ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ
Η Νοσοκομειακή Βιβλιοθήκη – Υπηρεσία Πληροφόρησης «Αλεξάκη Σπυριδούλα»
έχει ως κύριο μέλημα την κάλυψη των επιστημονικών και εκπαιδευτικών αναγκών
του Ιατρικού, Νοσηλευτικού, Διοικητικού και λοιπού προσωπικού του Νοσοκομείου,
καθώς και όλων όσων ενδιαφέρονται για πληροφορίες σχετικές με Θέματα Υγείας
όπως φοιτητές, σπουδαστές, ειδικευόμενοι κ.α. Ως εκ τούτου οι υπηρεσίες που
παρέχονται οφείλεται να ανταποκρίνονται σε αυτό τον στόχο.
Κατάλογος ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης
Στην Βιβλιοθήκη λειτουργεί κατάλογος ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης, ο
οποίος περιλαμβάνει την ελεύθερη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά που
αφορούν όλους τους τομείς της υγείας και απευθύνονται στο Ιατρικό και
Νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και σε φοιτητές, σπουδαστές, ειδικευόμενους κ.α.
Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά παρέχεται δωρεάν στο κοινό μέσω της
συνεργασίας που έχει αναπτύξει το Γ.Ν. Κέρκυρας με τον Σύνδεσμο Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Hellenic Academic Libraries LINK).
Εκπαίδευση χρηστών στην αναζήτηση και χρήση ηλεκτρονικών πηγών και
ηλεκτρονικού καταλόγου
Η ενσωμάτωση και η χρήση νέων τεχνολογιών, καθώς και η απόκτηση νέων πηγών
και μεθόδων πληροφόρησης αποτελεί πάγια πολιτική της Βιβλιοθήκης, η οποία
απαιτεί και την κατάλληλη εκπαίδευση των χρηστών προκειμένου να καθίσταται
δυνατό να επωφεληθούν από τις διαθέσιμες πηγές και υπηρεσίες. Στην Βιβλιοθήκη
παρέχεται υπηρεσία εκπαίδευσης των χρηστών στην χρήση του ηλεκτρονικού
καταλόγου για την αναζήτηση τεκμηρίων, καθώς και εκπαίδευση στην αναζήτηση
ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης.
Μεμονωμένοι χρήστες ή ακόμα και ομάδες χρηστών μπορούν να ζητήσουν την
οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων μετά από συνεννόηση με τον Βιβλιοθηκονόμο
ή το αρμόδιο ορισμένο από το Γ.Ν. Κέρκυρας προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Τα
σεμινάρια πραγματοποιούνται στον χώρο της Βιβλιοθήκης.
Αναγνωστήριο
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει θέσεις ανάγνωσης, νησίδες υπολογιστών, καθώς και
υπολογιστές για χρήση από το κοινό. Επίσης διατίθεται ασύρματη και ενσύρματη
πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλα τα μέλη της και για επισκέπτες που θέλουν να
χρησιμοποιήσουν τη Βιβλιοθήκη. Μέσω του δικτύου της Βιβλιοθήκης παρέχεται
πρόσβαση στην Heal-LINK. Το ωράριο λειτουργίας τους περιγράφεται στην
ιστοσελίδα Βιβλιοθήκης.

Ηλεκτρονικός κατάλογος
Με τον ηλεκτρονικός κατάλογο της Βιβλιοθήκης παρέχεται η δυνατότητα για εξ’
αποστάσεως αναζήτησης των τεκμηρίων που περιλαμβάνονται στις συλλογές. Ο κατάλογος
βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση gnkerkyras.openabekt.gr.

