Κανονισμός Χρήσης και Φύλαξης του Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης Σύγχρονης Ιστορίας

•
•
•

Το υλικό, η βιβλιοθήκη και ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου είναι μη δανειζόμενα και
χρησιμοποιούνται μόνο εντός του Εργαστηρίου.
Απαγορεύεται η αποµάκρυνση κάθε είδους υλικού, βιβλίου και εξοπλισμού από το χώρο του
Εργαστηρίου.
Απαγορεύεται ρητά η ηλεκτρονική αντιγραφή χαρτώου ή η εκτύπωση ηλεκτρονικού βιβλίου.

Οι επισκέπτες
•
•
•
•
•
•

είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τον κανονισμό και να σέβονται το χώρο καθώς και
τους συναδέλφους τους που τον χρησιμοποιούν,
έχουν χρέος να είναι προσεκτικοί στον τρόπο χρήσης του υλικού, της βιβλιοθήκης και του
εξοπλισμού.
οποιανδήποτε φθορά ή απώλεια υλικού προκαλούν, την αποκαθιστούν ή την αποζημιώνουν,
μπορούν να χρησιμοποιούν τη Βιβλιοθήκη (χαρτώα και ηλεκτρονική) του Εργαστηρίου,
εγγραφόμενοι κάθε φορά στο Βιβλίο Επισκεπτών,
καλούνται να επανατοποθετούν τα βιβλία που χρησιμοποίησαν στην ακριβή τους θέση και
για όση ώρα χρησιμοποιούν ένα βιβλίο, τοποθετούν στη θέση του αντ΄αυτού μια καρτέλα με τα
στοιχεία του βιβλίου, με το όνομα του αναγνώστη και με την ημερομηνία / ώρα χρήσης. Μόλις
επιστρέψουν το βιβλίο στη θέση του, τοποθετούν την καρτέλα στην ειδική θήκη αρχειοθέτησης.
Κάθε συνεργάτης υποχρεούται να

•
•
•
•
•

•
•

υπογράφει στο παρουσιολόγιο φύλαξης,
τηρεί απαρεγκλίτως τις ώρες φύλαξης που έχει αναλάβει,
σε περίπτωση αδυναμίας του να παραστεί, υποχρεούται αυστηρά να βρει τον αντικαταστάτη του, ο
οποίος καταχωρίζεται αντ’ αυτού στο παρουσιολόγιο,
υπογράφει την αντίστοιχη φόρμα στο θυρωρείο για την παραλαβή και παράδοση του κλειδιού.
σημειώνει τις τηλεφωνικές κλήσεις και ενημερώνει αμέσως τον Διευθυντή του Εργαστηρίου, σε
περίπτωση δε απουσίας εκείνου επικοινωνεί τηλεφωνικά με τις κ. κ. Χαρά Οικονομοπούλου ή
Μαρίνα Μπάντιου.
επιθεωρεί το χρησιμοποιηθέν βιβλίο μόλις αυτό επιστραφεί ώστε σε περίπτωση διαπίστωσης φθοράς
ο αναγνώστης να το αντικαταστήσει,
είναι υποχρεωμένος να εξυπηρετεί και να βοηθά τους επισκέπτες στην αναζήτηση και τον εντοπισμό
του υλικού και των βιβλίων.
Κέρκυρα, 20 Νοεμβρίου 2017.
Ο Διευθυντής του ΕΤΣΙ

Γρηγόρης Ψαλλίδας
Καθηγητής

