ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Τμήμα ΕΜΜΕ

1.

Βιβλ/κη
ΕΜΜΕ

2.

Κανόνες
χρήσης

3.

Η Βιβλ/κη του τμήματος ιδρύθηκε το 1999 και από την αρχή λειτούργησε με
αυτοματοποιημένες τις υπηρεσίες της. Σκοπός της είναι να λειτουργεί επικουρικά
στο διδακτικό και ερευνητικό έργο του τμήματος συντελώντας ταυτόχρονα και στη
σύγχρονη ανάγκη της δια βίου μάθησης.
Δυο βασικοί κανόνες (ολόκληρος ο κανονισμός βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη), οι οποίοι
ισχύουν και στις περισσότερες βιβλ/κες είναι οι εξής:
• Ο χρήστης κατά την είσοδό του τοποθετεί τα πράγματά του στις ειδικές θυρίδες
φύλαξης της Βιβλιοθήκης
• Δεν επιτρέπεται στο χώρο της βιβλιοθήκης η κατανάλωση ποτών και φαγητών
καθώς και η χρήση κινητών τηλεφώνων
Το υλικό της Βιβλιοθήκης το οποίο καλύπτει το περιεχόμενο όλων των θεματικών
τομέων του τμήματος αποτελείται από:
- Βιβλία (επιστημονικά, πληροφοριακό υλικό, αστυνομική λογοτεχνία κλπ): Τα
επιστημονικά βιβλία είναι τοποθετημένα στα ράφια με βάση τη θεματική τους
κατηγορία, σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα Dewey. Το σύστημα αυτό
χρησιμοποιεί τους αραβικούς αριθμούς με δεκαδική υποδιαίρεση για να
χαρακτηρίσει το θέμα ενός βιβλίου αρχίζοντας από το γενικό μέρος του θέματος και
καταλήγοντας στο ειδικό.

Υλικό

Πχ. Το θέμα Television (Τηλεόραση) συμβολίζεται με τον αριθμό 302.234 5 και αναλύεται
ως εξής:
Social Sciences (Κοινωνικές επιστήμες)
300
Social interaction (Κοινωνική αλληλεπίδραση)
302
Communication (Επικοινωνία)
302.2
Media (Μέσα)
302.23
Motion pictures, radio, television
(Κινούμενη εικόνα, ραδιόφωνο, τηλεόραση)
302.234
Television (Τηλεόραση)
302.234 5

-

4.

Υπηρεσίες

Περιοδικά
Διπλωματικές εργασίες /διδακτορικές διατριβές
CD/DVD (συνοδευτικά βιβλίων, κινηματογραφικές ταινίες κλπ)
Εγκληματολογικό αρχείο άρθρων εφημερίδων

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης (καθηγητές και φοιτητές του τμήματος, η υπόλοιπη
ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος) έχουν τη δυνατότητα:
•
Αναζήτησης υλικού μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος
της Βιβλιοθήκης
•
Πρόσβασης σε άρθρα και βιβλία πλήρους κειμένου, σε βιβλιογραφικά
δεδομένα και άλλες πληροφορίες μέσω των βιβλιογραφικών βάσεων που
υπάρχουν στην ιστοσελίδα βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου (www.lib.uoa.gr).
•
Επιτόπιας χρήση του υλικού (Η Βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. )
•
Φωτοτυπιών στα φωτοτυπικά της Βιβλιοθήκης με την αγορά ειδικής
μαγνητικής κάρτας (υπάρχουν κατηγορίες υλικού που δεν φωτοτυπούνται όπως
το πληροφοριακό υλικό κλπ ή φωτοτυπούνται με περιορισμούς όπως
διπλωματικές)
•
Συλλογής δεδομένων από τον υπολογιστή σε αποθηκευτικό μέσο του
χρήστη (δισκέτα, cd, flash USB)
•
Ιδιωτικής προβολής κινηματογραφικών ταινιών.
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