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Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση
• http://lib2dimneasmyrni.mysch.gr/ 

Οι ανακοινώσεις της 
βιβλιοθήκης μας.

http://lib2dimneasmyrni.mysch.gr/


Είσοδος…

Για να συνδεθούμε στη σχολική 
βιβλιοθήκη κάνουμε κλικ στο «Είσοδος».



Είσοδος…

Πληκτρολογούμε στο όνομα χρήστη 
 το email εγγραφής μας

Πληκτρολογούμε στο όνομα χρήστη 
 το email εγγραφής μας

Πληκτρολογούμε κωδικό, αριθμός 
μητρώου μέλους (userid)

Πληκτρολογούμε κωδικό, αριθμός 
μητρώου μέλους (userid)

Κάνουμε κλικ στο «Είσοδος»Κάνουμε κλικ στο «Είσοδος»



Ονοματεπώνυμο 
μέλους, email και η 

«Έξοδος»

Κριτήρια αναζήτησης 
βιβλίου

ή κριτήρια αναζήτησης που πληκτρολογούμε 
εμείς



… μόλις 
βρούμε το ή 

τα βιβλία 
που μας 

ενδιαφέρουν, 
κάνουμε 
αριστερό 

κλικ πάνω σε 
ένα βιβλίο 

και βλέπουμε 
την κάρτα 

του.

Η κάρτα περιέχει διάφορες πληροφορίες για το βιβλίο και μας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσουμε 
στη λίστα με τα αγαπημένα μας το βιβλίο, να αντιγράψουμε τον σύνδεσμό του και να εκτυπώσουμε 

την κάρτα βιβλίου.

Κάρτα βιβλίου



Αριστερά στο μενού επιλογών, 
κάνοντας αριστερό κλικ στο 
«Πληροφορίες», εμφανίζονται 
πληροφορίες για την τοποθεσία 
της βιβλιοθήκης.

Πληροφορίες



Αριστερά στο μενού επιλογών, 
κάνοντας αριστερό κλικ στο 
«Επικοινωνία», μπορούμε να στείλουμε 
email στο mail της σχολικής μας 
βιβλιοθήκης.

Επικοινωνία



PodCast

Η επιλογή «Podcast» είναι μία νέα 
λειτουργία, σε δοκιμαστική φάση, 
όπου μπορούμε να ανεβάσουμε σε 
μορφή mp3 αφηγήσεις βιβλίων!!!

Περιηγηθείτε στις πρόσφατες αφηγήσεις άλλων σχολικών βιβλιοθηκών και 
αναμένετε τις δικές μας αφηγήσεις!!!! Τα Podcasts διαχειρίζεται η 
υπεύθυνη βιβλιοθήκης που έχει και τον ρόλο Διαχειριστή της ηλεκτρονικής 
βιβλιοθήκης, σε συνεργασία πάντα με τους δασκάλους του σχολείου.



Οι δανεισμοί μου

Στην επιλογή του μενού «Οι δανεισμοί μου», εμφανίζονται τα βιβλία που έχουμε 
δανειστεί. 



Οι δανεισμοί μου -  Αξιολόγηση βιβλίου

Είναι πολύ σημαντική η γνώμη σας για ένα βιβλίο! Μέχρι τώρα, με κάθε δανεισμό, 
συμπληρώνατε σε ένα χαρτί την αξιολόγησή σας για το βιβλίο που διαβάσατε. Τώρα η 
ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει, αν θέλετε, ηλεκτρονικά, πατώντας το μολυβάκι δίπλα 
από τον τίτλο του βιβλίου!!! Εμφανίζεται ένα μικρό παράθυρο, όπου μπορείτε να 
βαθμολογήσετε και να σχολιάσετε το βιβλίο!



Τα βιβλία μου
Η επιλογή «Τα βιβλία μου» εμφανίζει 
το ιστορικό μας με τα βιβλία που 
έχουμε δανειστεί.



Wish List

Στην επιλογή «Wish List», εμφανίζονται όσα βιβλία έχουμε κάνει 
«Προσθήκη στα Αγαπημένα». Εδώ μπορούμε να βάζουμε και βιβλία που 
επιθυμούμε μελλοντικά να δανειστούμε.



Καλή ανάγνωση!
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