Συλλογές

Υπηρεσίες

Οι συλλογές σε αριθμούς :

Φωτοτυπίες
Αυτόματο μηχάνημα πώλησης καρτών, στην υποδοχή της βιβλιοθήκης.
Αγορά κάρτας : 3 €
Δυνατότητα τροφοδότησης με κέρματα και χαρτονομίσματα των 5 και
10 €
Κόστος σελίδας : 0,15 €

•
•
•
•
•

92 000 τίτλοι βιβλίων
1 800 περιοδικά, εκ των οποίων τα 900 εξακολουθούν να εκδίδονται
ηλεκτρονικές πηγές
παλαιές, πολύτιμες συλλογές
ανάτυπα, διατριβές, χάρτες, κείμενα περιορισμένης κυκλοφορίας
εκτός εμπορίου

Οι συλλογές καλύπτουν όλους τους τομείς της αρχαιολογίας και της ιστορίας
του ελληνικού κόσμου από την Προϊστορία μέχρι τη Βυζαντινή περίοδο.
Εκτός από την αρχαιολογία της Ελλάδας, των Βαλκανίων, της Μεσογειακής
λεκάνης και της Μαύρης Θάλασσας εκπροσωπείται επίσης και αυτή της
Γαλλίας και των σλαβικών χωρών.
Η βιβλιοθήκη διαθέτει, ωστόσο, και μία συλλογή για τη σύγχρονη Ελλάδα και
τα Βαλκάνια (κοινωνικές και ανθρωπιστικές σπουδές) και μία αξιοσημείωτη
Παπυρολογική συλλογή (περίπου χίλια βιβλία).
Η βιβλιοθήκη, μέσω των υπολογιστών που βρίσκονται στις αίθουσες και
μέσω του ασύρματου δικτύου (Wi-fi), παρέχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές
πηγές : TLG, JStor, ηλεκτρονικά βιβλία De Gruyter, ηλεκτρονικά περιοδικά
κ.ά.

Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο στη
διεύθυνση :
www.catalogue.efa.gr
Ο κατάλογος είναι προσβάσιμος και μέσω του γαλλικού διαπανεπιστημιακού
καταλόγου SUDOC :
www.sudoc.abes.fr

Ψηφιοποίηση
‘Ενα μηχάνημα σάρωσης βρίσκεται στη διάθεση του κοινού. Λειτουργεί με
την ίδια κάρτα του φωτοτυπικού μηχανήματος.
Οι τιμές είναι οι ίδιες με αυτές των φωτοτυπιών.
Δανεισμός μεταξύ βιβλιοθηκών (PEB)
Στο πλαίσιο του δικτύου δανεισμού μεταξύ των πανεπιστημιακών
βιβλιοθηκών της Γαλλίας και άλλων χωρών, η βιβλιοθήκη έχει τη δυνατότητα
να στέλνει αντίγραφα (άρθρων ή αποσπασμάτων βιβλίων).
Επίσης, προσφέρει στους αναγνώστες της τη δυνατότητα να παραγγέλνουν
βιβλία ή αντίγραφά τους από άλλες βιβλιοθήκες.
(Αυτή η υπηρεσία παρέχεται επί πληρωμή)
Μαθήματα βιβλιογραφικής αναζήτησης
Η βιβλιοθήκη οργανώνει, κατόπιν αιτήματος, μαθήματα εκπαίδευσης στη
βιβλιογραφική αναζήτηση.

Βιβλιοθήκη της
Γαλλικής Σχολής Αθηνών
Οδηγός για τον αναγνώστη
Διδότου 6, Αθήνα

www.catalogue.efa.gr

Χρήσιμες πληροφορίες

Εγγραφή

Βιβλιοθήκη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών
Διδότου 6
GR 10680, Αθήνα

Όλοι ανεξαιρέτως οφείλουν να έχουν κάρτα και να την ανανεώνουν
κάθε χρόνο.
Η βιβλιοθήκη της Γαλλικής Σχολής απευθύνεται :

Ωράριο λειτουργίας

•

Σε φοιτητές μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών σε πεδίο το οποίο
καλύπτει η βιβλιοθήκη
Συστατική επιστολή του επόπτη καθηγητή, ή φωτοτυπία
πτυχίου, ή δελτίο ταυτότητας μεταπτυχιακού φοιτητή σε ισχύ

•

Σε κατόχους διδακτορικού τίτλου
Φωτοτυπία του διπλώματος

•

Σε ερευνητές και πανεπιστημιακούς
Επαγγελματική ταυτότητα

•

Στα μέλη της Aρχαιολογικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου
Πολιτισμού
Επαγγελματική ταυτότητα ή βεβαίωση εργασίας

•

Στα μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών
Ταυτότητα μέλους ή δελτίο ελευθέρας εισόδου στους αρχαιολογικούς
χώρους και τα μουσεία, χορηγούμενο από το ΥΠ.ΠΟ

•

Στα μέλη των Γαλλικών Σχολών στο εξωτερικό (EFR, IFAO, EFEO, Casa
de Velázquez)
Κάρτα αναγνώστη σε ισχύ

•

Σε φοιτητές από το πρόγραμμα ERASMUS και σε φοιτητές master 2
Κατ’εξαίρεση και για προκαθορισμένο διάστημα

(εξωτερικοί αναγνώστες)
Δευτέρα έως Παρασκευή : 9:00 – 20:00
Σάββατο : 9:00 – 14:30
Μειωμένο ωράριο
Αύγουστος :
Δευτέρα έως Παρασκευή : 9:00 – 15:00
Σάββατο : 9:00 – 14:30
Αργίες
14 Ιουλίου
Όλες οι ελληνικές αργίες
Η εβδομάδα μεταξύ Χριστουγέννων και 1ης Ιανουαρίου

Τρόπος εγγραφής
Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά στην υποδοχή από τις 9:00 ώς τις 19:30
και το Σάββατο από τις 9:00 ώς τις 14:00.
Η κάρτα της βιβλιοθήκης ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία
εγγραφής. Για την έκδοσή της χρειάζεται μία φωτογραφία ταυτότητας και
τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. παρακάτω).

Επικοινωνία
Τηλέφωνο : +30 210 36 79 916
Φαξ : +30 210 36 32 861
Email : bibliotheque@efa.gr

Οι αναγνώστες παρακαλούνται να σέβονται τον κανονισμό, προκειμένου να
εξασφαλίζονται καλές συνθήκες εργασίας για όλους και να προστατεύονται
τα βιβλία.

Κάτοψη της βιβλιοθήκης και των
ταξιθετικών κωδικών

