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Οι πλθροφορίεσ αυτοφ του φυλλαδίου αφοροφν κυρίωσ τθν Κεντρικι
Βιβλιοκικθ, ιςχφουν όμωσ, με μικρζσ διαφοροποιιςεισ (κυρίωσ ωσ προσ
τισ ςυλλογζσ, τουσ κανόνεσ δανειςμοφ και το ωράριο λειτουργίασ) και για
τo Θράκλειο.
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ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΣΩΝ
Δανειςμόσ
Διαδανειςμόσ
Πλθροφόρθςθ, Εκπαίδευςθ Χρθςτϊν και υλλογι Περιοριςμζνου Δανειςμοφ
 Τποςτιριξθ Ατόμων με Αναπθρίεσ
2. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΚΣΗΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ & ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ
ΤΛΙΚΟΤ
 Πρόςκτθςθ και Διαχείριςθ Περιοδικϊν
 Πρόςκτθςθ και Διαχείριςθ Λοιποφ Τλικοφ
 Σεκμθρίωςθ
3. TΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ, ΠΟΛΤΣΙΜΟΤ
ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ
 Αρχεία και Κλειςτζσ υλλογζσ
 Πολφτιμο Τλικό
 υντιρθςθ
 Πανεπιςτθμιακό Αρχείο
4. ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
 Σεχνολογίεσ Πλθροφόρθςθσ, Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ
 Σεχνικι Τποςτιριξθ
5. ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ (ΚΕΣ)
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Όπωσ ορίηονται από το χζδιο Οργανιςμοφ Λειτουργίασ τθσ Βιβλιοκικθσ
1

ΠΡΟΛΟΓΟ
Θ Βιβλιοκικθ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ
λειτουργεί ςτο Ρζκυμνο (Κεντρικι Βιβλιοκικθ) για τισ Ανκρωπιςτικζσ, τισ Κοινωνικζσ και
τισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ και ςτο Θράκλειο,
για τισ χολζσ Θετικϊν Επιςτθμϊν και Επιςτθμϊν Τγείασ.
Από τθν άποψθ του μεγζκουσ αλλά και από τθν άποψθ τθσ
οργάνωςθσ κεωρείται μια από τισ ςθμαντικότερεσ Βιβλιοκικεσ
τθσ χϊρασ. Οι ςυλλογζσ τθσ διακζτουν περίπου 500.000 τόμουσ
βιβλίων και επιςτθμονικϊν περιοδικϊν -αρκετά από τα οποία
είναι μοναδικά και ιδιαιτζρωσ πολφτιμα -αρχεία, χάρτεσ, οπτικοακουςτικά μζςα και θλεκτρονικζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ.
Θ οργάνωςθ και θ διαχείριςθ του υλικοφ τθσ ςτθρίηονται ςε
διεκνι πρότυπα, ενϊ καταβάλλονται προςπάκειεσ για να διατθρθκεί ζνα οικείο προσ το χριςτθ περιβάλλον, που τον προςελκφει
και τον ενκαρρφνει ςτθν ατομικι ι ςυλλογικι εργαςία ςτουσ
χϊρουσ τθσ Βιβλιοκικθσ. ϋ αυτό βοικθςε και θ ανάπτυξθ υπθρεςιϊν που ςκοπό ζχουν τθν ενθμζρωςθ και τθν κακοδιγθςθ του
χριςτθ, για τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ του ςθμαντικοφ υλικοφ τθσ
Βιβλιοκικθσ.
Θ μθχανοργάνωςθ και θ ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν πλθροφόρθςθσ, τομείσ ςτουσ οποίουσ θ Βιβλιοκικθ του Πανεπιςτθμίου
Κριτθσ ζχει αναλάβει ενεργό ρόλο, τθν κακιςτοφν ζνα δυναμικό
και απαραίτθτο για τθ διδαςκαλία και τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ
εργαςτιρι.
Θ δθμιουργία και θ ανάπτυξι τθσ κεωρείται ζνα από τα ςθμαντικότερα επιτεφγματα του Πανεπιςτθμίου, ενϊ θ μζχρι τϊρα
πορεία τθσ δικαιϊνει το χαρακτθριςμό τθσ από τον αείμνθςτο
διαπρεπι ιςτορικό και φιλόλογο Νίκο Παναγιωτάκθ ωσ «το μεγαλφτερο πολιτιςτικό γεγονόσ που ζλαβε χϊρα ςτθν Κριτθ τα τελευταία πεντακόςια χρόνια».
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ΩΡΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Δευτζρα - Παραςκευι : 09:00 – 20:00
άββατο : 09:00 – 15:00
ε περιόδουσ που δε γίνονται μακιματα (π.χ κερινζσ
διακοπζσ, Χριςτοφγεννα, Πάςχα) το ωράριο αλλάηει και
γνωςτοποιείται ςτουσ χριςτεσ με ζντυπεσ και θλεκτρονικζσ ανακοινϊςεισ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
11 . Ε ς ω τ ε ρ ι κ ο ί χ ρ ι ς τ ε σ
 Όλα τα ενεργά μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ ζχουν δικαίωμα χριςθσ τθσ Βιβλιοκικθσ και
είναι απαραιτιτωσ εφοδιαςμζνα με ειδικι κάρτα.
 Δικαίωμα χριςθσ, ατελϊσ, ζχουν επίςθσ τα ςυνταξιοδοτθκζντα μζλθ ΔΕΠ και διοικθτικοφ προςωπικοφ και οι επίτιμοι
διδάκτορεσ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ
22 . Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ί χ ρ ι ς τ ε σ
 Απόφοιτοι του ιδρφματοσ ζχουν δικαίωμα χριςθσ τθσ Βιβλιοκικθσ, ατελϊσ, για τρία χρόνια μετά τθν αποφοίτθςι τουσ.
 Μζλθ τθσ ευρφτερθσ εκπαιδευτικισ, επιςτθμονικισ και ερευνθτικισ κοινότθτασ που διαμζνουν μόνιμα ςτο Ρζκυμνο και
ςτο Θράκλειο, κακϊσ και εταιρείεσ και οργανιςμοί των περιοχϊν αυτϊν, μποροφν να κάνουν χριςθ τθσ Βιβλιοκικθσ, αφοφ
εφοδιαςτοφν, απαραιτιτωσ, με ειδικι κάρτα (καταβάλλουν
ετιςια ςυνδρομι μζλουσ).
33 .. Ε π ι ς κ ζ π τ ε σ
Φοιτθτζσ, ερευνθτζσ ι επιςτιμονεσ άλλων Πανεπιςτθμίων του
εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ, μποροφν να χρθςιμοποιοφν το
υλικό τθσ Βιβλιοκικθσ εγγραφόμενοι κάκε φορά ςτο βιβλίο
επιςκεπτϊν που βρίςκεται ςτθν είςοδο.
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ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΑΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
1. Κατά τθν είςοδό τουσ ςτθ Βιβλιοκικθ οι αναγνώςτεσ είναι
υποχρεωμζνοι :
 να επιδείξουν τα απαραίτθτα αποδεικτικά που ορίηονται από
το νόμο και τισ αποφάςεισ των διοικθτικϊν οργάνων του ιδρφματοσ,
 να αφιςουν τισ τςάντεσ και τα επανωφόρια τουσ ςτουσ ειδικοφσ χϊρουσ που υπάρχουν, αφοφ χρεωκοφν από το φφλακα
ζνα κλειδί κυρίδασ,
 να κζςουν ςε ακόρυβθ λειτουργία τα κινθτά τθλζφωνά τουσ
και να κάνουν θςυχία,
 να δθλϊςουν τουσ φορθτοφσ υπολογιςτζσ που φζρουν μζςα
ςτθ Βιβλιοκικθ και να αφιςουν ςτουσ ειδικοφσ χϊρουσ τθν
τςάντα του υπολογιςτι τουσ,
 να αφιςουν ποτά, τρόφιμα, τςιγάρα κ.ά. εκτόσ Βιβλιοκικθσ.
2. Κατά τθν παραμονι τουσ ςτουσ χώρουσ των αναγνωςτιριων
πρζπει να γνωρίηουν ότι:
 είναι υποχρεωμζνοι να ςυμμορφϊνονται ςτισ υποδείξεισ του
προςωπικοφ και ςτισ εκάςτοτε ανακοινϊςεισ τθσ Βιβλιοκικθσ,
 να ςζβονται το χϊρο τθσ Βιβλιοκικθσ, κακϊσ και τουσ ςυναδζλφουσ τουσ οι οποίοι ζχουν ανάγκθ από ζνα περιβάλλον που
τουσ διευκολφνει ςτθ μελζτθ και τθν εργαςία τουσ,
 ζχουν χρζοσ να είναι προςεκτικοί ςτον τρόπο χριςθσ του
υλικοφ και του εξοπλιςμοφ τθσ Βιβλιοκικθσ,
 μετά τθ χριςθ των βιβλίων πρζπει να τα τοποκετοφν ςτα
ειδικά καρότςια που υπάρχουν κοντά ςε κάκε κεματικι κατθγορία (υποχρζωςθ επανατοποκζτθςισ τουσ ςτα ράφια ζχουν
μόνο όςοι χρθςιμοποίθςαν εγκυκλοπαίδειεσ, πολφτομα λεξικά,
περιοδικά και βιβλία ςειρϊν).
3. Κατά τθν ζξοδό τουσ οι χριςτεσ τθσ Βιβλιοκικθσ οφείλουν :
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 να δείξουν, αδιαμαρτφρθτα, ςτο φφλακα ό,τι φζρουν μαηί τουσ
(φακζλουσ, ντοςιζ, κλπ),
 όςοι ζχουν δανειςτεί βιβλία, όταν τουσ ηθτείται, να δείχνουν
τθν τελευταία ςελίδα τουσ, ςτθν οποία ζχει ςφραγιςτεί θ θμερομθνία επιςτροφισ τουσ,
 να παραδϊςουν το κλειδί τθσ κυρίδασ ςτο φφλακα για να το
ξεχρεϊςει.
* Προςοχι: όςοι δεν παραδίδουν αυθημερόν το κλειδί θεωροφνται
εκπρόθεςμοι και υφίςτανται τισ ανάλογεσ κυρώςεισ.
Σο πλιρεσ κείμενο του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ τθσ Βιβλιοκικθσ
υπάρχει ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ.

ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Βρίςκεται ςτθ διεφκυνςθ http://www.lib.uoc.gr και είναι το
βαςικό εργαλείο πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τισ προςφερόμενεσ
υπθρεςίεσ και τισ ζντυπεσ και θλεκτρονικζσ ςυλλογζσ τθσ Βιβλιοκικθσ. Είναι απαραίτθτο να τθν επιςκζπτονται κακθμερινά οι
χριςτεσ για τθν ζγκυρθ και αναλυτικι ενθμζρωςι τουσ ςχετικά με
τισ εξελίξεισ και τισ ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ τθσ Βιβλιοκικθσ.
Παρζχει πρόςβαςθ :
 ςτον θλεκτρονικό κατάλογο τθσ Βιβλιοκικθσ
 ςτισ Βιβλιογραφίεσ των μακθμάτων που προςφζρονται από
τα Σμιματα του Πανεπιςτθμίου
 ςε άλλεσ θλεκτρονικζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ και εργαλεία
αναηιτθςθσ (Ιδρυματικό Κατακετιριο «E-Locus», Ψθφιακι Βιβλιοκικθ «Ανζμθ», πφλθ πρόςβαςθσ «Ηζφυροσ», θλεκτρονικά
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περιοδικά, θλεκτρονικά βιβλία, on-line βάςεισ δεδομζνων, πφλθ
«Livesearch» για ςυνδυαςτικι αναηιτθςθ, εγκυκλοπαίδειεσ,
λεξικά κ.ά.)
 ςτισ υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ και υποβολισ αιτθμάτων
 ςτθν υπθρεςία διαδανειςμοφ και παραγγελίασ άρκρων
 ςε άλλεσ Βιβλιοκικεσ τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ.
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ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Δ Α Ν Ε Ι  Μ Ο 
Ο δανειςμόσ γίνεται θλεκτρονικά και ιςχφουν τα ακόλουκα:
 Για τθν ενεργοποίθςθ του δικαιϊματοσ δανειςμοφ
είναι υποχρεωτικι θ παρακολοφκθςθ των εκπαιδευτικών
ςεμιναρίων που προςφζρονται από τθ Βιβλιοκικθ (βλ. παρακάτω).
 Σα δικαιϊματα δανειςμοφ δε μεταφζρονται ςε άλλουσ, κατά
το δανειςμό οι χριςτεσ προςκομίηουν υποχρεωτικά τθν ακαδθμαϊκι ταυτότθτά τουσ (οι εξωτερικοί χριςτεσ τθν ειδικι κάρτα
με τον κωδικό τθσ Βιβλιοκικθσ) και είναι υπεφκυνοι για το υλικό
μζχρι αυτό να επιςτραφεί.
 Μζροσ του υλικοφ τθσ Βιβλιοκικθσ δε δανείηεται αλλά χρθςιμοποιείται με ειδικοφσ όρουσ, όπωσ ορίηεται από τον Κανονιςμό Λειτουργίασ. Περιοριςτικζσ Κατθγορίεσ βιβλίων (δε δανείηονται ςτουσ χριςτεσ) είναι: τα πλθροφοριακά βιβλία, τα περιοδικά και τα βιβλία των Κλειςτϊν υλλογϊν. Όςα βιβλία τθσ Κφριασ
υλλογισ φζρουν τθν ζνδειξθ ΜΘ ΔΑΝ μποροφν να τα δανειςτοφν για 24 ϊρεσ, χωρίσ δικαίωμα ανανζωςθσ.
 Για βιβλία που είναι δανειςμζνα μπορεί να γίνει κράτθςθ ςτο
όνομα ενόσ χριςτθ, ο οποίοσ μπαίνει ςε λίςτα προτεραιότθτασ
(βλ. παρακάτω).
 Αν κρικεί απαραίτθτο, μπορεί να ανακλθκεί ο δανειςμόσ
βιβλίων πριν από τθν θμερομθνία επιςτροφισ τουσ. φμφωνα με
τον Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Βιβλιοκικθσ, οι χριςτεσ οφείλουν να επιςτρζψουν τουσ δανειςμζνουσ τόμουσ μζςα ςε 7
θμζρεσ από τθν θμερομθνία ειδοποίθςισ τουσ.
Ώρεσ δανειςμοφ και επιςτροφισ βιβλίων :
Δευτζρα – Παραςκευι : 09:00 -19:00, άββατο: 09:00-14:00.
* Προςοχή: Οι ώρεσ αυτζσ τηροφνται αυςτηρά και ιςχφουν για
όλεσ τισ κατηγορίεσ χρηςτών.
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ΚΑΝΟΝΕ ΔΑΝΕΙΜΟΤ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΩΝ3
Ο αρικμόσ των τόμων και οι προκεςμίεσ δανειςμοφ ζχουν ωσ εξισ:
Α΄. Προπτυχιακοί φοιτθτζσ, φοιτθτζσ προγραμμάτων ανταλλαγών:
Κάκε φοιτθτισ δικαιοφται να δανειςτεί, ςυνολικά, 7 βιβλία - για
10 θμζρεσ.
Ανανζωςθ ςτα δανειςμζνα βιβλία μπορεί να γίνει για δφο
ςυνεχόμενεσ φορζσ και μόνο ςε περίπτωςθ που δεν ζχουν ηθτθκεί
από άλλο χριςτθ. Για τθν ανανζωςθ των αντιτφπων του ο χριςτθσ
μπορεί να υποβάλει θλεκτρονικό αίτθμα από τθν ιςτοςελίδα τθσ
Βιβλιοκικθσ (ςφνδεςμοσ «Τποβολι αιτθμάτων») ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ φόρμα.
Β΄. Μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ:
Όςοι κατζχουν τίτλο ςπουδϊν από άλλο πανεπιςτιμιο και ζχουν
επιτφχει ςε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιςτθμίου
Κριτθσ, είναι υποχρεωμζνοι να παρακολουκιςουν τα εκπαιδευτικά ςεμινάρια που οργανϊνονται για τθ χριςθ τθσ Βιβλιοκικθσ προκειμζνου να αποκτιςουν δικαίωμα δανειςμοφ του
υλικοφ τθσ.
Μποροφν να δανειςτοφν μζχρι και 10 βιβλία, για 30 θμζρεσ.
Μποροφν να ανανεώςουν το δανειςμζνο υλικό μία φορά, για
15 θμζρεσ και μόνο ςε περίπτωςθ που δεν ζχει ηθτθκεί από
άλλο χριςτθ. Για τθν ανανζωςθ των αντιτφπων τουσ μποροφν να
υποβάλουν θλεκτρονικό αίτθμα από τθν ιςτοςελίδα τθσ Βιβλιοκικθσ (ςφνδεςμοσ «Τποβολι αιτθμάτων») ςυμπλθρϊνοντασ τθν
αντίςτοιχθ φόρμα.
Γ΄. Διδακτικό προςωπικό:
Μποροφν να δανείηονται μζχρι και 30 τόμουσ για κάκε μία από τισ
τρεισ περιόδουσ του θμερολογιακοφ ζτουσ (χειμερινό εξάμθνο,
εαρινό εξάμθνο, κερινζσ διακοπζσ).
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Οι κανόνεσ και οι ώρεσ δανειςμοφ διαφοροποιοφνται ςτο Παράρτημα τησ Βιβλιοθήκησ ςτο Ηράκλειο, λόγω των διαφορετικών αναγκών
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2. Αν επικυμοφν να κρατιςουν περιςςότερο κάποια βιβλία, είναι
υποχρεωμζνοι να ανανεϊςουν το δανειςμό τουσ. Δεν μποροφν να
κρατοφν βιβλία περιςςότερο από δφο ςυνεχόμενεσ περιόδουσ.
3. Για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των αναγνωςτϊν, ςυνιςτάται
ςτουσ διδάςκοντεσ να μθν απομακρφνουν από το Ρζκυμνο τα
βιβλία που ζχουν δανειςτεί ϊςτε να είναι δυνατι θ άμεςθ επιςτροφι τουσ ςε επείγουςεσ περιπτϊςεισ.
4. ε περίπτωςθ απουςίασ ι οριςτικισ αποχϊρθςισ τουσ τα μζλθ
ΔΕΠ πρζπει να επιςτρζφουν ςτθ Βιβλιοκικθ το υλικό που ζχουν
δανειςτεί.
5. Μποροφν να δανείηονται, επίςθσ, υλικό από τισ περιοριςτικζσ
κατθγορίεσ για 24 ϊρεσ, χωρίσ δικαίωμα ανανζωςθσ.
Δ΄. Διοικθτικό προςωπικό και ΕΣΕΠ
Δανείηονται μζχρι και 8 τόμουσ, για 20 θμζρεσ, χωρίσ δικαίωμα
ανανζωςθσ.
E΄. Εξωτερικοί χριςτεσ 2
Αποκτοφν ειδικι κάρτα και κωδικό δανειςμοφ. Προςκομίηουν
θλεκτρονικά βεβαίωςθ εργαςίασ, αςτυνομικι ταυτότθτα και
πρόςφατθ φωτογραφία τουσ ενϊ υποβάλλουν –επίςθσ θλεκτρονικά- αίτθςθ προσ τθ Βιβλιοκικθ. Δανείηονται μζχρι και 5 βιβλία,
για 15 θμζρεσ, χωρίσ δικαίωμα ανανζωςθσ.
Σημείωςη: Οι παραπάνω κατθγορίεσ χρθςτϊν κεωροφνται μζλθ
και ςτισ δφο πόλεισ (Ρζκυμνο και Θράκλειο) ανεξαρτιτωσ Βιβλιοκικθσ ςτθν οποία ζχουν εγγραφεί (Κανονιςμόσ Λειτουργίασ
Βιβλιοκικθσ, άρκρο 3, παρ. 6).

2

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιςτημίου οφείλει να εξυπηρετεί πρωτίςτωσ
την Ακαδημαϊκή Κοινότητα και γι’ αυτό οι εξωτερικοί χρήςτεσ επιλζγονται με αυςτηρά κριτήρια και μόνο όταν πληροφν απαραίτητεσ
προχποθζςεισ.
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΟΤ ΔΑΝΕΙΜΟΤ
(ΕΜΙΝΑΡΙΩΝ / ΠΑΡΑΔΟΕΩΝ)
Για τα βιβλία αυτά (βλ. παρακάτω) υπάρχουν δφο είδθ δανειςμοφ, που γίνονται επίςθσ θλεκτρονικά:
Εςωτερικόσ δανειςμόσ: Κακθμερινά 09:00-19.00, άββατο 09.0014:00. Σα βιβλία δίνονται ςτουσ αναγνϊςτεσ -μζχρι και τζςςερισ
τόμοι ταυτόχρονα- από τον υπάλλθλο του γραφείου εξυπθρζτθςθσ και χρθςιμοποιοφνται μζςα ςτο χϊρο τθσ Βιβλιοκικθσ. Επιςτρζφονται ςτο ίδιο γραφείο κατά τισ παραπάνω ϊρεσ.
Βραδινόσ δανειςμόσ: Κακθμερινά 19:00-19:45, άββατο 14:0014:45. Οι χριςτεσ μποροφν να πάρουν ςτο ςπίτι τουσ μζχρι και
τζςςερα από τα παραπάνω βιβλία, με τθν υποχρζωςθ να τα
επιςτρζψουν μζχρι τισ 10:00 το πρωί τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ
μζρασ. ε περίπτωςθ που ο ίδιοσ χριςτθσ κακυςτερεί κατϋ επανάλθψθ βιβλία αυτισ τθσ κατθγορίασ χάνει το δικαίωμα δανειςμοφ τουσ μζχρι το τζλοσ του τρζχοντοσ εξαμινου και μπορεί να
τα χρθςιμοποιεί πλζον μόνο μζςα ςτθ Βιβλιοκικθ.
ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Ο ΧΡΟΝΟ ΔΑΝΕΙΜΟΤ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ
(ΕΚΠΡΟΘΕΜΑ)
1. Όλα τα βιβλία πρζπει να επιςτρζφονται, κατά το δυνατόν,
νωρίτερα από τθν θμερομθνία λιξθσ του δανειςμοφ, που ζχει
τυπωκεί με ειδικι ςφραγίδα ςτθν τελευταία ςελίδα τουσ. ε
περίπτωςθ που ζνα βιβλίο δεν επιςτραφεί ζγκαιρα ο χριςτθσ
χρεϊνεται με πρόςτιμο, ανά τόμο:
-- 0,20 € για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ, για υλικό κανονικοφ
δανειςμοφ από τθν Κφρια υλλογι,
-- 0,30 € για κάκε ϊρα κακυςτζρθςθσ, για υλικό τθσ υλλογισ
Περιοριςμζνου Δανειςμοφ,
-- 1,00 € θμερθςίωσ, για υλικό που ανικει ςτισ περιοριςτικζσ
κατθγορίεσ (δανείηεται μόνο ςτουσ διδάςκοντεσ) και βιβλία ΜΘ
ΔΑΝ ι τριιμερου δανειςμοφ τθσ Κφριασ υλλογισ.
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2. Αν ζνα βιβλίο δεν επιςτραφεί εγκαίρωσ, ανεξάρτθτα από το αν
πλθρωκεί ι όχι το ανάλογο πρόςτιμο, ο χριςτθσ χάνει το δικαίωμα να δανείηεται για ζνα χρονικό διάςτθμα.
3. Θ Βιβλιοκικθ δεν προςκομίηει ςτισ Γραμματείεσ των Σμθμάτων τισ
απαραίτθτεσ βεβαιϊςεισ (για τθν ζκδοςθ τίτλου ςπουδϊν) για
τελειόφοιτουσ που δεν ζχουν επιςτρζψει όλα τα βιβλία που
χρεϊκθκαν ι ζχουν οποιαδιποτε άλλθ εκκρεμότθτα (πρόςτιμα,
υποχρζωςθ αντικατάςταςθσ υλικοφ κ.ά.).

 Οι ποινζσ ιςχφουν για όλεσ τισ κατηγορίεσ χρηςτών.
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ΑΠΩΛΕΙΕ - ΦΘΟΡΕ ΤΛΙΚΟΤ
Οποιαδιποτε απϊλεια ι φκορά υλικοφ τθσ Βιβλιοκικθσ αποκακίςταται από το χριςτθ που τθν προκάλεςε. Για ζντυπο υλικό :
-- αν είναι διακζςιμο ςτθν αγορά αντικακίςταται με ζνα ίδιο
αντίτυπο και τα ζξοδα βαρφνουν το χριςτθ
-- βιβλία που δεν κυκλοφοροφν πια ςτο εμπόριο αντικακίςτανται
με άλλα του ίδιου κζματοσ και ίςθσ αξίασ
-- για τα βιβλία που ζχουν φκαρεί απαιτείται το κόςτοσ επιδιόρκωςισ τουσ. Αν δεν επιδιορκϊνονται, κεωροφνται χαμζνα και
αντικακίςτανται όπωσ παραπάνω.
ΚΡΑΣΗΕΙ
Κρατιςεισ μζςω του αυτοματοποιθμζνου ςυςτιματοσ τθσ Βιβλιοκικθσ γίνονται μόνο ςε τόμουσ που είναι ιδθ δανειςμζνοι και ανικουν
ςτο κανονικά δανειηόμενο υλικό τθσ Κφριασ υλλογισ. τθν περίπτωςθ αυτι, ο χριςτθσ δίνει ςτο γραφείο εξυπθρζτθςθσ τθν κάρτα
Βιβλιοκικθσ και τον αρικμό ειςαγωγισ του αντιτφπου που χρειάηεται. Μόλισ επιςτραφεί το βιβλίο κρατείται για 7 θμζρεσ ςε ράφι πίςω
από το γραφείο εξυπθρζτθςθσ και οι χριςτεσ ενθμερϊνονται από τον
θλεκτρονικό κατάλογο για τθν προςωρινι κζςθ του. Εφόςον υπάρχουν περιςςότερεσ από μία κρατιςεισ για το ίδιο βιβλίο, ο δανειςμόσ
γίνεται με ςειρά προτεραιότθτασ.
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Δ Ι Α Δ Α Ν Ε Ι  Μ Ο 
Θ υπθρεςία διαδανειςμοφ (Interlibrary Loan Service) είναι ςυνδεδεμζνθ με εκνικά και διεκνι δίκτυα και προμθκεφει τουσ χριςτεσ
τθσ Βιβλιοκικθσ με άρκρα, μονογραφίεσ ι άλλο υλικό που δεν
περιλαμβάνεται ςτισ ςυλλογζσ τθσ. Θ δαπάνθ για το διαδανειςμό
βαρφνει τον παραγγζλλοντα και καλφπτει τθν τιμι που καταβάλλει
θ Βιβλιοκικθ ςτον προμθκευτι ςυν τα ζξοδα αποςτολισ του
υλικοφ.
ΧΡΕΩΕΙ ΕΘΝΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ
Αποςτολι με e-mail ι Σαχυδρομείο
(αναμονι από 76 ϊρεσ ζωσ 5 μζρεσ)
ΑΡΘΡΑ

Ζωσ 20 ςελ.

2€

Ζωσ 150 ςελ.

8€

Ζωσ 50 ςελ.

3€

Ζωσ 200 ςελ.

10 €

Ζωσ 100 ςελ. 5 €
ΒΙΒΛΙΑ

200 ςελ. και άνω 15 €

7 € (κόςτοσ ταχυμεταφορικισ)
ΧΡΕΩΕΙ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ

ΑΡΘΡΑ

6 – 11 €

ΒΙΒΛΙΑ

13 € + τθ ςυςτθμζνθ επιςτροφι (περίπου 12 €)

Οι χριςτεσ υποβάλλουν τα αιτιματά τουσ θλεκτρονικά, από τθν
ιςτοςελίδα τθσ Βιβλιοκικθσ (ςφνδεςμοσ «Τποβολι αιτθμάτων» ι
«Διαδανειςμόσ» -> «Αιτιςεισ πρόςκτθςθσ») ςυμπλθρϊνοντασ τθν
αντίςτοιχθ φόρμα. Σο υλικό, παραλαμβάνεται φςτερα από ςυνεννόθςθ με τον υπεφκυνο διαδανειςμοφ.
Οι χριςτεσ πρζπει α) να ςυμπλθρϊνουν τισ αιτιςεισ με όλα τα
ςτοιχεία που τουσ ηθτοφνται και που είναι απαραίτθτα για τον
εντοπιςμό του υλικοφ και β) να παραλαμβάνουν το υλικό ςε εφλογο
χρονικό διάςτθμα και να εξοφλοφν το χρζοσ τουσ προσ τθ Βιβλιοκι13

κθ. ε αντίκετθ περίπτωςθ, το χρζοσ εκκρεμεί ςε βάροσ τουσ και
τουσ ςτερεί τθ βεβαίωςθ προσ τθ Γραμματεία του Σμιματόσ τουσ
για τθν ζκδοςθ του πτυχίου τουσ.
Οι χριςτεσ τθσ Βιβλιοκικθσ που δεν ανικουν ςτθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα μποροφν να παραγγζλλουν υλικό μζςω τθσ υπθρεςίασ του διαδανειςμοφ, επιβαρφνονται όμωσ επιπλζον με 20% .

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η  Η

Χ Ρ Η  Σ Ω Ν

Για τθν παροχι εξειδικευμζνων και ζγκυρων βιβλιογραφικϊν ι
άλλων πλθροφοριϊν, ςχετικϊν με τα βαςικά γνωςτικά
αντικείμενα του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ, λειτουργεί ςτθ
Βιβλιοκικθ υπθρεςία Πλθροφόρθςθσ χρθςτϊν. το
γραφείο εξυπθρζτθςθσ (κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ
Βιβλιοκικθσ) και ςε άλλα ςθμεία τθσ Βιβλιοκικθσ, για διευκόλυνςθ των αναγνωςτϊν, υπάρχουν γραφεία ςτα οποία απευκφνονται
προκειμζνου να ηθτιςουν βοικεια για κάκε είδουσ βιβλιογραφικι, κεματικι ι άλλθ αναηιτθςι τουσ, να εκφράςουν ερωτιματα ι
αιτιματα αλλά και να προμθκευτοφν οδθγοφσ χριςθσ και πλθροφοριακά φυλλάδια* για το υλικό και τισ υπθρεςίεσ τθσ Βιβλιοκικθσ.
* Ενημερωτικό υλικό και οδηγοί χρήςησ αναρτώνται και ςτην
ιςτοςελίδα τησ Βιβλιοθήκησ από την υπηρεςία Πληροφόρηςησ και
Εκπαίδευςησ Χρηςτών.
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Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ  Η

Χ Ρ Η  Σ Ω Ν

Θ Βιβλιοκικθ μεριμνεί για τθν εκπαίδευςθ των χρθςτϊν
τθσ και τθ ςυνεχι κακοδιγθςι τουσ τόςο ςτθ βαςικι
χριςθ τθσ όςο και ςτθ χριςθ θλεκτρονικϊν εργαλείων και πθγϊν
πλθροφόρθςθσ (βάςεισ δεδομζνων, εργαλεία διαχείριςθσ βιβλιογραφίασ κλπ). Για το λόγο αυτό πραγματοποιεί εκπαιδευτικά
ςεμινάρια ςε όλθ τθ διάρκεια του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, θ παρακολοφκθςθ των οποίων κρίνεται απαραίτθτθ για τθν ορκι και
απρόςκοπτθ χριςθ των υπθρεςιϊν τθσ. Οι πρωτοετείσ, οι φοιτθτζσ από κατατακτιριεσ και όςοι ειςάγονται ςε μεταπτυχιακοφσ
κφκλουσ ςπουδϊν, είναι υποχρεωμζνοι να παρακολουκιςουν τα
ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα αμζςωσ μετά τθν εγγραφι
τουσ ςτο Πανεπιςτιμιο, προκειμζνου να ενεργοποιιςουν το
δικαίωμα δανειςμοφ παντόσ είδουσ υλικοφ τθσ Βιβλιοκικθσ.

Ο Ρ Γ Α Ν Ω  Η  Τ Λ Λ Ο Γ Η 
Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι  Μ Ε Ν Ο Τ Δ Α Ν Ε Ι  Μ Ο Τ
Θ υλλογι αυτι δθμιουργείται από υλικό υψθλισ ηιτθςθσ, απαραίτθτο για τθν κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν κάκε ακαδθμαϊκοφ εξαμινου. Μονογραφίεσ, ανάτυπα, οπτικοακουςτικό ι άλλο υλικό, που
οι διδάςκοντεσ ορίηουν ανά τρζχον ακαδθμαϊκό εξάμθνο, μεταφζρεται προςωρινά από τθν Κφρια υλλογι ςε ειδικό χϊρο (πίςω
από το γραφείο εξυπθρζτθςθσ) και χρθςιμοποιείται μζςα ςτθ
Βιβλιοκικθ (βλ. παραπάνω «Δανειςμόσ»).
τθν ιςτοςελίδα τθσ Βιβλιοκικθσ παρζχονται πλθροφορίεσ για
τισ βιβλιογραφίεσ των μακθμάτων, του τρζχοντοσ ακαδθμαϊκοφ
ζτουσ.
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Η Λ Ε Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Ε 
Π Η Γ Ε  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η  Η 
Η Λ Ε Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Α Ν Α Γ Ν Ω  Σ Η Ρ Ι Ο

τα πλαίςια τθσ προςπάκειάσ τθσ για παροχι ζγκυρθσ και ζγκαιρθσ πλθροφόρθςθσ και παρακολουκϊντασ τθν αλματϊδθ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και τθ
ςυνεχϊσ αυξανόμενθ ζκδοςθ θλεκτρονικοφ υλικοφ,
θ Βιβλιοκικθ παρζχει μια ςειρά από υπθρεςίεσ, τοπικζσ και από
απόςταςθ, που κάνουν εφικτι τθν πρόςβαςθ ςϋ ζνα πλικοσ
θλεκτρονικϊν πθγϊν πλθροφόρθςθσ. ϋ ζνα ςφγχρονο και πλιρωσ
εξοπλιςμζνο περιβάλλον οι χριςτεσ ζχουν τθ δυνατότθτα αναηιτθςθσ υλικοφ και χριςθσ βαςικϊν θλεκτρονικϊν εργαλείων.4
Οι θλεκτρονικζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ ομαδοποιοφνται ςτα εξισ :
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ
Είναι θ βιβλιογραφικι βάςθ δεδομζνων ςτθν
οποία είναι καταχωρθμζνο όλο το ζντυπο και
θλεκτρονικό υλικό τθσ Βιβλιοκικθσ. Οι χριςτεσ
ζχουν τθ δυνατότθτα αναηιτθςισ του με βάςθ
τον τίτλο, το ςυγγραφζα, το κζμα, λζξεισ-κλειδιά, κλπ. και μποροφν
να πάρουν όχι μόνο βιβλιογραφικζσ αλλά και τοπικζσ και πλθροφορίεσ που αφοροφν τθ δανειςτικι κατάςταςθ κάκε αντιτφπου.
«LIVESEARCH»
Παρζχει δυνατότθτα ςυνδυαςτικισ αναηιτθςθσ βιβλιογραφίασ,
μζςα από ζνα ομοιογενζσ περιβάλλον, ςε πολλζσ και ετερογενείσ
πθγζσ πλθροφοριϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των πθγϊν τθσ
4

Για όλεσ τισ ηλεκτρονικζσ πηγζσ πληροφόρηςησ πραγματοποιοφνται εκπαιδευτικά ςεμινάρια, τόςο ςτην αρχή όςο και κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκοφ ζτουσ.
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Βιβλιοκικθσ. Τποςτθρίηει όλα τα διεκνι πρότυπα και πρωτόκολλα
που εφαρμόηονται ςτο χϊρο τθσ ανάκτθςθσ πλθροφοριϊν μζςω
διαδικτφου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ
Παρζχεται θ δυνατότθτα για αναηιτθςθ βιβλιογραφικϊν ςτοιχείων υλικοφ που περιλαμβάνεται ςτθ
βιβλιογραφία μακθμάτων που προςφζρονται από
τα Σμιματα του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ. Οι χριςτεσ
μποροφν να ενθμερωκοφν για τισ βιβλιογραφίεσ που δίνονται ανά
τρζχον ακαδθμαϊκό ζτοσ, με βάςθ τον τίτλο ενόσ μακιματοσ, το
όνομα ενόσ διδάςκοντοσ κλπ.
O «ΖΕΦΤΡΟ» αποτελεί πφλθ πρόςβαςθσ για τον εντοπιςμό των διακζςιμων βιβλίων, περιοδικϊν και άλλου υλικοφ ςτουσ
καταλόγουσ των Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν
Βιβλιοκθκϊν. τθρίηεται ςτο διεκνζσ πρωτόκολλο Η39.50 και προςφζρει προθγμζνεσ υπθρεςίεσ ςτουσ χριςτεσ του, όπωσ είναι θ
δθμιουργία προςωπικισ ςελίδασ αποκικευςθσ δεδομζνων.

Παρζχει πρόςβαςθ ςε μια πλοφςια ςυλλογι ψθφιοποιθμζνου
υλικοφ που ςχετίηεται με το Νεότερο Ελλθνιςμό. Δίνονται βιβλιογραφικζσ πλθροφορίεσ αλλά και δυνατότθτα θλεκτρονικισ περιιγθςθσ ςϋ ζνα ςθμαντικό αρικμό παλαιϊν και ςπάνιων τεκμθρίων
κακϊσ και νεότερων εκδόςεων των οποίων οι ςυγγραφείσ επζτρεψαν τθν ψθφιοποίθςθ και ελεφκερθ διάκεςι τουσ ςτο διαδίκτυο.
Περιλαμβάνει μεταπτυχιακζσ εργαςίεσ ειδίκευςθσ και διδακτορικζσ διατριβζσ που εκπονικθκαν
ςτο Πανεπιςτιμιο Κριτθσ, περιοδικά που εκδίδονται από το Πανεπιςτιμιο, ψθφιακά αντίγραφα
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ςπάνιου υλικοφ, οδθγοφσ ςπουδϊν, τεχνικζσ αναφορζσ και ςθμειϊςεισ μακθμάτων που διδάςκονται ςτα Σμιματα του Πανεπιςτθμίου
Κριτθσ.
on – line ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θ Βιβλιοκικθ είναι ςυνδρομθτισ ςϋ ζνα ςθμαντικό αρικμό διεκνϊν Βάςεων Δεδομζνων, βιβλιογραφικϊν
ι/και πλιρουσ κειμζνου, ςχετικϊν με τισ κατευκφνςεισ
των Σμθμάτων του Παν/μίου Κριτθσ.
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ζνα πλικοσ επιςτθμονικϊν περιοδικϊν που εκδίδονται
και (ι μόνο) ςε θλεκτρονικι μορφι είναι ςτθ διάκεςθ των χρθςτϊν
με δυνατότθτα πρόςβαςθσ είτε ςτο πλιρεσ κείμενό τουσ, είτε ςε
περιλιψεισ άρκρων, είτε ςε άλλου είδουσ πλθροφορίεσ. τον κατάλογο αυτό ςυμπεριλαμβάνονται και εκατοντάδεσ τίτλοι τουσ οποίουσ θ Βιβλιοκικθ εξαςφαλίηει ωσ μζλοσ του Δικτφου Ελλθνικϊν
Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν (HEAL Link).
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Περιςςότεροι από 52.000 ξενόγλωςςοι τίτλοι διατίκενται ςτουσ χριςτεσ μζςω ςυμβάςεων του Παν/μίου
Κριτθσ, ι του υνδζςμου Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν, με τουσ εκδότεσ.
θμείωςθ: Όλεσ οι μθ-ςυνδρομθτικζσ υπθρεςίεσ τθσ Βιβλιοκικθσ
είναι ελεφκερα διακζςιμεσ ςτο διαδίκτυο, ενϊ τα μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ του Π.Κ. ζχουν δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ πρόςβαςθσ ςτισ ςυνδρομθτικζσ υπθρεςίεσ μζςω του Εικονικοφ Ιδιωτικοφ Δικτφου (VPN) του Παν/μίου Κριτθσ που λειτουργεί
υπό τθν εποπτεία του Σμιματοσ Δικτφων και Επικοινωνιϊν (διεφκυνςθ https://ict.uoc.gr/ypiresies/diktiakes/vpn ).
Εκτόσ από τα παραπάνω, θ Βιβλιοκικθ προςφζρει ςτουσ χριςτεσ τθσ βαςικζσ εφαρμογζσ γραφείου (όπωσ είναι θ επεξεργαςία
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κειμζνου και εικόνασ, λογιςτικά φφλλα, βάςθ δεδομζνων κ.ά.)
κακϊσ και ανοιχτι -αν και ελεγχόμενθ- πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο
(Internet).
Επίςθσ, ςε όλουσ τουσ χϊρουσ τθσ λειτουργεί -υπό τθν εποπτεία
του Σμιματοσ Δικτφων και Επικοινωνιϊν - τοπικό δίκτυο Αςφρματθσ
Πρόςβαςθσ (Wi-Fi) ςτισ δικτυακζσ υπθρεςίεσ του Παν/μίου Κριτθσ
και το Διαδίκτυο. Θ πρόςβαςθ ςε αυτό είναι εφικτι μόνο ςτα μζλθ
του Παν/μίου Κριτθσ τα οποία προμθκεφονται τουσ απαραίτθτουσ
κωδικοφσ από τισ Γραμματείεσ των Σμθμάτων τουσ.
ΜΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΣΗΡΙΟΤ
 Οι ϊρεσ λειτουργίασ του ςυμπίπτουν με τισ ϊρεσ λειτουργίασ
τθσ Βιβλιοκικθσ.
 Δικαίωμα χριςθσ του ζχουν όλοι οι χριςτεσ τθσ Βιβλιοκικθσ
και μόνο ςτα πλαίςια των εκπαιδευτικών αναγκών τουσ.
 Οι χριςτεσ είναι υποχρεωμζνοι να ςζβονται το χϊρο, το υλικό
και τον εξοπλιςμό του θλεκτρονικοφ αναγνωςτθρίου και να
ςυμμορφϊνονται ςτισ υποδείξεισ του προςωπικοφ τθσ Βιβλιοκικθσ. Οποιαδιποτε απϊλεια ι φκορά αποκακίςταται ι αποηθμιϊνεται από το χριςτθ που τθν προκάλεςε.
 ε περιόδουσ αιχμισ οι χριςτεσ οφείλουν να μθ χρονοτριβοφν
αλλά να παραχωροφν τθ κζςθ τουσ ςτουσ ςυναδζλφουσ τουσ που
είναι ςε ςειρά αναμονισ.
Σο πλιρεσ κείμενο υπάρχει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Βιβλιοκικθσ ι διατίκεται ςε
ζντυπθ μορφι από τθν υπθρεςία Πλθροφόρθςθσ.
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ΤΛΛΟΓΕ ΕΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ
Α. - Κ Τ Ρ Ι Α  Τ Λ Λ Ο Γ Η
Θ μεγαλφτερθ ςυλλογι τθσ Βιβλιοκικθσ, είναι ελεφκερθσ
πρόςβαςθσ (τα βιβλία αναηθτοφνται ςτα ράφια από τουσ ίδιουσ
τουσ χριςτεσ) και περιλαμβάνει, κυρίωσ, τίτλουσ τθσ τρζχουςασ
βιβλιογραφίασ. Σα περιςςότερα βιβλία τθσ δανείηονται, εκτόσ
από μερικά που -είτε επειδι είναι ςυχνισ χριςθσ είτε για λόγουσ
αςφαλείασ- χαρακτθρίηονται ΜΗ ΔΑΝ και δίνονται εκτόσ Βιβλιοκικθσ μόνο για 24 ϊρεσ. Βιβλία που ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ
ενδεικτικζσ βιβλιογραφίεσ των κατατακτθρίων και των εξετάςεων
για ειςαγωγι ςε μεταπτυχιακοφσ κφκλουσ δίνονται για 3θμερο
δανειςμό.
ΣΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΤΡΙΑ ΤΛΛΟΓΗ
Για τθν ταξινόμθςθ των βιβλίων ελεφκερθσ πρόςβαςθσ θ Βιβλιοκικθ ακολουκεί τουσ κανόνεσ ταξινόμθςθσ τθσ Βιβλιοκικθσ
του Κογκρζςου των Θ.Π.Α. και τα βιβλία τοποκετοφνται ςτα ράφια
ςυγκεντρωτικά κατά κζμα.
φμφωνα με αυτό το ςφςτθμα, ο ταξινομικόσ αρικμόσ κάκε
βιβλίου, ο οποίοσ είναι μοναδικόσ και βρίςκεται ςτθ ράχθ του,
αποτελείται από 6, το πολφ, γραμμζσ.
Θ πρώτη ενότητα του ταξινομικοφ αρικμοφ αποτελείται από
ζνα ζωσ τρία γράμματα του λατινικοφ αλφαβιτου, τα οποία
αντιςτοιχοφν ςε 22 γενικζσ κατθγορίεσ τθσ ανκρϊπινθσ γνϊςθσ *...
Β (=φιλοςοφία, ψυχολογία, κρθςκεία), ..., D (=Ιςτορία παγκόςμια
πλθν τθσ Β. Αμερικισ), … Κ (=Δίκαιο), …, Ν (=Σζχνθ), ..., P
(=Γλϊςςα και Λογοτεχνία) …+.
Κακεμία από τισ γενικζσ αυτζσ τάξεισ υποδιαιρείται ςε μικρότερεσ κατθγορίεσ *ΒΧ (=Εκκλθςία), DF (=ελλθνικι ιςτορία), ΚΚΕ
(=Νεότερο Ελλθνικό Δίκαιο) …+.
20

τθ δεφτερη ενότητα υπάρχει μια αρικμθτικι ζνδειξθ που αντιςτοιχεί ςε κάποια από τισ επιμζρουσ κατθγορίεσ, ςτισ οποίεσ
υποδιαιρείται με τθ ςειρά τθσ θ κάκε γενικι κατθγορία (π.χ. D 51
= αρχαία ιςτορία, D 830 = Ιςτορία Βϋ Παγκοςμίου Πολζμου).
τθν τρίτη ενότητα του ταξινομικοφ αρικμοφ ζχομε, κατά κανόνα, ζνα γράμμα του λατινικοφ αλφαβιτου και ζναν αρικμό (που
ορίηεται από πίνακεσ τθσ Βιβλιοκικθσ του Κογκρζςου). Αυτόσ ο
ςυνδυαςμόσ λζγεται «cutter number» και κωδικοποιεί το κζμα,
τον τίτλο ι το ςυγγραφζα του βιβλίου.
τθν τζταρτη γραμμή αναγράφεται είτε ζνα cutter number είτε θ χρονολογία ζκδοςθσ του βιβλίου.
τθν πζμπτη και ςτθν ζκτη ενότητα αναγράφονται αντίςτοιχα
ο αρικμόσ του τόμου (π.χ. v.3) και του αντιτφπου (π.χ. c.2) [v =
volume, c = copy+, αν το βιβλίο είναι πολφτομο ι υπάρχουν ςτθ
Βιβλιοκικθ πολλά αντίτυπα.

Παραδείγματα ταξινομικών αριθμών

PA

(Κλαςικζσ γλϊςςεσ και
λογοτεχνίεσ)
3978 (Ευριπίδθσ)
R58

(Romilly, Jacqueline
de)
1986 (χρόνοσ ζκδοςθσ)

DF

(Ελλθνικι Ιςτορία)

552 (Ιςτορία του Βυηαντίου)
Κ3 (Καραγιαννόπουλοσ
Ι.)
v.1 (τόμοσ πρϊτοσ)
c.2 (αντίτυπο δεφτερο)
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ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΤΡΙΑ ΤΛΛΟΓΗ
Οι αναγνϊςτεσ ςθμειϊνουν αρχικά, από τον αυτοματοποιθμζνο κατάλογο, τον πλιρθ ταξινομικό αρικμό (π.χ. Η711 Κ32 1978
v.1) και ςτθ ςυνζχεια πθγαίνουν ςτα ράφια ελεφκερθσ πρόςβαςθσ, βοθκοφμενοι από τουσ δείκτεσ ςθματοδότθςθσ τθσ Βιβλιοκικθσ.
Θ ανάγνωςθ του ταξινομικοφ αρικμοφ ςτισ ράχεσ των βιβλίων
γίνεται γραμμι – γραμμι. Ζτςι, θ πρϊτθ γραμμι διαβάηεται με
απόλυτθ αλφαβθτικι ςειρά, θ δεφτερθ γραμμι με απόλυτθ
αρικμθτικι ςειρά*, ενϊ τα cutter numbers ςτθν τρίτθ ι τισ επόμενεσ γραμμζσ κεωροφνται πάντα δεκαδικοί αρικμοί (αν και δεν
ζχουν υποδιαςτολι) και διαβάηονται ψθφίο προσ ψθφίο.
Παράδειγμα ς ω ς τ ι σ δ ι ά τ α ξ θ σ ςτα ράφια :
DF
901
M3

DF
901
M414

DF
901
M51

DF
901
M9

Παράδειγμα λ α ν κ α ς μ ζ ν θ σ δ ι ά τ α ξ θ σ ςτα ράφια:
DF
901
M3

DF
901
M9

DF
901
M51

DF
901
M414

* Προςοχι : Σαξινομικοί αρικμοί του τφπου QΑ 76.73 διαβάηονται, επίςθσ, μετά τθν τελεία ψθφίο προσ ψθφίο. Ζτςι π.χ. βιβλίο
με ταξινομικό αρικμό QΑ 76.725 προθγείται ςτο ράφι του βιβλίου
που φζρει αρικμό ταξινόμθςθσ QA 76.73
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ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ

A
B-BD
BF
BH-BJ
BL
BR-BX
C
D
DA
DAW
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DJ
DJK
DK
DL
DP
DQ
DR
DS
DT
DU
E

Γενικζσ εργαςίεσ
Φιλοςοφία
Ψυχολογία
Aιςκθτικι, Hκικι
Μυκολογία - Θρθςκείεσ (Γενικά)
Χριςτιανικι Θρθςκεία
Βοθκθτικζσ Eπιςτιμεσ τθσ Iςτορίασ
Iςτορία (γενικι) και Παλαιόσ Κόςμοσ
Mεγάλθ Bρετανία
Kεντρικι Eυρϊπθ & Ιρλανδία
Γαλλία, Ανδόρα, Μονακό
Γερμανία
Mεςόγειοσ, Eλλθνορωμαϊκόσ κόςμοσ
Eλλάδα
Iταλία, Μάλτα
Benelux [Be(lgium -Ne(therlands)-(Lux(enburg)]
Oλλανδία
Aνατολικι Eυρϊπθ
Ρωςία, οβιετικι Ζνωςθ, Πρϊθν οβιετικι Δθμοκρατία, Πολωνία
Bόρεια Eυρϊπθ (Δανία, Iςλανδία, Nορβθγία, ουθδία, Φιλανδία)
Iςπανία, Πορτογαλία
Eλβετία
Βαλκάνια (Αλβανία, Βουλγαρία, Κράτθ πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ), Σουρκία
Aςία, Κφπροσ
Aφρικι
Aυςτραλία, Ωκεανία, Νζα Ηθλανδία
Ιςτορία Aμερικισ (γενικά)
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F
G
H
HA-HJ
HM-HV
HX
J
JC
JF-JQ
JS
JV
JX-JZ
K
KJ
KJA
KJE
KKE
L
LA
LB
LC
LD-LG
LT
M
N
NA
NB
ND
NE
NK
P

Ιςτορία H.Π.A.
Γεωγραφία, Aνκρωπολογία, Aνκρωπογεωγραφία, Λαογραφία - Φολκλόρ, Aκλθτιςμόσ, Ψυχαγωγία
Kοινωνικζσ Eπιςτιμεσ
Oικονομικζσ επιςτιμεσ
Kοινωνιολογία
οςιαλιςμόσ, Κομμουνιςμόσ, Αναρχία
Πολιτικι Επιςτιμθ
Πολιτικζσ κεωρίεσ
Πολιτικοί κεςμοί διαφόρων κρατϊν
Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ
Αποικίεσ, Μετανάςτευςθ
Διεκνείσ ςχζςεισ
Δίκαιο, Νομικι Επιςτιμθ
Ευρωπαϊκό Δίκαιο (γενικά)
Ρωμαϊκό και Βυηαντινό Δίκαιο
υγκριτικό Δίκαιο
Ελλθνικό Δίκαιο
Εκπαίδευςθ (γενικά)
Ιςτορία τθσ Εκπαίδευςθσ
Εκπαίδευςθ : κεωρία και πράξθ
Ειδικά Εκπαιδευτικά ηθτιματα (Ειδικι αγωγι, Εκπαίδευςθ γυναικϊν, χολείο και κοινωνία)
Μεμονωμζνα εκπαιδευτικά Ιδρφματα
χολικά βοθκιματα
Mουςικι
Kαλζσ Tζχνεσ
Αρχιτεκτονικι
Γλυπτικι
Ηωγραφικι
Χαρακτικι-Συπογραφία
Διακοςμθτικζσ –Εφαρμοςμζνεσ Σζχνεσ
Φιλολογία, Γλωςςολογία
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PA 1- 2915

Ελλθνικι (Αρχαία, Μεςαιωνικι, Νζα) και Λατινικι
γλϊςςα
PA 3051 - Αρχαία Ελλθνικι Λογοτεχνία
4500
PA 5000 - Βυηαντινι Λογοτεχνία
5600
PA 6000 - Λατινικι Λογοτεχνία
8595
PB-PM
Λοιπζσ γλϊςςεσ
PN
Λογοτεχνία (γενικά, Κριτικι, υλλογζσ), Θζατρο
PQ
Γαλλικι, Iταλικι, Iςπανικι, Πορτογαλικι λογοτεχνία
PR
Aγγλικι λογοτεχνία
PS
Aμερικάνικθ λογοτεχνία
PT
Γερμανικι, Oλλανδικι, Φλαμανδικι, κανδιναβικι
λογοτεχνία
Q
Θετικζσ Eπιςτιμεσ
QA
Μακθματικά & Επιςτιμθ Τπολογιςτϊν
QB-QD
Αςτρονομία, Φυςικι, Χθμεία
R
Ιατρικι (γενικά)
RC
Ψυχιατρικι
RJ
Παιδιατρικι (Ψυχοπακολογικά φαινόμενα παιδικισ και νθπιακισ θλικίασ)
S
Γεωργία
T
Tεχνολογία
U-V
Πολεμικι και ναυτικι τεχνολογία και τεχνικι
Z
Γραφι-Παλαιογραφία, BιβλιοκθκονομίαΑρχειονομία, Kατάλογοι, βιβλιογραφίεσ
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Σο ςφςτθμα τθσ βιβλιοκικθσ του Κογκρζςου δεν ακολουκείται
για τθν ταξινόμθςθ των εξισ κατθγοριϊν :
Νεοελλθνικι Λογοτεχνία (βλ. παρακάτω)
Περιοδικά (βλ. παρακάτω)
Παιδικι Λογοτεχνία : τα βιβλία τοποκετοφνται αλφαβθτικά με
βάςθ το επϊνυμο του ςυγγραφζα (οι ξζνοι ςυγγραφείσ μπαίνουν
μετά τουσ Ζλλθνεσ).
χολικά εγχειρίδια : τοποκετοφνται ςτα ράφια με βάςθ ζναν
αφξοντα αρικμό και ομαδοποιοφνται κατά τάξθ και κατά μάκθμα.
ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ
1. ΑΝΘΟΛΟΓΙΕ (φοφξια ετικζτα)
[PA.ΑΝΘ.Σα τρία πρϊτα γράμματα του επωνφμου του ςυγγραφζα+
2. ΔΟΚΙΜΙΑ (ΓΕΝΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ) (πορτοκαλιά ετικζτα)
[PA.ΔΟΚ.Σα τρία πρϊτα γράμματα του επωνφμου του ςυγγραφζα+
π.χ. PA.ΔΟΚ. ΕΦ (εφζρθσ Γιϊργοσ, Ζνασ διάλογοσ για τθν
ποίθςθ)
3. ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΤΓΓΡΑΦΕΙ (αλφαβθτικά)
[PA.Σα τρία πρϊτα γράμματα του επωνφμου του ςυγγραφζα+
 ΕΡΓΑ ενόσ ςυγγραφζα (κόκκινθ ετικζτα)
π.χ. PA.ΕΦ (εφζρθσ Γιϊργοσ, Σετράδιο Γυμναςμάτων)
 ΕΡΓΑ ΚΡΙΣΙΚΘ για το ςυγγραφζα γραμμζνα από άλλουσ (κίτρινθ ετικζτα)
π.χ. PA.ΕΦ (ινόπουλοσ Σ., Σζςςερα μελετιματα για το
εφζρθ)
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Ξεχωριςτζσ κατηγορίεσ που ζπονται ςτα ράφια :
4. ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ (κόκκινθ ετικζτα)
[PA.ΚΤΠ.Σα τρία πρϊτα γράμματα του επωνφμου του ςυγγραφζα+
5. ΤΣΕΡΟΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (γαλάηια ετικζτα)
[PA.ΤΣ ΒΤΗ.Σα τρία πρϊτα γράμματα του επωνφμου του ςυγγραφζα ι του τίτλου+
6. ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΣΟΤΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (λευκι ετικζτα)
[PA.ΦΡ ΠΕΡ.Σα τρία πρϊτα γράμματα του επωνφμου του ςυγγραφζα ι του τίτλου+
7. ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ (Πράςινθ ετικζτα)
[PA.ΔΘΜ ΣΡ.Σα τρία πρϊτα γράμματα του επωνφμου του ςυγγραφζα ι του τίτλου+
Σημείωςη: Στισ ανθολογίεσ και ςτα δοκίμια τα ξενόγλωςςα
επώνυμα είναι ςτο τζλοσ των ελληνικών
Β. - Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α
Σα περιοδικά, ςε ζντυπθ μορφι, ζχουν τοποκετθκεί ςε
απόλυτθ αλφαβθτικι ςειρά ςφμφωνα με τον τίτλο τουσ, χωριςτά τα ελλθνικά από τα ξενόγλωςςα, είναι ελεφκερθσ πρόςβαςθσ και δε δανείηονται. Για τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ των
αναγνωςτϊν, τα τρζχοντα τεφχθ εκτίκενται ςε ειδικζσ προκικεσ. Πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τουσ διακζςιμουσ τίτλουσ και τα
τεφχθ υπάρχουν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Βιβλιοκικθσ ι δίδονται
από τθν υπθρεςία Περιοδικϊν που λειτουργεί ςτθ Βιβλιοκικθ.
Γ. -  Τ Λ Λ Ο Γ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ω Ν (REFERENCE)
Αποτελείται από εγκυκλοπαίδειεσ, λεξικά και εγχειρίδια βαςικισ ενθμζρωςθσ ςτα οποία ανατρζχει ο αναγνϊςτθσ προκειμζνου νϋ αντλιςει γενικζσ πλθροφορίεσ. Σα βιβλία αυτά είναι
ελεφκερθσ πρόςβαςθσ, δε δανείηονται και είναι ςυγκεντρωμζνα ςε ειδικό χϊρο ςτον οποίο και μποροφν να χρθςιμοποιθ27

κοφν. ε περίπτωςθ πολλαπλϊν αντιτφπων του ίδιου υλικοφ,
ζνα αντίτυπο μζνει ςτθν Πλθροφοριακι υλλογι ενϊ τα υπόλοιπα μπαίνουν ςτθν Κφρια υλλογι και δανείηονται.
Ακολουκοφν τθν ταξινόμθςθ του Κογκρζςου, ενϊ ςτθ ράχθ
τουσ, πάνω από τον ταξινομικό αρικμό, φζρουν τθν ζνδειξθ (R).
τα ράφια τοποκετοφνται πρϊτα τα γενικά λεξικά (γλωςςϊν)
και οι γενικζσ εγκυκλοπαίδειεσ ενϊ ςτθ ςυνζχεια βρίςκονται τα
εξειδικευμζνα λεξικά, οι εξειδικευμζνεσ εγκυκλοπαίδειεσ και
τα βαςικά εγχειρίδια, ανάλογα με τον ταξινομικό αρικμό τουσ.
Δ. - Κ Λ Ε Ι  Σ Ε   Τ Λ Λ Ο Γ Ε 

ε ειδικι αίκουςα φυλάςςονται ζντυπα, αρχεία και φωτογραφίεσ, ζνα υλικό που, λόγω τθσ ςπανιότθτασ, τθσ ιςτορικισ ι
(και) τθσ καλλιτεχνικισ ςθμαςίασ του, απαιτεί ιδιαίτερο κακεςτϊσ προςταςίασ. Σο υλικό αυτό αγοράςτθκε ι δωρίςτθκε ςτθ
Βιβλιοκικθ του Πανεπιςτθμίου από ςθμαντικοφσ ερευνθτζσ.
Σα βιβλία, με εξαιρζςεισ τα πάνια ταξινομθμζνα και τα βιβλία τθσ υλλογισ Ακαναςιάδθ δεν ακολουκοφν τθν ταξινόμθςθ του Κογκρζςου. Οι περιςςότερεσ ςυλλογζσ φζρουν τρία
γράμματα που κωδικοποιοφν το όνομα του πρϊθν κτιτορα τθσ
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ςυλλογισ και τον αρικμό ειςαγωγισ του βιβλίου ςτθ Βιβλιοκικθ (π.χ. ΠΠΚ112345 = Βιβλίο υλλογισ Παπακϊςτα με αρικμό
ειςαγωγισ 112345).
Οι Κλειςτζσ υλλογζσ λειτουργοφν
από Δευτζρα ζωσ και Παραςκευι 9:00–14:30.
Οι αναγνϊςτεσ δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτα ράφια αλλά εξυπθρετοφνται από τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ. Προτείνεται, πριν
επιςκεφτοφν τθν αίκουςα των Κλειςτϊν υλλογϊν να ελζγχουν
αν το υλικό που τουσ ενδιαφζρει υπάρχει ψθφιοποιθμζνο ςτθν
«Ανζμθ» (βλ. παραπάνω).
Σο υλικό των Κλειςτϊν υλλογϊν δε δανείηεται και διαβάηεται μόνο ςτο αναγνωςτιριο του χϊρου αυτοφ. Εξαιρζςεισ γίνονται μόνο για ζνα εικοςιτετράωρο ςε βιβλία του 20ου αιϊνα,
για κακθγθτζσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, εφόςον ο υπεφκυνοσ υπάλλθλοσ κρίνει ότι το βιβλίο μπορεί να δανειςτεί.
Για βιβλία που τυπϊκθκαν πριν το 1930 απαγορεφεται αυςτθρά θ φωτοτφπθςθ. Νεότερεσ εκδόςεισ φωτοτυποφνται μόνο όταν αυτό δε κζτει ςε κίνδυνο τθν ακεραιότθτα του πρωτοτφπου. Τλικό που δε φωτοτυπείται και είναι καταγραμμζνο διατίκεται, φςτερα από αίτθςθ του αναγνϊςτθ, ςε microfilm ι ςε
ψθφιακι μορφι ενϊ το κόςτοσ κάκε είδουσ αναπαραγωγισ
αναφζρεται ςτο γενικό κανονιςμό λειτουργίασ τθσ Βιβλιοκικθσ.
Σο πλιρεσ κείμενο για το ιδιαίτερο κακεςτώσ των Κλειςτών
υλλογών και το υλικό που περιλαμβάνουν υπάρχει ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Βιβλιοκικθσ.
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ΓΝΩΣΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ
ΑΠΟ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ Βιβλιοκικθσ είναι θ ανάπτυξθ των ςυλλογϊν και των υπθρεςιϊν τθσ ϊςτε αυτζσ να ανταποκρίνονται
ςτισ ερευνθτικζσ και διδακτικζσ ανάγκεσ του Πανεπιςτθμίου
και των προγραμμάτων ςπουδϊν. Θ Κεντρικι Βιβλιοκικθ καλφπτει τα γνωςτικά αντικείμενα των χολϊν του Ρεκφμνου, δθλαδι τισ Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ, τισ Κοινωνικζσ και Πολιτικζσ Επιςτιμεσ και τισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ. Ζχει, δθλαδι, υλικό ςχετικό με Ελλθνικι Φιλολογία και Λογοτεχνία, Γλωςςολογία, Θεατρολογία, Ιςτορία, Αρχαιολογία, Φιλοςοφία, Κοινωνιολογία, Εκπαίδευςθ, Ψυχολογία, Οικονομία, Δίκαιο, Καλζσ Σζχνεσ, κλπ.
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ΚΕΝΣΡΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ (Κ.Ε.Σ.)
Tο Κζντρο Ευρωπαϊκισ Σεκμθρίωςθσ ιδρφκθκε τον Ιοφλιο του
1999 με κοινι απόφαςθ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ και τθσ Επιτροπισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Λειτουργεί ωσ Σμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ και ςυνεργάηεται ςτενά με τα Σμιματα εκείνα του Πανεπιςτθμίου που προςφζρουν μακιματα ι αςχολοφνται ερευνθτικά
με κζματα ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ.
Βρίςκεται ςτο 2ο επίπεδο τθσ Βιβλιοκικθσ, ςτο Ρζκυμνο, ςτο
κζντρο τθσ Πλθροφοριακισ υλλογισ (Reference), με άμεςθ
πρόςβαςθ από το γραφείο Δανειςμοφ και το κεντρικό γραφείο
Πλθροφόρθςθσ. Είναι ανοιχτό για τα μζλθ τθσ Ακαδθμαϊκισ
Κοινότθτασ και το ευρφτερο κοινό κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ
Βιβλιοκικθσ.
Σο ζντυπο υλικό του, όπωσ και το υπόλοιπο υλικό τθσ Βιβλιοκικθσ, ταξινομείται ςφμφωνα με το ςφςτθμα τθσ Βιβλιοκικθσ
του Κογκρζςου, καταλογογραφείται με βάςθ τουσ αγγλοαμερικανικοφσ κανόνεσ καταλογογράφθςθσ και είναι προςπελάςιμο μζςω του θλεκτρονικοφ καταλόγου τθσ Βιβλιοκικθσ. Θ
αναηιτθςι του ςτα ράφια μπορεί να γίνει ελεφκερα, από τον ίδιο
το χριςτθ (ι με τθν κακοδιγθςθ του υπεφκυνου υπαλλιλου).
Ζνα μόνο μζροσ από τθ ςυλλογι του ΚΕΣ, (μονογραφίεσ, ςειρζσ και φυλλάδια) δανείηεται ςτα μζλθ τθσ Βιβλιοκικθσ, για τρεισ
θμζρεσ, ενϊ το υπόλοιπο υλικό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο
μζςα ςτο αναγνωςτιριο. Επειδι πλικοσ πλθροφοριϊν που αφοροφν τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ διατίκενται θλεκτρονικά, μζςα από
τισ βάςεισ δεδομζνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, είναι χριςιμο για
τουσ εξωτερικοφσ χριςτεσ τθσ Βιβλιοκικθσ, να επικοινωνοφν με
τον αρμόδιο υπάλλθλο πριν επιςκεφτοφν το ΚΕΣ.
ε ςυνεννόθςθ, επίςθσ, με τον αρμόδιο υπάλλθλο του ΚΕΣ, τα μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ
μποροφν να παρακολουκιςουν ειδικά ςεμινάρια
για τθ χριςθ των βάςεων δεδομζνων που αφοροφν
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
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Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και πρόςβαςθ ςτισ παραπάνω
βάςεισ δίνονται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ΚΕΣ, με τθν οποία θ
ςφνδεςθ είναι εφικτι μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Βιβλιοκικθσ.

ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ηλεκτρονικοί Τπολογιςτζσ
Τπάρχουν ςυγκεντρωμζνοι ςε ειδικό χϊρο (θλεκτρονικό αναγνωςτιριο) αλλά και διαςκορπιςμζνοι ςε όλα τα επίπεδα τθσ
Βιβλιοκικθσ.
Φωτοτυπικά μθχανιματα / Εκτυπωτζσ / αρωτζσ (Scanners)
Σα φωτοτυπικά μθχανιματα τθσ Βιβλιοκικθσ (ςυγκεντρωμζνα ςε
ειδικό χϊρο) λειτουργοφν και ωσ εκτυπωτζσ και ςαρωτζσ, μζςω
ςυςτιματοσ ανζπαφων καρτϊν.
Ζγχρωμοσ εκτυπωτισ υπάρχει ςτον πάγκο εξυπθρζτθςθσ των
χρθςτϊν.
Θ αναπαραγωγι του υλικοφ γίνεται από τουσ ίδιουσ τουσ χριςτεσ, τθρώντασ υποχρεωτικά τουσ διεκνείσ κανόνεσ για τθν
προςταςία τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.
Σα πολφτιμα και τα ςπάνια βιβλία που κινδυνεφουν να καταςτραφοφν δεν φωτοτυποφνται ενϊ υπάρχει ειδικόσ ςαρωτισ παλαιϊν εγγράφων ςτθν αίκουςα των Κλειςτϊν υλλογϊν.
Κόςτοσ φωτοτφπθςθσ ανά ςελίδα είναι 0,04 €.
Κόςτοσ αςπρόμαυρθσ εκτφπωςθσ ανά ςελίδα είναι 0,05 €.
Κόςτοσ ζγχρωμθσ ανά ςελίδα είναι 0,20 €.
Κόςτοσ ςάρωςθσ ανά ςελίδα είναι 0,02 €.
Αρχεία προσ εκτφπωςθ μποροφν να ςταλοφν από όλουσ τουσ Τπολογιςτζσ τθσ Βιβλιοκικθσ, ι και εκτόσ των κτιρίων τθσ, μζςω ςχετικισ διαδικτυακισ εφαρμογισ (βλ. ιςτοςελίδα Βιβλιοκικθσ).
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Αναγνωςτικά–αντιγραφικά μθχανιματα για μικροφίλμ και
μικροφίςεσ
Τπάρχουν δφο μθχανιματα ανάγνωςθσ και παραγωγισ φωτοαντιγράφων από μικροφίλμσ και μικροφίςεσ. Δικαίωμα χριςθσ
τουσ ζχουν όλα τα μζλθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, αφοφ πρϊτα απευκυνκοφν ςτον αρμόδιο υπάλλθλο, ο οποίοσ
τθρεί βιβλίο με ονόματα και αρικμό φωτοτυπιϊν που ηθτοφν.
ΧΡΗΙΜΑ ΣΗΛΕΦΩΝΑ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
(28310)
Διευκυντισ
77801
Γραμματεία
77800
Είςοδοσ
77810
Δανειςμόσ
77844, 77807
Πλθροφόρθςθ / Εκπαίδευςθ χρθςτϊν 77844, 77817
Διαδανειςμόσ
77847
Περιοδικά
77814
Πρόςκτθςθ υλικοφ
77846
Σεκμθρίωςθ υλικοφ
77806
Σεχνικι Τποςτιριξθ
77840
Κλειςτζσ υλλογζσ
77829, 77830
υντιρθςθ υλικοφ
77832
Κζντρο Ευρωπαϊκισ Σεκμθρίωςθσ
77807
e-mail : libr@lib.uoc.gr
ΣΗΛΕΦΩΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
281 393230, 2810 393256, 2810 394313
e–mail : libh@lib.uoc.gr
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