηεζεξ (ηίηιμξ, ζέμα, ιέλεηξ θιεηδηά)  

Η Σύκδεζε ηζπύεη γηα ημ έημξ ζοκδνμμήξ θαη γηα 

όιμ ηα δηαζέζημα ηεύπε ημο ειεθηνμκηθμύ 

πενημδηθμύ. Η πνόζβαζε ιήγεη με ηε ιήλε ηεξ 

ζοκδνμμήξ. 
 

 από ηε ζοιιμγή ημο HEAL Link 

https://www.heal-link.gr/ 
Τμ HEAL Link είκαη μηα θμηκμπναλία ηωκ 

Γιιεκηθώκ Αθαδεμαϊθώκ Βηβιημζεθώκ μέζω ηεξ 

μπμίαξ ε βηβιημζήθε έπεη πνόζβαζε ζε  
ειεθηνμκηθά πενημδηθά, βηβιία, βάζεηξ δεδμμέκωκ. 

   

Η ζύκδεζε γίκεηαη από ημοξ Η/Υ ημο πακεπηζηεμίμο 

ή μέζω VPN απμμαθνοζμέκεξ ζύκδεζεξ.. 

 

 
 Η ακαδήηεζε γίκεηαη  

 

 Μέζω ηεξ μεπακήξ ακαδήηεζεξ  

 με ηίηιμ πενημδηθμύ, ακ ημκ λένμομε αθνηβώξ 

 ημ ζέμα δει. ζεμαηηθή θαηεγμνία 
 ημ όκμμα ημο εθδόηε 
 

Αθμύ εκημπίζμομε ημ πενημδηθό πμο μαξ 

εκδηαθένεη –πνμζέπμομε ηα ακαθενόμεκα πνόκηα 

πνόζβαζεξ- μπμνμύμε κα μπμύμε ζηεκ ηζημζειίδα 

ημο πενημδηθμύ. 

Γθεί μπμνμύμε κα δμύμε όια ηα ηεύπε θαη κα 

ακαδεηήζμομε ημ άνζνμ πμο μαξ εκδηαθένεη. 

 

http://opac.seab.gr/search~S22*gre
https://www.heal-link.gr/

