ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε
(ΕΔΡΑ ΣΠΑΡΤΗ).

1. Η συλλογή της βιβλιοθήκης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου καλύπτει θέματα που αφορούν το αντικείμενο
σπουδών του Τμήματος (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες) και συναφείς
επιστημονικούς κλάδους όπως μαθηματικά, φυσική, hardware, κ.ά.
2. Δικαίωμα δανεισμού έχουν το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του
Ιδρύματος και οι σπουδαστές που έχουν ανανεωμένη την εγγραφή τους.
3. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει μία σχετική αίτηση εγγραφής και του
δίδεται ο κωδικός μέλους της βιβλιοθήκης που αφορά μόνο αυτόν. Με
βάση αυτόν τον κωδικό γίνεται και ο δανεισμός των βιβλίων.
4. Ο δανεισμός γίνεται μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης.
5. Ο δανεισμός πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός
αντίτυπων στη Βιβλιοθήκη (τουλάχιστον 2). Αν υπάρχει μόνο ένα αντίτυπο,
τότε μπορεί ο ενδιαφερόμενος να το αναγνώσει μόνο στο χώρο της
βιβλιοθήκης.
6. To προσωπικό του Τμήματος και οι σπουδαστές, δανείζονται βιβλία για 15
ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον το υλικό δεν έχει ζητηθεί. Σε
διαφορετική περίπτωση ο δανεισμός διακόπτεται.
7. Βιβλία που δεν έχουν ζητηθεί από άλλους χρήστες
μπορούν να
ανανεωθούν για άλλες 5 μέρες και μέχρι 2 φορές.
8. Τα βιβλία πρέπει να επιστρέφονται μέχρι την τελευταία ημερομηνία που
αναγράφεται αυτόματα από το σύστημα δανεισμού. Αν το βιβλίο δεν
επιστραφεί έγκαιρα , ο δανειζόμενος χάνει το δικαίωμα δανεισμού , μέχρις
ότου επιστρέψει το καθυστερούμενο.
9. Σε περίπτωση απώλειας του δανεισμένου υλικού ο δανειζόμενος οφείλει να
το αντικαταστήσει με νέο ή να το αποζημιώσει με ποσό που προβλέπεται
ανά περίπτωση.
10. Οι σπουδαστές για να ορκισθούν και να λάβουν πτυχίο, πρέπει πρώτα να
πάρουν βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη, ότι δεν έχουν καμμία εκκρεμότητα με
αυτήν.
11. Οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα μελέτης των πτυχιακών εργασιών μόνο
εντός του χώρου της βιβλιοθήκης.

12. Τα περιοδικά και τα πληροφοριακά βιβλία, π.χ. λεξικά δεν δανείζονται.
13. Τα βιβλία της συλλογής ΕΥΔΟΞΟΥ δανείζονται για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα και κυρίως απευθύνονται σε σπουδαστές που έχουν εισαχθεί
μέσω κατατακτηρίων (δηλ. έχουν ήδη ένα πτυχίο), ενώ υπάρχει η δυνατότητα
ανανέωσης δανεισμού και για αυτό το υλικό. Και αυτά τα βιβλία καλύπτουν
θέματα που αφορούν το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος
(προγραμματισμός, τηλεπικοινωνίες, ψηφιακά και αναλογικά ηλεκτρονικά,
μαθηματικά, φυσική κ.ά.).

