Ορισµός
Στο Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο (ΗΑ) ανήκουν όλοι οι διαθέσιµοι υπολογιστικοί πόροι (εξοπλισµός-περιφερειακά) που λειτουργούν στους χώρους της Βιβλιοθήκης, για την εξυπηρέτηση των
χρηστών της. Παρέχουν δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις πηγές πληροφόρησης που έχει εξασφαλίσει η Βιβλιοθήκη και σε µια σειρά υπηρεσιών και εργαλείων, απαραίτητων για την εξυπηρέτηση των επιστηµονικών αναγκών της ακαδηµαϊκής κοινότητας, όπως :
εργαλεία καθηµερινής χρήσης (MS-Office, κλπ.)
διαδίκτυο (ελεγχόµενη πρόσβαση)
συστήµατα και υπηρεσίες του Παν/µίου Κρήτης (ΠΚ)
σαρώσεις, εκτυπώσεις, κλπ.

Κανόνες λειτουργίας
Οι ώρες λειτουργίας του ΗΑ συµπίπτουν µε τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης1
Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης µπορούν να χρησιµοποιούν τους υπολογιστικούς πόρους και τον περιφερειακό εξοπλισµό του ΗΑ µόνο στα πλαίσια των εκπαιδευτικών αναγκών
τους
Η Βιβλιοθήκη έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί το σύνολο ή µέρος του ΗΑ για ειδικούς
σκοπούς, όπως ενηµερωτικά σεµινάρια, κλπ., τα οποία αφορούν το αντικείµενό της.
Η Βιβλιοθήκη κατά την έναρξη κάθε ακαδηµαϊκού έτους προσφέρει σεµινάρια στους νέους
φοιτητές σχετικά µε τη χρήση του ΗΑ. Επίσης σε τακτά χρονικά διαστήµατα ενηµερώνει τους
χρήστες της, είτε µε σεµινάρια είτε µε άλλες εκδηλώσεις, ανάλογα µε το αντικείµενο, για τις νέες
υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται
Οι σκληροί δίσκοι µπορούν να χρησιµοποιούνται για προσωρινή αποθήκευση δεδοµένων. Ο χρήστης, µε δική του ευθύνη, πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη µεταφορά των
προσωπικών του δεδοµένων σε µέσα τα οποία ο ίδιος θεωρεί ότι του παρέχουν προσωπική ασφάλεια
Το καθάρισµα των σκληρών δίσκων γίνεται από τους χειριστές του ΗΑ χωρίς προηγούµενη
ειδοποίηση
Οι χειριστές ΗΑ δε φέρουν καµία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια προσωπικών ή άλλων
δεδοµένων τα οποία δεν εµπίπτουν στη δικαιοδοσία της Βιβλιοθήκης
Οι σταθµοί εργασίας του ΗΑ λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας
της Βιβλιοθήκης και απαγορεύεται η διακοπή της λειτουργίας τους χωρίς προηγούµενη συνεννόηση µε το χειριστή που εποπτεύει το ΗΑ, ή χωρίς τη συναίνεση του υπεύθυνου στο Γραφείο Πληροφόρησης
Προβλήµατα που ενδέχεται να παρουσιάζονται στη λειτουργία υπολογιστικών πόρων αναφέρονται άµεσα στον επιβλέποντα χειριστή ή στο προσωπικό του Γραφείου Πληροφόρησης, οι
οποίοι επιλαµβάνονται προκειµένου το πρόβληµα να λυθεί το συντοµότερο δυνατόν από τους
υπευθύνους των υπολογιστικών πόρων του ΗΑ
Κάθε είδους ηλεκτρονικά µέσα, CD-ROM, DVD κλπ., τα οποία περιέχουν πληροφοριακό
υλικό που δεν είναι άµεσα διαθέσιµο µέσω του αντίστοιχου δικτύου, ενδέχεται να υπάρχουν στο
Γραφείο ∆ανεισµού της Βιβλιοθήκης και να εµπίπτουν στους κανόνες των κλειστών συλλο-
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Εκτός από τους σαρωτές και εκτυπωτές που ακολουθούν το ωράριο λειτουργίας και
το καθεστώς χρήσης των φωτοτυπικών µηχανηµάτων.

γών. Αυτά τα ηλεκτρονικά µέσα µπορούν να χρησιµοποιούνται σε Η/Υ, οι οποίοι δεν είναι ενσωµατωµένοι στο υπόλοιπο δικτυακό περιβάλλον του ΗΑ
Οι χρήστες είναι υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού και
να σέβονται το χώρο της Βιβλιοθήκης, καθώς και τους συναδέλφους τους που έχουν ανάγκη από
ένα περιβάλλον, το οποίο τους διευκολύνει στη µελέτη και την εργασία τους
Σε περιόδους αιχµής οι χρήστες οφείλουν να µη χρονοτριβούν αλλά να παραχωρούν τη θέση
τους στους συναδέλφους τους που είναι σε σειρά αναµονής

Ασφάλεια - Φθορές - Κυρώσεις
Οι χώροι του ΗΑ αποτελούν χώρους της Βιβλιοθήκης και συνεπώς ισχύουν όλοι οι γενικοί
κανόνες που προβλέπονται από το Γενικό Κανονισµό Λειτουργίας της και τους οποίους οι χρήστες
οφείλουν να τηρούν
Οι χρήστες του ΗΑ έχουν χρέος να είναι προσεκτικοί στο τρόπο χρήσης του υλικού και
του εξοπλισµού του ΗΑ
Απαγορεύεται η εισαγωγή στους χώρους της Βιβλιοθήκης αντικειµένων που κατά την
κρίση του υπεύθυνου της φύλαξης είναι δυνατό να προκαλέσουν φθορά του υλικού ή να δηµιουργήσουν υποψία κλοπής.
Οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά του υλικού και του εξοπλισµού του ΗΑ αποκαθίσταται ή αποζηµιώνεται από το χρήστη που την προκάλεσε
Το αρµόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης έχει τη δυνατότητα, για την αντιµετώπιση
έκτακτων περιστατικών ή απρόβλεπτων καταστάσεων, να διακόπτει, συνολικά ή τµηµατικά, τη
λειτουργία του ΗΑ για όσο διάστηµα είναι αναγκαίο. Για το σκοπό αυτό µπορεί να ζητήσει την
άµεση διακοπή χρήσης του εξοπλισµού και την αποχώρηση των χρηστών από τους χώρους του
ΗΑ
Η χρήση του ΗΑ συνεπάγεται αυτόµατα τη δέσµευση των χρηστών ότι δεν παραβιάζουν µε κανένα τρόπο τους εκάστοτε ισχύοντες νόµους και διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Ειδικότερα:
η χρήση του ΗΑ συνεπάγεται αυτόµατη αποδοχή των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών ∆ικαιώµατος (Ν. 2121/93, Ν.
3049/2002 άρθρο 14 και Ν. 3057/2002 άρθρο 81)
στο βαθµό που η νοµοθεσία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας εφαρµόζεται για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις µε τον ίδιο τρόπο που εφαρµόζεται για τις έντυπες, απαγορεύεται η συστηµατική αποθήκευση ή εκτύπωση όλου του περιεχοµένου των προσβάσιµων µέσω του διαδικτύου βιβλίων ή/και τευχών περιοδικών εκδόσεων
η χρήση του ΗΑ ισοδυναµεί µε υπεύθυνη δήλωση ότι οι αντλούµενες πληροφορίες ή
τα οποιασδήποτε µορφής αντλούµενα δεδοµένα θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για
προσωπική µελέτη ή έρευνα, ή για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των µελών της
ακαδηµαϊκής κοινότητας εντός των χώρων του ΠΚ
οι χρήστες του ΗΑ δεσµεύονται, επίσης, από τους όρους και τους κανόνες που προβλέπουν οι συµφωνίες και οι άδειες χρήσης τις οποίες υπογράφει η Βιβλιοθήκη για την παροχή
πρόσβασης στα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας, σε κάθε είδους περιεχόµενο που
υπάγεται σε καθεστώς προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων
Κάθε απόπειρα παραβίασης των ρυθµίσεων/διατάξεων ασφαλείας του ΗΑ ή κάθε
απόπειρα παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου της Βιβλιοθήκης, του δικτύου του ΠΚ ή

κάθε δικτύου εκτός του ΠΚ µε τη χρήση των υπολογιστικών πόρων του ΗΑ, θεωρείται αθέµιτη και κακόβουλη χρήση και επισύρει τις αντίστοιχες κυρώσεις
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των χρηστών στους παραπάνω κανονισµούς ή στις
υποδείξεις του προσωπικού της Βιβλιοθήκης, καθώς και στις περιπτώσεις διαπίστωσης
σοβαρής αµέλειας, αθέµιτης ή κακόβουλης χρήσης ή εσκεµµένης φθοράς ή κλοπής, ο ∆ιευθυντής της Βιβλιοθήκης επιβάλλει τις ακόλουθες κυρώσεις:
a στερεί από το χρήστη το δικαίωµα χρήσης του ΗΑ και άλλων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης
a σε περίπτωση υποτροπής ή σοβαρών αδικηµάτων αποστέλλει έγγραφη καταγγελία στο
Τµήµα στο οποίο ανήκει ο µη συµµορφούµενος χρήστης και ενηµερώνει την Επιτροπή της
Βιβλιοθήκης
a παραπέµπει την υπόθεση στο Πρυτανικό Συµβούλιο και τη Σύγκλητο του Παν/µίου

Τοπικό ∆ίκτυο Ασύρµατης Πρόσβασης
Στο χώρο της Βιβλιοθήκης λειτουργεί τοπικό δίκτυο Ασύρµατης Ευρυζωνικής Πρόσβασης, το
οποίο παρέχει στα µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας, αλλά και σε επισκέπτες, δυνατότητα για
ασύρµατη πρόσβαση (Wi-Fi) στις δικτυακές υπηρεσίες του ΠΚ και στο ∆ιαδίκτυο. Η υπηρεσία
αυτή προσφέρεται δωρεάν και είναι υπό την εποπτεία του Κέντρου Επικοινωνιών και ∆ικτύων του
ΠΚ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Γραφείο Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης χρηστών
Τηλ.: 2831 077844, 77817
Fax : 2831 077850
e-mail : libr@lib.uoc.gr
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

