Η Βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών έχει σαν κύρια
αποστολή την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών
προγραμμάτων της Σχολής. Η πρόσβαση στις συλλογές είναι
ελεύθερη, με εξαίρεση την ειδική συλλογή και το ιστορικό αρχείο.

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

www.library.asfa.gr
↳ library@asfa.gr
↳ daneismos@asfa.gr
facebook → asktlibrary
T. +30 210 4801204

Δευτέρα—Πέμπτη 8:30 → 19:00
Παρασκευή: 8:30 → 16:00
Εορτές/Θερινό ωράριο:
Δευτέρα—Παρασκευή: 8:30 → 16:00

Κανονισμός
Χρήσης
Βιβλιοθήκης

Βιβλιοθήκη &
Κέντρο Πληροφόρησης
Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών

Προσφερόμενες Υπηρεσίες
→ Πρόσβαση στον κατάλογο της
Βιβλιοθήκης, σε καταλόγους άλλων
Βιβλιοθηκών, σε ηλεκτρονικές βάσεις
δεδομένων και πηγές πληροφόρησης
→ Δανεισμός
→ Διαδανεισμός βιβλίων και παραγγελία
άρθρων περιοδικών από Βιβλιοθήκες της
Ελλάδας και του εξωτερικού

Αναζήτηση Πληροφοριών
Η αναζήτηση στο υλικό της Βιβλιοθήκης
γίνεται μέσω του καταλόγου της Βιβλιοθήκης
www-en.library.asfa.gr και απ’ ευθείας στα ράφια
με οδηγό τη σήμανση της Βιβλιοθήκης.
Κατάλογος Βιβλιοθήκης
Μπορείτε να αναζητήσετε το υλικό που επιθυμείτε
με θέμα, συγγραφέα, τίτλο κλπ.. Θα δείτε αν υπάρχει
το βιβλίο, περιοδικό, dvd κλπ. που ψάχνετε,
σε ποια θέση της Βιβλιοθήκης βρίσκεται ή πότε
θα επιστραφεί εάν είναι δανεισμένο.
Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης
Δυνατότητα πρόσβασης στη βάση JSTOR
(Art and sciences III), που παρέχει πρόσβαση
στο πλήρες κείμενο επιστημονικών περιοδικών
που αφορούν στις τέχνες και στις ανθρωπιστικές
επιστήμες καθώς και σε ηλεκτρονικά περιοδικά,
βιβλία και βάσεις δεδομένων μέσω της Κοινοπραξίας
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link.
Η πρόσβαση στις παραπάνω ηλεκτρονικές
πηγές γίνεται μέσω του δικτύου της ΑΣΚΤ ή
απομακρυσμένα μέσω της υπηρεσίας VPN (Virtual
Private Protocol) ή της πιστοποίησης φορέα (με τη
χρήση της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας).
Ρωτήστε μας!!!
Ψηφιακή συλλογή βιβλιοθήκης ΑΣΚΤ
Περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο 19 βιβλίων και 12
ελληνικών περιοδικών τέχνης καθώς και περίπου
500 χαρακτικά από την συλλογή της Βιβλιοθήκης.
Ιστοσελίδα
Στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης θα βρείτε
αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις υπηρεσίες
(υποστήριξη στην έρευνα, διαδανεισμό, παραγγελία
άρθρων, προτάσεις νέου υλικού κλπ.)
Επίσης θα βρείτε συνδέσμους για:
– την ιστορία τέχνης
– μουσεία και αίθουσες τέχνης
– πολιτιστική επικαιρότητα κ.ά.

→ Εκπαίδευση των χρηστών στις
υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης
→ Εξοπλισμό για φωτοτυπίες, εκτυπώσεις
σαρώσεις
→ Φωτογραφικό θάλαμο
→ Αίθουσα ομαδικής μελέτης ή θέασης
οπτικοακουστικού υλικού.

Δανεισμός
Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τα μέλη της
εκπαιδευτικής κοινότητας της ΑΣΚΤ και τα
εξωτερικά μέλη της Βιβλιοθήκης.
Εξωτερικά μέλη θεωρούνται:
– Οι απόφοιτοι της ΑΣΚΤ
– Οι ερευνητές σε θέματα εικαστικών τεχνών.
Ο δανεισμός γίνεται με την επίδειξη της κάρτας
μέλους της Βιβλιοθήκης ΑΣΚΤ.
Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της ΑΣΚΤ
χρησιμοποιούν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα ως
κάρτα Βιβλιοθήκης. Ο χρήστης/τρια συμπληρώνει
στην υπηρεσία δανεισμού αίτηση με τα στοιχεία
επικοινωνίας του/της και δηλώνει ότι γνωρίζει και
αποδέχεται τους όρους που διέπουν τον κανονισμό
λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Τα μέλη οφείλουν
να ενημερώσουν τη Βιβλιοθήκη για κάθε αλλαγή
τηλεφώνου ή διεύθυνσης του ηλεκτρονικού τους
ταχυδρομείου. Δανεισμός γίνεται μόνο στον/στην
κάτοχο της κάρτας.
Τα εξωτερικά μέλη που επιθυμούν να αποκτήσουν
κάρτα Βιβλιοθήκης, πρέπει να συμπληρώσουν τη
σχετική αίτηση, να προσκομίσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και να πληρώσουν ετήσια συνδρομή.
Το ποσό της συνδρομής είναι 50 ευρώ.
Από το δανεισμό εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες
υλικού:
– περιοδικά
– εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες
– ειδική συλλογή
– VHS, cd-rom
– βιβλία μεγάλου μεγέθους
– βιβλιογραφίες μαθημάτων
– φυλλάδια
– βιβλία με ένδειξη ράχης NL
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Το διδακτικό προσωπικό, οι υποψήφιοι διδάκτορες,
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, το διοικητικό προσωπικό
της Σχολής και οι ομότιμοι καθηγητές έχουν
δικαίωμα δανεισμού σε όλη τη συλλογή, εκτός από
τις προαναφερόμενες κατηγορίες.
Το διδακτικό προσωπικό μπορεί να δανεισθεί μέχρι
20 τεκμήρια* για 4 εβδομάδες
Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να δανειστούν
μέχρι 10 τεκμήρια για 4 εβδομάδες.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι ερευνητές σε
θέματα εικαστικών τεχνών μπορούν να δανεισθούν
μέχρι 5 τεκμήρια για 2 εβδομάδες.
Οι ομότιμοι καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό
μπορούν να δανειστούν μέχρι 5 τεκμήρια για 4
εβδομάδες.
Οι προπτυχιακοί φοιτητές και οι απόφοιτοι της
ΑΣΚΤ μπορούν να δανειστούν μέχρι 5 τεκμήρια
για 2 εβδομάδες. Δανείζονται όλα τα θεωρητικά
βιβλία (με λίγες ή καθόλου εικόνες). Δεν μπορούν
να δανεισθούν τα βιβλία τέχνης που είναι κυρίως
εικονογραφημένα.
Ανανέωση δανεισμού
Όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης έχουν δικαίωμα
ανανέωσης δανεισμού για μία φορά. Δεν γίνεται
ανανέωση δανεισμού όταν στο βιβλίο έχει γίνει
κράτηση από άλλο χρήστη/τρια. Μπορείτε να
ζητήσετε ανανέωση τηλεφωνικά, όταν η ημερομηνία
επιστροφής δεν έχει λήξει, στο τηλ. 2104801204
και ηλεκτρονικά στο email: daneismos@asfa.gr. Δε
γίνεται ανανέωση στο οπτικοακουστικό υλικό.
Κράτηση δανεισμένου υλικού
Οι χρήστες/τριες μπορούν να κάνουν κράτηση μόνο
για βιβλίο που είναι δανεισμένο. Όταν επιστραφεί το
βιβλίο οι χρήστες ειδοποιούνται τηλεφωνικά.
Ανάκληση δανεισμού
Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης συγκεκριμένου
βιβλίου, η Βιβλιοθήκη έχει δικαίωμα να ζητήσει την
επιστροφή του πριν τη λήξη της προθεσμίας.
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Κυρώσεις
– Καθυστέρηση υλικού:
Χρήστες/τριες που δεν έχουν επιστρέψει
εμπρόθεσμα το υλικό που έχουν δανεισθεί δεν έχουν
δικαίωμα νέου δανεισμού.
Ο χρήστης/τρια που καθυστερεί το υλικό που έχει
δανειστεί, υποχρεούται να πληρώσει για κάθε βιβλίο/
dvd/cd 0,15 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης.
Εξαιρούνται τα Σαββατοκύριακα και οι αργίες.
– Καταστροφή ή απώλεια υλικού:
Σε περίπτωση καταστροφής (υπογράμμιση, σκίσιμο
κλπ.) ή απώλειας υλικού, ο χρήστης υποχρεούται
να το αντικαταστήσει. Σε περίπτωση που αυτό είναι
αδύνατο, ο χρήστης/τρια υποχρεούται να πληρώσει
στη Βιβλιοθήκη το αντίτιμο της αξίας τού τεκμηρίου.
Για την παραλαβή του πτυχίου, απαιτείται η
προσκόμιση στη Γραμματεία βεβαίωσης από τη
Βιβλιοθήκη ότι δεν υπάρχουν οφειλές υλικού και
βεβαίωσης κατάθεσης πτυχιακής, μεταπτυχιακής
εργασίας ή διατριβής.
Φωτοτυπίες
Για τις φωτοτυπίες, οι χρήστες προμηθεύονται
μαγνητικές κάρτες από τον αυτόματο πωλητή
καρτών.
Οι χρήστες οφείλουν να σέβονται τα πνευματικά
δικαιώματα και να ακολουθούν τους περιορισμούς
που τίθενται από τους συγγραφείς. Σε κάθε
περίπτωση, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν επιτρέπεται
η φωτοτύπηση ολόκληρου βιβλίου.
Βιβλία που στη ράχη τους φέρουν κόκκινο
αυτοκόλλητο και γενικά μεγάλου μεγέθους βιβλία δεν
φωτοτυπούνται γιατί καταστρέφονται.
Φωτογράφιση και σάρωση
Για τη χρήση του φωτογραφικού θαλάμου, οι χρήστες
ζητούν το κλειδί από το γραφείο εξυπηρέτησης. Η
σάρωση γίνεται από τους ίδιους τους χρήστες και
δεν υπάρχει χρέωση.

