ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η βιβλιοθήκη του Τμήματός μας αποτελεί μέρος της
κεντρικής βιβλιοθήκης των Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών (στην οποία υπάγονται και οι βιβλιοθήκες του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Πολιτικής
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών).
Διαθέτει όμως, λειτουργική αυτοτέλεια και αυτονομία. Οι
φοιτητές του Τμήματός μας μπορούν ελεύθερα να κάνουν χρήση
των βιβλιοθηκών των Τμημάτων αυτών, όπως και των άλλων
βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για πληροφορίες, διευκρινίσεις ή βοήθεια να απευθύνεστε
ανεπιφύλακτα στο προσωπικό της βιβλιοθήκης.
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος : Δημήτρης Γκούσκος
Λέκτορας

Βιβλιοθηκονόμοι :
Λίλη Τσώλα e-mail etsola@lib.uoa.gr ,
τηλ. 210 - 3689253
Μαρία Πολίτου e-mail mpolitou@lib.uoa.gr ,
τηλ. 210 - 3689256
Σάββας Κιναμπάς e-mail skinabas@lib.uoa.gr ,
τηλ. 210 - 3689269
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Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στο κτήριο της οδού Καλαμιώτου
2 στον 4ο όροφο.
ΣΥΛΛΟΓΗ
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e-mail της βιβλιοθήκης epikmme@lib.uoa.gr
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Η συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται ανέρχεται στους
7500 τόμους βιβλίων. Διαθέτει επίσης ξενόγλωσσα επιστημονικά
περιοδικά έντυπα και ηλεκτρονικά. Η συλλογή διαρκώς
εμπλουτίζεται με σύγχρονες εκδόσεις, οι οποίες καλύπτουν τα
γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα μας.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Η ταξιθέτηση των βιβλίων στα ράφια ακολουθεί τη
δεκαδική ταξινόμηση Dewey, η οποία χωρίζει τη γνώση σε 10
κύριες θεματικές κατηγορίες με βάση την τριψήφια σημειογραφία
000-999. Η σημειογραφία είναι αριθμοί που αντιπροσωπεύουν το
λεκτικό μέρος των θεμάτων (π.χ. ο αριθμός 070 αντιπροσωπεύει
τη Δημοσιογραφία, ο αριθμός 659.1 τη Διαφήμιση κ.λ.π.).
Οι κύριες θεματικές κατηγορίες είναι:
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Αναζητήστε τη βιβλιοθήκη στο facebook ως EMME LIBRARY
για ενημέρωση και επικοινωνία.

ON-LINE ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει δημιουργήσει διαδικτυακό
τόπο ενιαίο για όλες τις βιβλιοθήκες του. Η διεύθυνσή του είναι
www.lib.uoa.gr . Εδώ ο χρήστης θα βρει υπηρεσίες όπως ηλεκτρονικό
κατάλογο βιβλίων (OPAC), ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλιογραφικές
βάσεις, παραγγελία άρθρων, ψηφιακές συλλογές κ.ά.
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ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
Η βιβλιοθήκη διατηρεί αρχείο των διπλωματικών
εργασιών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που
καταθέτονται στο Τμήμα μας. Παράλληλα διατηρεί
ψηφιοποιημένο αρχείο των διδακτορικών διατριβών, το οποίο
διαθέτει προς ανάγνωση. Από τις μεταπτυχιακές εργασίες
επιτρέπεται, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος, η φωτοτύπηση της βιβλιογραφίας και 15 φωτοτυπιών
κειμένου με την προϋπόθεση να γίνεται βιβλιογραφική αναφορά
στην πηγή.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
Στη βιβλιοθήκη υπάρχει συλλογή με τις καλύτερες
κινηματογραφικές ταινίες όλων των εποχών, όπως έχουν
ψηφιστεί από τη Διεθνή Ένωση Κριτικών και τη FIAF. Η
συλλογή είναι δωρεά του κ. Ε. Σόρογκα, καθηγητή του Τμήματός
μας. Η παρακολούθηση των ταινιών μπορεί να γίνει στο χώρο της
βιβλιοθήκης, ύστερα από συνεννόηση με το προσωπικό.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ

–

ΤΜΗΜΑ

Με πρωτοβουλία του καθηγητή του Τμήματος, κ.
Πανούση, δημιουργήθηκε εγκληματολογικό αρχείο έντυπου
υλικού (άρθρα εφημερίδων – περιοδικών, νομοθεσία, αποφάσεις
κλπ). Παράλληλα αναπτύσσεται συλλογή βιβλίων αστυνομικού
μυθιστορήματος και dvd με ταινίες αντίστοιχου περιεχομένου. Οι
παραπάνω συλλογές εμπλουτίζονται διαρκώς και είναι στη
διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ OPAC
ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Η αναζήτηση αυτή γίνεται με μία συγκεκριμένη λέξη- κλειδί
κάθε φορά, π.χ.
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: γράφετε Επώνυμο, Όνομα π.χ. Gunter, Barrie
TΊΤΛΟΣ: Γράφετε με ακρίβεια τις λέξεις του τίτλου.
Τα αποτελέσματα της αναζήτησης δείχνουν τον αριθμό των βιβλίων
που βρέθηκαν. Επιλέγοντας τον βιβλίο που σας ενδιαφέρει, βλέπετε
τη λεπτομερή περιγραφή του και στην ερώτηση «που μπορώ να το
βρω» βλέπετε σε ποια βιβλιοθήκη βρίσκεται. (Σημειώνετε τον
ταξιθετικό αριθμό του βιβλίου για την καλύτερο εντοπισμό του στα
ράφια.)

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Περισσότερες πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη (ιστορικό,
συλλογή, δανεισμός ανακοινώσεις, links) θα βρείτε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου
www.lib.uoa.gr (Επιλογή: Κεντρική βιβλιοθήκη Οικονομικών
και Πολιτικών Επιστημών).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Ο κανονισμός δίνει πληροφορίες για τη χρήση της
βιβλιοθήκης.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Κάθε ακαδημαϊκό έτος, αν υπάρχει ανάγκη
απασχολούνται στη βιβλιοθήκη μεταπτυχιακοί φοιτητές του
τμήματος κατόπιν δήλωσής τους στη Γραμματεία.

000 Γενική κατηγορία (Γνώση, Πληροφορική, Επιστήμη της
Βιβλιοθηκονομίας
και
της
Πληροφόρησης,
Δημοσιογραφία)
100
Φιλοσοφία - Ψυχολογία
200 Θρησκεία
300 Κοινωνικές Επιστήμες
400 Γλώσσα
500 Φυσικές Επιστήμες- Μαθηματικά
600 Τεχνολογία( Εφαρμοσμένες Επιστήμες)
700 Τέχνες
800 Λογοτεχνία
900 Γεωγραφία – Ιστορία
ΤΑΞΙΘΕΤΗΣΗ
Η τοποθέτηση των βιβλίων γίνεται με βάση τον ταξιθετικό
αριθμό (ο ταξινομικός αριθμός + τα τρία πρώτα γράμματα από το
επίθετο του συγγραφέα ή τον τίτλο του βιβλίου π.χ 302.23 ΚΟΜ).
Κάθε βιβλίο διατηρεί συγκεκριμένη θέση στο ράφι ανάλογα με τον
ταξιθετικό του αριθμό. Η επανατοποθέτηση των βιβλίων στα ράφια
γίνεται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης.

ΩΡΑΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή Δευτέρα 10.00-16.00, Τρίτη
& Τετάρτη 10.00 – 19.00, Πέμπτη 10.00 – 18.00, Παρασκευή
9.30-14.30. Για πιθανές αλλαγές στο ωράριο (περίοδος εορτών,
θερινή περίοδος) να συμβουλεύεστε τις ανακοινώσεις που
υπάρχουν στον πίνακα ανακοινώσεων της βιβλιοθήκης, στις
ιστοσελίδες www.media.uoa.gr , www.lib.uoa.gr ,
ή να
επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τη βιβλιοθήκη.

Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. Ο χρήστης μπορεί να
βγάλει φωτοτυπίες στα φωτοτυπικά μηχανήματα που υπάρχουν στη
βιβλιοθήκη και λειτουργούν με μαγνητική κάρτα, την οπoία αγοράζει
από το προσωπικό. Η φωτοτύπηση γίνεται με περιορισμούς για
ορισμένες κατηγορίες βιβλίων.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
Είναι το υλικό που παρέχει γρήγορη πληροφόρηση για ένα
θέμα, όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, περιοδικά, κ.ά.
Το υλικό αυτό δε δανείζεται και φωτοτυπείται με περιορισμούς.

