ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΡΟΣΤΠΟΤ Γ/ΙΟΤ ΑΝΑΒΡΤΣΩΝ

ΜΕΛΗ
Μέιε ηεο βηβιηνζήθεο απνηεινύλ όινη νη καζεηέο/-ηξηεο θαζώο θαη ην εθπαηδεπηηθό
θαη ινηπό πξνζσπηθό ηνπ Γπκλαζίνπ. Γηα λα γίλεη θάπνηνο κέινο, πξέπεη λα
απνδερηεί θαη λα ηεξεί ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
1. Τα κέιε έρνπλ δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ πιηθνύ ηεο βηβιηνζήθεο.
Υπάξρεη αλνηρηή πξόζβαζε ζηε ζπιινγή. Οη ρξήζηεο κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ην
πιηθό πνπ ηνπο ελδηαθέξεη είηε κόλνη ηνπο είηε κε ηε βνήζεηα ηνπ ππεύζπλνπ ηεο
βηβιηνζήθεο.
2. Ο δαλεηζκόο επηηξέπεηαη κόλν ζηα κέιε.
3. Οη ρξήζηεο αθήλνπλ ππνρξεσηηθά ηηο ηζάληεο θαη ηα κπνπθάλ ηνπο έμσ από ηε
βηβιηνζήθε θαηά ηελ είζνδό ηνπο ζε απηήλ.

4. Γελ επηηξέπνληαη ην θάπληζκα, θάζε είδνπο πνηό θαη θαγεηό.

5. Καηά
ηελ
παξακνλή
ηνπο
ζην
ρώξν
ηεο
βηβιηνζήθεο
εζπρία. Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ.

ηεξείηαη

6. Τν πιηθό ηεο ζπιινγήο δηαηίζεηαη ζηα κέιε γηα κειέηε/αλάγλσζε ζηε
βηβιηνζήθε (εζσηεξηθόο δαλεηζκόο) ή γηα δηάβαζκα ζην ζπίηη (εμσηεξηθόο
δαλεηζκόο).

7. Η βηβιηνζήθε είλαη δαλεηζηηθή γηα όιν ην πιηθό ηεο εθηόο από ηηο
εγθπθινπαίδεηεο, ηα ιεμηθά, θαη ηηο πνιύ αθξηβέο (π.ρ. ιεπθώκαηα) ή ζπάληεο
εθδόζεηο, πνπ δίλνληαη κόλν γηα εζσηεξηθό δαλεηζκό.

8. Μεηά ηελ αλάγλσζε (εζσηεξηθόο δαλεηζκόο) ηα βηβιία δελ επαλαηνπνζεηνύληαη
ζηα ξάθηα αιιά ηα κέιε ηα αθήλνπλ κε ηάμε ή ζηελ άθξε ηνπ ηξαπεδηνύ ή ζε
ρώξν πνπ ππνδεηθλύεηαη από ηνλ ππεύζπλν ηεο βηβιηνζήθεο.
9. Όια ηα κέιε κπνξνύλ λα δαλεηζηνύλ κέρξη δύν βηβιία ή/θαη δύν ηεύρε
πεξηνδηθώλ γηα δηάζηεκα δεθαπέληε εκεξώλ. Τα κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα
αλαλέσζεο ηνπ δαλεηζκέλνπ πιηθνύ, κία θνξά, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ έρεη
δεηεζεί ην ζπγθεθξηκέλν πιηθό από θάπνηνλ άιιν ελδηαθεξόκελν. Ο δαλεηδόκελνο
πνπ επηζηξέθεη δαλεηζκέλν πιηθό κπνξεί λα ην δαλεηζηεί μαλά κεηά από κηα
εβδνκάδα.
10. Γηα πιηθό πνπ είλαη δαλεηζκέλν κπνξεί λα γίλεη θξάηεζε. Κάζε κέινο κπνξεί λα
δεηήζεη λα θξαηεζνύλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ, αθόηνπ επηζηξαθνύλ, κέρξη δύν
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βηβιία, πεξηνδηθά θ.ι.π. Η θξάηεζε ηζρύεη γηα ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ
εκέξα πνπ ην κέινο εηδνπνηήζεθε όηη ην ζπγθεθξηκέλν πιηθό είλαη δηαζέζηκν.

11. Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηα βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηνύλ. Υπνγξακκίζεηο ή
ζεκεηώζεηο ζηα βηβιία δελ επηηξέπνληαη. Τν κέινο πνπ ράλεη ή θαηαζηξέθεη ή
θζείξεη πιηθό ππνρξενύηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη άκεζα.

12. Η ηδηόηεηα ηνπ κέινπο κπνξεί λα αλαζηαιεί κε απόθαζε ηνπ ππεύζπλνπ ηεο
βηβιηνζήθεο, αλ παξαβηαζηεί ν θαλνληζκόο.

13. Οη καζεηέο δελ κπνξνύλ λα πάξνπλ ελδεηθηηθό ή απνιπηήξην αλ δελ έρνπλ
επηζηξέςεη ζηε βηβιηνζήθε ην δαλεηζκέλν πιηθό.

14. Όινη νη ρξήζηεο πνπ είλαη ρξεσκέλνη κε ιεμηπξόζεζκν πιηθό δελ έρνπλ
δηθαίσκα άιινπ δαλεηζκνύ.

15. Τν θσηνηππηθό κεράλεκα ζηα γξαθεία ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ είλαη
δηαζέζηκν γηα ηα βηβιία ηεο βηβιηνζήθεο κόλν γηα ζρεηηθέο εξγαζίεο πνπ ην ζρνιείν
αλαζέηεη ζηνπο καζεηέο θαη κόλν εθόζνλ δελ είλαη απαζρνιεκέλν γηα θσηνηύπεζε
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ή θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο. Τν κέινο κπνξεί λα δαλεηζηεί έσο
δύν βηβιία, ηεύρε πεξηνδηθώλ θηι. γηα θσηνηύπεζε εληόο ηνπ εκεξήζηνπ ζρνιηθνύ
σξνιόγηνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ (8.15-14.10). Δγθπθινπαίδεηεο, ιεμηθά θαη
αθξηβέο ή ζπάληεο εθδόζεηο δελ θσηνηππνύληαη.

16. Γηα πιηθό πνπ είλαη δαλεηζκέλν κπνξεί λα γίλεη θξάηεζε. Κάζε κέινο κπνξεί λα
δεηήζεη λα θξαηεζνύλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ, αθόηνπ επηζηξαθνύλ, κέρξη δύν
βηβιία, πεξηνδηθά θ.ι.π. Η θξάηεζε ηζρύεη γηα ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ
εκέξα πνπ ην κέινο εηδνπνηήζεθε ηειεθσληθώο από ηε Βηβιηνζήθε όηη ην
ζπγθεθξηκέλν πιηθό είλαη δηαζέζηκν.

17. Τν δαλεηζκέλν πιηθό δελ κεηαθέξεηαη ζε άιιν κέινο. Ο θαζέλαο δαλείδεηαη γηα
ηνλ εαπηό ηνπ.

18. Γελ επηηξέπεηαη ε εμαγσγή πιηθνύ αλ δελ έρεη πεξάζεη από ηε δηαδηθαζία
δαλεηζκνύ. Καηά ηελ έμνδν γίλεηαη έιεγρνο γηα θάζε πιηθό πνπ απνκαθξύλεηαη από
ηε βηβιηνζήθε. Ο έιεγρνο απηόο είλαη ππνρξεσηηθόο γηα όινπο ρσξίο εμαίξεζε θαη
νη ρξήζηεο πξέπεη λα δείρλνπλ θαηαλόεζε, επγέλεηα θαη επαηζζεζία.
19. Με επαλεηιεκκέλε κε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ θαλνληζκώλ ην κέινο ράλεη ηελ
ηδηόηεηα ηνπ.

Σας περιμένοσμε.
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