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Νέοι υπολογιστές για το κοινό
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΕΥΧΟΥΣ:

Από τα μέσα Νοεμβρίου η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Η παράρτημα Πρέβεζας διαθέτει έξι νέους υπολογιστές για το κοινό στο χώρο του αναγνωστήριου.
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Οι υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και τους
εξωτερικούς χρήστες.
Σας υπενθυμίζουμε πως μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους Η/Υ
κυρίως για εκπαιδευτικούς σκοπούς και είναι καλό να απόφεύγετε η χρήση τους μόνο για πλοήγηση.
Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης μπορεί να σας βοηθήσει
οποιαδήποτε στιγμή στις αναζητήσεις σας στον ηλεκτρονικό
κατάλογο (OPAC) και στις ηλεκτρονικές πηγές (ηλεκτρονικά
περιοδικά HEAL-link).

Συνέδρια και συναντήσεις


2nd International Conference on Small Business and Entrepreneurship (SME in the
21st century: Problems, Opportunities and Solutions). 24-27 February 2011. Nicosia,
Cyprus
http://www.emu.edu.tr/sbconf/



7th International Straegic Management Conference. June 30-July 2, 2011. Paris,
France.
http://ismc.beykent.edu.tr/



LCBR European Marketing Conference 2011. July 7-8, 2011. Frankfurt am Main, Germany.
http://www.european-marketing-conference.com/index.htm



IX International Logistics and Supply Chain Congress: International Retail Logistics in
the Value Era. 27-29 October 2011. Altin Yunus Resort, Cesme, Izmir, Turkey
http://lm-scm2011.yasar.edu.tr/



13th European Supply Chain and Logistics Summit. 14th16th June, 2011. Maritim ProArte Hotel Berlin, Germany.
http://www.scleurope.com/

Σπουδαία λόγια
“A man’s errors
are his portals
of discovery.”
James Joyce
(Ιρλανδός συγγραφέας
και ποιητής, 18821941)
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Χρήσιμοι δικτυακοί τόποι : Ευρωπαϊκή Ένωση
http://europa.eu/
Europa.eu είναι ο επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί μια καλή αφετηρία
αν αναζητάτε πληροφορίες και υπηρεσίες παρεχόμενες από την ΕΕ. Η ιστοσελίδα παρέχει:

 βασικές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ.
 τελευταίες ειδήσεις και συμβάντα στην ΕΕ.
 συνδέσμους για πληροφορίες της ΕΕ στους ιστότοπους θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ.



Στην ενότητα «Σχετικά με την ΕΕ» «Όργανα και οργανισμοί»
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
http://www.eib.europa.eu/?lang=en

Στην ενότητα «Η ζωή σας στην ΕΕ» «Εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα»
Ευρωπαϊκή Πύλη για την Επαγγελματική Κινητικότητα (EURES)
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=el
Πληροφορίες σχετικά με θέσεις εργασίας και ευκαιρίες μάθησης στην Ευρώπη. Κενές θέσεις
εργασίας σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, βιογραφικά σημειώματα ενδιαφερόμενων υποψηφίων,
ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά με τη ζωή και την εργασία στο εξωτερικό και πολλές
άλλες πληροφορίες σας παρέχονται μέσω του δικτύου EURES.




Στην ενότητα «Εκδόσεις και έγγραφα» «Στατιστικές και δημοσκοπήσεις»
Eurostat—Αρχική σελίδα των επίσημων στατιστικών της ΕΕ
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home



Στην ενότητα «Λάβετε μέρος !» μπορείτε να λάβετε μέρος σε διαδικτυακές συζητήσεις
και δημόσιες διαβουλεύσεις ή να σχολιάσετε ιστολόγια και βιντεοκλίπ.
http://europa.eu/take-part/index_el.htm



Σε κάθε ενότητα υπάρχουν «Σύνδεσμοι άμεσης πρόσβασης για...» με συνδέσμους για
τις επιχειρήσεις, την παιδεία, μη κυβερνητικούς φορείς και οργανώσεις της ΕΕ.
http://europa.eu/quick-links/index_el.htm
Άλλες χρήσιμες σελίδες
Eurofound
http://www.eurofound.europa.eu/

Κύριο τριμερές όργανο κοινωνικού διαλόγου με συμβουλευτικό χαρακτήρα στις εργασίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που παρέχει εξειδικευμένη γνώση στις συνθήκες διαβίωσης, στις εργασιακές σχέσεις και στη διαχείριση των οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών στον ευρωπαϊκό χώρο.
Europedia.moussis.eu
http://europedia.moussis.eu/home.tkl
Η προσωπική ιστοσελίδα του Δρος Ν. Μούση, Εμπειρογνώμονα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
στη Γενική Διεύθυνση "Επιχειρήσεις" σχετικά με τη διαμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου της Ευρ. Ένωσης, τα όργανα αποφάσεων της Ευρ. Ένωσης και την ιστορική πορεία δημιουργίας ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου. Η σελίδα Europedia παρουσιάζει μεταξύ άλλων εκτεταμένα αποσπάσματα και κεφάλαια από το βιβλίο του συγγραφέως «Ευρωπαϊκή Ένωση: δίκαιο, οικονομία, πολιτικές» (http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/)
[επιλογή : καθηγητής Ευστάθιος Τήκος]
ΤΑ Ν ΕΑ ΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚ ΗΣ
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Αφιέρωμα : Σπουδές στην Ευρώπη
Στις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει πλήθος πληροφοριών για την εκπαίδευση και τις σπουδές σε ευρωπαϊκές χώρες. Μερικές από αυτές παρουσιάζονται παρακάτω:

Η αναγνώριση των τίτλων και των προσόντων σας
The ENIC Network (Europan Network of Information Centres), the NARIC Network (National Academic Recognition Information Centres)
http://www.enic-naric.net/index.aspx?s=n&r=g&d=about

Στοιχεία για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα (EURYDICE)
EURIDICE Information on Education Systems and Policies in Europe
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

Σπουδές στην Ευρώπη (πρόγραμμα Erasmus)
The Erasmus programme
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm


Ευκαιρίες εκπαίδευσης (πύλη PLOTEUS)
PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space)
http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=el

Πρόγραμμα δια βίου μάθησης της ΕΕ
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

Υποτροφίες Erasmus Mundus
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php

Δημιούργησε το βιογραφικό σου (Europass)
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=el_GR
To Europass επιτρέπει:

Να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με τρόπο σαφή και εύκολα κατανοητό στην Ευρώπη Ένωση,
χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ και υποψήφιες χώρες

Να κινηθείτε σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης
Το Europass περιλαμβάνει:



δύο έγγραφα (το βιογραφικό σημείωμα Europass (CV) και το Διαβατήριο Γλωσσών Europass), που μπορείτε να συμπληρώσετε μόνοι σας και
τρία έγγραφα (το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass, το συμπλήρωμα διπλώματος
Europass και την κινητικότητα Europass), τα οποία συμπληρώνονται και εκδίδονται
από τους αρμόδιους φορείς.
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Βιβλία για τις διακοπές των Χριστουγέννων
Κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς μπορείτε να βρείτε χρόνο για να ταξιδέψετε μέσα από τα βιβλία ! Παρακάτω θα βρείτε τις προτάσεις της Βιβλιοθήκης για βιβλία που υπάρχουν στη συλλογή της και μπορείτε να δανειστείτε τώρα !
Κίνα : οι άγνωστες δυναστείες. Εκδόσεις National Geographic, 2010.
Ταξιθετικός αριθμός : 951 ΝΑΤ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διεύθυνση :
Περιοχή Ψαθάκι
Πρέβεζα 48 100
Τηλ.: 26820 50572
e-mail:
libprev@teiep.gr

iep.gr
http://wwwlib.te

Ο τόμος του National Geographic, για την αρχαία Κίνα φωτίζει, με ένα εντυπωσιακό οπτικό υλικό, τόσο τις
απαρχές του κινεζικού πολιτισμού όσο και τις ένδοξες δυναστείες των αυτοκρατόρων που μεγαλούργησαν
τους επόμενους αιώνες. Σανκγ, Τσιν, Χαν, Τανγκ, Μινγκ: οι δυναστείες που κυριάρχησαν στην Κίνα και
άγνωστες πτυχές της ιστορίας τους σκιαγραφούνται με μοναδικό τρόπο σ’ αυτό το συναρπαστικό χρονικό
που χάνεται στα βάθη του χρόνου. Μαζί, ένα μεγάλο αφιέρωμα στα μεγάλα επιτεύγματα, τις εφερεύσεις και
τις ανακαλύψεις των Κινέζων στο πέρασμα του χρόνου.

Το ταξίδι στην Ελλάδα : Δεκέμβριος 1850-Φεβρουάριος 1851.
Συγγραφέας: Γουσταύος Φλωμπέρ. Εκδόσεις: Ολκός, [2007].
Ταξιθετικός αριθμός : 914 FLA
Ο Γάλλος λογοτέχνης ταξιδεύει στην Ελλάδα, στα 1850-51, και καταγράφει τις εντυπώσεις του. «Το προσκύνημα του μεγάλου μυθιστοριογράφου του 19ου αιώνα σε τόπους όπου πια δεν κατοικούν ημίθεοι, αλλά
ένας λαός ενδεής και κακοζωισμένος. (…) Ο Φλωμπέρ έμεινε στη χώρα μας δύο μήνες σχεδόν, αντιμετωπίζοντας έναν βροχερό και ιδιαίτερα κρύο χειμώνα. Μεταξύ των άλλων επισκέφτηκε την Αθήνα, το Δαφνί, την
Ελευσίνα, τις Θεσπιές, τις Πλαταιές, τη Λιβαδειά, την Αράχοβα, τους Δελφούς, τις Θερμοπύλες, τη Νεμέα, τις
Μυκήνες, το Άργος, τη Σπάρτη, τη Μεσσήνη, τις Βάσσες, την Ανδρίτσαινα, την Ολυμπία. Κοντολογίς, τους
πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους της Ελλάδας, που συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο
πορτρέτο της ιστορικής της διαδρομής».

[Παρουσίαση - κριτική του Δημήτρη Χουλιαράκη από το ΒΗΜΑ –01/07/2007]
500 ταξίδια ζωής. Εκδότης : National Geographic, 2009.
Ταξιθετικός αριθμός : 910.2 ΤΑΞ
Να ταξιδεύεις σε μέρη μαγικά! Μια από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής. Ταζ Μαχάλ, Λίμνη Τιτικάκα, Καταρράκτες της Βικτωρίας, Μεγάλο Κοραλλιογενές Φράγμα, Γκραν Κάνιον, Φαράγγι της Σαμαριάς…Λέξεις μαγικές που ξυπνούν μέσα σε όλους μας την επιθυμία. Το National Geographic
επέλεξε και μας προτείνει τις 500 γωνιές του πλανήτη που όλοι πρέπει να δούμε. Μοναδικές περιγραφές και οδηγίες γι’ αυτά που πρέπει να δείτε
και να κάνετε οπωσδήποτε σε κάθε ταξίδι.

Μυθιστορήματα
Πέντε θάλασσες μακριά.
Συγγραφέαας: Ίαν Λιδάκης. Εκδότης : Ιβίσκος, 2009.
Ταξιθετικός αριθμός : 889.34 ΛΙΔ

Με το παράξενο όνομα Ραμάνθις Ερέβους
Συγγραφέας : Ζυράννα Ζατέλη. Εκδότης : Καστανιώτης, 2001.
Ταξιθετικός αριθμός : 889.34 ΖΑΤ

Ελένη ή ο κανένας.
Συγγραφέας : Ρέα Γαλανάκη. Εκδότης : Άγρα, 1998
Ταξιθετικός αριθμός : 889.334 ΓΑΛ

