
 
Βιβλιοθήκη  Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ. 

 

 

καλώς  

ήρθατε ! 



 Η Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής 

Σχολής στεγάζεται στο 2ο 

όροφο του κτιρίου 

«Πύργος» της 

Παιδαγωγικής Σχολής. 

 

 Καλύπτει ευρύ φάσμα 

γνωστικών αντικειμένων με 

έμφαση στην Εκπαίδευση 

(Προσχολική και 

Πρωτοβάθμια) και 

ειδικότερα στις Κοινωνικές 

Επιστήμες, την Ψυχολογία, 

την Εκπαίδευση γενικά 

αλλά και ειδικότερα σε 

σχέση με τις μειονότητες, το 

φύλο, τα άτομα με 

αναπηρία, τη Γλώσσα, τις 

Φυσικές Επιστήμες, τα 

Μαθηματικά και την Παιδική 

Λογοτεχνία.  



 Η Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής 

Σχολής λειτουργεί ως 

δανειστική. Εξυπηρετεί όλα τα 

μέλη της ακαδημαϊκής 

κοινότητας του ΑΠΘ, καθώς και 

εξωτερικούς χρήστες/ριες. 

 

 Ο δανεισμός του υλικού γίνεται 

σύμφωνα με τον κανονισμό 

λειτουργίας των Βιβλιοθηκών 

ΑΠΘ (www.lib.auth.gr). 

 Ενημερωτικό φυλλάδιο 

διανέμεται από την υπηρεσία 

δανεισμού. 

 

 Το ωράριο λειτουργίας του 

δανειστικού τμήματος ακολουθεί 

το ωράριο λειτουργίας της 

Βιβλιοθήκης.  

  
 
  



 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΛΙΚΟΥ 

 

 

 Βιβλία (δανειζόμενα) 

 

 Περιοδικά (μη δανειζόμενα) 

 

 Πληροφοριακό υλικό 

(εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, 

λευκώματα κτλ)  

 (μη δανειζόμενα) 

 
 Διδακτορικά, μεταπτυχιακά, 

πτυχιακές εργασίες 

(περιορισμένος δανεισμός) 

 

 Οπτικοακουστικό υλικό  

 (περιορισμένος δανεισμός) 

 
 
  



 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 

 

 Στο χώρο της Βιβλιοθήκης 

λειτουργεί αναγνωστήριο 

περιμετρικά και ενδιάμεσα 

στα βιβλιοστάσια για τη 

διευκόλυνση των 

φοιτητών/ριών στις ομαδικές 

εργασίες τους, αλλά και στην 

ατομική τους μελέτη. 

 

 Οι ώρες λειτουργίας του 

αναγνωστηρίου είναι οι ώρες 

λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. 





 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ – 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

 Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

συνδεδεμένους στο διαδίκτυο 

μόνο για βιβλιογραφική 

αναζήτηση στις ηλεκτρονικές 

πηγές που προσφέρει το ΑΠΘ. 

 

 Επιπλέον παρέχεται η 

δυνατότητα ασύρματης 

σύνδεσης στο διαδίκτυο, μέσω 

υποδομών ασύρματων τοπικών 

δικτύων. 



 
ΦΩΤΟΤΥΠΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 

 
 Στο χώρο της Βιβλιοθήκης 

υπάρχουν φωτοτυπικά 

μηχανήματα όπου οι 

χρήστες/ριες μπορούν να 

φωτοτυπούν το υλικό που 

επιθυμούν. 

 

 Η λειτουργία των φωτοτυπικών 

γίνεται με ειδική κάρτα που οι 

χρήστες προμηθεύονται από το 

τμήμα δανεισμού της 

Βιβλιοθήκης. 





ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΕΠ) 

ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. 

Το ΚΕΠ στεγάζεται εντός της Βιβλιοθήκης, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 



  

 Στη Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής 

Σχολής διοργανώνονται 

διάφορες δράσεις, όπως:  

 

 Λέσχη Ανάγνωσης,  

 

 Ανταλλακτικό παζάρι,  

  

 «Κυνήγι Θησαυρού»  

  

 Εκθέσεις φωτογραφίας,  

  

 Ξεναγήσεις μαθητών /ριών του 

παιδικού κέντρου του Α.Π.Θ., 

νηπιαγωγείων, σχολείων 

πρωτοβάθμιας). 
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ωράριο λειτουργίας  

 

Βιβλιοθήκης Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ 

 

Δευτέρα έως Παρασκευή 

 

από τις 9 π.μ. έως τις 7 μ.μ. 

 

καλή φοίτηση ! 




