
 

 

  

Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης 

του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου 



 

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της βιβλιοθήκης του 9ου Δημοτικού 
Σχολείου συντάχθηκε σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση (αριθμ. 
Πρωτοκ.Φ14/22511/Δ1/9-2-2018) (ΦΕΚ Β’688/28-02-2018) με θέμα: «Ίδρυση Δικτύου 
Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων». 
 
 Είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαιτερότητες του σχολείου μας, και μπορεί να 
ανανεωθεί όποτε οι συνθήκες το επιβάλλουν, με συναπόφαση του Συλλόγου 
Διδασκόντων και του/της Υπεύθυνου/ης της βιβλιοθήκης. 
 
 Ο κανονισμός αναρτάται στην αίθουσα της σχολικής βιβλιοθήκης σε 
εμφανές σημείο, στην ιστοσελίδα του σχολείου και αντίγραφο αυτού διατηρείται 
στο αρχείο της σχολικής μονάδας.  
 
 Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ.: 9η/4-11-2020 Πράξη του 
Συλλόγου Διδασκόντων. 
 
 
 
 
 
 

1. Δυνατότητα της πρόσβασης σε όλους τους μαθητές/τριες της σχολικής 
μονάδας στην πληροφόρηση κσι στον κόσμο των ιδεών. 
 

2. Ισότιμη πρόσβαση των χρηστών/μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών στα 
μέσα και τις πηγές πληροφόρησης και μάθησης. 
 

3. Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου. 
 

4. Η προώθηση της φιλαναγνωσίας. 
 

 
 

 
 

 Δικαίωμα χρήσης του χώρου και του υλικού της βιβλιοθήκης  έχουν όλοι οι 
μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εφόσον έχουν αποδεχθεί 
τον κανονισμό λειτουργίας. 

 Μέσα στον χώρο της βιβλιοθήκης τηρείται ησυχία. Δεν επιτρέπεται κανενός 
είδους φαγητό ή ποτό. Απαραίτητος είναι ο σεβασμός στο υλικό της 
βιβλιοθήκης(Η/Υ, έπιπλα, βιβλία, CD, DVD κ.λ.π.) 

 Τα μέλη αναζητούν τα βιβλία που τους ενδιαφέρουν στα ράφια μόνοι τους ή 
με τη βοήθεια του/της υπεύθυνου εκπαιδευτικού. 

Σκοπός της βιβλιοθήκης 

Γενικά 



 

 Τα βιβλία διατείθενται για διάβασμα στο σπίτι. Οι εγκυκλοπαίδειες, τα 
λεξικά, τα CD,DVD καθώς και τα σπάνια βιβλία(ή παλιές εκδόσεις) δίνονται 
μόνο για εσωτερικό δανεισμό. 

 Οι χρήστες/μέλη ΔΕΝ επανατοποθετούν τα βιβλία που επιστρέφουν στα 
ράφια αλλά τα αφήνουν σε ειδικό χώρο που υποδεικνύεται από τον/την 
υπεύθυνο της βιβλιοθήκης. 

 Όλα τα μέλη μπορούν να δανειστούν ΕΝΑ βιβλίο και είναι υποχρεωμένα να 
το επιστρέψουν μέσα σε διάστημα 15 ημερών ή μαις εβδομάδας. 

 Θα υπάρχει ειδική Λίστα Αναμονής Βιβλίου για όσους επιθυμούν βιβλία που 
προσωρινά δεν είναι διαθέσιμα επειδή τα έχει δανειστεί άλλο μέλλος. 

 Όσοι χρήστες είναι χρεωμένοι με ξηξιπρόθεσμα βιβλία ή δεν έχουν 
επιστρέψει το βιβλίο ΔΕΝ έχουν δικαίωμα άλλου δανεισμού. 

 Δεν επιτρέπεται εξαγωγή βιβλίου από τον χώρο της βιβλιοθήκης αν δεν έχει 
περάσει από η διαδικασία δανεισμού από τον υπέυθυνο της βιβλιοθήκης. 

 Τα μέλη είναι υπέυθυνα για τα βιβλία που δανείζονται Δεν επιτρέπονται οι 
σημειώσεις ή υπογραμμίσεις στα βιβλία. Το μέλος που χάνει ή καταστρέφει 
το βιβλίο που έχει δανειστεί υποχρεούται να το αντικαταστήσει. 

 Το βιβλίο που δανείζεται ένα μέλος ΔΕΝ μεταφέρεται σε άλλο μέλος. Ο 
καθένας δανείζεται για τον εαυτό του. 

 Στον χώρο της βιβλιοθήκης μπορούν να παραμένουν οι μαθητές για 15 
λεπτά χωρίς να καθυστερούν στους άλλους χώρους του σχολείου. 

 

 
 
 

 Παρακολούθηση ταινιών ή εκπαιδευτικών DVD. 
 Χρήση του χώρου για διενέργεια δράσεων, παρουσίαση βιβλίων, φιλοξενία 
συγγραφέων. 

 Κάθε  εκπαιδευτικός με τους μαθητές του τμήματός του μπορεί να έχει 
πρόσβαση στον χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης εκτόςτων ωρών 
λειτουργίας της μετά από συνεννόηση με τον υπέυθυνο της βιβλιοθήκης. Σε 
αυτή την περίπτωση πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός εκ των 
προτέρων για να μην υπάρχει σύμπτωση χρηστών. 
 
  
 
 

Επίσης ο χώρος της σχολικής  βιβλιοθήκης παρέχει τις 
εξής δυνατότητες στους     χρήστες 

Η Δανειστική Βιβλιοθήκη του 9ου Δημοτικού Αγίου Δημητρίου για 
το Σχολικό Έτος 2020-2021 θα λειτουργεί: 

 
Κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ από 10: έως 12:30, 

για δανεισμό και επιστροφές βιβλίων. 
 




