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Βιβλιοθήκη & Κέντρο 

Πληροφόρησης Δ.Π.Θ. 

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης 

σε καλωσορίζει στο Ίδρυμα. 
 

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ιδρύματος (Κεντρική Βιβλιοθήκη) συγκροτείται 

από 9 Βιβλιοθήκες Σχολών και Τμημάτων, όλες έτοιμες να σε υποστηρίξουν στη διαχείρισης 

της γνώσης και της έρευνας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών σου θα είναι πολύτιμο κομμάτι 

της φοιτητικής σου ζωής. 

 

Οι υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ. με μια ματιά 
 

 

 

Μόλις παραλάβεις την ακαδημαϊκή σου ταυτότητα γίνε μέλος της Βιβλιοθήκη 
του Τμήματός σου, για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις υπηρεσίες της. 

  

 
 

 

  

1. Κατάλογος Βιβλιοθήκης. Αναζήτησε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό από 
τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Συμβουλέψου τις οδηγίες χρήσης του 
καταλόγου. 

Κράτησε 3 στοιχεία 

 

 
2. Ηλεκτρονικές πηγές. Αναζήτησε υλικό σε πλήρες κείμενο από:  

2.1 Αποθετήριο 

2.2.Ηλεκτρονικές πηγές των Βιβλιοθηκών(κυρίως ξενόγλωσσες) 

2.3.Ηλεκτρονικές πηγές του ΣΕΑΒ(ξενόγλωσσες) 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Για να χρησιμοποιήσεις τις ηλεκτρονικές πηγές μη ξεχάσεις να 
συνδεθείς στο εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) του Δ.Π.Θ. Συμβουλέψου τις 
οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της υπηρεσίας VPN. ΠΡΟΣΟΧΗ θα πρέπει να 
έχεις αποκτήσει Ιδρυματικό λογαριασμό (e-mail του Πανεπιστημίου). 

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕ 

https://lib.duth.gr/%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b5%cf%82/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82/
https://lib.duth.gr/%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7%cf%82/%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82/
https://opac.seab.gr/search~S4*gre
https://opac.seab.gr/screens/Catalog_Sierra_Search_guidesS4.pdf
https://opac.seab.gr/screens/Catalog_Sierra_Search_guidesS4.pdf
https://repo.lib.duth.gr/jspui/
https://lib.duth.gr/%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82/
https://www.heal-link.gr/
http://noc.duth.gr/services/vpn/
https://helpdesk.duth.gr/knowledgebase.php?category=10
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Βιβλιοθήκη & Κέντρο 

Πληροφόρησης Δ.Π.Θ. 

 

 

Για να δανειστείς βιβλία από τη βιβλιοθήκη πρέπει να γίνεις μέλος της. 
Ενημερώσου για το μέγιστο αριθμό, τη διάρκεια, τα είδη υλικού που μπορείς να 
δανειστείς από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματός σου ή συμβουλέψου την ιστοσελίδα. 

  

 

 

Ανανέωσε τα δανεισμένα σου βιβλία, κάνε κράτηση υλικού, δημιούργησε 
βιβλιογραφικές, λίστες και άλλα. Συμβουλέψου τις οδηγίες της εφαρμογής  

«Ο λογαριασμός μου». 

  

 

 

Αν χρειάζεσαι υλικό (βιβλίο ή άρθρο περιοδικού) από άλλη Βιβλιοθήκη της 
Ελλάδος μπορείς να το ζητήσεις. Ακολούθησε τις οδηγίες της υπηρεσίας στην 
ιστοσελίδα. Το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει το χρήστη. 

  

 

 

Έχεις απορίες; Ρώτησε έναν Βιβλιοθηκονόμο. Συμβουλέψου τις οδηγίες. 

 

  
 

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών πριν έρθεις στις Βιβλιοθήκες ενημερώσου, για τον 

τρόπο λειτουργίας τους από τις ανακοινώσεις. 

 

 

ΔΑΝΕΙΣΟΥ 

ΖΗΤΗΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ 

ΑΛΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΟΥ 

ΡΩΤΗΣΕ 

https://lib.duth.gr/%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7%cf%82/%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82/
https://lib.duth.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1/%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b5%cf%82/
https://lib.duth.gr/%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7%cf%82/%ce%b4%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/
https://opac.seab.gr/screens/OdigiesXrisis_Logariasmosmou_s4.pdf
https://opac.seab.gr/iii/cas/login?service=https%3A%2F%2Fopac.seab.gr%3A443%2Fpatroninfo~S4*gre%2FIIITICKET&lang=gre&scope=4
https://lib.duth.gr/%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7%cf%82/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/
https://lib.duth.gr/%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7%cf%82/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/
https://helpdesk.lib.duth.gr/
https://helpdesk.lib.duth.gr/documents/user-manual.pdf

