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Κανονισμός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης  

του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Κύριος σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

προγραμμάτων του ιδρύματος, του διδακτικού και επιστημονικού έργου των μελών Δ.Ε.Π και του 

διδακτικού προσωπικού Τμήματος. 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ 

Η Συλλογή περιλαμβάνει περίπου 500 βιβλία. Τα βιβλία είναι ταξιθετημένα σύμφωνα με το 

δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης Dewey. Το υλικό της συλλογής μπορεί να αναζητηθεί μέσα από 

τον Ανοικτό Κατάλογο Δημόσιας Πρόσβασης (OPAC: Open Public Access Catalog) 

http://www.lib.uoa.gr/yphresies/opac/. 

 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

 Δικαίωμα δανεισμού 

     Δικαίωμα δανεισμού έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π., τα μέλη του λοιπού διδακτικού προσωπικού και 

οι φοιτητές του Τμήματος. Για μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής 

επιτρέπεται ο δανεισμός υλικού με υποχρέωση επιστροφής εντός μιας εβδομάδας 

(υποχρεωτική αίτηση). 

 

 Χρήση τριπτύχου 

 



Ο δανεισμός γίνεται εφόσον υπάρχει τρίπτυχο ανανεωμένο, το οποίο κρατάει ο υπεύθυνος 

δανεισμού μαζί με τον αριθμό τηλεφώνου του φοιτητή, σημειώνοντας την ημερομηνία 

δανεισμού και επιστροφής του βιβλίου. 

 

 Τρόπος και όροι δανεισμού 

 

Οι φοιτητές/τριες  έχουν την δυνατότητα να δανειστούν έως δύο (2) βιβλία και 

υποχρεούνται να τα επιστρέψουν την δεύτερη εργάσιμη ημέρα της Βιβλιοθήκης από την 

ημέρα δανεισμού (π.χ. δανεισμός την Δευτέρα – επιστροφή την Τετάρτη, δανεισμός τη 

Τετάρτη – επιστροφή την Παρασκευή κ.ο.κ.). 

 

Οι φοιτητές/τριες  είναι υπεύθυνοι για το υλικό που χρησιμοποιούν. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ 

υπογραμμίσεις ή σημειώσεις στα βιβλία. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας βιβλίου 

ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να το αντικαταστήσουν με τον ίδιο τίτλο και με την αντίστοιχη έκδοση. Σε 

περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, έπειτα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο της 

βιβλιοθήκης  το αντικαθιστούν με άλλο τίτλο. Δεν γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε χρηματικό 

αντίτιμο. 

 

Οι φοιτητές/τριες  που είναι χρεωμένοι με ληξιπρόθεσμο υλικό της Βιβλιοθήκης δεν έχουν 

δικαίωμα να δανειστούν άλλα τεκμήρια πριν επιστρέψουν τα οφειλόμενα. Επίσης αναστέλλεται 

το δικαίωμα δανεισμού και όλα τα δικαιώματα χρήσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, μέχρι 

την ημερομηνία καταβολής των οφειλομένων. 

 

Για καθυστέρηση μερικών ημερών την πρώτη φορά γίνεται απλώς παρατήρηση. Σε 

περίπτωση που επαναληφθεί η καθυστέρηση του τεκμηρίου που δανείστηκε, ο φοιτητής/τρια  

στερείται αρχικά του δικαιώματος δανεισμού για 1 μήνα. Στην περίπτωση που αυτή η 

συμπεριφορά επαναληφθεί και ο φοιτητής/τρια  δεν συμμορφώνεται στις συστάσεις τότε 

στερείται του δικαιώματος δανεισμού οριστικά. 

 

Προσοχή: Δεν δανείζονται λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και σπάνιο υλικό. 

 

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

 

Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και αναζήτησης στον Ανοικτό Δημόσιο 

Κατάλογο της Βιβλιοθήκης OPAC. http://www.lib.uoa.gr/yphresies/opac/, καθώς και στις 

http://www.lib.uoa.gr/yphresies/opac/


βάσεις δεδομένων με τις οποίες έχει συνάψει σύμβαση το Πανεπιστήμιο Αθηνών και 

περιγράφονται στην ιστοσελίδα http://www.lib.uoa.gr/yphresies/bibliografikes-baseis/ 

καθώς και στις ηλεκτρονικές συνδρομές επιστημονικών περιοδικών του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, που περιγράφονται στην ιστοσελίδα http://www.lib.uoa.gr/yphresies/hlektronika-

periodika/ που υποστηρίζει περισσότερους από 1.000 τίτλους περιοδικών.  

 


