REGULAMENTO DA BIBLIOTECA DA EMBAIXADA DE PORTUGAL EM ATENAS

A Embaixada de Portugal em Atenas tem o prazer de anunciar que colocou
ao dispor dos falantes de português residentes na Grécia a Biblioteca
Ulisseia, para que estes possam ler, consultar e requisitar livros de alguns
dos maiores autores portugueses e estrangeiros de diversas áreas.
• O catálogo da Biblioteca estará disponível a partir do acesso do
seguinte link: https://www.libib.com/u/bibliotecaulisseia
• Todos os livros existentes na Biblioteca estão referidos neste website
e só será possibilitada a requisição daqueles que estejam numerados
• No website é apenas possível visualizar a capa, título e secção à qual
os livros pertencem.
• Para requisitar os livros será necessária a deslocação física à Secção
Consular da Embaixada.
• Pelo website também não é possível conferir se um livro está já
requisitado ou não, nesse sentido, um potencial leitor que queira
obter essa informação, pode ligar para o número da Secção Consular
durante o horário de funcionamento da Biblioteca, ou deslocar-se
diretamente à mesma.

Horário de funcionamento da Biblioteca
• Terças e quintas-feiras: das 11h às 17 h

Regras de requisição:
• Para requisitar o livro o leitor terá que preencher uma ficha de
inscrição com os seus dados pessoais diretamente na Embaixada,
com a identificação do respetivo livro escolhido, incluindo o seu
número e a categoria a que pertence;

• Terá também de deixar uma caução no valor simbólico de 10 euros,
que será devolvida aquando do retorno, por parte do leitor, do livro à
Embaixada;
• Estes 10 euros têm o propósito de criar uma lógica de reciprocidade
neste processo, sendo que o leitor se decidir após ler um primeiro
livro, ler um segundo ou um terceiro, esta quantia fica na posse da
Embaixada, sendo devolvida quando acabar esse período de
requisição, caso o leitor não queira requisitar outro livro;
• A caução não será devolvida em caso de dano irreparável, não
devolução propositada ou perda do livro por parte do leitor;
• O prazo máximo de requisição de um livro é cerca de um mês, sendo
que no dia imediatamente a seguir à completação desse prazo, ou no
horário de atendimento mais próximo, o leitor deve entregar o livro
diretamente na Secção Consular da Embaixada de Portugal em
Atenas.

