ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η βηβιηνζήθε ιεηηνπξγεί γηα ην θνηλό από ηηο 9:30 π.κ. έωο 15:30κ.κ.
ΦΡΗΣΤΕΣ
Η βηβιηνζήθε έρεη ωο ζηόρν ηελ εμππεξέηεζε όιωλ ηωλ καζεηώλ, ηωλ γνληώλ θαζώο θαη
όινπ ηνπ πξνζωπηθνύ ηωλ Εθπαηδεπηεξίωλ.
Οη γνλείο κπνξνύλ λα πξνζέξρνληαη ζην ρώξν ηεο βηβιηνζήθεο κε παξνπζίαζε ηεο θάξηαο
γνλέα πνπ δηαζέηνπλ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
1. Τα κέιε έρνπλ δηθαίωκα ρξήζεο ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ πιηθνύ ηεο βηβιηνζήθεο. Υπάξρεη
αλνηρηή πξόζβαζε ζηε ζπιινγή. Οη ρξήζηεο κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ κόλνη ηνπο ην
πιηθό πνπ ηνπο ελδηαθέξεη είηε ζηα ξάθηα είηε κέζω εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο Η/Υ κε ηε
βνήζεηα ηεο ππεπζύλνπ ηεο βηβιηνζήθεο.
2. Σε όινπο ηνπο ρώξνπο ηεο βηβιηνζήθεο νη ρξήζηεο ηεξνύλ εζπρία.
3. Δελ επηηξέπνληαη ην θάπληζκα, θαη θάζε είδνπο θαγεηό θαη πνηό.
4. Τν πιηθό ηεο ζπιινγήο δηαηίζεηαη ζηα κέιε γηα δηάβαζκα ζην αλαγλωζηήξην
(εζωηεξηθόο δαλεηζκόο) ή δηάβαζκα ζην ζπίηη (εμωηεξηθόο δαλεηζκόο).
5. Η βηβιηνζήθε είλαη δαλεηζηηθή γηα όιν ην πιηθό ηεο εθηόο από ηηο εγθπθινπαίδεηεο, ηα
ιεμηθά, ηα πεξηνδηθά ηνπ ηξέρνληνο κήλα θαη ηα βηβιία ηνπ ηκήκαηνο Ι.Β. πνπ
δηαηίζεληαη κόλν γηα εζωηεξηθό δαλεηζκό.
6. Οη ρξήζηεο δελ επαλαηνπνζεηνύλ ηα βηβιία ζηα ξάθηα αιιά ηα επηζηξέθνπλ ζηε
βηβιηνζεθνλόκν.
7. Οη γνλείο κπνξνύλ λα δαλεηζηνύλ κέρξη 2 βηβιία γηα δηάζηεκα 15 εκεξώλ. Τα κέιε
έρνπλ ην δηθαίωκα αλαλέωζεο ηνπ δαλεηζκέλνπ πιηθνύ, κηα θνξά κε ηελ πξνϋπόζεζε
όηη δελ έρεη δεηεζεί ην ζπγθεθξηκέλν πιηθό από άιιν ρξήζηε. Ο δαλεηδόκελνο πνπ
επηζηξέθεη δαλεηζκέλν πιηθό κπνξεί λα ην δαλεηζηεί μαλά κεηά από κηα εβδνκάδα.
8. Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηα βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηνύλ. Υπνγξακκίζεηο ή
ζεκεηώζεηο ζηα βηβιία δελ επηηξέπνληαη. Τν κέινο πνπ ράλεη ή θαηαζηξέθεη ην πιηθό
ππνρξενύηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη.
9. Όινη νη ρξήζηεο πνπ είλαη ρξεωκέλνη κε ιεμηπξόζεζκν πιηθό δελ έρνπλ δηθαίωκα
άιινπ δαλεηζκνύ.
10. Ο ρξήζηεο δελ κπνξεί λα δαλείζεη ζε άιινλ ην βηβιίν πνπ έρεη ν ίδηνο ρξεωζεί.
11. Δελ επηηξέπεηαη ε εμαγωγή πιηθνύ, αλ δελ έρεη πεξάζεη πξώηα από ηε δηαδηθαζία
δαλεηζκνύ. Καηά ηελ έμνδν γίλεηαη έιεγρνο γηα θάζε πιηθό πνπ απνκαθξύλεηαη από ηε
βηβιηνζήθε. Ο έιεγρνο απηόο είλαη ππνρξεωηηθόο γηα όινπο ρωξίο εμαηξέζεηο.
12. Ο δαλεηζκόο ζα γίλεηαη άκεζα θαη κόλν ζην ρώξν ηεο βηβιηνζήθεο κε ηελ επίδεημε ηεο
θάξηαο καζεηή (Doukas id card).
Η Βηβιηνζεθνλόκνο
Σηαπξνύια Κνιηνπνύινπ

