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1. ΗΘΙΚΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 
 
1.1. Τι ειναι οι ηθικες υποχρεωσεις 
 
Οταν µπαινεις στην Teca del 
Mediterraneo δεν εισαι µονο επισκεπτης που θελει να χρησιµοποιησει τα αγαθα που προσφερουµε αλλα       
εισαι και κατοικος − καταναλωτης που κανει µια ηθικη συµφωνια. 
Για εµας απο την Teca del Mediterraneo οι ”ηθικες υποχρεωσεις” 
ειναι κατι που πρεπει να θεωρηθει αµοιβαιο: δηλαδη οσον αφορα δικαιωµατα και υποχρεωσεις οχι µονο για
 τον επισκεπτη αλλα και για εµας τους υπαλληλους και τη διαχειρηση. 
∆ιαµεσω αυτων των ευσυνειδητων και αυτοδιαθετων εφαρµογων,θελουµε να δηµιουργησουµε µια κοινοτη− 
τα παραγωγων,χορηγων κα καταναλωτων των βιβλιων και των αρχειωντης βιβλιοθηκης µας ετσι ωστε να    
καταφερουµε να σταθουµε στο υψος των διαφορων ανταγωνισµων που µας θετει η ιδια η κοινωνια της          
γνωσης : µια κοινοτητα σε συνεχη µεταποιηση ,λειτουργουσα µε βαση την ακροαση των αµοιβαιων αναγ− 
κων,εφαρµοζωνταςικανοποιητικα στανταρ,δραστηριοποιηση,αποτελεσµα,ποιοτητα και νοµιµοτητα οσον    
αφορα την προσφορα αλλα και την χρηση αυτων των αγαθων. 
Ειµαστε συνειδητοποιηµενοι στο γεγονος οτι για να δηµιουργησουµε µια κοινοτητα τετοια, ειναι αναγκαια 
η ενεργοποιηση κεντρων οπως και η συµβολη των καταναλωτων, για την παρση αποφασεων οσον αφορα     
την παραγωγη και την προµηθεια των αγαθων (κεντρα προβλεποµενα απο τους ισχυοντες νοµους 1 ):  για να 
µπορεσουµε  να συνεχισουµε αυτο το στοχο, η  
Teca del Mediterraneo δηµιουργησε τον συλλογο ”Φιλοι της Teca del Mediterraneo” . 
Ακολουθει ο καταλογος των ηθικων υποχρεωσεων που συµπεριλαµβανονται στην συµφωνια που υπογρα−   
φεις µε εµας  :σου συνιστουµε µεγαλη προσοχη και συνειδηση γιατι απο τη στιγµη που κανεις εγγραφη στην 
”User list” (που ακολουθει αναλυτικα πιο κατω) πρεπει να  
τους σεβαστεις ακριβως οπως κανουµε εµεις 2 . 
Φυσικα µπορεις παντα να απευθυνθεις στο διευθυντη της 
TdM για να προτεινεις καινουριες ιδεες η’ προς διορθωση: Teca del Mediterraneo 
θα λαβει υποψην για τις εποµενες εκδοσεις του σχεδιαγραµµατος. 

1.2.Αναγνωρηση των υπαλληλων 
 
Οι υπαλληλοι της Teca del Mediterraneσε υπηρεσια στο ”front 
office” αναγνωριζονται απο το καρτελακι που φορουν µε το συµβολο ”Teca del Mediterraneo”, το οποιο 
 ο υπαλληλος κατα τη διαρκεια της βαρδεια ειναι υποχρεωµενος να φοραει. 
 
1.3.”User List”
 
Για να µπορεσει να χρησιµοποιησεις τα αγαθα που προσφερει η Teca del Mediterraneo 
πρεπει να εισαι γραµµενος στη ”User list” απο τους υπαλληλους σε βαρδεια στο ”reference”. 
Η εγγραφη ειναι προσωπικη και γινεται απο την πρωτη σου επισκεψη προσωπικα στη βιβλιοθηκη 
και ισχυει για ολες τις µελλοντικες επισκεψεις προσωπικες και µη. 
Για την εγγραφη ειναι αναγκαιο να παρουσιαστεις στο “reference” δειχνοντας µια ταυτοτητα και  

1 Αναφεροµαστε στον νοµο 30/7/1998 αρ.281 
2 Προσοχη!Το παρον σχεδιαγραµµα τυπωνεται καθε δωδεκα µηνες,οι νεες εκδοσεις µπορει να  
περιλαµβανουν µετατροπες. Για τις τυχον µετατροπες θα πρεπει να ενηµερωνεσαι προσωπικα ετσι ωστε να 
εχεις την δυνατοτητα να τις δεχθεις η να τις απορηψεις. Σε περιπτωση που δεν εκφρασεις την θεληση σου,οι
 µετατροπες θα θεωρηθουν αποδεκτες λογω σιγης.     
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στη συνεχεια πρεπει να υπογραψεις ενα εγγραφο που θα σου παραδωσουµε εµεις στο ποιο πρεπει να              
δηλωσεις οτι δεχεσαι ολα οσα αναφερονται µεσα στο παρων σχεδιαγραµµα των αγαθων. Το εγγραφο 
θα πρεπει να ειναι συµπληρωµενο παντου. Εαν επιθυµεις να γραφτεις στη βιβλιοθηκη χωρις να παρουσια− 
στεις προσωπικα, θα πρεπει να στειλεις µεσω ταχυδροµειου φωτοτυπια της ταυτοτητας, τον αριθµο                
σταθερου τηλεφωνου και ολογραφη γνησια υπογραφη. 
Μετα την εγγραφη,καθε φορα που θα επιθυµεις να χρησιµοποιησεις τα αγαθα της Teca del 
Mediterraneo,θα ειναι αρκετο να παρουσιασεις τον κωδικο της εγγραφης στην ”User list” : ολα αυτα  
θα ειναι εφικτα απο την στιγµη της εισοδου της ηλεκτονικης ταυτοτητας και θα ενεργοποιηθει το εθνικο  
σχεδιαγραµµα αγαθων. 
Εαν εισαι ανηλικος ,τη στιγµη της εγγραφης στην  ”User 
list”  πρεπει να παρουσιασεις µια ταυτοτητα και η πρωτη επισκεψη θα πρεπει να γινει µε την παρουσια του  
ενος γονεα η του κηδεµονα, οι οποιοι θα υπογραψουν ενα εγγραφο µε το ποιο θα αναλαµβανουν καθε            
ευθυνη. 
 
 
1.4. Χρηση των αγαθων 
 
Η TdM εγγυαται την ελευθερη χρηση και συµβουλη ολων των αγαθων σε οποιονδηποτε  χωρις φυλετικη    
διακριση,ηλικιας,φυλου,θρησκειας,εθνικοτητας,γλωσσας, κοινωνικης ταξης η προσωπικες συνηθειες ζωης. 
 
 
1.5. ∆ελτιο εισοδου και ερωτηµατολογιο 
 
Σαν επισκεπτης εχεις την υποχρεωση να συµπληρωσεις µετα απο καθε επισκεψη (και πιο πολλες φορες την  
ιδια ηµερα ) ,την καρτα εισοδου και το ερωτηµατολογιο το οποιο συνταχθηκε µε εντολη του διευθυντη:  
τα οποια εχουν µονο στατιστικο σκοπο και δεν ζητουν προσωπικες πληροφοριες. 
 
 
1.6. Ασφαλεια 
 
Οταν µπαινεις στην TdM  εχεις την υποχρεωση να εναποθεσεις  τσαντες ,φακελους,σακουλες η οτιδηποτε   
αλλο µεσα στα ντουλαπακια και να σβησεις η να ενεργοποιησεις τη δονηση του κινητου τηλεφωνου σου.   
Επισης, σε περιπτωση που θα χρειαστει να γινει ελεγχος,γιατι µε το περασµα σου ενεργοποιηθηκε το 
αντικλεπτικο  συστηµα, εχεις την υποχρεωση να συνεργαστεις µε το προσωπικο της  TdM.  
 
 
1.7. Αποκλειστικοι σταθµοι πληροφορησης επισκεπτων 
 
Σαν πελατης εχεις το δικαιωµα να χρησιµοποιησεις αποκλειστικα τον σταθµο πληροφορησης(ΣΙ) εφοσον  
εχεις κανει κρατηση,µεσα στα πρωτα 15 λεπτα της ωρας(διαφορετικα χανεις τη σειρα σου). Οταν τελειωσεις 
πρεπει να ειδοποιησεις αµµεσα τους υπαλληλους. 
Για την χρηση του SI µετα απο κρατηση εισαι ο µονος υπευθυνος.Οι υπαλληλοι εχουν το δικαιωµα να        
κανουν ελεγχο οποιαδηποτε στιγµη,εαν θεωρησουν οτι η χρηση που κανεις δεν ειναι σωστη και προσβαλει 
την ηθικη και εχουν το δικαιωµα  και την υποχρεωση να σου απαγορεψουν την χρηση.Απο τη στιγµη που  
θα το θεωρησουν απαραιτητο µπορουν να κανουν συσταση στον διευθυντη της Teca del Mediterraneo.        
Εισαι υποχρεωµενος να µην εισαγεις προγραµµατα η πληροφοριες,να µην κανεις ενεργειες που µπορει να     
βλαψουν το συστηµα,διαµορφωσεις του σκληρου η του λογισµικου δισκου του SI . Να µην αναβεις η να     
σβηνεις το SI αυτονοµα και να µην κανεις “download”απο το ιντερνετ προστατευµενων αρχειων   
απο τα δικαιωµατα του συγγραφεα.Ο επισκεπτης που προκαλει ζηµιες στο SI η στις περιφερειες  
συνδεδεµενες µε αυτο ειναι υποχρεωµενος να αποζηµιωσει την Teca del Mediterraneo. 
Οι SI µπορουν να χρησηµοποιηθουν µονο απο τους επισκεπτες  τον οποιων το ονοµα αντιστοιχει 
µε το ονοµα οσων εχουν κανει προεγγραφη.  

 
1.8. Αθετησεις και υποτροπες 
 
Ο επισκεπτης που θα αθετει τους κανονισµους του παροντος σχεδιαγραµµατος η που θα επαναλαµβανει  
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το ιδιο παραπτωµα θα παραπεµπεται στον διευθηντη της  Teca del 
Mediterraneo,ο οποιος  µπορει να απαγορευσει την εισοδο στην βιβλιοθηκη προσωρινα η µονιµα µε γραπτη 
αποφαση. 
 
 
1.9. Ακυρωσεις 
 
Σαν επισκεπτης εχεις το δικαιωµα να ζητησεις µια αµµεση συναντηση µε το διευθυντη της TdM 
ετσι ωστε να του θεσεις πιστοποιηµενες αναγκες που δεν µπορουν να αγνοηθουν µε σκοπο την επιτευξη 
ορισµενων ακυρωσεων των κανονων του παροντος σχεδιαγραµµατος για το ”Document 
delivery”, µε την υποχρεωση να επιστραφει η φωτοτυπια η η αντιγραφη απο το PC. 
Aν  η ζητηση των ακυρωσεων ειναι εφικτη,οι υπαλληλοι θα φερθουν αναλογα µε της αναγκες των                 
περιπτωσεων.Σε περιπτωση που ο διευθηντης  ειναι απων, οι ακυρωσεις µπορουν να πραγµατοποιηθουν  
απο τους υπαλληλους της βαρδειας στο ”reference” 

1.10. Αποζηµειωσεις 
 
Εαν χασεις  η καταστρεψεις αρχεια η οτι αλλο εχεις δανειστει ,εισαι υποχρεωµενος να αποζηµειωσεις µε    
την ιδια τιµη που υπαρχει στην αγορα η να το αντικαταστησεις εαν ειναι διαθεσιµο,µε δικα σου εξοδα. 
Σε περιπτωση που δεν ειναι πλεον διαθεσιµο στην αγορα ,εισαι υποχρεωµενος να το αποζηµειωσεις µε την  
τιµη που θα καθορισει ο διευθηντης της Teca del Mediterraneo, µε σκοπο την επανορθωση της ζηµειας. 
Εαν προκαλεσεις ζηµειες στους πληροφορικους και στις συνδεδεµενες µε αυτους περιφερειες εισαι  
υποχρεωµενος να αποζηµειωσεις. 
 
1.11.Αγωγες 
 
Ενα αρχικο δικαιωµα σου ειναι η χρηση των αγαθων που προβλεπονται στο παρον σχεδιαγραµµα ακριβως  
οπως περιγραφονται και µε  τις εκαστοτε διαµορφοποιησεις.Οταν νοµιζεις οτι αυτο δεν γινεται µε βαση  
το παρον σχεδιαγραµµα,µπορεις να απευθυνθεις στον διευθυντη της TdM 
µε απλες επισηµανσεις προφορικες η γραπτες (διαµεσου ταχυδροµειου,email η fax), 
των οποιων τις απαντησεις θα λαβεις εντος 7 εργασιµων ηµερων χωρις να ληφθει υποψην η ηµερα της          
παρουσιασης  της συστασης.  

 
1.12. Προσελευση 
 
Οι υπαλληλοι της Teca del Mediterraneo ειναι στη διαθεση σου καθηµερινα απο τις  9:00 εως τις  18:30,  
εκτος  Σαββατου, αργιων και ολοκληρο το µηνα του Αυγουστου. 
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2.  ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ  
                                          Κ’ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ TECA DEL MEDITERRANEO  
 
 
Η Teca del Mediterraneoπροσφερει η/και παραγει διαφορα αγαθα (προιοντα η υπηρεσιες) οσον αφορα  
βιβλια η αρχεια,20 απο ταοποια εµεις θεωρουµε σηµαντικα για να ικανοποιησουµε τις αναγκες της  
πληροφορησης και τον εµπλουτισµο των γνωσεων σου: Στην ουσια ειναι 20 ”drivers” 
(ενεργοι οδηγοι) µε σηµαντικη αξια,νοητο σαν κοινονικη ευηµερια γιατι ειναι σαφο πως οσο πιο  
πολυ γινεται διαδοση  της γνωσης τοσο καλλιτερευει ο καθενας µας και στη συνεχεια ολοκληρη η                 
κοινωνια 3 .  
 
2.1. ”Reference” 

Kαθε µερα η βιβλιοθηκη ειναι ανοιχτη απο τις  9:30 µεχρι τις 18:30, απο την εισοδο Teca del Mediterraneo 
οδος Giulio Petroni n°19/A, της οποιας οι υπαλληλοι ειναι στη διαθεση σου: 

1) για να αποθηκευσουν τα προσωπικα σου στοιχεια, 
2) για να σε ενηµερωσουν για οσον αφορα τα προσφεροµενα απο εµας αγαθα και τον τροπο της            

χρησης τους, 
3) για τη χρηση του ”document retrieval ” 

δηλαδη για να ανακτησεις οτι χρειαζεσαι µεσω αναγκαιων ερευνων : νοµους ,προκυρηξεις διαγωνισµων, 
δικαστικες αποφασεις και νοµικα γενικου περιεχοµενου,αρχεια,  
       4)    για να σου παραδωσουν η να παραλαβουν τα αρχεια που ζητησες  να συµβουλευτεις, 
       5)    για να σε βοηθησουν µε το ”document 
delivery”,δηλαδη µε τον αµµεσο,κανονικο και στον εσωτερικο χωρο δανεισµο επισης στην παραδωση            
εγγραφων χωρις υποχρεωση επιστροφης , 
       7)    για οτιδηποτε αλλο που εχει σχεση µε το περιεχοµενο του παροντος σχεδιαγραµµατος. 
 
2.2.  Μονογραφια 
 
Στην Teca del Mediterraneo 
µπορεις να βρεις και να συµβουλευτεις ολες τις µονογραφιες για εικα και οχι µονο θεµατα ,σε χαρτινη          
µορφη,πολλες απο τις οποιες εχουν επιφυλλιδες και συµπληρωµατα σε ηλεκτρονικη µορφη µε προγενεστερη  
ερευνα στο OPAC (καταλογος online) 
των σχετικων βιβλιογραφικων καταλογων,(των οποιων την ηλεκτρονικη µορφη µπορεις να την βρεις στον    
τοµεα των ηλεκτρονικων προσοδων).   
Σου υπενθυµιζουµε πως Teca del Mediterraneo 
ειναι ειδικευµενη στα θεµατα που απασχολουν την τοπικη αυτοδιοικηση και την δηµοσια διοικηση,            

Teca del Mediterraneo 
ειναι αφοσιωµενη στη µελετη και να θετει σε λειτουργια  τους πιο απο αποτελεσµατικους ενεργους οδηγους 
για την κοινωνικη ευηµερια ,διαθετει επισης καταλογους εργατικων προγραµµατων και ευκαιριων   
”workflow”,υποδιευθυνσεις υπηρεσιων και καταστιχα ληξιπροθεσµων υποχρεωσεων εφαρµοζοµενα µε 
“backoffice” & “frontoffice” 
για µια καλλιτερη εξυπηρετηση και επιτευξη της παραγωγης και του εφοδιασµου των αγαθων.Αυτο οπως      
µπορεις να καταλαβεις αυτο αντιστοιχει µε τη µεθοδο ”Quality Management” 
για την κατατοπιση του επισκεπτη.  
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νοµικα,οικονοµικα και χρηµατοδοτησεις,οργανωση και διαχειρηση,δηµοσια πολιτικη,πολιτιστικα και κοι− 
νωνικα.Τις µονογραφιες µπορεις να τις δανειστεις αµεσα και κανονικα.Μπορεις να συµβουλευτεις συν−       
χρονως στην αιθουσα µελετης το περισσοτερο 5 µονογραφιες,αφου τις επιστρεψεις µπορεις να δανειστεις   
αλλες,αλλα παντα µεχρι 5 τον αριθµο.Η ζητηση πρεπει να γινεται µεχρι τις 18:15 
 
  
2.3.Γκρι Λογοτεχνια 
 
Στην Teca del Mediterraneo εχεις τη δυνατοτητα να µελετησεις  σε χαρτινη αλλα και ηλεκτρονικη µορφη  
αξιολογα αποθεµατα γκρι λογοτεχνιας,δηλαδη αρχεια ”in progress”,  ανευριστα στην εκδοτικη αγορα: 
για να µπορεσεις συµβουλευτεις αυτες τις πολιτιµες πηγες µπορεις να τις  παρεις απο τον τοµεα των  
ηλεκτρονικων προσοδων  η online µεσω του OPAC. Για να συµβουλευτεις τα ”fulltext” η να τα δανειστεις  
µπορεις να απευθυνθεις στο προσωπικο της αιθουσας “post meridiem”. 
 
2.4.  Επιστηµονικα περιοδικα,επικαιροτητας και επισηµα  
   
Οι υπαλληλοι,ιδιαιτερα αυτοι του τοµεα περιοδικων (στην αιθουσα ”post 
meridiem”), ειναι στη διαθεση σου για να σε βοηθησουν  στην συµβουλη των εκατονταδων επιστηµονικων, 
επικαιροτητας και επισηµων περιοδικων που διαθετει η Teca del Mediterraneo: 
−σε χαρτινη µορφη ειναι στη διαθεση σου µερικες εκατονταδες επιστηµονικα περιοδικα (απευθυνσου στους
 υπαλληλους της αιθουσας ”Post meridiem”)   
−ειναι στη διαθεση σου σε χαρτινη µορφη µερικες δεκαδες περιοδικα επικαιροτητας,πολλα εκ των οποιων 
 ειναι τοποθετηµενα σε περιστεφοµενο εκθετη στην αιθουσα ”Post meridiem”  
 
Airone , Antimafia duemila,Avvenimenti, Bell’Italia, Campus Web, Carter Book Lavoro, Diario della settimana, Il Domenicale, Espresso, 
Famiglia Cristiana, Corriere della Sera Magazine, FLFondazione Liberal, Focus, Gentilmen (µηνιαιο), οδηγοι:Guide d’Italia oggi, 
οδηγοι η ειδικα ενθετα του Il sole 24 ore, I lMondo, Internazionale, Internet News, La gazzetta economia, La gazzetta politica, Limes, 
Macchina del tempo,Mente & Cervello, Micromega, Milano Finanza, National Geographic, Newton, Nexus, Oasis, Panorama, Patrimoni, 
PC Magazine, PC Open,PC Professionale, PC Word Italia, Prometeo, Eιδικα ενθετα των Limes, Quark, Il Manifesto, Salvagente + 
Modus Vivendi, Le scienze, Viator, Vita, Web Designer Magazine. Darwin,  Diario del mese(µηνιαιο ηµερολογιο), Left; Metropoli;

 
−σε χαρτινη µορφη ειναι στη διαθεση σου ολη η σειρα της ”Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana”(GURI) και το“Bollettino Ufficiale della Regione Puglia” 
δηλαδη η επισηµη  εφηµεριδα της κυβερνησεως και το επισηµο δελτιο της τοπικης αυτοδιοικησης  
αντιστοιχα,της προηγουµενης και της τρεχουσας χρονιας (απευθυνσου στο ”reference” το οποιο βρισκεται 
στην εισοδο της Teca del Mediterraneo), 
σε ηλεκτρονικη µορφη εχεις στη διαθεση σου το ”fulltext” 
µερικων δεκαδων επιστηµονικων περιοδικωνπου µπορεις να συµβουλευτεις σε ολους τους πληροφοριακους 
σταθµους  ανοιγοντας την εκαστοτε εικονα,το ιδιο και µε µερικα περιοδικα που βρισκονται στο προγραµµα 
του ”Sole 24 Ore” 4 , που πραγµατοποιηθηκε αποκλειστικα για την Teca del Mediterraneo 
σε ηλεκτρονικη µορφη εχεις στη διαθεση σου το ”fulltext” της GURI απο το 1988 5 , 
−σε ηλεκτονικη µορφη µπορεις να συµβουλευτεις το ”fulltext” της BURP απο το 1999 (απευθυνσου στο 
“reference” το οποιο βρισκεται στην εισοδο της Teca del Mediterraneo) 
ανοιγοντας την εικονα “cataloghi” και στη συνεχεια ”titoli analitici” στον τοµεα Web τηςTeca del 
Mediterraneo µπορεις να συµβουλευτεις  τα βιβλιογραφικα δελτια των των πολυαριθµων περιοδικων, 
επεξεργασµενα απο το προσωπικο της Teca del Mediterraneo για τη λειτουργια  OPAC 
η για το OPAC  του  συνδεσµου "ESSPER", οπου ειναι µερος και η ιδια Teca del Mediterraneo 6 
Teca del Mediterraneo µπορει να κανει ανανηψη σε ηλεκτονικη µορφη στοιχειων (οπως προκυρηξεις  
αλλων νοµων της ιταλιας ) περιεχοµενοι σε τοµους προηγουµενων ετων.Αρκει να κανεις αιτηση στο             
“reference” που βρισκεται στην εισοδο της Teca del Mediterraneo, 
 οσον αφορα την επισηµη εφηµεριδα της ευρωπαικης ενωσης "Gazzetta Ufficiale della unione europea" 

4 Σχετικα µε το προγραµµα ”Il Sole 24 Ore” µε αποκλειστικες pw αναφερεται στα παρακατω περιοδικα on 
line:”Guida degli Enti Locali”, “Edilizia e Territorio”, “Ambiente e Sicurezza” “Il Sole 24 Ore Sanità” 
5 Oλη τη σειρα. 
6 Ολοι οι αναλυτικοι τιτλοι συµπεριλαµβανονται µεσα στο OPAC  του συνδεσµου "ESSPER", και  
διατειθονται στην ιστοσελιδα: http:\\www.biblio.liuc. 
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(GUCE), µπορεις να συµβουλευτεις σε ηλεκτρονικη µορφη το "fulltext" της σειρας “L” και“C” 
απο το 1998 και µετα(απευθυνσου στο "reference" το οποιο βρισκεται στην εισοδο της Teca del 
Mediterraneo). 
Προσοχη! Τα ορια των ετων για την GURI και την GUCE εχουν να κανουν µονο µε το ”fulltext” 
των φυλλαδιων γιατι  οι µονοι διακανονισµοι µπορουν να βρεθουν χωρις χρονικα ορια στα ψηφιακα αρχεια 
Επισης  ειναι σηµαντικο να γνωριζεις οτι η Teca del Mediteranneo 
διατηρει την χαρτινη µορφη των περιοδικων ”της επικαιροτητας”µονο για το ετος της δηµοσιευσης τους.   

 
2.5. Εφηµεριδες 
 
Η Teca del Mediterraneo προσφερει πολυαρθµες  καταλογισµενες σε εκθετη που µπορεις να συµβουλευτεις 
ελευθερα  στην  αιθουσα µελετης ”Meridies”.Πρεπει να τις συµβουλευτεις µε φροντιδα µια τη φορα και αφου 
τελειωσεις πρεπει να τις επαναθεσεις στη θεση τους . Εαν χρειαστεις  αρθρα διαφορων εφηµεριδων ειναι     
αναγκαιο να παραγγειλεις την εφηµεριδα που τα περιεχει την ιδια µερα της δηµοσιευσης της στο                  ” 
reference”  απ’ οπου  µπορεις  να τη δανειστεις την εποµενη µερα (αυτο συµβαινει γιατι η Teca del 
Mediterraneo  δεν αποθηκευει τις εφηµεριδες πανω απο την 10η ηµερα της δηµοσιευσης τους εκτος απο         
 ορισµενα ενθετα). Ακολουθει ο καταλογος των εφηµεριδων που µπορεις να συµβουλευτεις: 
    
 
Avvenire,Bari Sera,Corriere del giorno di Puglia e Lucania,Corriere della Sera,Corrire del Mezzogiorno,Il 
Foglio,Il Manifesto,Il Mattino,Il Messaggero,Il Paese Nuovo,Il Riformista,Il Sole 24 Ore,Italia Oggi,Italia Oggi, 
L’unità,La Gazzetta del Mezzogiorno (εκδοσεις του Bari της Foggia, Brindisi, Nord barese),La gazzetta 
politica,La Repubblica,La Stampa,Libero,MFIl quotidiano dei mercati finanziari,Nuovo Quotidiano di 
Puglia,Lecce,Osservatore Romano,Puglia, QSQuotidiano sociale,Quotidiano di Bari –Giornale regionale 
della Puglia,Il secolo d’Italia. Europa, L’Indipendente, Il Meridiano; Liberazione; Repubblica Bari; Il Secolo,L’Unità. 

2.6. Database (Στοιχεια) 

H Teca del Mediterraneo προσφερει πολυαριθµα database 
σε ηλεκτρονικη µορφη που µπορεις να συµβουλευτεις  µε τη βοηθεια των υπαλληλων.Για τη συµβουλη των  
στοιχειων ειναι διαθεσιµοι οι πληροφοριακοι σταθµοι “Alcor”  e  “Centauro” 
οι οποιοι βρισκονται στην αιθουσα ”Pot Meridiem” . Για να σε διευκολυνουµε σου προτεινουµε πιο κατω  
ενα συνθετικο καταλογο των κυριοτερων database εχοντας επισης επισηµη αδεια εισροης µεσω της 
Teca del Mediterraneo.(Για πληροφοριες περι του περιεχοµενου και για τον τροπο της χρησης  
τους  ζητησε την εσωτερικη εκδοση του “Database οδηγιες χρησης” η  απευθυνσου  στους υπαλληλους): 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
 
Τιπολογια 
 

* 
1. Database  online (il sole 24 ore)**  RER 
2.Cassazione civile(ακυρωτικο αστικο δικαστηριο)De Agostini Giuridica  RER 
3.Cassazione penale(ακυρωτικο ποινικο δικαστηριο)De Agostini Giuridica  RER 
4.Codice d’Italia – De Agostini Giuridica RER 
5. Ευρωπαικο δικαιο De Agostini Giuridica RER 
6. EcoDeA: περιβαλλον, δηµοσια υγειινη, ασφαλεια και µεταφορες (De Agostini Giuridica)  RER 
7. Τοπικοι παραγοντες (De Agostini Giuridica) RER 

8. Guritel (IPZS)  RER 
9. Juris Data: codici e leggi complementari (Giuffrè)  RER 
10. Juris Data: νοµικη (Giuffrè)  RER 
11. Juris Data: εθνικη νοµοθεσια (Giuffrè)  RER 
12. Juris Data: περιφερειακη νοµοθεσια (Giuffrè)  RER 
13. Juris Data: σηµειωσεις και διδασκαλια (Giuffrè)  RER 
14. Juris Data: αποφασεις του νορµαρχειακου δικαστηριου (TAR) και του κρατικου συµβουλειου 
(Giuffrè) 

RER 
15. Juris Data: αποφασεις του αστικου ακυρωτικου δικαστηριου (Giuffrè)  RER 
16. Juris Data: αποφασεις του ποινικου ακυρωτικου δικαστηριου (Giuffrè)  RER 
17. Leggi d’Italia (νοµοι Ιταλιας)� καταλογος νοµικης απογραφης (De Agostini Giuridica)  RER 
18. Leggi d’Italia (νοµοι Ιταλιας)(De Agostini Giuridica)  RER 
19. Leggi regionali d’Italia (Ιταλικοι νοµοι των περιφερειακων συµβουλειων)(De Agostini Giuridica)  RER 
20. Ιταλικη νοµοθετικη ασκηση (De Agostini Giuridica)  RER 

*RER= ηλεκτρονικοι ποροι  on line 

2.7.” Μεγαλα  εργα” σε ελευθερο ραφι  
Στην αιθουσα "Matutinum" και στους κοντινους µε αυτη χωρους  βρισκονται καταλογισµενα σε ανοιχτο      
ραφι  προσιτο σε ολους µεγαλα εργα τα οποια µπορεις να  συµβουλευτεις  χωρις να ζητησεις καν την  
αδεια των υπαλληλων.Για παραδειγµα µπορεις να συµβουλευτεις :λεξικα,καταλογους,εγκυκλοπαιδιες,        
ατλαντες,συνθηκες,κωδικες,επετηριδες,τα οποια µπορουν να συµβουλευτουν µπορουν να συµβουλευτουν  
ολα σε χαρτινη µορφη και ορισµενα συµπληρωµατικα ενθετα µπορουν να συµβουλευτουν και σε                 
ηλεκτρονικη µορφη.Για µεγαλιτερη ανεση ακολουθει ενας συνοπτικος καταλογος των εργων που ειναι στη  
διαθεση σου: 
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Ιταλικη εγκυκλοπαιδεια επιστηµων,λογοτεχνια και τεχνες, Treccani.Eγκυκλοπαιδεια αρχαιας,κλασσικης και  
ανατολικης τεχνης, Treccani. Eγκυκλοπαιδεια του 900, Treccani. Λεξικο της αρχιτεκτονικης του 20° αιωνα, 
Treccani. Λεξικο της ιταλικης γλωσσας,λογοτεχνιας,τεχνης,επιστηµων και τεχνικης, Treccani. Ιστορια των  
επιστηµων,τρεχχανι. Ιταλικο λεξικο ,Τreccani.Συντοµος ,τρεχχανι. Βιογραφικο ιταλικο λεξικο,Treccani.  
Νοµικη εγκυκλοπαιδεια,τρεχχανι.Ιστορια της Ιταλιας,Ειναυδι. Εγκυκλοπαιδεια της Ευρωπης,Ειναυδι. Μεγαλο  
εκγυκλοπαιδικο λεξικο,ΥΤΕΤ. Μεγαλο λεξικο της ιταλικης γλωσσας,ΥΤΕΤ. Λεξικο των αριστουργηµατων,ΥΤΕΤ. 
Λεξικο των συγγραφεων,ΥΤΕΤ.Μεγαλο λεξικο της χρησης,ΥΤΕΤ. Νεα: Η εγκυκλοπαιδεια, ΥΤΕΤ. Θεµατικοι 
ατλαντες,ΥΤΕΤ. Συνθηκες του δικαιου των µετοχικων εταιριων,ΥΤΕΤ.Ιδιωτικο δικαιο στη νοµικη, ΥΤΕΤ: 
Συνθηκη του ιδιωτικου δικαιου,ΥΤΕΤ. Επετηριδα, Ριζζολι (απο το 1977). Νεα παγκοσµια εγκυκλοπαιδεια, 
Ριζζολι Λαρουσσε. Οδηγος της συχγρονης Ιταλιας:1861−1997,Γαρζαντι. Ευρωπαικη Εγκυκλοπαιδεια ,Γαρζαντι. 
Μεγαλο λεξικο της µοντερνας ιταλικης γλωσσας,Γαρζαντι. Ιστορια των ευρωπαικων ιδεοντολογιων,ΧΕΙ.  
Ιστορια  της Ιταλιας στον 20° αιωνα,Ινστιτυτο Πολιγραφικο και Ζεχχα δελλο Στατο. Ιστορια του Ιταλικου  
Συµβουλιου, Φλαχχοϖιο.Αστικη δικαιοσυνη:γενικος ετησιος καταλογος της νοµοθεσιας,της βιβλιογραφιας,της  
νοµικης απο το 1956, Γιυφφρε.Εγκυκλοπαιδεια του δικαιου, Γιυφφρε. Καταλογος των αποφασεων του συνταγµατικου 
δικαστηριου απο το 1956,Γιυφφρε.Ο αστικος κωδικας:σχολια,Γιυφφρε. Συνθηκες του αστικου και εµπορικου  
δικαιου ,Γιυφφρε. Νοµικη επισκοπιση του κωδικα της αστικης δικονοµιας,Γιυφφρε. Συνθηκη του διοικητικου 
δικαιου,ΧΕ∆ΑΜ. Συνθηκη του εµπορικου και του αστικου οικοµικου δικαιου,ΧΕ∆ΑΜ. Συνθηκη του ποινικου  
δικαιου της επιχειρησης,ΧΕ∆ΑΜ. Συνθηκη του εµπορικου δικαιου.ΧΕ∆ΑΜ. Enciclopedia Biografica Universale 
παγκοσµια βιογραφικη εγκυκλοπαιδεια. Εκγυκλοπαιδεια Treccani; Εγκυκλοπαιδεια του Shoah. UTET; 
Ιστορια του κινηµατογραφου. UTET, La scienza. Dizionario di diritto pubblico (λεξικο αστικου δικαιου). Giuffrè; 
La βιβλιοτεχα δι Ρεπυββλιχα; Μαναγεµεντ. Σολε 24 Ορε−Υνιϖερσιτ◊ 
Εκδοσεις Βοχχονi−Λα Ρεπυββλιχα; Στορια δελλα scienza (ιστορια της επιστηµης).εκδοσεις l’Espresso; 
Enciclopedia medica (Ιατρικη εγκυκλοπαιδεια). εκδοσεις  Λ�Εσπρεσσο 
  
         

 
 
2.8. Πλοηγηση στο ιντερνετ 
 
Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο βαζει στη διαθεση σου τον αυτονοµο τροπο πλοηγησης  µεσω των 5 πληροφοριακ 
ων   σταθµων (ΣΙ) οι  οποιοι βρισκονται στην αιθουσα ∀Μεριδιεσ∀ :µπορεις να τις χρησηµοποιησεις κυριως
 για να    συµβουλευτεις διαφορα σιτε ωεβ αλλα και για να συµβουλευτεις  εσωτερικα αρχεια οφφ λινε,να κα 
νεις ∀δοωνλοαδ∀ 
αρχειων που σου κεινουν το ενδιαφερον,µπορεις να στειλεις η να δεχτεις ε−µαιλ,να µπεις στα χηατ  των  
διγιλανδερ.ιολ.ιτ,Γυιδε.συπερεϖα.ιτ, καταωεβ.ιτ, συσσιδιαριο.ιτ, βορσαχεδ.ιτ, λψκοσ.ιτ, Φινανζα−ωορλδ.ιτ. 
Ειναι πλεον δυνατο να χρησηµοποιειται messenger και  download αρχειων σε µορφη PDF. 
Η πλοηγηση στο ιντερνετ ειναι δωρεαν 7 .Πρεπει µονο να ενδειαφερθεις να κλεισεις θεση στο ρεφερενχε  
προσωπικα η µεσω τηλεπικοινωνιας απο τις 8:45 εως τις 9:15. 
Η χρηση του ΣΙ δεν εχει ορια χρονου µα στην περιπτωση που υπαρχουν πολλοι πελατες συγχρονως  ο 
χρονος της χρησης περιοριζεται  στα 60 λεπτα. Για  περισσοτερες πληροφοριες οσον αφορα το ΣΙ  µπορειτε  
να κοιταξετε τη παραγραφο 1.7 του παροντος σχεδιαγραµµατος. 
 
 
 
 
2.9.∆ιευκολυνσεις για τους πελατες µε ειδικες αναγκες 7 . 
 

7 H teca del mediterraneo υποστηριζει την διαφηµιση που πραγµατοποιηθηκε απο την ΙΦΛΑ την πρωτη Μαιου 
2002, που θεωρει το ιντερνετ ωσ κοινωφελη υπηρεσια της βιβλιοθηκης,θετωντας το σε µια ελευθερη και        
χωρις εµποδια θεση αποριπτωντας  καθε οικονοµικη εκµεταλευση(αυτος ειναι ενας τροπος για να καταρι − 
 ψει το ∀διγιταλ διϖιδε∀) πηγαινοντας παραλληλα µε τα παγκοσµια ανθρωπινα δικαιωµατα δικαιωµατα το 
υ ΟΝΥ. 
 
 
7 Eαν εισαι τυφλος το παρον σχεδιαγραµµα θα σου παρουσιαστει απο τους υπαλληλους σε γενικες γραµµες  
και στη συνεχεια θα µπορεσεις να το συµβουλευτεις  σε εναν απο τους αποκλειστικα διαµορφοµενους  
πληροφοριακους σταθµους . 
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Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο ειναι ειδικα διαµορφωµενη ετσι ωστε να µπορει να δεχτει µε ανεση πελατες µε  ει 
δικες αναγκες στην αιθουσα ∀Μεριδιεσ∀:αρκει να χτυπησεις το κουδουνι της κυριας εισοδου που βρισκετα 
ι στην  
οδο Γιυλιο Πετρονι  νυµερο 19/Α  και οι υπαλληλοι  της Τεχα δελ  Μεδιτερρανεο θα προσθεσουν  ενα κινητ 
ο  
διαδροµο που θα σου επιτρεψει την εισοδο.Εαν εισαι τυφλος µπορεις να χρησιµοποιησεις τους δυο  
πληροφοριακους σταθµους  αποκλειστικα διαµορφωµενους για σενα στην αιθουσα ∀Πριµα Λυξ∀ :  
οι συγκεκριµενοι σταθµοι διαθετουν εξαιρετικα εξελιγµενες περιφερειες ετσι ωστε να διευκολυνουν την   
πλοηγηση στο ιντερνετ η οποιαδηποτε αλλη χρηση του υπολογιστη.Πρεπει επισης να ξερεις οτι η 
Τεχα δελ Μεδιτερρανεο εχει υπογραψει συµβασεις µε ειδικο προσωπικο για να στηριξει τους τυφλους η 
αυτους που πασχουν απο χαµηλη οραση,εκπαιδευοντας τους  στον τοµεα της πληροφορικης  
χρησιµοποιοντας του δυο πληροφοριακους σταθµους,επισης εθεσε µονιµο το τµηµα ΩΕΒ   µε σκοπο να  
το οµοποιησει µε τους Οδηγους εισελευσης ΩΧΑΓ 1.0 (Επιπεδο Αντιστοιχιας ∆ιπλο Α) εισηγηµενο απο  
το Ωορλδ Ωιδε Ωεβ Χονσορτιυµ (Ω3Χ)   εντος του Ωεβ Αχχεσσιβιλιτψ Ινιτιατιϖε. 
 
2.10.Τµηµα ΩΕΒ. 
 
Οι ιστοσελιδες  του τµηµατος ΩΕΒ της Τεχα δελ Μεδιτερρανεο ειναι διαθεσιµες στα σιτε   
ηττπ://ωωω.βχρ.πυγλια.ιτ/τδµ/ηοµε.ητµ , 
ηττπ://ωωω.βχρ.πυγλια.ιτ//πεµ/ηοµε.ητµ, 
http://www.bcr.puglia.it/com/home.htm. 
Σε αυτα τα τµηµατα ωεβ ,διαµορφωµενα µε βαση τους οδηγους εισελευσης ,µπορεις να συµβουλευτεις τα  
νεα,διαφορα αρχεια που αφορουν τη  
διαχειρηση και τα προσφεροµενα αγαθα ,το γενικο καταλογο προικισµενο µε µηχανη ευρεσης (ΟΠΑΧ).         
  Στον οποιο υπαρχουν:Οι καταλογοι τον τοµεων,οι αναλυτικοι τιτλοι µερικων δεκαδων επιστηµονικων  
περιοδικων,οι εκδοσεις του ∀Ωεβζινε∀,τα αρχεια  σχετικα µε τους ενεργοποιηµενους συνεργατες,τα ετησια 
    ωορκσηοπ  ,διαφορες πολιτιστικες εκδηλωσεις,οι λειτουργιες του τραινινγ ,τα δελτια ε−τραινινγ για τον  
πληροφοριακο αλφαβητισµο και οι πραξεις της Τεχα δελ Μεδιτερρανεο ,εικονες ,λογιστικες πληροφοριες  
 και λειτουργειες,επισης ολες οι δραστηριοτητες  και τα αρχεια που αφορουν ∀ Πιαζζα Ευροπα ε µεδιτερρα 
νεο∀. 
 
 
2.11.∀ΟΠΑΧ∀ και αλλοι καταλογοι  
 
Ο γενικος ψηφιακος καταλογος  (∀ΟΠΑΧ∀  − ∀Ονλινε Πυπλιχ Αχχεσσ Χαταλογυε∀)  της Τεχα δελ Μεδιτερρ 
ανεο, 
µπορει να συµβουλευτει  στη διευθηνση του σιτε ηττπ://ωωω.βχρ.πυγλια.ιτ/τδµ/χαταλογηι.ητµ ,αποτελουµεν 
ο απο µια   
ισχυρη µηχανη ευρεσης  που διευκολυνει την ευρεση µε βαση τον συγγραφεα,τον τιτλο,εκδοτικο οικο , 
ετος εκδοσης ,λεξη κλειδι,ορο του τηεσαυρυσ 8 ,αρχειοθετηση.  
Υιοθετοντας ενα καλο τροπο χρησης γινεται δυνατη η παρση των βιβλιογραφικων λιστων που αφορουν  
 θεµατα προσωπικου ενδιαφεροντος.Απευθυνσου στο ∀ρεφερενχε∀ που βρισκεται στην εισοδο της  
Τεχα δελ Μεδιτερρανεο για διασαφηνιση σχετικα µε τη χρηση του ∀ΟΠΑΧ∀ 9 . 
∆ιπλα στο ∀ρεφερενχε∀  το οποιο βρισκεται στη εισοδο της Τεχα δελ Μεδιτερρανεο  υπαρχουν παντα στη δι 
αθεση  
σου για να πραγµατοποιησεις τις ερευνες σου 3 πληροφοριακοι σταθµοι ∀Ανταρεσ∀, ∀Σελενε∀ και ∀ςενερε 
∀ τους    οποιους µπορεις να χρησηµποιησεις και για νασυµβουλευτεις  το ∀ΟΠΑΧ∀ της Τεχα δελ Μεδιτερρ 
ανεο. Στον τοµεα ΩΕΒ της Τεχα δελ Μεδιτερρανεο µπορεις να συµβουλευτεις και ορισµενους καταλογους  π 

8 

θελοντας µια προχωρηµενη διασυνδεση η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο υιοθετησε  τον Τηεσαυρυσ του νοµου της
  
Τοσκανης. 
9 Για να καλλιτερευσει την επιδοση του ∀ΟΠΑΧ∀ η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο προβλεπει να προσθετει στο ∀Ο 
ΠΑΧ∀  
εντος 3 εργατικων ηµερων τα αρχεια που αποκτα  µε  ∀προσωρινη διασυνδεση∀,επισης εντος 3 εργατικων  
ηµερων θετει  τα αρχεια που εχουν παραγγειλθει στους προµηθευτες ως ∀αναµενοµενοι τιτλοι ∀ . 
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ου δεν περιεχονται στηµηχανη ερευνας οπως: επιστηµονικα περιοδικα ανοιχτης πηγης  και εφηµεριδες,επισ 
τηµονικα περιοδικα  
κλειστης πηγης,ηλεκτρονικες πηγες (ΕΡ) 10 .Εχε υποψην πως αυτοι οι καταλογοι διατειθονται κα σε χαρτινη  
µορφη ανανεωνοντας τους καθε 4 µηνες και µπορεις να τους βρεις σε ανοιχτο ραφι στην αιθουσα   
∀Μεριδιεσ∀ . 
  
   
2.12.Συνελευσεις  του  Περιφερειακου συµβουλειου 
 
 
Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο συλλεγει και τοποθετει τις βιντεοκασσετες που περιεχουν τις µαγνητοσκοπισεις 
των συνελευσεων του περιφερειακου συµβουλιου της Απουλιας αρχιζοντας απο την συνελευση που  
πραγµατοποιηθηκε την 25η  Μαρτιου 1986.Μπορεις να συµβουλευτεις τις βιντεοκασσετες στην αιθουσα  
∀Ματυτινυµ∀  χρησηµοποιοντας την τηλεοραση η οποια ειναι προικισµενη µε ακουστικα χωρις καλωδια, 
µα πρωτα πρεπει να απευθυνθεις στο ∀ρεφερενχε∀ το οποιο βρισκεται στην κεντρικη εισοδο της Τεχα δελ 
Μεδιτερρανεο . Εχε υποψη και ορισµενες  συνελευσεις προηγουµενων ετων του περιφερειακου συµβουλιου  
µπορυν να συµβουλευθουν ακολουθουµενες απο ηχο και βιντεο  στην ιστοσελιδα του περιφερειακου  
συµβουλιου της Απουλιας  
ηττπ://ωωω.χονσιγλιο.πυγλια.ιτ  
 
 
2.13. ∀∆οχυµεντ  ∆ελιϖερψ∀ 
 
∆οχυµεντ ∆ελιϖερψ  σηµαινει ∀παραδοση αρχειων∀.Χρησηµοποιοντας  τον αγγλικο ορο θελουµε να υποδει 
ξουµε 
τον δανεισµο αρχειων µα ο λογος για τον οποιο δε τον υιοθετησαµε ειναι οτι δεν αρκει για να υποδειξει ολες 
τις λειτουργιες του ∀δοχυµεντ δελιϖερψ∀  που σου προσφερει η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο µε η∋ χωρις καθηκο 
ν  
επιστροφης 11 , 
− γρηγορο δανεισµο επισηµων περιοδικων στον επισκεπτη επι τοπου:η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο µπορει να 
σουδανεισει για το πολυ 3 ωρες και µε επιστροφη εντος τις 18:15 οποιοδηποτε τευχος  σε χαρτινη µορφη  της 
επισηµης εφηµεριδας της Ιταλικης κυβερνησεως (ολες τις σειρες) η του επισηµου δελτιου του νοµου  
της Απουλιας του τρεχοντος ετους η του ακριβως προηγουµενου.Αρκει να ζητηθει εως τις 18:00. 
−γρηγορος δανεισµος αλλων αρχειων (µονογραφιες ,γκρι λογοτεχνια,κτλ) µπορει να πραγµατοποιηθει  
επι τοπου στον επισκεπτη ,µπορουν να παραδοθουν  το περισσοτερο 4 αρχεια κανοντας αιτηση πριν τις  
18:00  µε επιστροφη εως τις 18:20 
−κανονικος δανεισµος ο οποιος µπορει να πραγµατοποιηθει για το πολυ 3 αρχεια συγχρονως.Η Τεχα δελ 
Μεδιτερρανεο µπορει να σου τα δανεισει µε χρονικο οριο 15 ηµερων δινοντας σου τη δυνατοτητα να 
ανανεωσεις για µια ακοµα φορα αυτο το οριο η επι τοπου η απο αποσταση.Εαν θελεις να δανειστεις απο απ 
οσταση ειναι υποχρεωτικο να το κανεις µεσω ε−µαιλ,φαξ η απλα µεσω ταχυδροµιου.Τηλεφωνικως µπορεις 
µονο αν εισαι γραµµενος στην ∀Υσερλιστ∀ υποδεικνυοντας τον προσωπικο κωδικο.Η ζητηση  επι τοπου   
µπορει να γινει εντος τις 18:15. 
−δανεισµος µεταξυ βιβλιοθηκων :η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο µπορει να δανεισει συγχρονως το πολυ 3 
 αρχεια και µε χρονικο οριο επιστροφης 30 ηµερες χωρις δυνατοτητα επιστροφης σε αλλη βιβλιοθηκη,για 
να ικανοποιησει τον επισκεπτη επι τοπου.Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο εγγυαται την πραγµατοποιηση αυτης τη 
ς  
λειτουργιας εντος 4 εργασιµων ηµερων χωρις βεβαια να υπολογισει την ηµερα που εγινε η αιτηση 
−παραδοση το περισσοτερο 5 αντιγραφες αρχειων την ηµερα χωρις υποχρεωση επιστροφης στον ιδιο  

10 O 
καταλογος του τοµεα (ΕΡ) −ηλεκτρονικες πηγες−συγκεντρωνει µονογραφιες ,γκρι λογοτεχνια,δατα−βασε, 
τα περιοδικα και τις εφηµεριδες που η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο κατεχει σε ηλεκτρονικη µορφη(Χ∆;∆ς∆ΡΟΜ, 
Φ∆,ΟΛ, 
Η∆,ςΗΣ).Η γκρι λογοτεχνια σε βιντεοκασσετα  περιεχει επι το πληστον τις συνεδρειασεις  του περιφερειακου 
συµβουλειου της Απουλιας. 
11 Aπευθυνσου στο ρεφερενχε  το οποι βρισκετα στην εισοδο της Τεχα δελ Μεδιτερρανεο για τις µονογραφιες  
και για τα επισηµα περιοδικα,στην αιθουσα ∀Ποστ µεριδιεµ∀ για τα επιστηµονικα περιοδικα,της  
επικαιροτητας και τη γκρι λογοτεχνια.Παντα στο ρεφερενχε για ολα τα αλλα αρχεια.  
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επισκεπτη τηροντας παντα σεβασµο προς τα δικαιωµατα του καλλιτεχνη.Μπορει να πραγµατοποιηθει 
στον πελατη επι τοπου η απο αποσταση.Η παραδοση απο αποσταση µπορει να πραγµατοποιηθει µεσω  
ηλεκτρονικου τροπου η µεσω ταχυδροµειου σε ηλεκτρονικη η χαρτινη µορφη µε βαση την επιθυµια του 
πελατη.Η παραλαβη µπορει να πραγµατοποιηθει εντος 4 εργασιµων ηµερων χωρις  να ληφθει υποψη η  
ηµερα της αιτησης οριο που µπορει να κυµανθει εξ∋αιτιας τριτων η∋ απο τον µεταφορεα που διαλεξατε 12 . 
Σου υπενθυµιζουµε επισης πως δεν ειναι δυνατον να γινει γρηγορος δανεισµος ,κανονικος η∋  µεταξυ  
βιβλιοθηκων των εγκυκλοπαιδιων,καταλογων,επετηριδων,εργων µεγαλης αξιας η∋  δαταβασε αποθηκευµενα
 σε χδ/δϖδ/Φδ.Τα περιοδικα και οι κωδικες µπορουν να γινουν αντικειµενο γρηγορου δανεισµου.Οι  
εφηµεριδες µπορουν να δανειστουν την εποµενη ηµερα της δηµοσιευσης τουν εφοσον ζητηθηκε ο  
δανεισµοςτην ηµερα που δηµοσιευθηκαν.Το οριο του δανεισµου που συµπυπτει  µε το µηνα του  
Αυγουστου ,παρατεινεται για την 1η  Σεπτεµβριου.Οι βιντεοκασσετες που περιεχουν τις συνελευσεις  
του περιφερειακου συµβουλιου της Απουλιας  µπορουν να γινουν αντικειµενο δανεισµου µονο  
στους  περιφερειακους συµβουλους, στους πρωην περιφερειακους συµβουλους,στους υπαλληλους  
της νοµαρχιας και στους πρωην συµβουλους αυτης παρουσιαζοντας  την καρτα µελους η οποια ισχυει  
σαν δελτιο ταυτοτητας. 
 
 
 
2.14. Νεες εκδοσεις 
 
 
Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο  ελεγχει και αποκτα τις νεες εκδοσεις που προσφερει η εκδοτικη αγορα µε τρεις  
διαφορετικους τροπους  που ρυθµιζονται απο τον υπαλληλο που αναλαµβανει και την ανανεωση των  
συλλογων: 
−µε βαση τη ζητηση η την επιθυµια των επισκεπτων συµπληρωνοντας τα ειδικα δελτια που διαθετει το  
∀ρεφερενχε∀.Τα δελτια στη συνεχεια στελνονται στον διευθηντη ο οποιος µε τη σειρα του εχει την  
υποχρεωση να τα µελετησει για να αποφασισει εαν θα δεχτει η οχι  τις αιτησεις,εντος 3 εργασιµων ηµερων 
εκτος αυτης που εγινε η αιτηση.Εαν η αιτηση αφορα µια συνδροµη για ενα νεο περιοδικο η αιτηση µπορει  
να γινει δεχτη αλλα για το εποµενο ετος, 
−µε βαση τη λειτουργια η οποια επιτρεπει τον απλο ελεγχο των νεων εκδοσεων µε µηνιαια ανανεωση την  
οποια αναλαµβανουν συγκεκριµενες βιβλιοθηκες η αντιπροσωπιες, 
−µε βαση ψηφιακων λιστων και δελτιων σε χαρτινη µορφη οι οποιες στελνονται απο ορισµενους εκδοτικους
 οικους και ανανεωνονται περιοδικα. 
 
 
2.15.Θεµατικα ∀∆οσσιερ∀ 
 
Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο επεξεργαζεται µεσω των υπαλληλων της βιογραφικες λιστες και συγγραµµατα που
  
περιεχονται στην ακτινα των θεµατικων ∀δοσσιερ∀ της δικης της δικαιοδοσιας.Η αιτηση των βιβλιογρα− 
φικων ∀δοσσιερ∀  η των συγγραµµατων πρεπει να γινει  απευθειας στον διευθυντη η επι τοπου η απο  
αποσταση  πληρης των προσωπικων στοιχειων και τον κοινωνικο λογο για τον οποιο ζητηθηκε,επιπλεον  
στην περιπτωση που υπαρχει τελικος ευεργετουµενος, τα στοιχεια αυτου.Οι  αποφασεις για τις αιτησεις  
γινονται γνωστες εντος 5 εργασιµων ηµερων εκτος αυτης που εγινε η αιτηση. 
 
 
 
 
 
2.16.Χρηση του φορητου υπολογιστη και προσωπικη µελετη 
 
Ο επισκεπτης επι τοπου µπορει να χρησιµοποιησει τον φορητο υπολογιστη στις αιθουσες ∀Μεριδιεσ∀,  
∀Ποστ Μεριδιεµ∀ και  ∀Ματυτινυµ∀  εχοντας επισης στη διαθεση του και την ηλεκτρικη ενεργεια της  

12 H Teca del Mediterraneo για την  λειτουργια του “document delivery” συνεργαζεται µε την “British Library 
Document Supplì Centre” 
η οποια κατεχει εκατοµµυρια αρχεια ανευριστα.,µε την ΠΠΛ (Πεαχε Πλαχε Λιβραρψ) 
και µε την κεντρικη βιβλιοθηκη του ευρωπαικου συµβουλιου (ΕΧΛΑΣ) 
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Τεχα δελ Μεδιτερρανεο  αφου πρωτα ενηµερωσει τους υπαλληλους  στο ∀ρεφερενχε∀ το οποιο βρισκεται 
στην εισοδο της Τεχα δελ Μεδιτερρανεο .Μπορει επισης να χρησιµοποιησει και τις θεσεις που βρισκονται σ 
τις  
αιθουσες  ∀Μεριδιεσ∀, ∀Ποστ Μεριδιεµ∀ και  ∀Ματυτινυµ∀ οι οποιες διτηθονται για µελετη οι πρωσοπικε 
ς διατριβες 
αφου πρωτα ενηµερωσεις τους υπαλληλους  µε τον ορο οτι δεν θα στερησεις χωρο στους επισκεπτες που  
εχουν σκοπο να συµβουλευτουν  τις πηγες που κατεχει η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο  η στην περιπτωση που ο χ 
ωροςτης αιθουσας ∀Ματυτινυµ∀  ειναι απασχοληµενος απο αλλλες  δραστηριοτητες. 
 
2.17. ∀Τραινινγ∀ 
 
Στην Τεχα δελ Μεδιτερρανεο µπορεις να παρεις µερος δωρεαν εαν εχεις πιστωση σε διαφορα εκπαιδευτικα 
προγραµµατα:οι εκπαιδευοµενοι  επαγγελµατικα µπορουν να κανουν πρακτικη µε την βοηθεια ενος 
εποπτη,οι εθελοντες µπορουν να βελτιωσουν τις γνωσεις η τις ικανοτητες τους παιρνοντας µερος  
στις διαφορες δραστηριοτητες,οι επισκεπτες µε προβληµατα ορασης µπορουν να παρακολουθησουν  
µαθηµατα πληροφορηκης και σεµιναρια,οι υπαλληλοι αλλων βιβλιοθηκων µπορουν να παρουν µερος σε  
εκπαιδευτικα τµηµατα και σεµιναρια εκσυγχρονισµου.Με αιτηση στον διευθυντη της  
Τεχα δελ Μεδιτερρανεο οποιος πρεπει να παρει 
την αποφαση εντος 3 ηµερων, ειναι δυνατη απο µερους τριτων η χρηση των αιθουσων  ∀Ποστ Μεριδιεµ∀ κ 
αι  
 ∀Ματυτινυµ∀   για διαφορες εκπαιδευτικες δραστηριοτητες,σεµιναρια η για αλλους λογους που προβλεπου 
ν  
την παρουσια ατοµων 20  το νουµερο για την αιθουσα  ∀Ματυτινυµ∀  και 40 το νουµερο για την αιθουσα  
∀Ποστ Μεριδιεµ∀ 
παρισταµενων.Για οσο λεχθηκαν πιο πανω απευθυνσου στην γραµµατεια της διευθυνσης. 
 
 
2.18.∀Ωεβζινε∀ και αλλες πολιτιστικες δραστηριοτητες. 
 
 
Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο  εκδιδει σε ηλεκτρονικη µορφη καθε 4 µηνες  στον τοµεα ΩΕΒ νουµερο 5 ∀ΩΕΒΖΙ 
ΝΕ∀ 
(∀ΩΕΒ−Μαγαζινε∀−ηλεκτρονικα δελτια),πληροφοριες µε βαση τα θεµατικα προφιλ  σχετικα µε τις  
αποκτησεις αρϖειων και βιβλιων που διατειθονται (µονογραφιες ,γκρι λογοτεχνια,αρθρα των εφηµεριδων, 
αρθρα περιοδικων και τα σχετικα µε αυτα Ωεβ−σιτε. 
Οι Ωεβζινε ειναι τυπωµενες και σε χαρτινη µορφη µε περιορισµενο τιραζ εκδοσης. Στελνοντας µια  αιτηση  
στη διευθυνση ωεβζινε≅βχρ.πυγλια.ιτ ,ο υπευθυνος θα σε εισχωρησει στη ∀λιστα ε−µαιλ∀ για να  
ενηµερωνεσαι καθε φορα που θα βγαινει µια καινουρια ∀Ωεβζινε∀.Μπορεις επισης να ζητησεις στο  
διευθυντη της Τεχα δελ Μεδιτερρανεο για να την τακτικη παραλαβη  των ∀Ωεβζινε∀ που σε ενδιαφερουν σ 
ε  
χαρτινη µορφη. 
Εαν η αιτηση σου γινει εφικτη ,θα παραλαµβανεις τακτικα κατ∋οικον οτι το επιθυµητο εχεις υποδειξει. 
Ενας αλλος τοµεας ωεβζινε, ο εκτος,µηνιαιας εκδοσης,πληροφορει το κοινο για τις εκδηλωσεις που  
συµµετεχει η προωθει η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο. 
Εν πασει περιπτωσει πιο κατω ακολουθουν οι τιτλοι και τα θεµατικα προφιλ των ∀Ωεβζινβε∀ που εκδιδουµε 
: 
            α)     “ Biblos” : εστιαση στις νεες  προσβασεις και εξονυχισεις στον ψηφιακο καταλογο, 13 
            β)     “ Bits&NPM”  : εστιαση στη νεα δηµοσια διαχειρηση µεσα στην κοινωνια της γνωσης,     
            γ)      “ Terminus” :εστιαση στις σχεσεις χωρις συνορα στη µεσογειο, 
            δ)     “ Noprofit” : εστιαση στα δηµοσια και ιδιωτικα µη κερδοσκοπικα προφιλ, 
            ε)     “ Regio”  :εστιαση στον πρωταγωνισµο της κληρονοµιας αναγνωρισιµης ως τοπικη. 
            ζ)     �ΤεχαΝεωσ�: εστιαση στις κυριοτερες εκδηλωσεις και πρωτοβουλιες της Τεχα δελ Μεδιτερρανεο 
 
Επισης η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο πραγµατοποιει τρια εκπαιδευτικα προγραµµατα που ενδιαφερουν  
βιβλιοθηκονοµους  και καταναλωτες : 

13 στο τετραιµηνο “Biblos” εισχωρουνται 11 µηνιαια “Mini Biblos” (εκτος του µηνα Αυγουστου ) 
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              α)   Τα Ωορκσηοπ  στις δοσοληψιες επι θεµατος βιβλιων και αρχειων 14 
              β)    Επιδειξη  αναγνωρισηµες περιηγησεις µε παρουσιαση στα µεδια των νεων γραπτων  
πραγµατοποιηµενα απο κατοικους τις Απουλιας,τυπωµενα απο εκδοτικους οικους της Απουλιας,εχοντας  
σαν  αντικειµενο την ανεγερση της πολιτιστικης ταυτοτητας της περιφερειας της Απουλιας. 
              γ)     Ετησιο προγραµµα �βιβλιογραπηιχ ινστρυχτιον�, που αποτελειται απο διαφορα διδακτικα δελτ 
ια 
που εξουν σαν σκοπο τον προσανατολισµο των καταναλωτων και την ευκολη χρηση των πληροφοριακων  
πηγων ον λινε. 
 
 
 
 
 
 
2.19. Προσφορα λειτουργιων απο τους οργανισµους ∀παρτνερσ∀.  
 
 
Οι οργανισµοι που η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο στους χωρους  της και µε τους οποιους εχει υπογραψει  
συµφωνιες συνεργασιας και µεταγωγες θερµοτητας µπορουν να επερωτηθουν απο καθε επισκεπτη 
επι τοπου η απο αποσταση µε σκοπο να επωφεληθουν απο την κληρονοµια των γνωσεων ,των σχεσεων 
των βιβλιων και των αρχειων  που κατεχουν.Για µια πρωτη πληροφορια πανω στη δεινοτητα και πανω στο  
τι κατεχουν οι συγκεκριµενοι οργανισµοι παρτνερς σε συµβουλευουµε να επισκευτεις  την επικεφαλιδα  
∀παρτναρεσηιπ∀ στον τοµεα ωεβ της Τεχα δελ Μεδιτερρανεο   στη διευθυνση ηττπ://ωωω.βχρ.πυγλια.ιτ/τδµ 
/ηοµε.ητµ   
Σε καθε περιπτωση θεωρουµε χρησιµο να υποδειξουµε αυτους τους οργανισµους: 
     α.   Ιπσαιχ−Ιστιτουτο της Απουλιας για την Ιστορια εναντια στον Φασισµο και της συγχρονης Ιταλιας 
           (δικτυο ΙΝΣΜΛΙ [ηττπ://ωωω.ιταλια−λιβεραζιονε.ιτ    Τηλ.: 0805402712)   
     β.  Κεντρο ευρωπαικης πληροφοριακης αρχειοθετησης του πανεπιστιµιου του Μπαρι (δικτυο ΥΕ) 
           [http://www.lex.uniba.it/studineuropa]  
     γ.    Κεραια ∀ευροπε ∆ιρεχτ Πυγλια∀(δικτυο των Ε∆ πραγµατοποιηµενη απο την ευρωπαικη επιτροπη) 
            [ηττπ://ωωω.ευροπεδιρεχτπυγλια.ιτ   Τηλ.: 08054002786,  0805425200, Φαξ 0805563140] 
     δ.    Πανεπιστηµιο του Λετσε (καθεδρα ϑεαν Μοννετ του ευρωπαικου δικαιου)[ηττπ://ωωω.λινγυε.υνιλε.ιτ 
] 
     ε.    Ευρωµεσογειακος πολος ∀ϑεαν Μοννετ∀ 
(ρετε δελλ�ΥΕ) [ηττπ://πολοευροµεδιτερρανεο.ιτ; http://poloeuromediterraneo.ue; tel. 0805402759] 

ζ.    Π.Λ.Ο.Τ.Ε.Υ.Σ Ονλυσ [ωωω.πλοτευσ.ιτ; τελ. 0804383093]
     η.    Συνεταιρισµος ∀Αµιχι δι Τεχα∀ (φιλοι της Τεχα)[τελ. 0805402716]  
     θ .  ∀ΑΙΒ∀ Ιταλικος συνεταιρισµος  βιβλιοθηκων,γραµµατεια τοµεα Απουλιας 
           [ηττπ://ωωω.αιβ.ιτ/αιβ/σεζιονε/πυγ/πυγ.ητµ  Τηλ.: 0805402770] 

  ι .   Πολιτιστικος συνεταιρισµος ∀Αττραϖερσο λο Σπετταχολο∀  (δια µεσω του θεαµατος). 
    κ. Ι∆Ο � Ιντερνατιοναλ ∆εϖελοπµεντ Οργανιζατιον (τηλ. 0805402786]
     λ. CEMCB – Ευρο µεσογειακο κεντρο βιοφιλων [τηλ. 0805402771]
 
Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο  επισης φιλοξενει στην αιθουσα ∀Μεριδιεσ∀,διπλα απο το ∀ρεφερενχε∀,το  
ινφοποιντ του περιφερειακου συµβουλιου που ειναι ενεργο απο τις 9:00 εως τις 18:00, εκτος σαββατου 
εορτων και το δευτερο δεκαπενθηµερο του Αυγουστου [0805402772]. 
 
 
 
 
2.20. Φωτοτυπιες και εκτυπωσεις. 
 
Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο µπορει να  σε  εξυπηρετησει αναλογα µε τις αναγκες σου,δυνοντας σου τη  
δυνατοτητα  να βγαλεις φωτοτυπιες να εκτυπωσεις απο τον υπολογιστη µε την αδεια του ΣΙΑΕ  
µε ορισµενους ορους. Οι τιµεςενδυκνειονται στην παραγραφο που ακολουθει ∀Τιµες ∀κατω  
απο την επικεφαλιδα ∀∆οχυµεντ ∆ελιϖερψ  ∀. 

14 συµβουλεψου τον καταλογο των σχετικων αναφορων στο http://www.bcr.puglia.it/tdm/workshopautori.htm 
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Σχετικα µε αυτη τη λειτουργια µπορουµε να σε βοηθησουµε µε τον εξης τροπο: 
        α.    εκτελεση  το περισσοτερο 20 φωτοτυπιων την ιδια µερα εαν το αρχειο ειναι σε χαρτινη µορφη  
               και το αρχειο ειναι της κατηγοριας που δεν µπορει να πραγµατοποιηθει ο δανεισµος και  
               λαµβανεται υποψην τα δικαιωµατα του καλλιτεχνη, 
        β.    εκτελεση το περισσοτερο 100 εκτυπωσεων την ιδια µερα εαν το αρχειο εινα σε ηλεκτρονικη  
               µορφη λαµβανοντας παντα υποψην τα πνευµατικα δικαιωµατα του καλλιτεχνη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             3.  ΤΙΜΕΣ  
 
 
Τα αγαθα που παραγει η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο παρεχονται δωρεαν,εκτος αυτων που ενδικνυονται  
παρακατω µε βαση του αρθρου 29,του νοµου 28/12/2001 νουµερο 448(Νοµος Χολντινγκ 2002) και µε βαση  
το δογµα που περιεχεται στο Μανιφεστο ΙΝΦΛΑ στο ιντερνετ του 2002. 
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Ο επισκεπτης επι τοπου η απο αποσταση, ητε αυτος ειναι ατοµικος ητε ειναι αλλη βιβλιοθηκη επιβαρυνεται 
το καστος των φλοππψ δισκ,των δοσσιερ που περιεχονται στο δοχυµεντ δελιϖερψ,µε βαση το κοστος  και  
τους  τιτλους,το µεσο και τον τροπο πληρωµης που ενδικνυονται πιο κατω. 
 
Οι συµβουλοι,οι πρωην συµβουλοι και οι υπαλληλοι της Περιφερειας της Απουλιας ειναι απαλλαγµενοι  
απο την πληρωµη αλλα στην περιπτωση των υπαλληλων πρεπει να υποδειχθει ο λογος για τον οποιο  
εγινε η ζητηση αυτης της υπηρεσιας. 
 
Το κοστος του καθε   φλοππψ δισκ  ειναι 50 χεντ τα οποια  πρεπει να πληρωθουν επι τοπου και µε το νοµιµο  
νοµισµα. 
 
Το κοστος της επεξεργασιας των βιβλιογραφικων δοσσιερ η των αρχειων µπορει να προσδιοριστει 
απο τον διευθυντη µε τη συνεργασια του επισκεπτη. 
 
Το κοστος της λειτουργιας του ∀δοχυµεντ δελιϖερψ∀ (παραδοση στον επισκεπτη των αρχειων οποιουδηποτ 
ε 
τυπου µε η χωρις την υποχρεωση επιστροφης) ειναι ετσι  καθορισµενο: 
 
Α)ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ: 
 
 
Τυπος της λειτουργιας Τιτλος και κοστος Μεσο πληρωµης Τροπος πληρωµης 

Ζητηση αρχειου που κατεχει 
η ΤδΜ µε υποχρεωση επιστρο 
φης . 
(γρηγορος δανεισµος) 

5 χεντ προς τιµην της ΤδΜ 
για καθε αρχειο,µε τον τιτλο 
της συµβατικης αποζηµειωσης 
για την λειτουργια. 

Νοµιµο νοµισµα. Η συµβατικη  
αποζηµειωση 
προς τιµην της ΤδΜ  
πρεπει 
να πραγµατοποιηθει  
επι  
τοπου. 

Ζητηση αρχειου που 
 κατεχει η 
ΤδΜ µε υποχρεωση επιστροφ 
ης 
(κανονικος δανεισµος) 

5 χεντ προς τιµην της ΤδΜ για 
καθε αρχειο που παραδιδεται 
µε τον τιτλο της συµβατικης  
αποζηµειωσης για την  
λειτουργια. 

Νοµιµο νοµισµα Η συµβατικη  
αποζηµειωση 
προς τιµην της ΤδΜ  
πρεπει 
να πραγµατοποιηθει 
 επι  
τοπου. 
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Ζητηση αρχειου που κατεχει 
µια τριτη βιβλιοθηκη  
µε την  
υποχρεωση  της επιστροφης 
(δανεισµος µεταξυ  
βιβλιοθηκων) 

1) εξοδα αποστολης καθορισµενα 
    απο την τριτη βιβλιοθηκη. 
 
 
2)ενδεχοµενα βαρη απο την τριτη   
 βιβλιοθηκη. 
 
3)1.50 ευρω 
    για καθε δεµα προς τιµην  
    της  ΤδΜ µε τον τιτλο της 
    συµβατικης αποζηµειωσης 
    για την επαναποστολη. για τις  
     ζητησεις σε αλλες βιβλιοθηκες η 
     αρχειοθετικα κεντρα  
     ευρισκοµενες στην Ιταλια, 
     5.00 ευρω για τις ζητησεις σε  
    βιβλιοθηκες και αρξειοθετικα  
     κεντρα που βρισκονται στο  
     εξωτερικο.  
 

Αυτο που θα  
ζητηθει απο την  
τριτη βιβλιοθηκη. 
 
Το ιδιο  
 
Νοµιµο νοµισµα 

Τα ταχυδροµικα 
 εξοδα που ζητουνται απο 
την τριτη βιβλιοθηκη 
πρεπει να πληρωθουν σε αυτη απο  
τον επισκεπτη δειχνοντας 
την αποδειξη της πληρωµης 
στους υπαλληλους τηςΤδΜ  
και οχι µετα απο την παραλαβη  
η οποια γινεται µεσωτης 
 παρουσιασης τηςαποδειξης 
(φωτοτυπια του δελτιου  
πληρωµης).Η συµβατικη 
αποζηµειωση προς τιµην της  
ΤδΜ πρεπεινα γινει επι τοπου  
η µεσω του ταχυδροµικου  
λογαριασµου της µε  
αποδειξη της  
πληρωµης που πρεπει  
να παρουσιαστει  
στους υπαλληλους οχι αργοτερα 
απο τη στιγµη της παραλαβης 
του αρχειου. 
 

Ζητηση αρχειου που  
κατεχει 
η ΤδΜ χωρις υποχρεωση  
επιστροφης. 

1)3 χεντ για καθε φωτοτυπια η  
 εκτυπωση απο υπολογιστη. 
 2)20 χεντ  προς τιµην της ΤδΜ 
για καθε επισκεψη µε την παρση αρ 
χειων,µε τον τιτλο της  
συµβατικης αποζηµειωσης για  
την λειτουργια. 

Νοµιµο νοµισµα 
 
 

Η αποζηµειωση 
για τις φωτοτυπιες η 
εκτυπωσεις και για την 
λειτουργια 
πρεπει να γινει επι  
τοπου. 
 
 

Ζητηση αρχειου που κατεχει 
µια τριτη βιβλιοθηκη  
χωρις την  
υποχρεωση  της επιστροφης 
 

1)ενδεχοµενα εξοδα αποστολης 
καθορισµενα απο τη βιβλιοθηκη η 
απο τριτο οργανισµο 
2)ενδεχοµενα βαρη καθορισµενα  
απο τη βιβλιοθηκη η απο τριτο 
οργανισµο 
3)3 χεντ για καθε φωτοτυπια η  
 εκτυπωση απο υπολογιστη. 
4)50 χεντ για καθε αρχειο προς τιµη 
ν της ΤδΜ µε τιτλο της συµβατικης  
αποζηµειωσης 

Αυτο που θα  
ζητηθει απο την  
τριτη  
βιβλιοθηκη∗. 
 
Το ιδιο  
 
Νοµιµο νοµισµα 
 
Νοµιµο νοµισµα 

Τα ταχυδροµικα 
 εξοδα που ζητουνται απο 
την βιβλιοθηκη η απο τον 
οργανσµο 
πρεπει να πληρωθουν σε αυτη απο  
τον επισκεπτη δειχνοντας 
την αποδειξη της πληρωµης 
στους υπαλληλους τηςΤδΜ  
και οχι µετα απο την παραλαβη  
η οποια γινεται µεσωτης 
 παρουσιασης τηςαποδειξης 
(φωτοτυπια του δελτιου  
πληρωµης).Η συµβατικη 
αποζηµειωση προς τιµην της  
ΤδΜ πρεπεινα γινει επι τοπου  
η µεσω του ταχυδροµικου  
λογαριασµου της µε  
αποδειξη της  
πληρωµης που πρεπει  
να παρουσιαστει  
στους υπαλληλους οχι αργοτερα 
απο τη στιγµη της παραλαβης 
του αρχειου. 

 
∗Νοµιµο νοµισµα,γραµµατοσηµα η ϖουχηερ ΙΝΦΛΑ. Στην περιπτωση των ϖουχηερ ΙΝΦΛΑ πρεπει να πληρ 
ωθουν σε  
νοµιµο νοµισµα µε βαση τις υποδεξεις του υπαλληλου. 
 
 
 
 
 



19

 
Β) ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τυπος της λειτουργιας Τιτλος και κοστος Μεσο πληρωµης Τροπος πληρωµης 

Ζητηση αρχειου που  
κατεχει η ΤδΜ µε  
υποχρεωση επιστροφης 
(κανονικος δανεισµος 
 η µεταξυ  
βιβλιοθηκων µε βαση τον  
τιπο του επισκεπτη  
απο διασταση) 

3.50 ευρω προς τιµη 
της ΤδΜ για καθε δεµα 
µε τιτλο της συµβατικης 
αποζηµειωσης για τα  
εξοδα αποστολης  

Νοµιµο νοµισµα  Η πληρωµη προς τυν ΤδΜ  
πρεπει να 
γινει µεσω του ταχυδροµικου  
λογαριασµου της και µε την  
αποδειξη της πληρωµης η οποια  
θα υποδεχθει στους  
υπαλληλους οχι 
αργοτερα απο τη στιγµη της  
παραλαβης 
η οποια πραγµατοποιειται µε την  
αποδειξη  της πληρωµης 
( φωτοτυπια του ταχυδροµικου 
δελτιου).  
  
 

Ζητηση αρχειου που  
κατεχει η ΤδΜ χωρις   
υποχρεωση επιστροφης. 
 

1)3 χεντ για καθε φωτοτυπια η  
 εκτυπωση απο υπολογιστη. 
2)Τα ταχυδροµικα εξοδα µπορουν να 
 αναληφθουν απο την ΤδΜ 
3)2 ευρω για καθε αρχειο προς τιµην  
της ΤδΜ  µε τιτλο της συµβατικης  
αποζηµειωσης. 

1)γραµµατοσηµα 
για 
αποζηµειωση εως 
2 ευτω. 
2)νοµιµο νοµισµα 
εως 2 ευρω. 

Η αποζηµειωση σε περιπτωση 
 που το µεσο ειναι τα 
 γραµµατοσηµα  
πρεπει να γινει µεσω ταχυδροµιου. 
Στις αλλες περιπτωσεις πρεπει να 
 πραγµατοποιηθει µεσω του  
ταχυδροµικου  
λογαριασµου της ΤδΜ µε την  
αποδειξη της πληρωµης οχι  
αργοτερα απο την στιγµη  
της παραλαβης του αρχειου, 
που θα πραγµατοποιηθει µε την 
παρουσιαση της αποδειξης 
(φωτοτυπια του ταχυδροµικου 
δελτιου).  
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                                                             4 . ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
 
Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο διαχειριζεται απο το περιφερειακο συµβουλιο της Απουλιας υπο την διευθυνση 
του τοµεα �Βιβλιοτεχα ε ∆οχυµενταζιονε, Χοµυνιχαζιονε ιστιτυζιοναλε δελ Χονσιγλιο� και αρθροιζεται σε  
τρεις τοµεις: 1) βιβλιοθηκη & αρχειοθετικο κεντρο,2) Πιαζζα Ιταλια & Μεδιτερρανεο,3) θεσµικη επικοινωνι 
α 
του συµβουλειου. 
Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο εχει σαν βασικο αναφεροµενο  το γραφειο της προεδρειας του περιφερειακου  
συµβουλιου της Απουλιας,της οποιας η συνταξη και οι διευθυνσεις µπορουν να συµβουλευτουν 
στο σιτε του περιφερειακου συµβουλιου ηττπ://ωωω.χονσιγλιο.πουγλια.ιτ . 
Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο ανοιξε ξανα το1994 µετα απο µια µακρα περιοδο κλεισιµατος  για διαφορες αιτιες
 στηνΠιαζζα Μορο νουµερο 41 στο Μπαρι. 
Απο το 1996  ειναι δυνατη η προσβαση στο κοινο χωρις κανενα περιορισµο µε βαση οσα υποδεικνυονται 
στο µανιφεστο της ΥΝΕΣΧΟ.  
Απο το 2002 βρισκεται στην οδο Γιυλιο Πετρονι 19/Α  στο Μπαρι διπλα απο το κτιριο του περιφερειακου  
συµβουλιου της Απουλιας,λιγα βηµατα απο το κεντρο ,απο τις σιδηροδροµικους σταθµους,απο το 
τερµατικου του αεροδροµιου Μπαρι − Παλεσε.Εικοσι µετρα απο την βιβλιοθηκη βρισκονται 
το Ηοτελ Εξχελσιορ Χονγρεσσι (0805564366) και το Ηοτελ Ορχηιδεα (0805426943/5421937). 
Η παρουσα εδρα της Τεχα δελ Μεδιτερρανο απλωνεται σε 1300 τετραγωνικα µετρα περιπου,σε τρια 
επιπεδα(ισογειο,υπογειο κια γκαραζ).Το ισογειο ειναι βατο και στους επισκεπτες µα ειδικες αναγκες, 
επισης ειναι στη διαθεση σου και ασανσερ που συνδεει το ισογειο µε το υπογειο. 
Η εδρα χαρακτηριζεται απο εξι  χωρους ,σηµαντικους που µπορουν να µετατρεψουν ευχαριστα την ηµερα 
σου και κυριως επικοδοµητικα,πανω απο τον εκτο χωρο που επικαλειται την Ευρωπη και την Μεσογειο: 
Αιθουσα ∀Πριµα λυξ∀ (αυγη) (συνδεδεµενη µε ενα µεγαλο δισπαψ ,επισης ειναι προικισµενη µε φωταγωγο), 
βρισκεταιστον υπογειο χωρο,ο οποιος ειναι αφιερωµενος στην µεδιατικη παιδαγωγικη και στα γεγονοτα. 
Εξοπλισµενη µε 7 θεσεις που διαθετουν πληροφοριακους σταθµους συνδεδεµενους µεταξυ τους 
αποκλειστικα διαθεσιµες στο κοινο.Επισης διαθετει φωτεινο πινακα,λευκη οθονη,πινακα µε φυλλα, 
τηλεοραση και βιντεο.Σε περιπτωση που ειναι αναγκαιο η αιθουσα µπορει να µετατραπει ετσι ωστε να  
µπορεσει να δεχτει εως 40 ατοµα. 
Αιθουσα ∀Ματυτινυµ∀ (πρωινο):χωρος διαµορφωµενος στο ισογειο,αφειερωµενος σε συνεδρεια και στα εργ 
α  
µελετης οπως λεξικα,εγκυκλοπαιδειες,επετηριδες,εξοπλισµενη µε 19 καθισµατα  απο τα οποια ενα ειναι  
εξοπλισµενο απο πληροφοριακο σταθµο αποκλειστικα διαθεσιµο στο κοινο.Επισης η αιθουσα ειναι  
εξοπλισµενη απο τηλεοραση και βιντεο δινοντας την δυνατοτητα να κανεις χρηση των ακουστικων 
χωρις καλωδια. 
Αιθουσα ∀Μεριδιεσ∀ (µεσηµερι):χωρος διαµορφωµενος στο ισογειο για δηµοσια µελετη αρχειων σε χαρτιν 
η  
και ηλεκτρονικη µορφη,εξοπλισµενο µε 30 θεσεις εκ των οποιων 5 ειναι εξοπλισµενες απο πληροφοριακους  
σταθµους αποκλειστικα για το κοινο για πλοηγηση στο ιντερνετ η για αλλους λογους και  3  για την χρηση  
του ΟΠΑΧ της Τεχα δελ Μεδιτερρανο.  
Αιθουσα ∀Ποστ µεριδιεµ∀ (απογευµα):χωρος  ευρισκοµενος στο υπογειο,για την µελετη των περιοδικων,της
  
γκρι λογοτεχνιας και των δατα−βασε, εξοπλισµενο µε 8 θεσεις εκ των οποιων µια διαθετει πληροφοριακο  
σταθµο αποκλειστικα για το κοινο. 
Αιθουσα ∀Οχχασυσ∀ (ηλιοβασιλεµα);χωρος ευρισκοµενος στο υπογειο για την συµβουλη πολυτιµων πηγω 
ν  
του ΙΠΣΑΙΧ,διαθετει 4 θεσεις εκ των οποιων µια διαθετει ενα πληροφοριακο σταθµο αποκλειστικα για το  
κοινο.Η αιθουσα φιλοξενει επισης το ευροµεσογειακο κεντρο Βιοφιλων 
Αιθουσα ∀Πιαζζα Ιταλια & Μεδιτερρανεο∀ χωρος ευρισκοµενος στο υπογειο,κεντρο ινφο− αρχειοθετικο 
εξοπλισµενο µε 10 θεσεις ,οπου ενεργει το γκισε ΥΕ ∀Ευροπε ∆ιρεχτ Πυγλια∀,το προσωπικο του  
προγραµµατος  Ιντερρεγ ΙΙΙ,µια συνεργασια µεταξυ ιταλο−αλβανικων βιβλιοθηκων ∀Βιβλιο∆οχ−Ινν∀, 
το ελληνο−ιταλικο ∀διαµεσου του θεαµατος∀,Ο συνεταιρισµος Ι∆Ο Ιντερνατιοναλ ∆εϖελπεµντ Οργανιζατι 
ον, 
το σηµειο−δοκος του Πολο Ευροµεδιτερρανεο ∀ϑ.Μοννετ∀.  
Σε συνθεση λοιπον για το κοινο διατειθονται  118  θεσεις και 18 πληροφοριακοι σταθµοι.Στους οποιους 
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µπορουν να προστεθουν αναλογα µε τις περιστασεις και αυτοι που ειναι απονοµηµενοι στο προσωπικο της 
βιβλιοθηκης,στη διαθεση του κοινου:1 που βρισκεται στη διευθυνση της Τεχα δελ Μεδιτερρανεο,1 στη γραµ 
µατεια της διευθυνσης,1 του ΙΠΣΑΙΧ ,2 στην γραµµατεια της Piazza Europa & Mediterraneo
 και του προγραµµατος  “Chi siamo davvero”  , 2 στο∀ρεφερενχε∀ ,1 στο ινφοποιντ του περιφερειακου  
συµβουλιου,1 στην τοποθεσια οργανωσης “Biblioteca”,1 στην τοποθεσια οργανωσης “Comunicazione”,3 
στις εσωτερικες θεσεις εργασιας, 
8 των υπαλληλων του συνεταιρισµου Νινιϖε και του σωµατειου Ιριδε 15 , 6 των υπαλληλων της  
∀Πιαζζα Ευροπα & Μεδιτερρανεο∀. 
 
 
Στο συνολο τα ΛΑΝ της Τεχα δελ Μεδιτερρανεο µπορουν να υπολογιστουν ως εξης : 
 
Πληροφορικοι σταθµοι αποκλειστικα για το κοινο ν. 18 
Πληροφοριακοι σταθµοι απονοµηµενοι στους υπαλληλους ν. 27 

Σερϖερ 16 ν.   5 

Συνολο ν. 50 

 
Περι της οργανωσης των χωρων ,η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο ειναι οργανωµενη σε τεσσερις ζωνες. 
Στο ισογειο(στο δεξι µερος για οποιον κοιταει το κτιριο απο την Γ.Πετρονι),βρισκονται,η διευθυνση της Τεχ 
α 
δελ Μεδιτερρανεο,η γραµµατεια της διευθυνσης µε τα αρχεια της διαχειρησης,το ΙΠΣΑΙΧ,η τοποθετηση οργα 
νωσης Biblioteca, οι γραµµατειες PEM και του προγραµµατος “Chi siamo 
davvero”,,µια µικρη αιθουσα αναµονης µε 4 θεσεις, 
η αιθουσα ∀Ματυτινυµ∀ και οι τουαλετες. 
Στο ισογειο (στο αριστερο µερος για οποιον κοιταει απο την Γιυλιο Πετρονι) βρισκονται τα ντουλαπια  
οπου θετονται τα προσωπικα αντικειµενα,το αντικλεπτικο συστηµα,το ∀ρεφερενχε∀, 
η τοποθετηση οργανωσης Comunicazione,η αιθουσα ∀Μεριδιεσ∀µε το  
ινφοποιντ του περιφερειακου συµβουλιου,δυο γραφεια,η αποθηκη των εµπορευµατων, 
το φωτοτυπικο & το σχαννερ−ονλινε,η ∀Σερϖερ Ηουσε∀,οι τουαλετες. 
Στον υπογειο χωρο βρισκονται οι αποθηκες,οι τουαλετες,δυο γραφεια,η αιθουσα ∀Πριµα λυξ∀,η αιθουσα 
∀Ποστ µεριδιεµ∀,η µικρη αιθουσα ∀Οχχασυσ∀ µε τα αξιοτιµα αρχεια του IPSAIC και µε το CEMCB 
,η αιθουσα ∀Πιαζζα Ευροπα&Μεδιτερρανεο∀ 
Το γαραζ ειναι εξοπλισµενο µε 7 θεσεις αυτοκινητων εκ των οποιων 5 ειναι στη διαθεση της  
Τεχα δελ Μεδιτερρανεο και 2 στη διαθεση του περιφερειακου συµβουλιου. 
Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο διαθετει ενα τηλεφωνικο δικτυο και ∀αχχουντ∀ για τα Ε−µαιλ,τα επισηµα η αυτα
 που ειναι στη διαθεση των οργανισµων που λειτουργουν: 
 
 
     
 
 
 
           ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ  ∀ΑΧΧΟΥΝΤ∀ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Ε−ΜΑΙ 
Λ  
 
 

15 συµπεριλαµβανεται η ΩΣ η οποια ειναι συνδεδεµενη στο σχαννερ στο οποιο εκτελειται η απουλοποιηση  
των τοµων των επιστηµωνικων περιοδικων 
16 Τα Server εινα αφειερωµενα : 
στη χρηση του internet και στην λειτουργια του δικτυου του web site BCR του γραφειου της Biblioteca & 
documentazione,του διαχειριστικου software Sebina Produx και του OPAC  της Teca del Mediterraneo, 
στη διανοµη του ιντρανετ της Τεχα δελ Μεδιτερρανεο των Χ∆/∆ς∆−ΡΟΜ που περιεχουν τα ψηφιακα  
∀φυλλ τεξτ∀ µερικων επισηµων περιοδικων (συστηµα ∀Τατοο∀), 
−στη διαχειρηση της λειτουργιας προξψ ηττπ/φτπ µε το ∀τραφιχ.σηαπινγ∀. 
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∆ιευθυνση 0805402788 
ω.µοργεσε≅βχρ.πυγλια.ιτ 

Χωρος συνελευσεων 
και µεγαλων εργων 
(αιθουσα ∀Ματυτινυµ∀) 

0805402784 

Γραµµατεια διευθυνσης 0805402787 
σεγρετερια≅βχρ.πυγλια.ιτ 

φαξ 0805402775(∗) 

Ιστιτουτο της Απουλιας  
για την ιστορια του  
αντιφασισµου και της  
συγχρονης Ιταλιας(ΙΠΣΑΙΧ) 

0805402712 
ιπσαιχ≅βχρ.πυγλια.ιτ 

∆ατα−βασε, 
Reference,περιοδικα, 
γκρι λογοτεχνια 

080 540 27 10 
banchedati@bcr.pug 
lia.it 
riviste@bcr.puglia.it 

Γραµµατεια Πιαζζα Ευροπα & Με 
διτερρανεο  

080 540 27 14  
πεµ≅βχρ.πυγλια.ιτ 

προσωπικο του ελληνοιταλικου  
προγραµµατος 
Αρχη.Τραϖ.Σπεττ. 

0805402759 αρχητραϖσπ 

εττ≅βχρ.πυγλια.ιτ 

Γραµµατεια προγραµµατος 
�Απυλια−Χηι σιαµο δαϖϖερο� 

080 540 27 14 
προγεττι≅βχρ.πυγλια.ιτ 

∆οχυµεντ ∆ελιϖερψ των  
περιοδικων και της γκρι  
λογοτεχνιας 

080 540 27 16 
ριϖιστε≅βχρ.πυγλια. 
ιτ 

τοποθεσια οργανωσης 
 �Βιβλιοτεχα� 

080 540 27 74  
τεχαµεδιτερρανεο≅βχρ.πυγλ 
ια.ιτ 

διδακτικη αιθουσα µυλτιµεδια 
 (�Πριµα Λυξ�) 

080 540 27 89 

τοποθεσια οργανωσης 
�Χοµυνιχαζιονε� 

080 540 27 15 
χοµυνιχαζιονε≅βχρ.πυγλια.ιτ 

Συνεταιρισµος�Νινιϖε� 080 540 27 11 

Ψηφιοποιηση των 
 �Ωεβζινε� 

080 540 27 73 
ωεβζινε≅βχρ.πυγλια.ιτ 

Ωεβµαστερ 
 

ωεβµαστερ≅βχρ.πυγλια.ιτ 
σϖιλυπποωεβ≅βχρ.π 
υγλια.ιτ 

Περιοδικα 080 540 27 85 συνεταιρισµος  �Ιριδε� 080 540 27 16 

Ινφοποιντ τουΧ.Ρ. 080 540 27 72 
ινφοποιντ≅βχρ.πυγλια.ιτ 

Ευροπε ∆ιρεχτ Απουλια 080 540 27 86 
ευροπεδιρεχτ≅βχρ.πυγλια.ι 

τ 
 
Θεση του �ρεφερενχε� 

 
080 540 27 70 
βιβλιοτεχα≅βχρ.πυγλια.ιτ 

 
ευροµεσογειακος  δοκος 
ϑ. Μοννετ 

 
080 540 27 59  
ινφο≅πολοευροµεδιτ 
ερρανεο.ιτ 

∆ιαχειρηση των περιοδικων  080 540 27 16 
σερϖιζι≅βχρ.πυγλια.ιτ 

οµαδα ιταλο−αλβανικου  
προγραµµατος 

080 540 27 59  
βιβλιοδοχινν≅βχρ.πυγλ 

ια.ιτ 
ευροµεσογειακο κεντρο βιοφιλων 
 (ΧΕΜΧΒ) 

080 540 27 71 
χεντροβιοφιλο≅βχρ.πυγλια.ιτ 

εταιρια �Αµιχι δι Τεχα δελ Μεδιτ 
ερρανεο� 

 080 540 27 16 
αµιχι.τεχαµεδιτερρα 
νεο≅βχρ.πυγλια.ιτ 

λειτουργεια ∆οχυµεντ ∆ελιϖερψ  
των µονογραφειων 

080 540 27 11 
δελιϖερψ≅βχρ.πυγλια.ιτ 

ΑΙΒ/Πυγλια ιταλικος 
 συναιτερισµος βιβλιοθηκϖν  

080 540 2770 
αιβπυγλια≅βχρ.πυγλ 
ια.ιτ 

 (∗)=ειναι επισης Φαξ 
 
 
 
Το συνθηµα της Τεχα δελ Μεδιτερρανεο ειναι: ∀Η ΓΝΩΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ∀  και σηµαινει  
πως η εκτελεση του καθηκοντος που  αποδωθηκε στην στο αρχειοθετικο ιδρυµα µας,συνεισφερει 
στην κοινωνικη καλλιτερευση µεσω της καλλιτερευσης  της επιτηδειοτητας, των ικανοτητων και των  
ευκαιριων των ατοµων που επιφερει η γνωση. 17 
Το καθηµερινο ωραριο για το κοινο ειναι συνεχες επι 9,5 ωρες (απο τις 9:00 εως τις 18:30) παραµενοντας 
κλειστη το Σαββατο,τις αργιες και ολοκληρο το µηνα του Αυγουστου.Το ινφοποιντ παραµενει ανοιχτο 
µεχρι τις 18:00 και παραµενει κλειστο τα σαββατα,τις αργιες και το δευτερο δεκαπενθηµερο του αυγουστου. 
Η κατασταση των επισκεψεων επι τοπου,απο αποσταση η µεσω του Ωεβ σιτε παρατηρηται 
καθε τρεις µηνες στο Φλαση Ρεπορτ το οποιο µπορει να συµβουλευτει στον τοµεα ωεβ. 
Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο αρθροιζεται σε 5 βιβλιοθηκονοµικους τοµεις(οι οποιες αναγνωριζονται απο το  
Β=βιβλιοθηκη και ∆=αρχειοθετηση)οι οποιοι συγκεντρωνουν πηγες βιβλιων και αρχειων σε διαφορες  
µορφες (κυριως σε χαρτινη και ηλεκτρονικη µορφη): 

17 Το συνθηµα ειναι εµπνευσµενο απο το διδαγµα του Amartya  K. Sen, ηθικος φιλοσοφος µε βραβειο Nobel 
για την οικονοµια.Επισης απο το αρθρο 3,2 του Ιταλιχου Συνταγµατος . 
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Τοµεας ∀ΒΜ∀ (Μονογραφιες και Μεγαλα εργα) 
Τοµεας ∀ΒΛ∀  (γκρι λογοτεχνια) 18 
Τοµεας ∀ΒΡ∀   (επιστηµονικα περιοδικα) 
Τοµεας ∀∆ΕΜ∀ (περιοδικα και εφηµεριδες) 
Τοµεας ∀∆Ε∀   (∆ατα−βασε επι τοπου η απο αποσταση). 
Σε αυτους του 5 τοµεις  απασχολουνται υπαλληλοι διαφορων προελευσεων: 
                          −υπαλληλοι της περιφερειας, 
                          −υπαλληλοι του συνεταιρισµου ∀Νινιϖε∀ και του ∀Ιριδε∀ 
                             − αυτονοµοι εθελοντες. 
Το βιογραφικο του διευθυντη της Τεχα δελ Μεδιτερρανεο ειναι δυνατον να συµβουλευτει στην  
διευθυνση ηττπ://ωωω.βχρ.πυγλια.ιτ/τδµ/διρεττορε.ητµ.  
Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο διαθετει επισης τις κυριοτερες επισηµες εφηµεριδες της κυβερνησεως,κωδικες 
και διαφορες επετηριδες,µεγαλα εργα,λεξικα,εγκυκλοπαιδιες.Ειναι ειδικευµενη επισης στα θεµατικα 
προφιλ σχετικα µε τη δηµοσια διαχειρηση(διαχειρηση,δικαιο,δηµοσια οικονοµια,οργανωση 
και µαναγεµεντ,δηµοσια πολιτικη,πολιτολογια,πολιτιστικα κ.τ.λ.). 
Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο εφαρµοζει 2 ειδικα αρχεια  που µπορουν να συµβουλευτουν και ον−λινε 
αφιερωµενα στο: 
                              −∀Αττραϖερσο λο σπετταχολο∀(δια µεσω του θεαµατος) 
                              − ∀Νεω Πυβλιχ Μαναγεµεντ∀ 
Το διαθεσιµο υλικο ειναι καταλογισµενο σε ηλεκτρονικη µορφη µπορει να συµβουλευτει στον γενικο  
ψηφιακο καταλογο (ΟΠΑΧ) οπου παρακολουθειται και ελεγχεται καθε τρεις µηνες στο Φλαση Ρεπορτ 
που βρισκεται στον τοµεα ωεβ. 
Για την εφαρµογη των βιβλιο−αρχειοθετικων πηγων,η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο αναπτυσσει  µια 
συστηµατικη λειτουργια: 
     −αγορες των νεοτερων µε µηνιαια παραλαβη 
     −αγορες που πραγµατοποιουνται µεσω επιλογης απο ψηφιακες λιστες και δελτια σε χαρτνη µορφη 
     −αγορες µε βαση τα δελτια που περιεχουν  τις αιτησεις των επισκεπτων 
     −αγορες απο παρεγγελια η απο δωρεα η ανταλλαγη 
Οι λειτουργειες  των ∀δατα εντρψ∀ και ∀ινφορµατιον ρετριεϖαλ∀ βασιζονται σε ενα ισχυρο 
σοφτωαρε για τη διαχειρηση,το οποιο ειναι πρωτο στην κατηγορια του. 
∆υο πληροφοριακοι σταθµοι τοποθετηµενοι στην αιθουσα ∀Πριµα λυξ∀ ειναι  προικισµενοι µε  
ειδικες περιφερειες ετσι ωστε να διευκολυνουν τη χρηση στα ατοµα που πασχουν απο σοβαρα προβληµατα 
ορασης (οπτικη αναγνωριση,φωνητικη συνθεση,µεγεθυντηρας). 
Οι λειτουργιες του ∀δατα εντρψ∀ εφαρµοζονται µεσω του βασικου καθηµερινου και συστηµατικου ψηφιακ 
ου 
καταλογισµου 19  (δελτιο που περιεχει τους καταλογους,συµφατικο µε τις κατευθυντηριες οδηγιες του ΡΙΧΑ 
και τα διεθνη προτυπα ΙΣΒ∆) και µεσω του προηγµενου καταλογισµου 20 (σε καθε αρχειο απονεµονται 
οι οροι του ∀Τηεσαυρυσ∀ της περιφερειας της Τοσκανης). 
Τα αρχεια που ειναι καταλογισµενα σε ηλεκτρονικη µορφη,µπορουν να συµβουλευτουν και ον λινε: 
     − ο ψηφιακος καταλογος (ΟΠΑΧ),υποστηριγµενος απο µια µηχανη ευρεσης που επιτρεπει την 
        αναζητηση  µε το ονοµα.τον τιτλο, ορο του ∀Τηεσαυρυσ∀, λεξη−κλειδι,ταξινοµηση 21 
     − οι ψηφιακοι κατλογοι των τοµεων που σχετιζονται µε:περιοδικα(κλειστων η ανοιχτων πηγων) 
        και εφηµεριδες,ηλεκτρονικες πηγες (ΕΡ) 22 . 

18 Σε αυτον τον τοµεα ειναι συγκεντρωµενες  εκτος των αλλων και οι συνελευσεις του περιφερειακου συµβου 
λιου της Απουλιας. 
19 Μπορει να υποθει και σαν τυπικος καταλογισµος. 
20 Μπορει να υποθει και σαν σηµασιολογικος καταλογισµος 
21 Το OPAC ειναι συνδεδεµενο µε το Ιταλικο Metaopac Azalai (MAI),βιβλιοθηκες των περιφερειακϖν  
συµβουλιων(προς το παρον περνουν µερος  10 βιβλιοθηκες).µπορεις να συµβουλευτεις το λινκ: 
http://www.parlamentiregionali.it/biblioteche/maicr.htm. 
22 Αυτοι οι καταλογοι των τοµεων δεν µπορουν να υποστηρηχθουν απο την µηχανη ευρεσης. Επισης η 
εκδοση τους γινεται καθε τεσσερις µηνες σε χαρτινη µορφη και τοποθετουνται στην αιθουσα “Meridies”. 
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Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο διαθετει µια εσωτερικη δυκτιακη συνδεση στο Ιντερνετ  τεχνολογιας Η∆ΣΛ 
µε ταχυτητα 8 Μβ/σ µε ρουτερ και συνδεση µε ενα ισχυρο φιρεωαλλ που εγγυειται ασφαλεια. 
Οι ενεργοι τοµεις ωεβ της Τεχα δελ Μεδιτερρανεο στο ωεβσιτε  ωωω.βχρ.πυγλια.ιτ , επιτρεπουν 
την συµβουλη των ειδησεων,των διαφορων αρχειων που αφορουν το µαναγεµεντ,τον γενικο καταλογο  
ΟΠΑΧ ,τους ψηφιακους καταλογους των τοµεων, τις ερευνες των αναλυτικων τιτλων που περιεχονται 
σε µια λιστα πολυαριθµων επιστηµονικων περιοδικων  επιλεγµενα απο τα υιοθετηµενα,τις 5 εκδοσεις 
∀ωεβζινε∀,τα κειµενα των ενεργων ∀παρτνερσηιπ∀,των πραξεων των συνεδριασεων και των  
εκπαιδευτικων σεµιναριων,διαφορες  απεικονησεις,λογιστικες πληροφοριες,ολες τις δραστηριοτητες 
και τα αρχεια της ∀Πιαζζα Ευροπα ε Μεδιτερρανεο∀ 23 
Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο συµµετεχει στο προγραµµα εφαρµογης του ΑΧΝΠ (Κοινο Εθνικο Αρχειο  
Περιοδικων) και στα συνεταιριστικα προγραµµατα  νετωορκ ΝΙΛ∆Ε 
Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο ειναι µετοχος της ∀ΕΣΣΠΕΡ∀ ο οποιος ενεργοποιηθηκε απο το ελευθερο  
πανεπιστηµιο του Καρλο Καττανεο της Καστελλαντζα,επισης συµµετεχει στα προγγραµµατα  
της οµοσπονδιας των βιβλιοθηκων σχετικα µε την εξονυχιση  τους δανεισµους των νοµικων περιοδικων 
και κοινωνικων επιστηµων. 
Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο προβιβαζει πολιτιστικα γεγονοτα που αφορουν διαφορα θεµατα. Καθε χρονο  
οργανωνει ενα ωορκσηοπ σχετικο µε την επικαιρη βιβλιοθηκονοµια ανοιχτο στο κοινο,επισης  
µια επιδειξη των νεων εκδοσεων που αφορουν τη δηµιουργηκοτητα της Απουλιας στον τοµεα των 
συγγραµµατων και των εκδοσεων,επονοµασµενη [∀Περκορσι ιντεντιταρι∀Η Απουλια  γραφει ,εκδιδει και  
µιλαει για την ιδια]. 
Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο διευθυνει και εκδιδει  στο ωωω 6° ηλεκτρονικα θεµατικα δελτια (∀Ωεβζινε∀),  
των οποιων οι βιβλιοθηκονοµικεςπηγες εχουν υποστει αναλυση στα επιλεγµενα θεµατα. 
Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο πραγµατοποιει εκπαιδευτικα προγραµµατα και επαγγελµατικο εκσυγχρονισµο 
µε την βοηθεια των πηγων που προσφερει το ΩΩΩ συγκεκριµενα του περιφερειακου συµβουλειου  
της Απουλιας,της µουλτιµεδιατικης βιβλιοθηκης ε απο την Ε.Ε, µε ελευθερη και δωρεαν παρακολουθηση  
και επισκεψη των πολιτων,των υπαλληλων των τοπικων αρχων,αλλων βιβλιοθηκων και αρχειοθετικων  
κεντρων,σχολικων υπαλληλων,µε σκοπο την αναπτυξη,την εξελιξη και την προωθηση της  
∀βιβλιο−γραπηιχινστρυχτιον∀,πραγµατοποιει επισης µια συστηµατικη  
δραστηριοτητα ∀τραινινγ∀  για τους φοιτητες των πανεπιστηµιων και για αυτους που συµµετεχουν 
σε προγραµµατα επαγγελµατικης καταρτισης. 
Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο συµµετεχει ως ∀Παρτνερ Λεαδερ∀ στο ευρωπαικο προγραµµα 
 ∀Ιντερεγγ ΙΙΙ Ιταλια − Αλβανια ∀ και ∀ιντερεγγ ΙΙΙ Ιταλια−Ελλαδα∀ µε ιδιοκτητα προγραµµατα που επιφερο 
υν 
 τον τελικο στοχο  
της αναπτυξης των πληροφοριακων δυνατοτητων των βιβλιοθηκων,των αρχειοθετικων κεντρων, 
ενεργοποιωντας τις ανταλλαγες των εµπειριων οσον αφορα τις ∀καλες πραξεις∀ . 
 
Η διαχειρηση της Τεχα δελ Μεδιτερρανεο βασιζεται : 
−     σε ενα ∀εκτελεστικο σχεδιο διαχειρισης ∀ (ΠΕΓ), που εγκρινεται ετησιος απο το γραφειο της  
       προεδρειας της περιφερειας και περιεχει τον προγραµµατισµο του προυπολογισµου των ενεργειων 
−     ενα ∀διευθυντικο τεκµηριο∀ που πηγαζει απο το ∀φορεχαστ∀ η το ∀ουτλοοκ∀,επεξεργαζεται καθε 
       τρεις µηνες απο την διεθυνση της Τεχα δελ Μεδιτερρανεο και περιεχει τις πιο σηµαντικες ενεργειες  
       για την λειτουργεια του ΠΕΓ και αλλα εγγραφα σε µια ενδειξη µε τις εκαστοτε προτεραιοτητες. 
−     ενα ∀Σχεδιαγραµµα αγαθων∀ ,εγχειριδιο το οποιο επεξεργαζεται ετησιος απο την διευθυνση  
       της Τεχα δελ Μεδιτερρανεο,περιεχει διαφορες πληροφοριες,οδηγιες επανω στη χρηση των αγαθων 
       (εµπορευµατα και λειτουργειες),επανω στις  ηθικες υποχρεωσεις και στις τιµες 
−     ενα ∀Φλαση ρεπορτ∀ που επεξεργαζεται καθε  τρεις µηνες απο την διευθυνση της  

23 Το website ενεργοποιηθηκαι και διαχειριζεται απο τον τοµεα της βιβλιοθηκης,του αρχειοθετικου  
κεντρου και του ιδρυµατος επικοινωνιων του περιφερειακου συµβουλιου µεσω της  επιβολης ∀ιν ουτσουρχι 
νγ∀. 
Η ∀Ηοµε παγε∀ του ωεβσιτε επιτρεπει την επιλογη της πλοηγησης σε τρεις τοµεις  οι οποιοι σχετιζονται   
µε τις τρεις διαχειρησεις  που αρθροιζεται ο Τοµεας Τεχα:η διαχειρηση της Βιβλιοθηκης µυλτιµεδια & κεντ 
ρο αρχειοθετησης ,η διαχειρηση της Πιαζζα Ευροπα & Μεδιτερρανεο,η διαχειρηση του ιδρυµατος των  
επικοινωνιων.Η διευθυνση ωεβ της ηοµε παγε ειναι:ηττπ://ωωω.βχρ.πυγλια.ιτ ενω οι διευθυνσεις ωεβ  
των τρειων τοµεων ειναι:  −ηττπ://ωωω.βχρ.πυγλια.ιτ/τδµ/ηοµε.ητµ 
                                                   −ηττπ://ωωω.βχρ.πυγλια.ιτ/πεµ/ηοµε.ητµ  
                                                   −ηττπ://ωωω.βχρ.πυγλια.ιτ/χοµ/ηοµε.ητµ
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       Τεχα δελ Μεδιτερρανεο  και περιεχει την καταγραφη των ελεγχων ολων των κυριων δραστηριοτητων 
        και  ολων των επισκεψεων. 
−     µια ∀αναφορα επανω στη διαχειριση∀ που επεξεργαζεται µια φορα το χρονο απο την διευθυνση 
       της Τεχα δελ Μεδιτερρανεο και περιεχει την παρακολουθηση των προφιλ των προσφεροµενων 
       αγαθων και των πηγων(πρωτο µερος),επισης τον καταλογισµο των επισκεπτων επι τοπου και   
       αυτων απο αποσταση (δευτερο µερος) 24 
−     ενα  ∀Ταβλεαυ δε βορδ∀ δατα βασε που ανανεωνεται  επι µονιµου βασεως απο την γραµµατεια  
       της διευθυνσεως της Τεχα δελ Μεδιτερρανεο και περιεχει την αποτυπωση των αποθεµατων και  
       την οικονοµικη ροη,ητε αυτη ειναι σε µετρητα ,ητε ειναι ενδεχοµενη  η συνεχης βραχυπροθεσµη 
       η µακροπροθεσµη 25 . 
−     µια ∀διασκεψη επανω στον ελεγχο της διαχειρησης∀  ,∀βραινστορµινγ∀  το οποιο δεν ειναι αλλο απο τ 
ην  
       διασκεψη µε σκοπο την ανταλλαγη ιδεων,το οποιο πραγµατοποιηθηκαι αποκλειστικα για την  
       παρακολουθηση της διαχειρησης  και για την καλλιτερευση των σταθερων ποσοτητων των  
       ενεργων λειτουργιων,η ΧΧΓ συγκεντρωνται καθε τρεις µηνες αµεσως µετα την εκδοση του  
       Φλαση ρεπορτ.  
Οσα ειπωθηκαν χαρακτιριζουν το συστηµα της προσοψης και της αυτοαναλυσης (Σ.π&α) που  
λειτουργει εντος της Τεχα δελ Μεδιτερρανεο. Εκτος του  ∀Ταβλεαυ δε βορδ∀ ολα τα εγγραφα και αρχεια   
µπορουν να συµβουλευτουν στους τοµεις ΩΕΒ της Τεχα δελ Μεδιτερρανεο. 
Ειδικα τα οργανα που υποστηριζουν το συστηµα του ∀Τοταλ Θυαλιτψ Μαναγεµεντ∀ το οποιο ειναι  
εφαρµοσµενο απο την Τεχα δελ Μεδιτερρανεο αποτελουνται απο: 
−      Το  Σχεδιαγραµµα των αγαθων 
−      δελτια ∀Ωορκφλοω∀ σχετικα µε τα κυριοτερα προσφεροµενα αγαθα    
−      τη διασκεψη επανω στον ελεχγο της διαχειρησης. 
Για τις αναγκες της ινφο−τηλεµατικης διατηρησης,η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο επωφελειται της συντηρησης 
∀ουτσουρσνγ∀ που πραγµατοποιηται απο την συνεργαζοµενη 
εταιρια ∀Τεχνοπολισ Νοϖυσ Ορτυσ∀ και για τις βιβλιοθηκονοµικες της αναγκες επωφελειται   
καθηµερινα ∀ουτσουρχινγ∀ απο την συντηρηση που πραγµατοποιηται απο τον  
συνεταιρισµους ∀Νινιϖε∀ και ∀Ιριδε∀ . 
Ο προγραµµατισµος και  η εφαρµογη της ασφαλειας ∀σεχυτιτψ∀ των ινφο−τηλεµατικων συσκευων  
εχει εµπιστευτει ∀ουτσουρχινγ∀ στην συνεργαζοµενη εταιρια  ∀Τεχνοπολισ Νοϖυσ Ορτυσ∀ 
και των οποιων η απασχοληση αφορα: 
α)    τα ανα περιοδους ∀βαχκυπ∀ σε ταινια η οποια στη συνεχεια αποθηκευεται στα σερβερ 
β)     τις αµυντικες πραξεις προς τους πληροφοριακους ιους 
γ)     την ρυθµιση της χρησης επανω στους ΩΣ του ιντρανετ µεσω ενος ∀προξψ σερϖερ∀ 
 
Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο απο το 1997 φιλοξενει εντος της εδρας της  το Ιστιτουτο της Απουλιας για την  
ιστορια εναντια του φασισµου και της συγχρονης Ιταλιας (ΙΠΣΑΙΧ), ετσι ωστε  να επιτρεψει την  
ισχυροποιηση και στην συνεχεια τον εµπλουτισµο της ηδη αξιεπαινης συλλογης ιστορικων και  
τα οσα αφορουν τον νοτο αρχεια της,επισης αλλες δραστηριοτητες µελετης και την προαγογη της 
 κουλτουρας και της διατριβης. 
Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο φιλοξενει τις ενεργους εδρες  �Ευροπε ∆ιρεχτ Πυγλια�, Ι∆Ο − Ιντερνατιοναλ ∆εϖε 
λοπµεντ Οργανιζατιον, ΑΙΒ/Απουλια,τον Ευροµεσογειακο δοκο �ϑ.Μοννετ�, τον Συνεταιρισµο 
�Αττραϖερσο λο Σπετταχολο�(διαµεσου του θεαµατος), ΧΕΜΧΒ. 
.Με σκοπο την ενωση για την αλληλοβοηθεια ,η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο ειναι επισης ενεργο κεντρο  
πρωτοκολλων συµφωνιων που υπογραφτηκαν µε αλλους οργανισµους. 
Επισης η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο ειναι εδρα των δραστηριοτητων αυτων που παιρνουν αυτονοµα  
µερος σε προγραµµατα επαγγελµατικης καταρτισης συµµετεχοντας στις βιβλιοθηκονοµικες  
δραστηριοτητες µε βαση  διακανονισµενα προγραµµατα. 
Η Τεχα δελ Μεδιτερρανεο ειναι επισης εδρα του ινφοποιντ του περιφερειακου συµβουλιου της Απουλιας. 

24 Απο το 1999 η Teca del Mediterraneo 
εκτελει συστηµατικα την αναλυση των προφιλ των επισκεπτων της µεσω ειδικων ελεγχοµενων συστηµτων  
µαρκετινγ,ολα σε ηλεκτρονικη µορφη. 
25 H TdB  συγκροτει προς υλοποιηση ενα εγγραφο του “Datawarehouse” εντος της Teca del Mediterraneo.


