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Κανονισµός Αναγνωστηρίου 

Αρχείου - Βιβλιοθήκης του ΚΕΙΝΕ 

 

Η Βιβλιοθήκη και το αρχείο του ΚΕΙΝΕ εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο τις 

ερευνητικές δραστηριότητες του ΚΕΙΝΕ, αλλά και τις ανάγκες επισκεπτών 

ερευνητών. Για τους επισκέπτες η Βιβλιοθήκη είναι προσβάσιµη κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες (Δευτέρα- Παρασκευή) και ώρες 9-14. 

Γενικοί κανόνες: 

1. Οι επισκέπτες ερευνητές συµπληρώνουν αίτηση στην οποία δηλώνουν 

το αντικείµενο της έρευνάς τους και, αν πρόκειται να µελετήσουν 

αρχειακό υλικό, το αρχείο που θα χρησιµοποιήσουν. 

2. Επιτρέπεται η µελέτη του αρχειακού υλικού του ΚΕΙΝΕ αποκλειστικά 

για προσωπικούς ερευνητικούς σκοπούς. Αν το υλικό προορίζεται για 

δηµοσίευση ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση, απαιτείται ειδική άδεια της 

Ακαδηµίας Αθηνών.  

3. Οι επισκέπτες ερευνητές που µελετούν αρχειακό υλικό συµπληρώνουν 

κάθε µέρα το βιβλίο επισκεπτών στο οποίο καταγράφουν το υλικό που 

παραλαµβάνουν προς µελέτη. Στο τέλος της ηµέρας το υλικό αυτό 

παραδίδεται στον αρµόδιο του ΚΕΙΝΕ, και, αν δεν έχουν ολοκληρώσει 

τη µελέτη τους, το παραλαµβάνουν εκ νέου κατά την επόµενη επίσκεψή 

τους στο Κέντρο. 

4. Οι επισκέπτες ερευνητές επιτρέπεται να ζητούν ηµερησίως κατ’ 

ανώτατο όριο 5 βιβλία, ή 5 φακέλους αρχείων, ή 5 µικροταινίες, ή 5 

φακέλους µικροδελτίων, ή 5 CD/ DVD. 

5. Οι επισκέπτες ερευνητές φυλάσσουν τα προσωπικά τους αντικείµενα σε 

ειδικά διαµορφωµένο χώρο του ΚΕΙΝΕ. Δεν έχουν πρόσβαση στους 

χώρους φύλαξης του αρχειακού υλικού. 

6. Βιβλία και αρχειακό υλικό δεν δανείζονται. 

7. Οι επισκέπτες ερευνητές είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή χρήση του 

έντυπου και αρχειακού υλικού και για την αποφυγή διατάραξης της 

ταξινοµικής σειράς των αρχειονοµικών και βιβλιογραφικών δελτίων.  

8. Δεν επιτρέπεται το κάπνισµα και η κατανάλωση ποτών και τροφίµων. 
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9. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισµού αναπαραγωγής του ΚΕΙΝΕ 

(φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα, scanner, reader-scanner) από τους 

επισκέπτες ερευνητές. 

10. Επιτρέπεται η χρήση ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής µετά από άδεια 

της διεύθυνσης του ΚΕΙΝΕ. Η φωτογράφηση γίνεται µόνο για τη 

διευκόλυνση των ερευνητικών σκοπών του ερευνητή. Δεν επιτρέπεται η 

χρήση προβολέων. 

11. Οι επισκέπτες ερευνητές δεν έχουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές των ερευνητών του ΚΕΙΝΕ. Η αναζήτηση του καταλόγου 

Opac της βιβλιοθήκης της Ακαδηµίας γίνεται από υπολογιστή που 

διατίθεται ειδικά για το σκοπό αυτό. 

12. Οι επισκέπτες ερευνητές µπορούν να χρησιµοποιούν φορητό 

υπολογιστή και τις υπηρεσίες δικτύου της Ακαδηµίας Αθηνών για τους 

ερευνητικούς τους σκοπούς. 

13. Οι επισκέπτες ερευνητές δεσµεύονται να τηρούν την νοµοθεσία περί 

πνευµατικών δικαιωµάτων έναντι τρίτων για το έντυπο και άλλο υλικό 

τους που µελετούν στο ΚΕΙΝΕ. 

14. Οι επισκέπτες ερευνητές ωφείλουν να καταθέτουν στη βιβλιοθήκη του 

Κέντρου ένα αντίτυπο της εργασίας τους, εφόσον δηµοσιευτεί. 

15. Οι επισκέπτες ερευνητές λαµβάνουν γνώση του παρόντος κανονισµού. 

 

Η διεύθυνση του ΚΕΙΝΕ διατηρεί το δικαίωµα να απαγορεύσει τη χρήση της 

βιβλιοθήκης και του αρχείου σε ερευνητές που παραβιάζουν τον κανονισµό.  
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Υπεύθυνοι εξυπηρέτησης ερευνητών 

Βιβλιοθήκη: Μαργαρίτα Νέλλα, Ρεγγίνα Ζερβού 

Αρχειακό υλικό: Εύη Καρούζου, Μαρία Σπηλιωτοπούλου 

Μικροταινίες/ µικροδελτία: Δηµήτριος Αποστολόπουλος, Σωτήρης Ριζάς 

 

 


