χρήση μαγνητικής κάρτας εντός του
χώρου
της
Βιβλιοθήκης
για
εκπαιδευτικούς λόγους.

Οδηγίες χρήσης Βιβλιοθήκης Επιστημών
Υγείας
Χρήστες της βιβλιοθήκης είναι όλοι
όσοι

επιθυµούν

πληροφορίες

για



ανάκτησης πληροφοριών μετά από
πρόσβαση σε
βιβλιογραφικές βάσεις
δεδομένων.



χρήσης ασύρματου δικτύου.



παραγγελίας άρθρων ή
και
κεφαλαίων
βιβλίων
από
βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του
Εξωτερικού.

θέµατα που αφορούν στις επιστήμες
υγείας.

Η

χρήση

του

υλικού

της

Βιβλιοθήκης υπόκειται στις διατάξεις
της

ισχύουσας

νομοθεσίας

περί

πνευματικής

ιδιοκτησίας

και

συγγενικών

δικαιωμάτων

(Ν.

2121/93 με

τις

μέχρι

σήμερα

τροποποιήσεις, τις διεθνείς συμβάσεις
και

το

ευρωπαϊκό

κεκτημένο).



Τα

τεκμήρια της Βιβλιοθήκης παρέχονται
για

προσωπική

επιτρέπεται
αποθήκευση
υλικού,

μελέτη
η

εκτύπωση

και



του

οποιαδήποτε

εμπορική χρήση τους.
Οι

χρήστες

έχουν

τις

ακόλουθες

δυνατότητες:








να φροντίζουν για τήρηση ησυχίας
στο χώρο. Δεν επιτρέπεται η χρήση
κινητών τηλεφώνων.



να διατηρούν το χώρο καθαρό
Επιτρέπεται μόνο η κατανάλωση
νερού.



να μην καπνίζουν στο χώρο της



να ολοκληρώνουν τη χρήση των
φωτοτυπικών και των Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών ένα τέταρτο πριν τη
λήξη του ωραρίου λειτουργίας της
Βιβλιοθήκης.



Να επιστρέφουν το
χρησιμοποιούν
στα
βιβλίων

δεν

συστηματική

ή/και

καθώς

και

παρακολούθησης σεμιναρίων και
διαλέξεων στο Αμφιθέατρο της
Βιβλιοθήκης.

Κλειδιά διατίθενται στο γραφείο
εξυπηρέτησης
προσκομίζοντας
κάποιο
επίσημο
έγγραφο
ως
αποδεικτικό
ταυτότητας.
Τα
προσωπικά δεδομένα των χρηστών της
Βιβλιοθήκης προστατεύονται σύμφωνα
με τον νόμο Ν. 2472/1997 με τις μέχρι
σήμερα τροποποιήσεις, τις αποφάσεις
της Αρχής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις
πληροφοριακές
πηγές
της
βιβλιοθήκης όπως βιβλία, περιοδικά
και
διατριβές
σε
έντυπη
και
ηλεκτρονική µορφή. Το εξειδικευμένο
προσωπικό της βιβλιοθήκης είναι
δίπλα σας.
χρήσης
του
Δικτύου
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για
πρόσβαση
σε
έγκυρες
πηγές
πληροφόρησης
αναπαραγωγής
περιορισμένου
αριθμού φωτοαντιγράφων με την



δικαίωμα
δανεισμού
έχουν
οι
προπτυχιακοί
φοιτητές
που
δεν
δικαιούνται
δωρεάν
προμήθεια
συγγραμμάτων (νόμος 4009/2011 ΦΕΚ
2377) μετά από την προσκόμιση
πιστοποιητικού φοιτητικής ιδιότητας και
τη συμπλήρωση σχετικού αιτήματος το
οποίο θα αποστέλλεται μέσω του e-mail
epistigias(at)lib.uoa.gr στην Γραμματεία
της Βιβλιοθήκης Η διάρκεια του
δανεισμού είναι 30
ημέρες με
δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον 30
ημέρες
με
μέγιστο
αριθμό
2
συγγράμματα την φορά. Για την ομαλή
λειτουργία της βιβλιοθήκης και την
καλύτερη εξυπηρέτηση οι χρήστες
οφείλουν:
να τοποθετούν τις τσάντες τους
στα ερμάρια που βρίσκονται στην
είσοδο της βιβλιοθήκης.

υλικό που
τροχήλατα

΄Ωρες λειτουργίας
Δευτέρα - Πέμπτη

Μ. Ασίας και Δήλου 1

8:00 – 19:00

11527 Γουδί, Αθήνα

http://healthsci.lib.uoa.gr

Παρασκευή

Τηλ.210-7461400

http://en.health.lib.uoa.gr

8:00-15:00

http://www.lib.uoa.gr

Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Fax 210-7461501
Email:
epistigias@lib.uoa.gr

