ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Δικαίωμα δανεισμού από τη Βιβλιοθήκη των Τμημάτων Ιταλικής και
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχουν μόνο οι φοιτητές των
τμημάτων αυτών, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, αφού πρώτα
αποκτήσουν την ιδιότητα μέλους της βιβλιοθήκης, συμπληρώνοντας τη
σχετική αίτηση και προσκομίζοντας την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.
Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να δανείζονται μέχρι 3 βιβλία για
μία εβδομάδα με δυνατότητα ανανέωσης του δανεισμού τους άλλης
μίας εβδομάδας, αφού προηγηθεί οπωσδήποτε συνεννόηση με το
προσωπικό της βιβλιοθήκης.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δανειστούν μέχρι 5
βιβλία για διάστημα 15 ημερών χωρίς το δικαίωμα ανανέωσής τους.
Μακροχρόνιο δανεισμό συγγραμμάτων δικαιούνται οι προπτυχιακοί
φοιτητές που δεν έχουν δικαίωμα να προμηθευτούν δωρεάν
συγγράμματα. Οι δικαιούχοι προπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να
δανείζονται για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Για το δανεισμό του
υλικού των συλλογών μακροχρόνιου δανεισμού συγγραμμάτων,
οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίζουν στη Βιβλιοθήκη βεβαίωση από
τη Γραμματεία του Τμήματός τους στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν
δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
Σε κάθε περίπτωση ο δανεισμός είναι προσωπικός, δεν μεταβιβάζεται
και πραγματοποιείται πάντα με την επίδειξη της ακαδημαϊκής
ταυτότητας ή του τριπτύχου του φοιτητή. Οι φοιτητές οφείλουν να
τηρούν τους κανόνες δανεισμού της βιβλιοθήκης.
Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής των βιβλίων, η ποινή που
επιβάλλεται είναι η απώλεια του δικαιώματος δανεισμού για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι και
υπόλογοι για την απώλεια ή την καταστροφή, ολική ή μερική, που τυχόν
προκαλέσουν στα δανειζόμενα τεκμήρια και υποχρεούνται να
καλύψουν την ενδεχόμενη βλάβη, αντικαθιστώντας το υλικό.

Δικαίωμα δανεισμού για φωτοτυπίες αυθημερόν έχουν όλοι κατόπιν
παρακράτησης ταυτότητας.
Δεν δανείζονται και δεν φωτοτυπούνται τα σπανια βιβλία, το
πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κ.α.) καθώς και οι
διδακτορικές διατριβές.
Τα βιβλία διατίθενται για φωτοτύπηση σε όλους τους χρήστες με την
έναρξη λειτουργίας της βιβλιοθήκης και πρέπει να έχουν επιστραφεί
μισή ώρα πριν τη λήξη του ωραρίου της βιβλιοθήκης.
Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται βεβαίωση με την οποία
πιστοποιείται η μη οφειλή βιβλίων στη Βιβλιοθήκη.

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
8ος όροφος, γραφείο 805, τηλ. 2107277942
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-15:00.
Στις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα και στις θερινές
διακοπές το ωράριο μεταβάλλεται. Αναρτάται σχετική ανακοίνωση στην
είσοδο της Βιβλιοθήκης.
Προσωπικό:
Κρητικού Άννα: βιβλιοθηκονόμος/ηλ.ταχ. italispan@lib.uoa.gr
Καράμπαλη Άννα: μέλος ΕΤΕΠ/ηλ.ταχ. akaramp@isll.uoa.gr
ΚατάλδοΜαρίαXριστίνα:Διοκητικός/ηλ.ταχ.mariacristinacataldo@gmail.
com
Επικοινωνία : 210 7277942
Διευθυντής: Ζώρας Γεράσιμος

