ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Οδηγίες Χρήσης Κινητών Βιβλιοστασίων

1. Τα κινητά βιβλιοστάσια εκτείνονται σε 2 αίθουσες, το Βιβλιοστάσιο Α και το Βιβλιοστάσιο Β. Κάθε
αίθουσα αποτελείται από 2 συγκροτήματα. Στα 3 πρώτα συγκροτήματα φιλοξενούνται βιβλία τοποθετημένα σύμφωνα με τον ταξιθετικό τους αριθμό, ενώ στο 4ο περιοδικά με αλφαβητική σειρά του
τίτλου.
2. Κάθε συγκρότημα αποτελείται από 10 συστοιχίες κινητών μονάδων διπλής όψης, που κινούνται σε
ράγες με τη βοήθεια ενός μηχανισμού μετάδοσης κίνησης.
3. Κάθε ορθοστάτης φέρει ένδειξη του περιεχομένου του.
4. Αρκεί να βρείτε από τον ηλεκτρονικό κατάλογο τον ταξιθετικό αριθμό του
βιβλίου που σας ενδιαφέρει, π.χ. 840.21 GID ή ΒΥΜ 750.9385 ΜΕΛ, για
να εντοπίσετε σε ποια συστοιχία βρίσκεται.
5. Αφού εντοπίσετε τη συστοιχία, σιγουρευτείτε ότι δεν χρησιμοποιείται άλλος διάδρομος του
ίδιου συγκροτήματος από κάποιο άτομο, για να μην προκαλέσετε ατύχημα
από πιθανό εγκλωβισμό.
6. Απασφαλίζετε το στοπ ασφαλείας, που βρίσκεται στο κέντρο κάθε μηχανισμού
μετάδοσης κίνησης (τιμόνι), τραβώντας το ελαφρά προς το μέρος σας (έξω).
7. Ανοίγετε
το διάδρομο που σας ενδιαφέρει, στρέφοντας το
τιμόνι
δεξιά ή αριστερά, χρησιμοποιώντας τις τρεις
μαύρες
λαβές. Σημειώστε ότι μπορείτε να μετακινήσετε περισσότερες
συστοιχίες
ταυτόχρονα (4 το πολύ) με μια κίνηση καταβάλλοντας μικρή δύναμη.
8. Αν διαπιστώσετε ότι οι συστοιχίες δεν μετακινούνται, μην ασκήσετε μεγαλύτερη
δύναμη. Ελέγξτε αν είναι απασφαλισμένα τα στοπ ασφαλείας όλων
των συνεχόμενων συστοιχιών που επιθυμείτε να μετακινήσετε.
9. Χρησιμοποιήστε τα στοπ ασφαλείας πιέζοντας προς τα μέσα (κάνετε την αντίθετη κίνηση από
πριν) και των 2 συστοιχιών που πλαισιώνουν το διάδρομο που θα κινηθείτε, για να βεβαιωθείτε
ότι ο διάδρομος θα παραμείνει ανοικτός και δεν θα εγκλωβιστείτε από κάποιον επόμενο χρήστη. Αν
το στοπ δεν σταθεροποιείται, στρέψτε ελαφρά το τιμόνι δεξιά ή αριστερά και ξαναδοκιμάστε.
10. Αφού βρείτε τα τεκμήρια που σας ενδιαφέρουν, πριν κατευθυνθείτε προς το Γραφείο Δανεισμού ή
το Αναγνωστήριο, πρέπει να μεταφέρετε το κυλιόμενο σκαμνάκι ή σκάλα που χρησιμοποιήσατε
πάλι στην αρχική του θέση, δηλ. στον εξωτερικό διάδρομο της αίθουσας, ώστε
να μη σπάσει κατά την επόμενη μετακίνηση συστοιχίας, σε περίπτωση που
δεν γίνει αντιληπτό από τον επόμενο χρήστη.
11. Για οποιαδήποτε απορία ή δυσκολία μη διστάσετε να απευθυνθείτε στο προσωπικό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
A. Προσπαθήστε να είστε σύντομοι, ώστε να εξυπηρετούνται σε εύλογο χρόνο όλοι οι χρήστες!
B. Μην επανατοποθετείτε στα ράφια τα βιβλία που δεν θα χρησιμοποιήσετε. Τοποθετήστε τα στα
ειδικά καρότσια (τρόλεϊ).

