ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
1.
Τα μέλη έχουν δικαίωμα χρήσης του χώρου και του υλικού της βιβλιοθήκης. Υπάρχει ανοικτή πρόσβαση στη συλλογή. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι
τους το υλικό που τους ενδιαφέρει είτε στα ράφια, είτε μέσω του συνδέσμου που υπάρχει
στην ιστοσελίδα του σχολείου.
2.
Ο δανεισμός γίνεται μόνο στα μέλη, μαθητές του σχολείου μας και εκπαιδευτικούς.
3.
Οι χρήστες αφήνουν υποχρεωτικά τις τσάντες και τα μπουφάν τους στην αίθουσά
τους ή , σε περίπτωση που έχουν σχολάσει, στο χώρο εισόδου.
4.
Δεν επιτρέπεται να φέρετε στο χώρο της βιβλιοθήκης κάθε είδους φαγητό ή ποτό.
5.
Τα μέλη τηρούν ησυχία.
6.
Το υλικό της συλλογής διατίθεται στα μέλη για διάβασμα στο χώρο της βιβλιοθήκης, όταν η αίθουσα είναι διαθέσιμη (εσωτερικός δανεισμός) , ή διάβασμα στο σπίτι (εξωτερικός δανεισμός).
7.
Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για όλο το υλικό της εκτός από τα εγκυκλοπαιδικά ,
τα λεξικά, και τις πολύ ακριβές εκδόσεις, που δίνονται μόνο για εσωτερικό δανεισμό.
8.
Οι χρήστες δεν επανατοποθετούν στα ράφια τα βιβλία αλλά τα αφήνουν με τάξη
στην άκρη του τραπεζιού ή σε χώρο που τους υποδεικνύει ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης.
9.
Όλα τα μέλη μπορούν να δανειστούν μέχρι ένα βιβλίο για διάστημα ενός μήνα. Αν
ο χρόνος δεν επαρκεί μπορούν να ζητήσουν ανανέωση του δανεισμού. Δικαιούνται μόνο
μία ανανέωση δανεισμού ανά βιβλίο.
10.
Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τα βιβλία που χρησιμοποιούν. Υπογραμμίσεις ή
σημειώσεις στα βιβλία δεν επιτρέπονται. Το μέλος που χάνει ή καταστρέφει υλικό υποχρεούται να το αντικαταστήσει.
11.
Αν κάποιος μαθητής παραβεί επανειλημμένα τον κανονισμό της βιβλιοθήκης χάνει
το δικαίωμα δανεισμού.
12.
Οι μαθητές δεν μπορούν να πάρουν Έλεγχο Προόδου ή Απολυτήριο αν δεν έχουν
επιστρέψει στη βιβλιοθήκη το δανεισμένο υλικό.
13.
Όλοι οι χρήστες που είναι χρεωμένοι με ληξιπρόθεσμο υλικό δεν έχουν δικαίωμα
άλλου δανεισμού.
14.
Το δανεισμένο υλικό δεν μεταφέρεται σε άλλο μέλος. Ο καθένας δανείζεται για τον
εαυτό του.
15.
Δεν επιτρέπεται να πάρει κάποιος βιβλίο απ’ τη βιβλιοθήκη αν δεν έχει περάσει
πρώτα απ’ τη διαδικασία δανεισμού.
16.
Δανεισμοί και επιστροφές βιβλίων πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη (κ. Σιπητάνος) και κάθε Παρασκευή (κ. Κωσταριδάκη)

Η Βιβλιοθήκη ανήκει σε όλους μας:
Γι’ αυτό και πρέπει να σεβόμαστε το χώρο και το υλικό της
και να το προστατεύουμε:
Σας περιμένουμε!
Με εκτίμηση
Οι υπεύθυνοι Δανειστικής Βιβλιοθήκης
Καλλιόπη Κωσταριδάκη
Κωνσταντίνος Σιπητάνος.
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