Τμήμα Αναγνωστηρίων και Δανεισμού

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών

Ι. Πρόστιμα
Πρόστιμο καθυστέρησης βιβλίου: 0,58 € (ανά τίτλο και ημέρα)
Σημειώνεται ότι το πρόστιμο χρεώνεται σε κάθε τίτλο βιβλίου που ο χρήστης καθυστερεί
να επιστρέψει και δεν είναι συνολικό ανά ημέρα. Για παράδειγμα αν ένας χρήστης
καθυστερήσει να επιστρέψει δύο (2) βιβλία για μία ημέρα, τότε το πρόστιμο που του
επιβάλλεται είναι 1,16 Ευρώ (2 βιβλία x 1 πρόστιμο ημέρας).

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΙ. Τιμολόγιο φωτοαντιγράφων
α. Κάρτα 200 φωτοαντιγράφων: 7,34 €
β. Κάρτα 50 φωτοαντιγράφων: 2,00 €
Τις κάρτες φωτοαντιγράφων μπορείτε να τις προμηθεύεστε από το Τμήμα Δανεισμού.
Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα φωτοτύπησης πληροφοριακού υλικού περιορίζεται μόνο
στο υλικό της ΒΚΠ και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του νόμου 2121/93
“Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα”.

ΙΙΙ. Εγγραφές
Εγγραφή εξωτερικού χρήστη: 30 €
Στην κατηγορία των εξωτερικών χρηστών περιλαμβάνονται οι φοιτητές άλλων
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή οποιοσδήποτε άλλος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις
υπηρεσίες της ΒΚΠ. Η καταβολή του ποσού αυτού είναι εφάπαξ.
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Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών - Υπηρεσία Διαδανεισμού

Ι. Τιμολόγιο Βάσεων Δεδομένων

Ι. Τιμολόγιο παραγγελίας άρθρου

ΙΙ. Τιμολόγιο παραγγελίας βιβλίων

Εκτυπώσεις (ανά σελίδα): 0,05 €
Οι χρεώσεις αφορούν τις ηλεκτρονικές βάσεις JCR/SCI σε μορφή CD-ROM. Αφορά τα έτη
1997-2002, όπου οι δείκτες απήχησης των επιστημονικών περιοδικών διατίθενται μέσα
από CD-ROMs. Παράλληλα οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν τα αποτελέσματα τους σε
φορητές αποθηκευτικές συσκευές (π.χ. USB sticks).

Δημιουργία Αποθεματικού Λογαριασμού:
20,00 €

Παραγγελία από εσωτερικό: 11,00 €
Σημείωση: Η διακίνηση των τεκμηρίων γίνεται
αποκλειστικά με υπηρεσία ταχυμεταφορών
(courier).

Τιμολόγιο Εσωτερικού
Χρέωση σελίδας για παραγγελία άρθρου

Αναζήτηση δεδομένων από προσωπικό της ΒΚΠ: 1,47 €
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν την αναζήτηση στη βάση
από υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών. Η διαδικασία αναζήτησης χρεώνεται
με 1,47 Ευρώ.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2610 969623-30.

1-20 σελίδες

2€

21-50 σελίδες

3€

51-100 σελίδες

5€

101-150 σελίδες

8€

151-200 σελίδες

10 €

Παραγγελία από εξωτερικό: 17,50 €

Πρόστιμο καθυστερημένης επιστροφής:
1,5 € (ανά ημέρα)
Σημείωση: Στους εξωτερικούς χρήστες δεν
παρέχεται η δυνατότητα παραγγελίας βιβλίων.

ΙΙ. Τιμολόγιο εκτυπώσεων από σταθμούς εργασίας του εργαστηρίου Η/Υ
Εκτυπώσεις (ανά σελίδα): 0,05 €
Οι χρήστες της ΒΚΠ έχουν την δυνατότητα να εκτυπώνουν αρχεία που επιθυμούν από
τους σταθμούς εργασίας του εργαστηρίου υπολογιστών. Η διαδικασία εκτύπωσης απαιτεί
την κάρτα χρήστη της βιβλιοθήκης.

Τιμολόγιο Εξωτερικού
Χρέωση σελίδας για παραγγελία άρθρου
1-10 σελίδες

2,90 €

11-20 σελίδες

4,30 €

21-30 σελίδες

5,70 €

31-40 σελίδες

7,10 €

41-50 σελίδες

8,50 €

51-100 σελίδες

14,10 €

Σημαντική σημείωση:
Οι υπηρεσίες διαδανεισμού επιδοτούνται ως ένα ποσοστό κατά περίπτωση από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

