ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής
ακολουθεί το ταξινομικό σύστημα της
Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, σύμφωνα με το
οποίο τα βιβλία καταχωρούνται κατά θέμα. Ο
ταξινομικός αριθμός (στη ράχη κάθε βιβλίου) είναι
ένας συνδυασμός γραμμάτων και αριθμών. Το
αρχικό γράμμα δηλώνει τη βασική θεματική
κατηγορία στην οποία εντάσσεται το βιβλίο γενική
ταξινόμηση των βιβλίων που διαθέτει η
Βιβλιοθήκη έχει ως εξής:
AM
Β-BJ
BL-BX
D
DF
G
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HQ
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L
LA
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PA
PN
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Z

Μουσειακή εκπαίδευση
Φιλοσοφία-Ψυχολογία
Θρησκεία
Ιστορία
Ιστορία, Ελλάδα
Γεωγραφία. Ανθρωπολογία
Κοινωνικές επιστήμες
Κοινωνιολογία
Οικογένεια - Γυναίκα
Πολιτικές επιστήμες, Δίκαιο
Εκπαίδευση
Ιστορία της εκπαίδευσης
Εκπαίδευση – Θεωρίες διδασκαλίας
Φύλο & εκπαίδευση,
Διγλωσσία & Εκπαίδευση,
Μειονότητες & Εκπαίδευση,
Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση
Καλές Τέχνες
Φιλολογία (γενικά). Γλωσσολογία
Ελληνική πεζογραφία
Ιστορία & κριτική της Λογοτεχνίας,
παιδική λογοτεχνία
Διηγήματα, πεζογραφία, παιδική
λογοτεχνία
Επιστήμες
Μαθηματικά
Φυσικές Επιστήμες
Βιβλιογραφίες, ευρετήρια
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ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ1
1. ΜΕΛΗ
Μέλη είναι όσοι/ες
Διακρίνονται σε:

έχουν

δικαίωμα

Ανανέωση υλικού:

δανεισμού.

Α) ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ:






Β)




μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ,
υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ρισσες του ΑΠΘ,
προπτυχιακοί/ες και μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες του
ΑΠΘ,
μέλη Ε.Ε.Δ.Ι.Π. Ι, διδάσκοντες/ουσσες σύμφωνα με το Π.Δ.
407, ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες/ιδες του ΑΠΘ,
προσκεκλημένοι/ες ερευνητές/τριες του ΑΠΘ,
διοικητικοί/ες υπάλληλοι και μέλη Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.Δ.Ι.Π. 2
του ΑΠΘ.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ:
φυσικά πρόσωπα που διεξάγουν προσωπική έρευνα,
συλλογικά όργανα – οργανισμοί – ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.
φοιτητές/τριες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

2. ΚΑΡΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες απευθύνονται στη Βιβλιοθήκη του
Τμήματος στο οποίο ανήκουν για την κάρτα δανεισμού, η οποία
ισχύει σε όλες τις Βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ. και εκδίδεται δωρεάν
για τα εσωτερικά μέλη και τους φοιτητές/τριες του Ε.Α.Π..
Απαραίτητα στοιχεία για την έκδοσή της είναι το βιβλιάριο
σπουδών, μια φωτογραφία και η συμπλήρωση μιας αίτησης
δανεισμού που διατίθεται από τη Βιβλιοθήκη.
Για την έκδοση κάρτας σε εξωτερικά μέλη, απαιτείται η
προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου/ης ή
του/ης εκπροσώπου (αν πρόκειται για συλλογικό όργανο), αντίγραφο
πτυχίου και η καταβολή ετήσιας συνδρομής, το ποσό της οποίας
καθορίζεται ως εξής:
 φυσικά πρόσωπα, ετήσια συνδρομή: 50 €,
 συλλογικά όργανα – οργανισμοί – ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες,
ετήσια συνδρομή: 150 €.

Το παρόν αποτελεί σύνοψη του Κανονισμού Λειτουργίας
Συστήματος Β/θηκών Α.Π.Θ. και ειδικότερα των άρθρων 3
και 4
1

Η κάρτα ανανεώνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους
δωρεάν για τα εσωτερικά μέλη και μόνο με την προσκόμιση
πιστοποιητικού ιδιότητας (η ανανέωση γίνεται από τη Βιβλιοθήκη
που εξέδωσε την κάρτα).
Τα εξωτερικά μέλη υποχρεούνται στην ετήσια καταβολή
συνδρομής προκειμένου να ανανεωθεί η κάρτα τους.
Η απώλεια της κάρτας δηλώνεται άμεσα στη Βιβλιοθήκη που
εξέδωσε την κάρτα και ο/η χρήστης/τρια επιβαρύνεται με το
ποσό των 5€ .

3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Οι χρήστες/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να εφαρμόζουν τον
Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Βιβλιοθηκών, να
συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού και να σέβονται
τους χώρους της Βιβλιοθήκης.
Τα δικαιώματα δανεισμού ανά κατηγορία χρηστών είναι τα
εξής:
Α) ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Μέλη Δ.Ε.Π.: Δανεισμός έως και 20 βιβλία για 60
ημέρες
 Μέλη Ε.Ε.Δ.Ι.Π. διδάσκοντες/ουσσες με Π.Δ. 407,
ειδικοί/ες επιστημονικοί/ες συνεργάτες/ιδες,
υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ρισσες και μεταπτυχιακοί/ες
φοιτητές/τριες :
Δανεισμός έως και 15 βιβλία για 30 ημέρες
 Προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες, διοικητικοί/ες
υπάλληλοι, μέλη Ε.Τ.Ε.Π.:
Δανεισμός έως και 4 βιβλία για 15 ημέρες και 2 επιπλέον
βιβλία από τις συλλογές δανεισμού περιορισμένης διάρκειας
Β) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 Φυσικά πρόσωπα:
Δανεισμός έως και 3 βιβλία για 15 ημέρες
 Φοιτητές/τριες του Ε.Α.Π. :
Δανεισμός έως και 3 βιβλία για 15 ημέρες
Τα δανεισθέντα βιβλία επιστρέφονται στη Βιβλιοθήκη στην
οποία πραγματοποιήθηκε ο δανεισμός την καθορισμένη
ημερομηνία επιστροφής ή νωρίτερα με ειδοποίηση τηλεφωνικά για
ανάκληση του δανεισμού.

Ο δανεισμός υλικού που είναι ήδη δανεισμένο σε
χρήστες/ριες μπορεί να ανανεωθεί στους/τις ίδιους/ες
χρήστες/τριες εκτός και αν το υλικό έχει ζητηθεί από άλλον/η
χρήστη/ρια. Οι χρήστες/ριες μπορούν να ανανεώσουν τα βιβλία
τους από 1-3 φορές, ανάλογα με την ιδιότητά τους
(προπτυχιακοί/ές 2 φορές , ενώ μεταπτυχιακοί/ές 3 φορές)
(σημ.: Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ.,
παρ. 4.3.1)

Aνάκληση υλικού:
Η Βιβλιοθήκη επιφυλάσσεται να ζητήσει ένα βιβλίο πίσω,
πριν την πάροδο της ημερομηνίας επιστροφής του, αν αυτό κριθεί
απαραίτητο.
Κράτηση υλικού :
Η Βιβλιοθήκη παρέχει τη δυνατότητα, μέσω του συστήματος
δανεισμού του Horizon, ονομαστικής κράτησης υλικού που είναι
ήδη δανεισμένο.

Πρόστιμα:

Ο/Η χρήστης/τρια που έχει δανειστεί υλικό είναι
υποχρεωμένος/η να το επιστρέψει εντός των χρονικών ορίων
που καθορίζονται από το αυτοματοποιημένο πρόγραμμα που
χρησιμοποιείται. Για κάθε βιβλίο που δεν επιστρέφεται έγκαιρα,
ο/η δανειζόμενος/η υποχρεώνεται να καταβάλλει χρηματικό
πρόστιμο το οποίο έχει οριστεί σε 0,30 €/ ημέρα, σύμφωνα με
απόφαση της Πρυτανείας.
Όταν για έναν/μία χρήστη/τρια εκκρεμεί πρόστιμο, δεν
μπορεί να δανειστεί από καμιά βιβλιοθήκη του Συστήματος
Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ έως την εξόφλησή του.
Όταν ο/η χρήστης/τρια δεν είναι σε θέση να επιστρέψει το
υλικό που δανείστηκε, υποχρεώνεται να καταβάλει το κόστος του
ή να το αντικαταστήσει. Το κόστος περιλαμβάνει την τιμή του
υλικού προσαυξημένη κατά 5% για τα έξοδα επεξεργασίας του.
Το δανειζόμενο υλικό επιθεωρείται κατά το δανεισμό και
κατά την επιστροφή του. Αν κατά την επιστροφή του,
διαπιστωθούν
επιπλέον
φθορές,
ο/η
δανειζόμενος/η
υποχρεώνεται στην αποκατάστασή τους ή στην αντικατάσταση του
υλικού σύμφωνα με τα παραπάνω.

