ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΑΡ.ΠΟΛ.ΤΑΥΤ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΗΛΕΚΤ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΟΛΗ

Αρ. Κιν./Σταθ. ΤΗΛ.

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΟΛΗ

Αρ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Α.

Επιθυμώ να δανείζομαι βιβλία από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου για τις ανάγκες:
1
2
3

ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

4
5
6

ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΜΑ /ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΑΛΛΟ………………………

Β.

Είμαι ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, Αποφοίτησα το ΕΤΟΣ ………………………….……………και
Απέκτησα /Δεν απέκτησα την Κάρτα Μέλους του Γραφείου Αποφοίτων.

Γ.

Είμαι φοιτητής ΑΛΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. Όνομα ιδρύματος……………………….…………………………

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Εξωτερικοί χρήστες, δηλ. Εκτός της Ακαδημαϊκής Κοινότητας πρόσωπα, μπορούν να αποκτήσουν το δικαίωμα να δανείζονται βιβλία από την
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη με τους εξής όρους:
1. Συμπληρώνουν το παρόν έντυπο/αίτηση στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να δανείζονται βιβλία από τη
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εφόσον η αίτησή τους γίνει αποδεκτή από τη Βιβλιοθήκη, καταβάλλουν ποσό €17.00 ως
ετήσια συνδρομή. Η συνδρομή αυτή ανανεώνεται κάθε χρόνο.
2. Μετά από την έγκριση της αιτήσεως, εκδίδεται ειδική κάρτα μέλους, η οποία προσκομίζεται απαραιτήτως κατά το δανεισμό και την εν
γένει χρήση της Βιβλιοθήκης. Το κόστος της κάρτας είναι € 10.00
3. Συμπληρώνουν τα στοιχεία που αναγράφονται πιο πάνω. Η καταχώρηση ανακριβών στοιχείων συνιστά σοβαρή παράβαση και
συνεπάγεται τη διαγραφή από μέλους της Βιβλιοθήκης.
4. Ο εξωτερικός χρήστης δικαιούται να δανείζεται μέχρι πέντε (5) βιβλία για δεκαπέντε (15) ημέρες.
5. Σε περίπτωση που του ζητηθεί, ο εξωτερικός χρήστης της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να επιστρέψει εντός τριών (3) ημερών τα βιβλία που έχει
δανειστεί.
6. Αν αναχωρήσει από τη δ/νση μονίμου διαμονής του για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών, ο εξωτερικός χρήστης είναι
υποχρεωμένος να επιστρέψει τα βιβλία που έχει δανειστεί.
7. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο έντυπο εγγραφής, ο εξωτερικός χρήστης είναι υποχρεωμένος να
ενημερώσει αμέσως τη Βιβλιοθήκη.
8. Εάν παρατηρηθούν σημεία φθοράς κατά την επιστροφή των βιβλίων, ο εξωτερικός χρήστης χρεώνεται με τα έξοδα αποκατάστασης ή
αντικατάστασης.
9. Ληξιπρόθεσμη επιστροφή των βιβλίων συνεπάγεται την επιβολή προστίμου που ανέρχεται στο ποσό των € 0.43 ημερησίως. Μετά
τη λήξη των πέντε (5) ημερών, το πρόστιμο αυξάνεται σε € 0.85 ημερησίως. Οι χρήστες πρέπει να πληρώνουν άμεσα το πρόστιμο
προκειμένου να εξακολουθήσουν να δανείζονται. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενδέχεται να επιβληθεί στους χρήστες η ποινή του
οριστικού αποκλεισμού, ενώ επισημαίνεται ότι η Βιβλιοθήκη και/ή το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιφυλάσσουν πλήρως όλα τα νόμιμα
δικαιώματά τους για είσπραξη όλων των οφειλών, μέσω της δικαστικής οδού.
10. Το μέλος ευθύνεται να ανανεώνει και να επιστρέφει έγκαιρα το υλικό που δανείστηκε καθώς η επιστολή υπενθύμισης δεν θεωρείται
προϋπόθεση.

Δηλώνω ότι αποδέχομαι τους πιο πάνω όρους και έλαβα γνώση των Κανόνων Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.
………………………………….
Υπογραφή

Εγκρίνεται η εγγραφή του/της κ . ………………………………..
Πανεπιστημίου Κύπρου.
………………………………….
Δ/ντής Βιβλιοθήκης

………………………………….
Ημερομηνία

ως εξωτερικό μέλος της Βιβλιοθήκης του
………………………………….
Ημερομηνία

