Πϊσ εξυπθρετείςτε ςτθ βιβλιοκικθ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χριςθ του αναγνωςτθρίου
Χριςθ του αρχείου ζντυπων εφθμερίδων
(1902 ζωσ και ςιμερα)
Δανειςμόσ βιβλίων (για τα μζλθ τθσ βιβλιοκικθσ)
Παραγωγι φωτοαντιγράφων — Λιψθ
φωτογραφιϊν για ειδικό υλικϊν — άρωςθ υλικοφ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν για το
κοινό.
Βοικεια από το προςωπικό τθσ βιβλιοκικθσ για αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο διαδίκτυο και ςε διακζςιμεσ βάςεισ δεδομζνων
Τπθρεςία παροχισ αντιγράφων επιςτθμονικϊν άρκρων του HEAL-Link (πιλοτικό)
Ενθμζρωςθ ςχετικά με τθ Βιβλιοκικθ, τον
Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ, τον αλφαβθτικό
κατάλογο του ζντυπου αρχείου των εφθμερίδων τθσ ΓΓΕΕ και άλλο ςχετικό με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ βιβλιοκικθσ υλικό κα βρείτε
ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://
www.minpress.gr/minpress/index/ministry/
min_building_library.htm ( ι h t t p : / /
tinyurl.com/ggee-library).

Φραγκοφδθ 11 & Αλ. Πάντου
Σ.Κ. 101 63 Καλλικζα
Σθλ.: 210-9098039, -8026, -8027
Φαξ: 210-9098023 (κατόπιν επικοινωνίασ)
Email: library@minpress.gr
Web: http://tinyurl.com/ggee-library
Flickr: http://www.flickr.com/photos/125830016@N06/sets
YouTube: http://www.youtube.com/channel/

φντομοσ
Οδθγόσ
Χριςθσ

UCcJc2QDQbbArhaHniwt77CQ

ΙΟΤΝΙΟ 2015

Πάνω από 15000 καταγεγραμμζνουσ τόμουσ
βιβλίων και πάνω από 13.500 τόμουσ εφθμερίδων διακζτει θ βιβλιοκικθ τθσ ΓΓΕΕ.
Η βιβλιοκικθ διακζτει ζντυπο αρχείο εφθμερίδων ςε δεμζνουσ τόμουσ ςε δφο ειδικά
διαμορφωμζνα, κινθτά βιβλιοςτάςια. Οι
εφθμερίδεσ καλφπτουν τθ χρονικι περίοδο
από το 1902 ζωσ και ςιμερα και ανταποκρίνονται ςε 267 τίτλουσ μεταξφ των οποίων
περιλαμβάνονται εφθμερίδεσ Ακθναϊκοφ
Σφπου, Περιφερειακοφ Σφπου, Ελλθνικοφ
Σφπου του Εξωτερικοφ, Ξζνου Σφπου, κακϊσ
και ζντυπα ΦΕΚ των ετϊν 1884-2001.
Οι τομείσ που καλφπτει το βιβλιακό υλικό
είναι: ΜΜΕ, Δημόςια Διοίκηςη, Ευρωπαϊκή
Ζνωςη, Διεθνείσ ςχζςεισ, Πολιτικζσ & Κοινωνικζσ επιςτήμεσ, Δίκαιο, Λογοτεχνία, Ιςτορία, Παιδεία, Πολιτιςμόσ, Θρηςκεία και Λαογραφία και άλλοι. Τπάρχουν εκδόςεισ των
αρχϊν του 20ου αι. αλλά και παλαιότερεσ.
Επίςθσ, υπάρχουν εγκυκλοπαίδειεσ, λεξικά,
αρχεία των ςυνεδριάςεων τθσ Βουλισ, νομικά και λογοτεχνικά περιοδικά, κακϊσ και
οπτικοακουςτικό υλικό.
Ο θλεκτρονικόσ κατάλογοσ τθσ βιβλιοκικθσ
ενθμερϊνεται διαρκϊσ και είναι διακζςιμοσ
ςτθ διεφκυνςθ http://www.presslibraries.gr/
opac2/zConnectELL.html.

Δικαιώματα Δανειςμοφ
Η Βιβλιοκικθ είναι δανειςτικι για τα ςτελζχθ τθσ
ΓΓΕΕ με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν γίνει μζλθ και τουσ
ζχει χορθγθκεί από τθ Βιβλιοκικθ θ «Κάρτα μζλουσ».
Η ιδιότθτα του μζλουσ αποκτάται μετά από ςυμπλιρωςθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ όπου γίνεται αποδοχι των
όρων κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ βιβλιοκικθσ.
τελζχθ τθσ ΓΓΕΕ δανείηονται μζχρι τρία βιβλία τθ
φορά.
Ωσ προσ τθ δυνατότθτα δανειςμοφ το βιβλιακό υλικό τθσ Βιβλιοκικθσ διακρίνεται ςε τρεισ κατθγορίεσ:
υλλογι πλιρουσ δανειςμοφ. Τλικό που δανείηεται για 15 θμζρεσ. Βιβλία Λογοτεχνίασ δανείηονται για 20 θμζρεσ.
υλλογι περιοριςμζνου δανειςμοφ. Τλικό που
δανείηεται για περιοριςμζνο χρόνο, π.χ. τρίωροσ ι θμεριςιοσ δανειςμόσ, κ.λ.π.
υλλογι μθ δανειηόμενου υλικοφ. Τλικό του
οποίου θ χριςθ επιτρζπεται μόνο μζςα ςτο
χώρο τθσ βιβλιοκικθσ, π.χ. εφθμερίδεσ, περιοδικά, πλθροφοριακά βιβλία, αρχειακό υλικό,
ςπάνια βιβλία, εκδόςεισ με κινθτά φφλλα, οπτικοακουςτικό υλικό, ΦΕΚ, χάρτεσ κ.λ.π.

ΧΡΗΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Οι αναγνώςτεσ:
ζχουν πρόςβαςθ ςτα ράφια τθσ Βιβλιοκικθσ
(εκτόσ από τθν κλειςτι ςυλλογι).
αφινουν πανωφόρια, ομπρζλεσ κ.λ.π. ςτθν
είςοδο τθσ Βιβλιοκικθσ και κλειδϊνουν τισ
τςάντεσ τουσ ςτα ειδικά ερμάρια.
ζχουν δικαίωμα δωρεάν φωτοτυπιϊν μζχρι
είκοςι ςελίδεσ, ςφμφωνα με το Ν. 2121/1993
«Περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ».
Δεν επιτρζπεται:
θ παραγωγι φωτοτυπιϊν από το αρχείο των
εφθμερίδων, παλαιότυπα, ςπάνια βιβλία,
χαρακτικά, χειρόγραφα, βιβλία που ζχουν
εκδοκεί πριν το 1920, κακϊσ και βιβλία που
θ κατάςταςι τουσ δεν το επιτρζπει.
θ απομάκρυνςθ υλικοφ χωρίσ ζγκριςθ από το
προςωπικό τθσ βιβλιοκικθσ.
το κάπνιςμα, θ κατανάλωςθ τροφίμων και
ροφθμάτων.
θ χριςθ κινθτϊν τθλεφϊνων, εκτόσ αν είναι
ςτθν ακόρυβθ λειτουργία.
θ επανατοποκζτθςθ υλικοφ ςτα ράφια.
Αυτι θ εργαςία γίνεται αποκλειςτικά από το
προςωπικό τθσ βιβλιοκικθσ.

