ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη


Κάθε φοιτητής γίνεται μέλος της Βιβλιοθήκης με την υποβολή σ’ αυτή αίτησης
εγγραφής. Τότε αποκτά την προσωπική του ταυτότητα και μπορεί να δανείζεται
βιβλία.



Οι φοιτητές, μεταπτυχιακοί, διδάκτορες κ.λπ. έχουν πρόσβαση στα βιβλιοστάσια
με την ένδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του βιβλιαρίου σπουδών, το
οποίο και αφήνουν στους υπαλλήλους.

Δανεισμός Βιβλίων και Διάρκεια Δανεισμού


Τα βιβλία δανείζονται στο χώρο υποδοχής της Βιβλιοθήκης, με την ένδειξη της
ταυτότητας (κάρτας Βιβλιοθήκης). Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να δανείζονται 4
βιβλία για 15 μέρες, ενώ οι μεταπτυχιακοί, οι διδάκτορες και τα μέλη ΔΕΠ 15
βιβλία για 1 μήνα.



Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα να δανείζονται μόνο 1 βιβλίο για 3 ώρες ή για 3 μέρες
(σειρές, θεματικοί κύκλοι κ.λπ.).



Η απώλεια της πρώτης κάρτας αντιστοιχεί σε πρόστιμο 5 ευρώ, της δεύτερης σε
20 ευρώ και την τρίτη διαγράφεται ο αναγνώστης. Οι εξωπανεπιστημιακοί για ν’
αποκτήσουν κάρτα βιβλιοθήκης πληρώνουν το ποσό των 50 ευρώ και δανείζονται
3 βιβλία.



Η κάρτα ισχύει για όλες τις βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ. Αν υπάρχει εκκρεμότητα
(πρόστιμο ή απώλεια βιβλίου) δεν μπορεί να δοθεί βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη
σε κανέναν αναγνώστη (φοιτητή, μεταπτυχιακό ή διδάκτορα).



Η καθυστέρηση επιστροφής των βιβλίων επισύρει πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται
σε 0,30€ την ημέρα ή την ώρα. Tο πρόστιμο των χαμένων βιβλίων είναι
τουλάχιστον 35€. Τα πληροφοριακά βιβλία (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κ.λπ.), τα
περιοδικά, οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και οι διδακτορικές διατριβές
δεν δανείζονται.



Βιβλία που ανήκουν σε Σειρές και σε Θεματικούς Κύκλους δανείζονται εάν
υπάρχει τρίτο αντίτυπο τους και μόνο για λίγες ώρες.
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Όλα τα βιβλία επιστρέφονται στο χώρο δανεισμού. Όσα βιβλία δεν έχουν
δεσμευθεί από άλλους χρήστες, είναι δυνατόν να δανεισθούν εκ νέου στον ίδιο
αναγνώστη για μια ακόμη φορά.

Συλλογή
(βλ. κάτοψη)

Ασφάλεια
Στη Βιβλιοθήκη λειτουργεί αντικλεπτικό σύστημα. Παρακαλείσθε να επιβεβαιώνετε τη
σωστή διαδικασία δανεισμού πριν εγκαταλείψετε το χώρο της Βιβλιοθήκης.

Φωτοτυπίες
Υπάρχει δυνατότητα λήψης φωτοτυπιών (με χρέωση) από φωτοτυπικά μηχανήματα που
βρίσκονται στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Η φωτοτύπηση γίνεται με ειδικές κάρτες (50 και
100 φωτοτυπιών, με κόστος 2 και 3,5 ευρώ αντίστοιχα), που παρέχονται από το
προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Ανεύρεση Βιβλίων
Πριν μπουν στη βιβλιοθήκη, οι αναγνώστες κλειδώνουν τα πράγματά τους στα
ντουλαπάκια, αφήνοντας μια ταυτότητα την οποία παίρνουν όταν επιστρέψουν το
κλειδί. Την αναζήτηση την κάνουν μόνοι τους, αρκεί να σημειώνουν εκτός του
ταξινομικού αριθμού, σε ποιο θεματικό κύκλο ή σειρά κλπ βρίσκεται το βιβλίο.
Το site που μπορούν να ψάξουν είναι το http://www.lib.auth.gr/ και από εκεί:
1. Αναζήτηση
2. Κατάλογος Βιβλίων
3. Αναζήτηση (Browse)
Πατώντας πάνω στον τίτλο του βιβλίου, εμφανίζεται ολόκληρη η εγγραφή του (σειρές
και θέματα). Σαν σειρά μπορεί να είναι και οι μεγάλοι εκδότες π.χ. ΙΜΧΑ, ΕΜΣ κλπ.

Γενικοί Κανόνες
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Οι χρήστες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την κάρτα βιβλιοθήκης άλλου
φοιτητή.

Τα

βιβλία

πρέπει

να

επιστρέφονται

στην

κατάσταση

που

παραλαμβάνονται, χωρίς φθορές. Στους χώρους της Βιβλιοθήκης απαγορεύονται
το κάπνισμα, το φαγητό, ο καφές, τα αναψυκτικά. Επιτρέπεται μόνο το νερό.


Απαγορεύεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο ενόχληση των αναγνωστών (δυνατή
ομιλία, θόρυβοι, κ.λπ.).



Τσάντες και σακίδια φυλάσσονται σε ειδικό χώρο έξω από το βιβλιοστάσιο.
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