
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

κατά την περίοδο COVID-19 

Καλωσορίζουμε τους νέους φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοι-
κονομικής και  ευχόμαστε καλή και δημιουργική ακαδημαϊκή χρονιά. 

 
 
• Η πανδημία COVOD-19 έχει μεταβάλλει τον τρόπο λειτουργία της Βιβλιοθήκης.          

Συγκεκριμένα:  
 
• Η Βιβλιοθήκη εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς την φυσική  
     παρουσία αναγνωστών στους χώρους της. 
 

• Δανεισμός και επιστροφή υλικού γίνονται κατόπιν ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής       

επικοινωνίας.  

 

• Οι επιστροφές Δανεισμένων βιβλίων ή η παραλαβή δανεισμών θα γίνονται στο      

τραπέζι που έχει τοποθετηθεί στην είσοδο της Βιβλιοθήκης (ανέπαφη συναλλαγή).  

 

• Συνεχίζεται η ηλεκτρονική  υποβολή διπλωματικών και  μεταπτυχιακών  εργασιών στο  

Ιδρυματικό Αποθετήριο.  

 

 

 

Ώρες λειτουργίας:  

Δευτέρα—Παρασκευή 08:00—3:00  

Τηλ. 2682050572 

Email:  library-preveza@uoi.gr 

Θεοδωρίκα Ελένη – etheodorika@uoi.gr  

Παπαθανασίου Παναγιώτα – gpapath@uoi.gr  

Τσώλη Θεοδώρα MSc – th.tsoli@uoi.gr  

Επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη και  

το προσωπικό 

Εφόσον προσέλθετε στους χώρους 

του ιδρύματος ακολουθείτε          

υποχρεωτικά  τους κανόνες 

ασφαλείας. 
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Οι ηλεκτρονικές πηγές μας είναι διαθέσιμες μέσω της  ιστοσελίδας της  Βιβλιοθήκης του  

πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  https://wwwlib.teiep.gr/ 

 

• Online κατάλογος (αναζήτηση έντυπου και ψηφιακού υλικού) https://opac.seab.gr/

search~S17*gre   

• Ιδρυματικό Αποθετήριο (αναζήτηση πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών) http://

apothetirio.teiep.gr/xmlui/  

• Αποθετήριο Κάλλιπος (αναζήτηση ψηφιακών συγγραμμάτων)  https://repository.kallipos.gr/  

• Ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία (αναζήτηση μέσω της Κοινοπραξίας  Ελληνικών             Α-

καδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link) 

  αναζήτηση μέσω της ενιαίας μηχανής αναζήτησης  https://search.heal-link.gr/ 

  αναζήτηση ανά τίτλο , ανά θέμα, ανά εκδότη  

ΠΡΟΣΟΧΗ : Για την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο (εφόσον είναι διαθέσιμο) πρέπει να κάνετε        σύν-

δεση με τον ιδρυματικό κωδικό σας. 

 

Ανοικτά Ακαδημαϊκά συγγράμματα από πανεπιστήμια του εξωτερικού 

OpenSyllabus.  Ανοικτά ακαδημαϊκά συγγράμματα από πανεπιστήμια των ΗΠΑ και άλλων 70+ χωρών, 

οργανωμένα κατά θεματικό πεδίο, τμήμα, χώρα και εκδότη. Κυρίως στην αγγλική γλώσσα. https://

opensyllabus.org/ 

Open Textbook Library. Ανοικτά ακαδημαϊκά συγγράμματα, οργανωμένα κατά θεματικό πεδίο και πα-

νεπιστήμιο. Κυρίως στην αγγλική γλώσσα. https://open.umn.edu/opentextbooks/ 

Openstax. Συλλογή εγχειριδίων οργανωμένα κατά θεματικό πεδίο και εκπαιδευτική βαθμίδα    https://

openstax.org/subjects 

 

Ενημέρωση για τη λειτουργία των Βιβλιοθηκών 

Ιστοσελίδα Κεντρικής Βιβλιοθήκης http://www.lib.uoi.gr/ 

Ενημερωτικό Βιβλιογραφικό Δελτίο http://www.lib.uoi.gr/files/vivliografiko-deltio-COVID-19.pdf  

Πληροφοριακό υλικό της Βιβλιοθήκης Πρέβεζας  υπάρχει στην πλατφόρμα MS Teams στην    

ομάδα «Βιβλιοθήκη Πρέβεζας—Πληροφοριακή Παιδεία»  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
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