KANΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
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Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ
1. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί καθηµερινά από ∆ευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 µέχρι
20:00, µε εξαίρεση το παράρτηµα του Ιατρικού Τµήµατος, το οποίο λειτουργεί από τις
08:30 µέχρι τις 21:30. Το ωράριο της λειτουργίας της Bιβλιοθήκης κατά τους µήνες Ιούλιο
και Αύγουστο θα καθορίζεται ανάλογα µε το διαθέσιµο προσωπικό που υπηρετεί σε αυτή.
Σε έκτακτες περιστάσεις, όπως εποχιακή έλλειψη προσωπικού, το παραπάνω ωράριο θα
είναι δυνατό να τροποποιηθεί µετά από εισήγηση του Προϊσταµένου ή του Οργανωτικού
Yπεύθυνου της Βιβλιοθήκης και σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου.
Η Κεντρική Υπηρεσία της Βιβλιοθήκης, στην οποία γίνεται η παραλαβή, η
βιβλιοθηκονοµική επεξεργασία και η διανοµή του υλικού στα παραρτήµατα, λειτουργεί όλο
το ηµερολογιακό έτος από τις 08:00 ως τις 15:30.
∆ικαίωµα χρήσης της Βιβλιοθήκης έχουν όλα τα µέλη της Πανεπιστηµιακής
κοινότητας, καθώς και το ευρύτερο κοινό. 'Έως ότου υπάρξει επάρκεια χώρου και
προσωπικού, ο δανεισµός στο µη Πανεπιστηµιακό κοινό θα γίνεται ύστερα από την
έγκριση του Οργανωτικού Υπεύθυνου της Βιβλιοθήκης, σε επιστήµονες και ανθρώπους
των γραµµάτων.
2. Κατά την είσοδό τους στη Βιβλιοθήκη, οι αναγνώστες αφήνουν τις τσάντες, τα παλτά
και τα υπόλοιπα πράγµατά τους στον ειδικό χώρο της εισόδου, ακολουθώντας τις
υποδείξεις του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.
3. Η χρήση τροφίµων, ποτών και το κάπνισµα δεν επιτρέπονται στο χώρο της
Βιβλιοθήκης.
4. Ο/η αναγνώστης/αναγνώστρια δεν επανατοποθετεί στα ράφια τα βιβλία ή τα περιοδικά
που χρησιµοποίησε. Μετά τη χρήση τους, ο αναγνώστης κλείνει τα βιβλία και τα αφήνει µε
τάξη, είτε στην άκρη του τραπεζιού, είτε στο χώρο που του υποδεικνύεται από τον/την
υπάλληλο της Βιβλιοθήκης.

Β. ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ
1. Για να εκδοθεί η ταυτότητα χρήστη της Βιβλιοθήκης, µε την επίδειξη της οποίας θα
µπορούν οι χρήστες να δανειστούν υλικό από τη Βιβλιοθήκη, οι υποψήφιοι χρήστες θα
πρέπει να συµπληρώσουν τη σχετική αίτηση, υπό τη µορφή κάρτας, που θα
προµηθεύονται από τον υπάλληλο του παραρτήµατος στο οποίο υποβάλλουν την αίτησή
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τους. Η υποβολή της αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας του χρήστη σηµαίνει ότι ο
υποψήφιος χρήστης αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος Κανονισµού.
Οι φοιτητές πρέπει να δείξουν τη φοιτητική τους ταυτότητα και να δώσουν όχι µόνο τη
διεύθυνση της κατοικίας τους, αλλά και τη διεύθυνση µόνιµης διαµονής τους, καθώς και το
τηλέφωνό τους αν έχουν. Τα µέλη της Πανεπιστηµιακής κοινότητας πρέπει να δώσουν τα
στοιχεία της αστυνοµικής τους ταυτότητας, εφόσον δεν είναι γνωστοί στον αρµόδιο
υπάλληλο της Βιβλιοθήκης. Στους χρήστες που προέρχονται από το κοινό εκδίδεται
ταυτότητα χρήστη µε βάση, τα στοιχεία της αστυνοµικής τους ταυτότητας, τη διεύθυνση της
εργασίας και της κατοικίας τους και το τηλέφωνό τους, αν έχουν.
Η έκδοση της ταυτότητας χρήστη της Βιβλιοθήκης γίνεται από τη Κεντρική Βιβλιοθήκη
και κάτω από την εποπτεία του Προϊσταµένου ή του Οργανωτικού Υπεύθυνου της
Βιβλιοθήκης. Η ταυτότητα χρήστη µπορεί να χρησιµοποιηθεί για δανεισµό ή αναζήτηση
υλικού σε όλα τα παραρτήµατα της Βιβλιοθήκης, ανεξάρτητα από το σε πιο παράρτηµα
υποβλήθηκε η αίτηση για την έκδοσή της.
2. Τα τεύχη των επιστηµονικών και των άλλων περιοδικών, τα λεξικά και τα βιβλία
αναφοράς (reference books) δεν δανείζονται. ∆εν δανείζονται επίσης χειρόγραφα, σπάνιες
εκδόσεις και άλλο πολύτιµο υλικό της Βιβλιοθήκης.
3. Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης µπορούν να πάρουν περιοδικά ή άλλο υλικό που δεν
δανείζεται µόνο για να το φωτοτυπήσουν σε φωτοτυπικό µηχάνηµα που βρίσκεται µέσα
στο Πανεπιστήµιο, αφήνοντας την ταυτότητά τους στον/στην υπάλληλο της Βιβλιοθήκης.
∆εν µπορούν να πάρουν για φωτοτυπία καλλιτεχνικά ή άλλα πολύτιµα βιβλία που
φθείρονται µε τη φωτοτυπία. Αν υπάρχει φωτοτυπικό µηχάνηµα στη Βιβλιοθήκη, τότε η
παραπάνω διαδικασία θα γίνεται στο χώρο της Βιβλιοθήκης.
4. Τα µέλη ∆ΕΠ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, έχουν το δικαίωµα να δανείζονται
συγχρόνως µέχρι δέκα πέντε (15) βιβλία ή άλλο υλικό της Βιβλιοθήκης για πέντε (5)
εβδοµάδες, ενώ οι ∆ιδάσκοντες του Π∆ 407/80 µέχρι δέκα πέντε (15) αντικείµενα για
τέσσερις (4) εβδοµάδες. Οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν το δικαίωµα να δανείζονται
συγχρόνως µέχρι δέκα (10) βιβλία ή άλλο υλικό της Βιβλιοθήκης για τρεις (3) εβδοµάδες
και οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και ειδικοί ερευνητές µέχρι δέκα (10) αντικείµενα για τέσσερις
(4) εβδοµάδες. Το προσωπικό του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µέχρι πέντε (5) αντικείµενα
για τρεις (3) εβδοµάδες και το κοινό εκτός Πανεπιστηµίου µέχρι πέντε (5) αντικείµενα για
δύο (2) εβδοµάδες. Οι χρήστες έχουν το δικαίωµα ανανέωσης του δανεισµού του υλικού,
µε την υποχρέωση άµεσης επιστροφής σε πρώτη ζήτηση.
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5. 'Όταν οι χρήστες καθυστερούν συστηµατικά την επιστροφή του υλικού χάνουν το
δικαίωµα δανεισµού για έξι (6) ηµερολογιακούς µήνες.
6. 'Όλοι οι χρήστες που είναι χρεωµένοι µε ληξιπρόθεσµα βιβλία ή άλλα υλικά της
Βιβλιοθήκης δεν έχουν δικαίωµα να δανειστούν άλλα.
7. Το δικαίωµα δανεισµού δεν µεταφέρεται σε άλλους. Ο καθένας δανείζεται για τον
εαυτό του. Ο δανεισµός γίνεται µε σειρά προτεραιότητας.
8. Οι δανειζόµενοι είναι υπεύθυνοι για τα βιβλία που έχουν πάρει. Υπογραµµίσεις η
σηµειώσεις στα βιβλία δεν επιτρέπονται. Κακοµεταχειρισµένα βιβλία, επίσης, δεν γίνονται
δεκτά για επιστροφή. Ο χρήστης που έχει χάσει ή κακοµεταχειριστεί βιβλίο ή άλλο υλικό
που έχει δανειστεί, υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει µέσα σε τριάντα (30)
ηµερολογιακές ηµέρες. Αν δεν το αντικαταστήσει, γίνεται καταλογισµός σε βάρος του και
εισπράττεται η αξία του βιβλίου, µε τη διαδικασία είσπραξης δηµοσίων εσόδων.
9. 'Ένας αριθµός βιβλίων ή άλλου υλικού που είναι βασικά για τις παραδόσεις και τα
σεµινάρια και από τα οποία δεν υπάρχουν πολλά αντίτυπα, αποτελούν µία Κλειστή
Συλλογή και δανείζονται µόνο στους φοιτητές, τα µέλη ∆.Ε.Π. και τους διδάσκοντες. Η
συλλογή αυτή καταρτίζεται στην αρχή κάθε εξαµήνου, µε τη συνεργασία του διδακτικού
προσωπικού και του προσωπικού της Βιβλιοθήκης και διατηρείται για όλη τη διάρκεια της
διδασκαλίας του µαθήµατος. Τα βιβλία της Κλειστής Συλλογής δανείζονται µόνο για τρεις
(3) ώρες στη διάρκεια των µαθηµάτων. ∆ανείζονται, επίσης, µετά το κλείσιµο της
Βιβλιοθήκης, µόνο για µία βραδιά, µε την υποχρέωση επιστροφής µέχρι τις 09:00 την
επόµενη ηµέρα. Σε περίπτωση που δεν επιστραφεί το βιβλίο ή όποιο άλλο υλικό µέχρι την
ώρα αυτή, ο δανειζόµενος χάνει το δικαίωµα δανεισµού από τη συλλογή αυτή για τρεις (3)
εβδοµάδες.
xρήστες που δεν επιστρέφουν συστηµατικά τα βιβλία ή άλλα υλικά
περιορισµένου δανεισµού στην ώρα τους, χάνουν το δικαίωµα να δανείζονται στο σπίτι
τους βιβλία της Κλειστής Συλλογής µέχρι το τέλος του εξαµήνου.
10. Οι φοιτητές που παρακολουθούν µαθήµατα ξένων γλωσσών, µπορούν να δανείζονται
τα βιβλία που είναι σχετικά µε τα µαθήµατα της γλώσσας τους, στην αρχή του εξαµήνου
και να τα επιστρέψουν στο τέλος. Κατά την επιστροφή τους τα βιβλία πρέπει να είναι σε
καλή κατάσταση και να µην έχουν συµπληρωθεί οι απαντήσεις στα βιβλία των ασκήσεων.
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11. Στη διάρκεια των διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα, Καλοκαίρι) οι φοιτητές που
προετοιµάζονται για εξετάσεις ή έχουν να γράψουν εργασίες και µένουν µακριά από την
έδρα του παραρτήµατος της Βιβλιοθήκης, µπορούν να δανείζονται για όλο αυτό το
διάστηµα τα βιβλία που τους χρειάζονται, µε την προϋπόθεση ότι θα έχουν καταθέσει
πριν από ένα τουλάχιστον µήνα σχετικό αίτηµα στη Βιβλιοθήκη, για να εξασφαλιστεί
επάρκεια αντιτύπων, ή συµφωνηµένος χρόνος επιστροφής, αν ζητούν πολλοί φοιτητές το
ίδιο βιβλίο και η Βιβλιοθήκη δεν µπορεί να προµηθευτεί περισσότερα από τα
υπάρχοντα. Ο δανεισµός των βιβλίων αυτών θα γίνεται µε βάση σχετική κατάσταση που
θα ετοιµάζεται από το Σύλλογο των Φοιτητών σε συνεργασία µε τον Προϊστάµενο ή τον
Οργανωτικό Υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης.
12. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η εξαγωγή βιβλίου ή άλλου υλικού από τη
Βιβλιοθήκη αν δεν έχει περάσει από τη διαδικασία δανεισµού. Κατά την έξοδο από τη
Βιβλιοθήκη γίνεται έλεγχος για τα βιβλία και κάθε άλλο υλικό που αποµακρύνεται από τη
Βιβλιοθήκη. Ο έλεγχος αυτός είναι υποχρεωτικός για όλους χωρίς εξαίρεση και οι χρήστες
της Βιβλιοθήκης πρέπει να δείχνουν κατανόηση, ευγένεια και ευαισθησία στο θέµα αυτό.
13. Αναθεώρηση του Κανονισµού αυτού µπορεί να γίνει, αφού χρησιµοποιηθεί για ένα
εύλογο χρονικό διάστηµα, µε πρόταση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και απόφαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
14. 'Όλα τα άρθρα του Κανονισµού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης τίθενται σε ισχύ από την
08:00 της πρώτης (1) Οκτωβρίου 1995.

4

