ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΜΠ
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
ΤΚ 15773, Αθήνα
Ωράριο λειτουργίας
∆ευτέρα με Παρασκευή
08:30 – 20:00
Πληροφορίες - ∆ανεισμός - Επιστροφή
βιβλίων μέχρι και 19:45

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Πληροφορίες : 210 772 3878
∆ανεισμός : 210 772 1576
∆ιαδανεισμός : 210 772 3877, 1250
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΕΜΠ
Πατησίων 42,
ΤΚ 10682, Αθήνα

Κτίριο Αβέρωφ

ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Στις συλλογές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης &
των Παραρτημάτων μπορείτε να βρείτε :









Τηλέφωνα Επικοινωνίας
210 772 3313
210 772 3717



Ωράριο λειτουργίας
∆ευτέρα με Παρασκευή
10:00 – 20:00



Κτίριο Μπουμπουλίνας 5ος
(Συλλογή ∆οξιάδη)
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
210 772 3732
210 772 3734
Ωράριο λειτουργίας
∆ευτέρα με Παρασκευή
10:00 – 18:00
για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε τη Βιβλιοθήκη
στο διαδίκτυο

www.lib.ntua.gr



200.000 περίπου τόμους βιβλίων
Πληροφοριακό υλικό (Εγκυκλοπαίδειες,
Λεξικά, Εγχειρίδια)
1.500 τίτλους ξενόγλωσσων & ελληνικών
επιστημονικών περιοδικών
Online βιβλιογραφικές και πλήρους
κειμένου (full text) βάσεις δεδομένων
Ηλεκτρονικά βιβλία & εγκυκλοπαίδειες
13.000 ηλεκτρονικά περιοδικά
Βιβλιοθήκη Κ.Α. ∆οξιάδη 16.000 τόμοι βιβλίων
την Ιστορική Βιβλιοθήκη : 65.000 τόμοι
βιβλίων & 1.096 τίτλοι περιοδικών που
έχουν εκδοθεί από τον 17ο αιώνα μέχρι και
το 1950
την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από το
1872 μέχρι σήμερα
∆ιδακτορικές ∆ιατριβές και ∆ιπλωματικές
Εργασίες
Course Reading: Υποκατάλογος
βιβλιογραφικού συστήματος, προσφέρει
βιβλιογραφία μαθημάτων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ κατά τον
μήνα Νοέμβριο, διοργανώνει για τους
πρωτοετείς φοιτητές ομαδικές ξεναγήσεις
όπου γίνεται περιήγηση στους χώρους της
Βιβλιοθήκης καθώς και ενημέρωση για τις
υπηρεσίες που παρέχονται και τον τρόπο
χρήσης τους. Η διάρκεια τους είναι 30 λεπτά.
Για συμμετοχή στις περιηγήσεις, απαιτείται η
συμπλήρωση αίτησης που βρίσκεται στη
Βιβλιοθήκη (στο πάγκο δανεισμού).

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΕΜΠ

ενημερωτικό φυλλάδιο
για
προπτυχιακούς φοιτητές

Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ ©2012

∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ

ΚΑΡΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΧΩΡΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να δανείζονται
τεκμήρια (βιβλία, συνοδευτικό υλικό, διδακτορικές
διατριβές, κ.λπ.) από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΜΕΣΩ WEB : Για την χρήση των
Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης είναι απαραίτητη η Κάρτα
Βιβλιοθήκης. Για την έκδοσή της χρειάζεται να
συμπληρωθεί αρχικά μια φόρμα/αίτηση
στην
ιστοσελίδα http://new.lib.ntua.gr/gr/opac.html
Προσοχή για την απόκτηση της κάρτας βιβλιοθήκης,
θα
πρέπει
να
επισκεφθείτε
την
βιβλιοθήκη
προσκομίζοντας :
 Μία πρόσφατη φωτογραφία
 Το πάσο (πιστοποίηση της φοιτητικής σας
ιδιότητας)
 Το barcode και τον κωδικό (verification) ο
οποίος εμφανίζεται μετά την συμπλήρωση της
φόρμας/αίτησης.

Στο
χώρο
της
Βιβλιοθήκης
υπάρχουν
αναγνωστήρια 780 θέσεων όπου οι 38 είναι θέσεις
ατομικής μελέτης και 6 αίθουσες ομαδικής μελέτης
(ομάδα τουλάχιστον 3 ατόμων, μέγιστη διάρκεια 3
ώρες).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΛΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ

Βιβλία Κύριας
Συλλογής* (2ος
όροφος) &
Ηλεκτρονικό Υλικό*

6
τεκμήρια

1
εβδομάδα

Βιβλία Πολλαπλής
Βιβλιογραφίας (1ος
όροφος)

1
τεκμήριο

5
ημέρες

-

∆εν
δανείζονται

Πληροφοριακό
Υλικό, Περιοδικά

* ∆ικαίωμα ανανέωσης δύο φορές
ΑΝΑΝΕΩΣΗ : Η παράταση της διάρκειας δανεισμού
είναι δυνατή μέσω :
 web στο βιβλιογραφικό κατάλογο
http://new.lib.ntua.gr/gr/opac.html
 e-mail : libloan@central.ntua.gr
 τηλεφώνου 210 772 1576 (ώρες 8:30 -19:45),
210 772 2229 (ώρες 8:30 – 14:00)

∆ΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕΣΩ WEB :
Στην ιστοσελίδα http://new.lib.ntua.gr/gr/opac.html
χρησιμοποιώντας το barcode και τον κωδικό
(verification) ο χρήστης μπορεί κάνοντας logon να
διαχειριστεί το λογαριασμό του μέσω διαδικτύου για
ανανεώσεις, κρατήσεις, ιστορικό δανεισμών, κ.λ.π.

ΧΡΗΣΗ Η/Υ
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει :
 μια νησίδα 6 προσωπικών Η/Υ στο 1ο όροφο
της Βιβλιοθήκης,
 μια νησίδα 22 SUN Ray τερματικών στο
ισόγειο, με ειδική έκδοση κάρτας και
 4 προσωπικούς Η/Υ (υποβολές / αιτήσεις) που
βρίσκονται στο χώρο των πληροφοριών.
Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα σύνδεσης στο
ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) του ΕΜΠ (πληροφορίες :
Κέντρο ∆ικτύων τηλ: 210 772 1861)

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ
Στον 1ο όροφο υπάρχουν 4 φωτοαντιγραφικά
μηχανήματα, τα οποία λειτουργούν με μαγνητική
κάρτα κόστους 1,50 ΕΥΡΩ για 50 αντίγραφα.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επίσης στη Βιβλιοθήκη έχοντας τα βιβλία μαζί σας.
Η ανανέωση δεν μπορεί να γίνει όταν το υλικό είναι
εκπρόθεσμο και όταν υπάρχει κράτηση από άλλο
χρήστη.

∆ΙΑ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ

ΚΡΑΤΗΣΗ : Η κράτηση αφορά υλικό που είναι ήδη
δανεισμένο και γίνεται απευθείας από το χρήστη
μέσω
web
στο
βιβλιογραφικό
κατάλογο
http://new.lib.ntua.gr/gr/opac.html ή μετά από
αίτημα στο πάγκο πληροφοριών

Η υπηρεσία διαδανεισμού μετά από αίτηση του χρήστη
εντοπίζει και προμηθεύει βιβλιογραφικό υλικό από
άλλες Βιβλιοθήκες (άρθρα, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων,
εργασίες, κ.α), το οποίο δεν περιλαμβάνεται στις
συλλογές της Βιβλιοθήκης.

Αν αναζητάτε :
Βιβλία,
∆ιδακτορικές
∆ιατριβές,
Εγκυκλοπαίδειες,
Handbooks
Περιοδικά
Βιβλιογραφία

σε έντυπη
μορφή

σε
ηλεκτρονική
μορφή

OPAC
Βιβλιογραφικός
Κατάλογος
Βιβλιοθήκης
ΕΜΠ

Ηλεκτρονικά
βιβλία,
στην
ιστοσελίδα της
Βιβλιοθήκης.
∆ιδακτορικές
διατριβές μέσω
Ιδρυματικού
Αποθετηρίου
Ηλεκτρονικά
περιοδικά, στην
ιστοσελίδα της
Βιβλιοθήκης
Βάσεις
δεδομένων,
στην ιστοσελίδα
της Βιβλιοθήκης

