
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
1ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
  

Εσωτερικός Κανονισµός Μαθητών 
Στα πλαίσια λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης, σας γνωρίζουµε τον 
Εσωτερικό Κανονισµό χρήσης-δανεισµού που αποτελεί απαραίτητο 
«εργαλείο» για την ουσιαστικότερη και λειτουργικότερη συνεργασία µας. 
 
*  1.   Η βιβλιοθήκη λειτουργεί για το κοινό καθηµερινά από ∆ευτέρα  
έως Παρασκευή από 08.15 µέχρι 13.30. Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης 
ακολουθεί τις σχολικές αργίες. Σε έκτακτες περιστάσεις µπορεί να 
τροποποιηθεί µετά από εισηγήσεις και συνεργασία του διευθυντή, του 
υπευθύνου βιβλιοθήκης και των χρηστών. 
* 2.  Χρήστες της βιβλιοθήκης είναι όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας 
αφού προµηθευτούν την κάρτα µέλους που εκδίδεται δωρεάν µετά από 
καταγραφή των προσωπικών στοιχείων τους. Η κάρτα και ο κωδικός 
µέλους ισχύει για τους µαθητές µέχρι την απόλυσή τους. 
*   3.    Τα µέλη έχουν το δικαίωµα χρήσης του χώρου, και του υλικού της 
βιβλιοθήκης (αναγνωστήριο, δανεισµός, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη) αφού 
αφήσουν τις τσάντες τους, στον ειδικό χώρο στην είσοδό της. 
*   4.    Υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση στη συλλογή µας που αποτελείται από 
8500 περίπου βιβλία και περιοδικά. Οι χρήστες µπορούν να αναζητήσουν 
µόνοι τους το υλικό που τους ενδιαφέρει, στα ράφια, ή µέσα από το 
πρόγραµµα του Η/Υ µε τη βοήθεια του υπεύθυνου καθηγητή. Η 
συνεργασία µε τον υπεύθυνο καθηγητή βοηθά την καλύτερη πρόσβαση 
στη συλλογή. Για πρόσβαση µέσω Internet ακολουθήστε την παρακάτω 
διαδροµή: www.argo.ekt.gr , Βάσεις ∆εδοµένων ΕΚΤ, τσεκάρουµε το 
κουτάκι Νο 6 Σχολικές Βιβλιοθήκες και πατάµε Επιλογή. 
*   5. Σε όλους τους χώρους της βιβλιοθήκης (Βιβλιοστάσιο-
Αναγνωστήριο), τα µέλη-χρήστες τηρούν ησυχία. ∆εν επιτρέπονται το 
κάπνισµα, κάθε είδους ποτό, φαγητά και η χρήση κινητού τηλεφώνου. 
 
 

 
 



 
 
 
*   6.     Το υλικό της συλλογής διατίθεται στα µέλη, για διάβασµα στο 
αναγνωστήριο, για δανεισµό, για φωτοτυπίες. Οι χρήστες δεν 
επανατοποθετούν στα ράφια τα βιβλία, αλλά τα αφήνουν µε τάξη σε χώρο 
που υποδεικνύεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. 
*   7.    Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για όλο το υλικό της εκτός από τις 
εγκυκλοπαίδειες, τα περιοδικά, και τα λεξικά που δίνονται µόνο για 
εσωτερικό δανεισµό. Το οπτικοακουστικό υλικό δε δανείζεται. Ο 
δανεισµός γίνεται µόνο στα µέλη, σε αυτοµατοποιηµένο πρόγραµµα Η/Υ. 
-    Όλα τα µέλη µπορούν να δανειστούν µέχρι δύο (2) βιβλία συγχρόνως 
για δεκαπέντε ηµέρες και έχουν το δικαίωµα ανανέωσης του 
δανεισµένου υλικού, µία φορά για δεκαπέντε ηµέρες, µε την προϋπόθεση 
ότι δεν έχει ζητηθεί από άλλο µέλος. Για την ανανέωση το µέλος 
υποχρεούται να φέρνει το υλικό στην βιβλιοθήκη. Σε περίπτωση 
αδικαιολόγητης καθυστέρησης επιστροφής υλικού το µέλος χάνει τη 
δυνατότητα δανεισµού για την υπόλοιπη σχολική χρονιά. Τα βιβλία που 
έχουν αυξηµένη ζήτηση, είναι δυνατόν να δανείζονται για λιγότερες µέρες. 
*   8. Τα µέλη είναι υπεύθυνα για τα βιβλία που χρησιµοποιούν. 
Υπογραµµίσεις ή σηµειώσεις στα βιβλία δεν επιτρέπονται. Το µέλος που 
χάνει ή επιστρέφει υλικό σε κακή κατάσταση υποχρεούται να το 
αντικαταστήσει ή αν αυτό δεν κυκλοφορεί στο εµπόριο, να καταβάλλει 
το αντίτιµο της τρέχουσας αξίας του. 
*   9. Οι µαθητές δεν µπορούν να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή 
απολυτήριες εξετάσεις, αν δεν έχουν επιστρέψει στη βιβλιοθήκη το υλικό 
που έχουν δανειστεί, ή δεν το έχουν αντικαταστήσει (άρθρο 9). 
*   10.   Όλοι οι χρήστες που είναι χρεωµένοι µε ληξιπρόθεσµα βιβλία δεν 
έχουν δικαίωµα άλλου δανεισµού. 
*   11.  Το δικαίωµα δανεισµού δεν µεταφέρεται σε άλλους και ασκείται µε 
σειρά προτεραιότητας. Ο καθένας δανείζεται για τον εαυτό του. 
*  12.  ∆εν επιτρέπεται η εξαγωγή βιβλίου ή άλλου υλικού αν δεν έχει 
περάσει από τη διαδικασία δανεισµού. Κατά την έξοδο γίνεται έλεγχος  για 
κάθε υλικό που αποµακρύνεται από τη βιβλιοθήκη.  Ο έλεγχος αυτός είναι 
υποχρεωτικός για όλους χωρίς εξαίρεση και οι χρήστες πρέπει να δείχνουν 
κατανόηση, ευγένεια και ευαισθησία. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

*  13.   Το Internet  δεν άφησε ασυγκίνητη τη βιβλιοθήκη µας. Με τα δύο 
τερµατικά υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης:  
    α)στη βάση δεδοµένων τοπικού καταλόγου (ΑΒΕΚΤ 5.5),  
     β)στο ∆ιαδίκτυο (Internet) όπου ο χρήστης µπορεί να αναζητήσει υλικό 
για σχολική εργασία µε την προϋπόθεση ότι το θέµα του ∆ΕΝ 
καλύπτεται από το υλικό της Βιβλιοθήκης και αφού δηλώσει εγγράφως το 
επώνυµό του, το θέµα εργασίας και το επώνυµο του υπεύθυνου καθηγητή. 
Ο κάθε χρήστης έχει στη διάθεσή του 15-30 λεπτά. Κάθε αρχείο από το 
διαδίκτυο µπορεί να αποθηκευτεί σε µέσο απαλλαγµένο από «ιούς».  
   γ)Επίσης τα µέλη µπορούν να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων 
για επεξεργασία και αποθήκευση των συνθετικών εργασιών τους. 
 Οι χρήστες πρέπει να αποφεύγουν κάθε τροποποίηση στα τερµατικά 
και να συµµορφώνονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του υπεύθυνου της 
Βιβλιοθήκης. Κάθε παράβαση συνεπάγεται την απαγόρευση χρήσης 
των τερµατικών. Η πρόσβαση γίνεται  µε σειρά προτεραιότητας. 
 
Η βιβλιοθήκη µας είναι ένα ζωντανό κύτταρο γνώσης. Η προσέγγισή σας 
στα ράφια  και στη συλλογή της θα καλυτερεύσει τη γνώση και την 
πληροφόρησή σας. Με τη φιλοσοφία ότι η γνώση είναι από τα λίγα 
πράγµατα που διαιρείται για να πολλαπλασιαστεί και µε γνώµονα τη 
διάθεσή µας για καλή συνεργασία…   
       Σας περιµένουµε !!!... 
  
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ           Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης 
∆ευτέρα έως Παρασκευή: 08.15-13.30                          Ματιάκη     Ελπίδα                                                                           
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
1ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 

Εσωτερικός Κανονισµός Καθηγητών 
  
Στα πλαίσια λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης, σας γνωρίζουµε τον 
Εσωτερικό Κανονισµό χρήσης-δανεισµού που αποτελεί απαραίτητο 
«εργαλείο» για την ουσιαστικότερη και λειτουργικότερη συνεργασία µας. 
 
*  1.   Η βιβλιοθήκη λειτουργεί για το κοινό καθηµερινά από ∆ευτέρα  
έως Παρασκευή από 08.15 µέχρι 13.30. Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης 
ακολουθεί τις σχολικές αργίες. Σε έκτακτες περιστάσεις µπορεί να 
τροποποιηθεί µετά από εισηγήσεις και συνεργασία του διευθυντή, του 
υπευθύνου βιβλιοθήκης και των χρηστών. 
* 2.  Χρήστες της βιβλιοθήκης είναι όλα τα µέλη της σχολικής 
κοινότητας αφού προµηθευτούν την κάρτα µέλους που εκδίδεται δωρεάν 
µετά από καταγραφή των προσωπικών στοιχείων τους. Η κάρτα και ο 
κωδικός µέλους ισχύει για τους καθηγητές για όσο χρόνο επιθυµούν. 
*   3.    Τα µέλη έχουν το δικαίωµα χρήσης του χώρου, και του υλικού της 
βιβλιοθήκης (αναγνωστήριο, δανεισµός, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη) αφού 
αφήσουν τις τσάντες τους στον ειδικό χώρο στην είσοδό της. 
*   4.    Υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση στη συλλογή µας που αποτελείται από 
8500 περίπου βιβλία και περιοδικά και οπτικοακουστικό υλικό. Οι χρήστες 
µπορούν να αναζητήσουν µόνοι τους το υλικό που τους ενδιαφέρει, στα 
ράφια, ή µέσα από το πρόγραµµα του Η/Υ µε τη βοήθεια του υπεύθυνου 
καθηγητή. . Η συνεργασία µε τον υπεύθυνο καθηγητή βοηθά την 
καλύτερη πρόσβαση στη συλλογή. Για πρόσβαση µέσω Internet 
ακολουθήστε την παρακάτω διαδροµή: www.argo.ekt.gr , Βάσεις 
∆εδοµένων ΕΚΤ, τσεκάρουµε το κουτάκι Νο 6 Σχολικές Βιβλιοθήκες και 
πατάµε Επιλογή. 
*   5.     Σε όλους τους χώρους της βιβλιοθήκης (Βιβλιοστάσιο-
Αναγνωστήριο), τα µέλη-χρήστες τηρούν ησυχία. ∆εν επιτρέπονται το 
κάπνισµα, κάθε είδους ποτό, φαγητά και η χρήση κινητού τηλεφώνου. 

 



 
 
 
 
*   6.     Το υλικό της συλλογής διατίθεται στα µέλη, για διάβασµα στο 
αναγνωστήριο, για δανεισµό, για φωτοτυπίες. Οι χρήστες δεν 
επανατοποθετούν στα ράφια τα βιβλία, αλλά τα αφήνουν µε τάξη σε 
χώρο που υποδεικνύεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. 
*   7.    Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για όλο το υλικό της εκτός από 
τις εγκυκλοπαίδειες, τα περιοδικά, και τα λεξικά που διατίθενται µόνο 
για εσωτερικό δανεισµό. Ο δανεισµός γίνεται µόνο στα µέλη, σε 
αυτοµατοποιηµένο πρόγραµµα. Η/Υ. Το οπτικοακουστικό υλικό 
δανείζεται µόνον στους καθηγητές και ακολουθεί τους κανόνες 
δανεισµού των βιβλίων.  
*   8.       Όλα τα µέλη-καθηγητές µπορούν να δανειστούν µέχρι τρία (3) 
βιβλία συγχρόνως για δεκαπέντε ηµέρες και έχουν το δικαίωµα 
ανανέωσης του δανεισµένου υλικού, δύο φορές για δεκαπέντε ηµέρες 
(συνολικός χρόνος δανεισµού 45 ηµέρες), µε την προϋπόθεση ότι δεν 
έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη. Για την ανανέωση το µέλος υποχρεούται 
να φέρνει το υλικό στην βιβλιοθήκη. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης 
καθυστέρησης επιστροφής υλικού το µέλος χάνει τη δυνατότητα 
δανεισµού για την υπόλοιπη σχολική χρονιά. Τα βιβλία που έχουν 
αυξηµένη ζήτηση, είναι δυνατόν να δανείζονται για λιγότερες µέρες. 
*   9.   Τα µέλη είναι υπεύθυνα για τα βιβλία που χρησιµοποιούν. 
Υπογραµµίσεις ή σηµειώσεις στα βιβλία δεν επιτρέπονται. Το µέλος που 
χάνει ή επιστρέφει υλικό σε κακή κατάσταση υποχρεούται να το 
αντικαταστήσει ή αν αυτό δεν κυκλοφορεί στο εµπόριο, να καταβάλλει 
το αντίτιµο της τρέχουσας αξίας του. 
*   10.   Οι καθηγητές µε οργανική θέση σε άλλο σχολείο οφείλουν να 
επιστρέψουν το υλικό που έχουν δανειστεί πριν την επιστροφή τους στην 
οργανική θέση τους µε τη λήξη του σχολικού έτους. 
*   11.   Όλοι οι χρήστες που είναι χρεωµένοι µε ληξιπρόθεσµα βιβλία 
δεν έχουν δικαίωµα άλλου δανεισµού. 
*  12.  Το δικαίωµα δανεισµού δεν µεταφέρεται σε άλλους και ασκείται 
µε σειρά προτεραιότητας. Ο καθένας δανείζεται για τον εαυτό του. 
*  13.  ∆εν επιτρέπεται η εξαγωγή βιβλίου ή άλλου υλικού αν δεν έχει 
περάσει από τη διαδικασία δανεισµού. Κατά την έξοδο γίνεται έλεγχος  
για κάθε υλικό που αποµακρύνεται από τη βιβλιοθήκη.  Ο έλεγχος αυτός 
είναι υποχρεωτικός για όλους χωρίς εξαίρεση και οι χρήστες πρέπει να 
δείχνουν κατανόηση, ευγένεια και ευαισθησία. 
                                                                                
 

 



 
 
*  14.   Το Internet  δεν άφησε ασυγκίνητη τη βιβλιοθήκη µας. Με τα δύο 
τερµατικά υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης (µε σειρά προτεραιότητας): 
    α)στη βάση δεδοµένων τοπικού καταλόγου (ΑΒΕΚΤ 5.5),  
    β)στο ∆ιαδίκτυο (Internet) όπου ο χρήστης µπορεί να αναζητήσει 
υλικό που σχετίζεται άµεσα µε αντικείµενα της ειδικότητάς του αφού 
δηλώσει εγγράφως το ονοµατεπώνυµό του και το θέµα  .Ο κάθε χρήστης 
έχει στη διάθεσή του 15-30 λεπτά. Κάθε αρχείο που προέρχεται από το 
διαδίκτυο µπορεί να αποθηκευτεί σε µέσο απαλλαγµένο από «ιούς».  
    γ)Επίσης οι χρήστες µπορούν να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών 
εργαλείων για την επεξεργασία και αποθήκευση των εργασιών τους. 
Οι χρήστες πρέπει να αποφεύγουν κάθε τροποποίηση στα τερµατικά 
και να συµµορφώνονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του υπεύθυνου 
της Βιβλιοθήκης. Κάθε παράβαση συνεπάγεται την απαγόρευση 
χρήσης των τερµατικών.  
*  15.    Προς εξυπηρέτηση των καθηγητών υπάρχουν στο χώρο της 
Βιβλιοθήκης: Τηλεόραση, βίντεο, DVD player, προτζέκτορας, προβολέας 
διαφανειών και οθόνη προβολής, στερεοφωνικό συγκρότηµα και πλούσιο 
οπτικοακουστικό και ψηφιακό υλικό. 
Ο χώρος της βιβλιοθήκης µπορεί να διατεθεί για την πραγµατοποίηση 
µαθήµατος , ηµερίδας και άλλων εκδηλώσεων µε απαραίτητη 
προϋπόθεση  την έγκαιρη συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή του σχολείου 
και τον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης. 

 
 
Η βιβλιοθήκη µας είναι ένα ζωντανό κύτταρο γνώσης. Η προσέγγισή σας 
στα ράφια  και στη συλλογή της θα καλυτερεύσει τη γνώση και την 
πληροφόρησή σας. Με τη φιλοσοφία ότι η γνώση είναι από τα λίγα 
πράγµατα που διαιρείται για να πολλαπλασιαστεί και µε γνώµονα τη 
διάθεσή µας για καλή συνεργασία…   
       Σας περιµένουµε !!!... 
  

           
  

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ    Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης 
∆ευτέρα έως Παρασκευή: 08.15-13.30         Ματιάκη     Ελπίδα                                                                           
  
  
 
 
 

 
 

 
 


