
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  

 

Αγαπητοί πρωτοετείς 

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και ιδιαίτερα τον δανεισμό θα πρέπει να 

ενεργοποιήσετε την Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα  ως κάρτα Βιβλιοθήκης. Ακολουθώντας τα παρακάτω 

βήματα συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής στη Βιβλιοθήκη :  

Μπαίνετε στη σελίδα https://www.lib.auth.gr/ .  

 

 

Στη δεξιά πλευρά στα ΧΡΗΣΙΜΑ επιλέγετε ONLINE ΑΙΤΗΣΕΙΣ και στη συνέχεια  

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΑΠΘ.  

 

Συμπληρώνετε την φόρμα και κάνετε υποβολή 

 

Ο  Αριθμός Κάρτας (12ψήφιος) της ακαδημαϊκής ταυτότητας/academic id/πάσο * είναι το barcode της ταυτότητας 

που υπάρχει κάτω από τις κάθετες γραμμές της κάρτας. 

Ο Αριθμός AM (16ψήφιος) της ακαδημαϊκής ταυτότητας/academic id/πάσο είναι αυτός που βρίσκεται στην πίσω 

πλευρά της ταυτότητας και επάνω αριστερά. 

Τον Αριθμός ΑΕΜ που είναι τετραψήφιος, αν δεν τον βρίσκετε μην τον συμπληρώσετε. 

Στη θέση PIN θα βάλετε το έτος γέννησής σας. 

 

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


 



 

Αφού ενεργοποιηθεί η Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα ως κάρτα Βιβλιοθήκης ( την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα 

από την αίτηση) θα μπορείτε πλέον να δανείζεστε έως 6 τεκμήρια από όλες τις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ με τη χρήση 

της ταυτότητας σας .  

Για περισσότερες πληροφορίες για τον δανεισμό και τις υποχρεώσεις σας παρακαλώ ενημερωθείτε από την σελίδα 

https://www.lib.auth.gr/el/κανονισμός-λειτουργίας  

 

Για να δανειστείτε βιβλίο από τη συλλογή των Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ θα πρέπει να συμπληρώσετε την φόρμα της 

αίτησης δανεισμού την οποία βρίσκετε  

 μπαίνοντας στη σελίδα https://www.lib.auth.gr/  

 Είτε στις ONLINE  ΑΙΤΗΣΕΙΣ, όπως παραπάνω, επιλέγοντας Αίτηση δανεισμού βιβλίου 

 Είτε κάτω από το  Αναζήτηση  

 Είτε αφού κάνετε την πρώτη σας αναζήτηση στο τέλος της σελίδας με τα αποτελέσματα της 

αναζήτησης  

 

Στη φόρμα της Αίτησης δανεισμού βιβλίου σας ζητά εκτός των άλλων να συμπληρώσετε και  τον 

Ραβδοκώδικας/Barcode *βιβλίου. Τον Βρίσκεται στις πληροφορίες που βγάζει όταν κάνετε επιλογή πάνω 

στον τίτλο του βιβλίου που σας ενδιαφέρει: 

 Βιβλιοθήκη Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών  

 

Ταξινομικός Αριθμός:  ND588.K5 D412 2006  

Κατάσταση  Ραβδοκώδικας   Συλλογή   Αντίγραφο   Τύπος δανεισμού   Σημείωση 

τοποθεσίας   

Διαθέσιμο  0241800517  Κύρια  c. 1  15ήμερος   

 

 

Μπορεί να σας βγάλει πολλαπλές τοποθεσίες. Εσείς επιλέγετε τον Ραβδοκώδικα της Βιβλιοθήκης που σας 

ενδιαφέρει. 

https://www.lib.auth.gr/el/κανονισμός-λειτουργίας
https://www.lib.auth.gr/


 



Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο αναζήτησης στο κατάλογο της Βιβλιοθήκης παρακαλώ 

επισκεφθείτε την σελίδα https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/search.pdf  

 

Τέλος για να έχετε περισσότερα δικαιώματα από τον υπολογιστή στο σπίτι σας, όπως πρόσβαση στο 

πλήρες κείμενο άρθρων ή ηλεκτρονικών βιβλίων ή βάσεων, καλό θα ήταν να ενεργοποιήσετε την Σύνδεση 

μέσω εικονικού δικτύου – VPN ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

 Μπαίνετε τη σελίδα https://www.lib.auth.gr στη δεξιά Πλευρά στα ΧΡΗΣΙΜΑ επιλέγετε ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ - ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ και ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια επικοινωνείτε μαζί μου 

 

Δήμητρα Παπαδοπούλου, ΕΔΙΠ Βιβλιοθηκονόμος 

Βιβλιοθήκη Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών 

2310991095-6, papadop@vis.auth.gr 

 

 

https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/search.pdf
https://www.lib.auth.gr/

