Η καταλληλότητα των βιβλίων σε σχέση με τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών,
θα πρέπει να γίνεται βάσει των στοιχείων που ζητά υποχρεωτικά από τους
εκδότες ο Εύδοξος και αναρτώνται σε αυτόν, δηλαδή, aναλυτικά περιεχόμενα,
μεταφρασμένα κεφάλαια, λέξεις-κλειδιά, κ.λπ. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να ζητούν από εμάς και κάποια άλλα πρόσθετα στοιχεία, όχι όμως εξ
αρχής το πραγματικό βιβλίο. Αυτό θα λάβουν όσοι πράγματι το προτείνουν και
πάντα πολύ πριν την έναρξη της διανομής. Επίσης θα σταλούν και πρόσθετα
βοηθήματα (λύσεις ασκήσεων, διαφάνειες, κ.λπ. ) σε όποιο βιβλίο υπάρχουν.
Άλλωστε, τα περισσότερα βιβλία μας είναι διεθνούς κύρους μεταφρασμένα ξένα
συγγράμματα, γνωστά σε όλους τους διδάσκοντες εδώ και χρόνια, ενώ η
ποιότητα των εκδόσεων μας είναι γνωστή εδώ και πέντε δεκαετίες.
Τέλος, δεν κρίνεται συμβατή η αποστολή αντιτύπων σε διδάσκοντες που ήδη
διανέμουν δικά τους βιβλία.
Για να προτείνετε βιβλία μας για διανομή στους φοιτητές σας αρκεί να
δώσετε στον Εύδοξο, ακόμα και κατά την διάρκεια του εξαμήνου, τον
αντίστοιχο Κωδικό που υπάρχει δίπλα σε κάθε τίτλο.
E-mails για την εκ των προτέρων αποστολή βιβλίων για “αξιολόγηση”
διαγράφονται αυτόματα.
Επαρκή στοιχεία εκτίμησης των βιβλίων υπάρχουν στον Εύδοξο.

Ωστόσο, είναι δυνατή η αποστολή αποσπασμάτων κεφαλαίων, κατά το πρότυπο
Look inside της Amazon.
FountasBooks
Εκδότες Τεχνικών και Επιστημονικών Βιβλίων από το 1965
Στουρνάρη 36, Αθήνα 104 33
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