ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
TΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Είσοδοι: 1) Μεταξύ των κτηρίων των Τμημάτων Φυσικής και Μαθηματικών και 2) στο διάδρομο του 3ου ορόφου του Τμ. Μαθηματικών
Πληροφορίες:  210 727 6599, Γραμματεία:  210 727 6525, Fax: 210 727 6524
Ιστοθέση: www.lib.uoa.gr/sci, Ηλ. ταχυδρομείο: sci@lib.uoa.gr

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών λειτουργεί:
Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-20:00 και Σάββατο 09:00-15:00
Κατά τις επίσημες αργίες, όπως αυτές ορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο, η Βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί. Κατά την διάρκεια των διακοπών
(Χριστουγέννων, Πάσχα, θέρους) το ωράριο διαμορφώνεται ανάλογα.
Η Γραμματεία και το Γραφείο Διαδιανεισμού λειτουργούν Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-15.00.
ΣΥΛΛΟΓΗ
Η Συλλογή καλύπτει στο μεγαλύτερο μέρος της τις εξής θεματικές κατηγορίες: Μαθηματικά, Χημεία, Φαρμακευτική, Βιολογία, Γεωλογία και
Γεωπεριβάλλον, Φυσική, Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει πέντε (5) αναγνωστήρια (3ος και 4ος όροφος) και τέσσερις (4) αίθουσες ομαδικής μελέτης των έξι (6) ατόμων (3ος και 4ος
όροφος).
ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει μια αίθουσα στον 3ο όροφο όπου εκτίθενται τα τελευταία τεύχη των τρεχόντων περιοδικών.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Δικαίωμα χρήσης των Η/Υ της Βιβλιοθήκης έχουν όλα τα μέλη της που διαθέτουν κάρτα δανεισμού.
Στη Βιβλιοθήκη υπάρχουν ειδικοί χώροι με Η/Υ για αναζήτηση του υλικού των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ στον Ανοικτό Δημόσιο Κατάλογο OPAC
(http://www.lib.uoa.gr/yphresies/opac/) στον 3ο και 4ο όροφο.
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές υπάρχουν και σε αναγνωστήρια της Βιβλιοθήκης για χρήση από τα μέλη της. Επιπλέον οι χρήστες μπορούν να κάνουν
χρήση και των προσωπικών τους φορητών υπολογιστών (δυνατότητα ενσύρματης και ασύρματης σύνδεσης).
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Δικαίωμα δανεισμού έχουν: 1) Τα Μέλη του Διδακτικού, Ερευνητικού, Διοικητικού και λοιπού προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών. 2) Οι
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών.
Για την έκδοση της κάρτας δανεισμού απαιτούνται τα παρακάτω:
• αστυνομική ταυτότητα,
• ταυτότητα μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας (ταυτότητα ΕΚΠΑ, φοιτητική ταυτότητα),
• δύο φωτογραφίες
• συμπλήρωση αίτησης, η οποία είναι δυνατόν να συμπληρωθεί και ηλεκτρονικά. Η κατάθεση της αίτησης γίνεται στη Γραμματεία και στο Γραφείο
Εξυπηρέτησης του 3ου ορόφου.
Η τήρηση του αρχείου με τα παραπάνω στοιχεία υπόκειται στο Νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Για τις κατηγορίες των χρηστών που δεν έχουν δυνατότητα δανεισμού του υλικού η είσοδος στη Βιβλιοθήκη επιτρέπεται με κατάθεση της
αστυνομικής ταυτότητας, η οποία επιστρέφεται κατά την αποχώρησή τους. Η κάρτα δανεισμού δεν μεταβιβάζεται και χρησιμοποιείται μόνο από
τον κάτοχό της.
Οι χρήστες κάθε κατηγορίας έχουν δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού έως και δύο φορές. Με το πέρας της τελευταίας ανανέωσης και
την μεσολάβηση 15 ημερολογιακών ημερών, ο χρήστης μπορεί να δανειστεί εκ νέου το ίδιο τεκμήριο. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα
ανάκλησης δανεισμένου υλικού σε περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης. Κάθε χρήστης ο οποίος χρειάζεται υλικό το οποίο είναι ήδη δανεισμένο έχει
δικαίωμα κράτησης. Το ανώτατο όριο κράτησης υλικού ανά χρήστη είναι δύο (2) τεκμήρια. Εάν δεν ζητηθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών,
χάνεται το δικαίωμα της κράτησης. Για το υλικό στο οποίο έχει γίνει κράτηση από περισσότερους τους ενός χρήστες, η περίοδος δανεισμού
μειώνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων.
ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Το Γραφείο Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης αναλαμβάνει να αναζητήσει βιβλία και άρθρα περιοδικών, τα οποία είναι αναγκαία για τη μελέτη και
την έρευνα του χρήστη και τα οποία δεν υπάρχουν στη Συλλογή της Βιβλιοθήκης.
Προς το παρόν αυτή η υπηρεσία δεν είναι δυνατή για τα βιβλία.
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Προς το παρόν, και μέχρι την εγκατάσταση φωτοτυπικών μηχανημάτων εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης η οποία αναμένεται να γίνει σύντομα, η
φωτοτύπηση γίνεται εκτός Βιβλιοθήκης αυθημερόν από τον χρήστη και με την παράδοση της αστυνομικής ταυτότητας στα γραφεία εξυπηρέτησης.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμΕΑ)
Ο παρεχόμενος εξοπλισμός για ΑμεΑ και οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες στο προσεχές μέλλον. Θα υπάρξει άμεση σχετική
ενημέρωση από την ιστοσελίδα www.lib.uoa.gr/sci .
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
Κάθε Δευτέρα 10.00-12.00 πραγματοποιείται ξενάγηση των χρηστών και ενημέρωσή τους για τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκες. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας το όνομά τους στο ειδικό έντυπο (Πληροφορίες στο γραφείο εξυπηρέτησης του 3ου ορόφου).

