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ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

 

ΟΝΟΜΑ : Σχολική Βιβλιοθήκη Σχολείου ………. (όνοµα σχολικής µονάδας) 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ  
 

Η Σχολική Βιβλιοθήκη αποτελεί µέρος του ∆ικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών, το οποίο 
καθοδηγεί και συντονίζει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ακολουθεί 
την πολιτική ανάπτυξης και τους κανονισµούς του ∆ικτύου αυτού. Οργανικά δε, αποτελεί 
µέρος του σχολείου εντός του οποίου λειτουργεί. Αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του και 
ακολουθεί τον Κανονισµό του. Η κάθε Σχολική Βιβλιοθήκη δύναται να εξυπηρετεί 
περισσότερα του ενός σχολεία.  

ΣΚΟΠΟΣ 
 

Η Σχολική Βιβλιοθήκη σκοπό έχει να συµβάλλει ενεργά: 
1.  Στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών της σχολικής 

κοινότητας. Στη σχολική κοινότητα περιλαµβάνονται οι µαθητές, το διδακτικό και βοηθητικό 
προσωπικό. Η Σχολική Βιβλιοθήκη καλύπτει κατά προτεραιότητα τις ανάγκες των µαθητών 
ενώ για το διδακτικό προσωπικό καλύπτει κυρίως τα θέµατα που αφορούν τις διδακτικές 
δραστηριότητες. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ενίσχυση του αναλυτικού προγράµµατος 
σπουδών.   

2.  Στη συγκέντρωση, οργάνωση και απόδοση της γνώσης και της πληροφορίας που 
ενδιαφέρει τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς και δεν αντιβαίνει τον σκοπό λειτουργίας 
του σχολείου. 

3.  Στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το σχολικό 
περιβάλλον να διασφαλίζει και να προβάλλει την πνευµατική ελευθερία. Παράλληλα, η 
Σχολική Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως σηµείο πρόσβασης στην πληροφορία που αναζητεί ο 
µαθητής οικειοθελώς και λειτουργεί σαν εργαστήρι άσκησης του στην κριτική σκέψη που 
απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία. Καθώς η εκπαιδευτική αποστολή του σχολείου επιβάλλει την 
απρόσκοπτη και ελεύθερη αναζήτηση της γνώσης από τον µαθητή, η Σχολική Βιβλιοθήκη 
αποτελεί µέσο και ακρογωνιαίο λίθο αυτής της διαδικασίας.  

4.   Στην αποκωδικοποίηση των πληροφοριών, που σήµερα παρέχονται µε 
καταιγιστικούς ρυθµούς. Για το σκοπό αυτό κρίνεται αναγκαία η συµβολή των καθηγητών – 
µε τα απαιτούµενα εφόδια- στον προσανατολισµό και την καθοδήγηση των µαθητών στη 
σωστή αξιοποίηση του υλικού της Σχολικής Βιβλιοθήκης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
καταρχάς εξοικείωση των ίδιων των καθηγητών µε το υλικό, τη λειτουργία και τους στόχους 
της Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

 
Επιπλέον: 
5.  Η Σχολική Βιβλιοθήκη συνεργάζεται µε τους εκπαιδευτικούς ώστε να 

ενσωµατώνονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στο να δώσουν στους 
µαθητές τη δυνατότητα να εντοπίζουν, να αξιολογούν κριτικά και να χρησιµοποιούν προς 
όφελος της µόρφωσής τους ένα ευρύ φάσµα γνώσεων και ιδεών, διευρύνοντας µε τον τρόπο 
αυτό τον ορίζοντα της γνώσης και τη δράση του σχολείου. 

6.  Η Σχολική Βιβλιοθήκη υποστηρίζει την προσπάθεια του σχολείου να διαµορφώσει 
πολίτες που είναι ενήµεροι, συµµετέχουν στα κοινωνικά δρώµενα και αναπτύσσουν µέσα στο 
σχολικό περιβάλλον γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία.  

7.  Η Σχολική Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως µέσο και εργαλείο εξοικείωσης των µαθητών 
µε τις διαδικασίες ενεργούς αναζήτησης της γνώσης και της πληροφορίας. 
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ΣΤΟΧΟΙ 
1.  Η Σχολική Βιβλιοθήκη στοχεύει στην πλήρη αξιοποίηση των πόρων που της 

διατίθενται και στην κατά το δυνατό πληρέστερη και ουσιαστικότερη απόδοση υπηρεσιών µε 
βάση το ανθρώπινο και υλικό δυναµικό της. 

2.  Η Σχολική Βιβλιοθήκη επιδιώκει και διευκολύνει την επικοινωνία και συνεργασία 
µε άλλες σχολικές και λαϊκές (∆ηµόσιες) βιβλιοθήκες της περιοχής της µε στόχο την 
καλύτερη εξυπηρέτηση της σχολικής κοινότητας. 

3.  Η Σχολική Βιβλιοθήκη εξασφαλίζει την επικοινωνία µε ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες 
των πανεπιστηµίων µε στόχο την ευρύτερη εξυπηρέτηση των διδασκόντων για την 
ενηµέρωσή τους σε νέες επιστηµονικές εξελίξεις του κλάδου τους. Κατά συνέπεια, η 
εξυπηρέτηση των επιστηµονικών αναγκών των διδασκόντων γίνεται δευτερογενώς και όχι 
µέσω της µόνιµης συλλογής της. 

4.  Η Σχολική Βιβλιοθήκη υιοθετεί και εφαρµόζει τις σύγχρονες αρχές, κανόνες και 
τεχνικές της βιβλιοθηκονοµικής επιστήµης και τη σύγχρονη τεχνολογία προκειµένου να 
προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες και υψηλής ποιότητας πληροφόρηση στη σχολική κοινότητα. 

5.  Η Σχολική Βιβλιοθήκη στηρίζεται σε µια πολιτική ανάπτυξης της συλλογής της µε 
βάση το γεγονός ότι αποτελεί κεντρικό εκπαιδευτικό τµήµα του σχολείου.  

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
 
1. Το περιεχόµενο και οι υπηρεσίες της Σχολικής Βιβλιοθήκης διαµορφώνονται 

ανάλογα µε  την εκπαιδευτική βαθµίδα και το αναλυτικό πρόγραµµα που εξυπηρετεί, σε 
συνάρτηση µε τις γενικές αρχές των ∆ιεθνών Αρµόδιων Οργανισµών που αφορούν την 
ισότιµη παροχή πληροφοριών και την απρόσκοπτη πρόσβαση στη γνώση.  

2. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη της συλλογής της Σχολικής Βιβλιοθήκης πρέπει 
να είναι ανάλογη µε τις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράµµατος και της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζει τα ενδιαφέροντα των µαθητών σε θέµατα που 
σχετίζονται µε την εκπαιδευτική πράξη και τις ευρύτερες σχολικές δραστηριότητες. Είναι 
αυτονόητο ότι η συλλογή πρέπει να είναι ανάλογη µε τις ανάγκες της εκπαιδευτικής βαθµίδας 
των µαθητών και πρέπει να εναρµονίζεται µε τη γενικότερη φιλοσοφία, τους στόχους και το 
σκοπό του σχολείου. Η συλλογή πρέπει να εκφράζει κατά το δυνατόν ποικιλία απόψεων τόσο 
για ένα θέµα σύγχρονο και τρέχον όσο και ιστορικού ενδιαφέροντος.  

3. Παράλληλα, η συλλογή πρέπει να εξυπηρετεί τα στοιχεία της τοπικής ιστορίας 
και παράδοσης στο βαθµό που αυτά ενσωµατώνονται στο αναλυτικό πρόγραµµα του 
σχολείου. 

4. Στο σύνολό της η συλλογή της Σχολικής Βιβλιοθήκης οφείλει να παρέχει 
στους µαθητές την πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσµα ιδεών και απόψεων απαλλαγµένο από κάθε 
είδος προπαγάνδας. 

5. Η συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται από έντυπο και µη έντυπο υλικό, δηλ. 
βιβλία, περιοδικά, εφηµερίδες, φυλλάδια, χάρτες, οπτικοακουστικά µέσα (κασέτες ήχου και  
εικόνας, cd-rom, δισκέτες, κλπ) µηχανήµατα όπως τερµατικά Η/Υ, φωτοτυπικό µηχάνηµα, 
λογισµικό, κ.α. 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ:  
1. Οι παλιές υπάρχουσες συλλογές των σχολικών µονάδων µε Σχολικές 

Βιβλιοθήκες πρέπει να ενσωµατωθούν στις Σχολικές Βιβλιοθήκες. Αν οι συλλογές αυτές ή 
µέρος των συλλογών έχουν χαρακτηρισθεί ως σπάνιες ή πολύτιµες εξακολουθούν να 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της βιβλιοθήκης του σχολείου αλλά έχουν διαφορετική 
µεταχείριση σε ό,τι αφορά την πρόσβαση και σε κάθε περίπτωση, η χρήση τους γίνεται µόνο 
στο χώρο της Σχολικής Βιβλιοθήκης.  
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2. Ο/η Συντονιστής/τρια των Σχολικών Βιβλιοθηκών ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης (βλ. Στελέχωση-Οργανόγραµµα της παρούσης), σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο 
της Σχολικής Βιβλιοθήκης, εισηγούνται για το χαρακτηρισµό των βιβλίων αυτών των 
Συλλογών στο ∆ιευθυντή του σχολείου και το Σύλλογο των διδασκόντων. Ο Σύλλογος 
διδασκόντων επικυρώνει το χαρακτηρισµό µε Πρακτικό.  

3. Οι συλλογές αυτές δηλώνονται στο Γραφείο Σχολικών Βιβλιοθηκών της 
∆ιεύθυνσης ΣΕΠΕ∆ του ΥΠΕΠΘ και δε µετακινούνται από το σχολείο που ανήκουν παρά 
µόνο µε άδεια της ΚΥ του ΥΠΕΠΘ εκτός για λόγους συντήρησης ή ασφάλειας 

4. Ο/η Συντονιστής/τρια των Σχολικών Βιβλιοθηκών (σε συνεργασία µε τον 
υπεύθυνο της Σχολικής Βιβλιοθήκης) επιµελείται για την καταγραφή τους στο σύστηµα της 
Σχολικής Βιβλιοθήκης, τη συντήρηση και την αξιοποίησή τους από τη σχολική κοινότητα.  

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 

Α .  ΓΕΝΙΚΑ  
 

1. Υπεύθυνη για την επιλογή του υλικού είναι η Επιτροπή Σύνταξης πίνακα 
επιλογής κατάλληλου υλικού για τον εµπλουτισµό των Σχολικών Βιβλιοθηκών του 
ΥΠΕΠΘ (Νοµο 3149, αρθ. 13, παρ. 17 (ΦΕΚ 141/τΑ/10.6.2003)  

2. Η Επιτροπή αυτή του ΥΠΕΠΘ που εδρεύει στο γραφείο σχολικών 
βιβλιοθηκών, επιλέγει κάθε είδους υλικό (έντυπο και µη) λαµβάνει αποφάσεις για την 
πρόσβαση στο διαδίκτυο σε συνεργασία µε την Επιτροπή του Πανελλήνιου Σχολικού 
∆ικτύου (ΠΣ∆) και καταρτίζει αντίστοιχους καταλόγους ικανού µεγέθους ώστε να δίνει 
ευχέρεια επιλογής στις ανά σχολείο Επιτροπές Σχολικής Βιβλιοθήκης.  

3. Οι πράξεις της Επιτροπής Σύνταξης πίνακα επικυρώνονται µε απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και κοινοποιούνται στα σχολεία.  

4. Κατά την επιλογή του υλικού (έντυπου και µη), οι µετέχοντες στην Επιτροπή 
Σύνταξης Πίνακα Επιλογής βιβλίων κατάλληλων για τον εµπλουτισµό των Σχολικών 
Βιβλιοθηκών του ΥΠΕΠΘ αποφασίζουν µε γνώµονα τις εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών 
και την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

5. Η Επιτροπή Σύνταξης Πίνακα εγκρίνει το υλικό και συντάσσει τον πίνακα 
επιλογής για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες µε γνώµονα τον σκοπό και τους στόχους που 
διατυπώνονται παραπάνω και κυρίως µε δεδοµένο ότι οι Σχολικές Βιβλιοθήκες εξυπηρετούν 
κατά προτεραιότητα τους µαθητές και το διδακτικό έργο των διδασκόντων. 

6. Το αυτό ισχύει και για το υλικό που διατίθεται για χρήση της σχολικής 
κοινότητας µέσω του ∆ια-δικτύου.  

7. Η Επιτροπή Σύνταξης Πίνακα είναι η µόνη υπεύθυνη για τον περιορισµό 
πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο και κανένας άλλος φορέας δεν έχει δικαίωµα να διαµορφώνει 
κριτήρια περιορισµού πρόσβασης.  

8. Με γνώµονα όλα τα παραπάνω προσδιορίζονται και τα σηµεία πρόσβασης στο 
δίκτυο καθώς και της πρόσβασης σε κάθε είδους ηλεκτρονικό υλικό και η πρόσβαση αυτή 
ελέγχεται µέσα από ειδικό λογισµικό (filtering or blocking system) που εγκαθίσταται στο 
σύνολο των υπολογιστών της Βιβλιοθήκης του σχολείου. Οι Επιτροπές Βιβλιοθήκης 
Σχολείων δεν έχουν αρµοδιότητα ως προς το θέµα αυτό ενηµερώνουν όµως το Γραφείο 
Σχολικών Βιβλιοθηκών για την χρήση ακατάλληλων ιστοσελίδων ώστε να γίνεται 
περιορισµός πρόσβασης από την αρµόδια επιτροπή του Πανελληνίου Σχολικού ∆ικτύου 
(Π.Σ.∆.) 

9. Για την επιλογή του υλικού από τα σχολεία µέσα από τον Πίνακα Επιλογής 
κατάλληλων βιβλίων, συστήνεται στο σχολείο : 
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9.1. Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Σχολείου, η οποία επιλέγει από τον παραπάνω 

κατάλογο το υλικό που κρίνει ότι εξυπηρετεί τη συγκεκριµένη σχολική κοινότητα. Η 
Επιτροπή Βιβλιοθήκης Σχολείου απαρτίζεται από:  

 
9.1.1.    τον/ την ∆ιευθυντή/ντρια του σχολείου  
9.1.2. τον/την Υπεύθυνο της Σχολικής Βιβλιοθήκης (Εκπαιδευτικό/ ή 

Βιβλιοθηκονόµο) του σχολείου  
9.1.3. ∆ύο εκπροσώπους του Συλλόγου των διδασκόντων του σχολείου, οι οποίοι 
ορίζονται µε Πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων του σχολείου.  

Η Επιτροπή δέχεται εισηγήσεις από τους µαθητές και το Σύλλογο Γονέων & Κηδεµόνων, 
χωρίς να δεσµεύεται στις επιλογές της. 

 
10. Για τις περιπτώσεις που η Σχολική Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί παραπάνω από ένα 

σχολείο η Επιτροπή µπορεί να διευρυνθεί µε τους ∆ιευθυντές αυτών των σχολείων, εάν το 
επιθυµούν.  

11. Σε καµία περίπτωση ο αριθµός των µελών της επιτροπής δεν µπορεί να 
υπερβεί τα εννέα. 

12. Η Επιτροπή λειτουργεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τη νοµοθεσία περί 
Συλλογικών Οργάνων. 

13. Κύριος τρόπος απόκτησης του υλικού είναι η αγορά. ∆ωρεές γίνονται δεκτές, 
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω. Επίσης είναι δυνατή η απόκτηση 
υλικού µέσω ανταλλαγών (βλ. Ε. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ της παρούσης).  
 

Β .  ∆ιαδικασία  Πιστώσεων   
 

Η κατανοµή των πιστώσεων γίνεται από το ΥΠΕΠΘ σε ετήσια βάση, προς τις 
σχολικές επιτροπές. Κάθε Σχολική Βιβλιοθήκη επιχορηγείται για αναλώσιµα, συντήρηση 
εξοπλισµού, αγορά εξοπλισµού και αγορά υλικού. Τα λειτουργικά έξοδα της Βιβλιοθήκης 
καλύπτονται από το Σχολείο. Η κατανοµή των πιστώσεων ανά Βιβλιοθήκη γίνεται µε βάση 
τα εξής κριτήρια:  

 

1.Αριθµός εξυπηρετούµενων µαθητών 
2.Ανθρωπογεωγραφικά κριτήρια (παραµεθόρια, αποµονωµένα νησιωτικά, αστικά, 

υπαίθρου, κλπ) 
3.Ειδικά κοινωνικά κριτήρια (µεταναστευτικοί πληθυσµοί, κλπ) 
4.Ιδιοµορφίες (συστέγαση σχολείων, διπλές βάρδιες, ωράριο λειτουργίας, 

υλικοτεχνική υποδοµή) 
5.Εξυπηρέτηση συστήµατος κινητών βιβλιοθηκών 
6.Προσβασιµότητα του σχολείου από τη γύρω περιοχή και δυνατότητα χρήσης της 

Βιβλιοθήκης από την ευρύτερη κοινότητα. 
7.Ετήσια αποτίµηση της δραστηριότητας της Βιβλιοθήκης 
 

Ορίζεται επίσης ετήσια ένα ελάχιστο ποσό επιχορήγησης ανά βιβλιοθήκη (τιµή 
βάσης). 

Τους συντελεστές των παραπάνω κριτηρίων ορίζει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων.  

 

Γ .  ∆ιαδικασία  αγορών  
 

Η αγορά υλικού γίνεται µε βάση την πλέον συµφέρουσα προσφορά για το 
συγκεκριµένο υλικό. 
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Όλα τα βιβλία της βιβλιοθήκης παραγγέλλονται σε όσα αντίτυπα κρίνονται αναγκαία 

µε βάση τις διδακτικές ανάγκες και τον αριθµό των µαθητών. Τα περιοδικά παραγγέλλονται 
συνήθως σε ένα αντίτυπο.  

Η ταυτόχρονη πρόσβαση περισσοτέρων του ενός µαθητών/ εκπαιδευτικών σε 
ηλεκτρονικό υλικό από το χώρο της Βιβλιοθήκης και ο αριθµός θέσεων πρόσβασης είναι 
συνάρτηση του αριθµού των µαθητών και των διδασκόντων. 

Εισήγηση για την παραγγελία (αγορά / διαδανεισµός) υλικού απαραίτητου για την 
διδασκαλία συγκεκριµένου µαθήµατος είναι σκόπιµο να γίνεται πριν από την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς. Εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, παραγγελίες µπορούν να γίνονται µέσα 
στο πρώτο τρίµηνο του σχολικού έτους 

Η κατανοµή της πίστωσης αγορών γίνεται µε βάση το ποσοστό κάλυψης κάθε 
θεµατικής ενότητας στο αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου. Ένα 10% της πίστωσης αυτής 
µπορεί να διατίθεται για υλικό γενικής φύσεως που θα προέρχεται ωστόσο από τον Κατάλογο 
Υλικού για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες όπως όλο το υπόλοιπο. 

 
∆ .  ∆ιαδικασία  δωρεών  
 
Η Σχολική Βιβλιοθήκη δέχεται αξιόλογες δωρεές υλικού (και χρηµάτων-µέσω 

σχολικής επιτροπής) µόνο σε περιπτώσεις όπου το υλικό αυτό είναι σχετικό και σύµφωνο µε 
τον προορισµό και το σκοπό της Σχολικής Βιβλιοθήκης και του σχολείου στο σύνολό του.  

Βιβλίο ή άλλο υλικό που προσφέρεται αλλά θεωρείται ότι δεν εξυπηρετεί το σκοπό 
της βιβλιοθήκης δεν γίνεται δεκτό.  

Υλικό προσηλυτιστικό, προπαγανδιστικό, λογοτεχνία µίσους κατά συγκεκριµένων 
οµάδων του πληθυσµού ή υλικό το οποίο προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις αξίες του 
Εκπαιδευτικού συστήµατος δε γίνεται δεκτό.  

 
Ε .  ∆ιαδικασία  ανταλλαγών  

 

1. Η Σχολική Βιβλιοθήκη µπορεί να αποκτά τον λεγόµενο «µαθητικό τύπο» µε 
ανταλλαγή εκδόσεων της δικής της µαθητικής κοινότητας µετά από σχετική συµφωνία. 

2. Η Σχολική Βιβλιοθήκη στέλνει φωτοαντίγραφα υλικού της αλλά και υλικό 
/βιβλία/ (υπό µορφή διαδανεισµού και για ορισµένο χρονικό διάστηµα ώστε να εξυπηρετεί 
ανάγκες για σχολικά προγράµµατα, εργασίες ηµερίδες, κ.α.) και σε άλλες Σχολικές 
Βιβλιοθήκες στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει µε αυτές.  

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ:  
 

1.Η συλλογή της βιβλιοθήκης είναι στη διάθεση της σχολικής  κοινότητας για:  
α) χρήση µέσα στη Σχολική Βιβλιοθήκη 
β) δανεισµό 
γ) φωτοτύπηση 
δ) διαδανεισµό 

2. Ο χρόνος δανεισµού, η διάρκεια και ο αριθµός των δανειζοµένων τεκµηρίων, οι 
απώλειες κλπ προσδιορίζονται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Σχολείου στην 
αρχή της σχολικής χρονιάς.  

3.Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης του σχολείου έχει τη διακριτική ευχέρεια να περιορίζει το 
δανεισµό µέρους της συλλογής της προκειµένου να εξυπηρετήσει εκπαιδευτικούς 
σκοπούς σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς.  

4.Κάθε χρήστης, ο οποίος χρησιµοποιεί υλικό της Σχολικής Βιβλιοθήκης, εφοδιάζεται 
µε κάρτα µέλους, βάσει των στοιχείων της ταυτότητάς του ή του κηδεµόνα του. 
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5.Η κάρτα µέλους εκδίδεται δωρεάν από τον Υπεύθυνο Βιβλιοθήκης. Σε περίπτωση 
απώλειας ο/η Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης (Εκπαιδευτικός/ Βιβλιοθηκονόµος) ορίζει τη 
διαδικασία για έκδοση νέας κάρτας. 

6. Ο/Η Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης (Εκπαιδευτικός/ Βιβλιοθηκονόµος) έχει πρόσβαση 
στο αρχείο µαθητών και διδασκόντων του σχολείου προκειµένου να διασφαλίζει τις 
διαδικασίες δανεισµού. Το σύστηµα δανεισµού υποστηρίζεται από το λογισµικό της 
Βιβλιοθήκης.  

7.Οι συλλογές της Σχολικής Βιβλιοθήκης είναι «ανοιχτές» στην άµεση διάθεση των 
χρηστών µε εξαίρεση υλικό που έχει χαρακτηρισθεί «σπάνιο και πολύτιµο» (βλ. 
Υπάρχουσες Συλλογές της παρούσης). Σε αυτό πρόσβαση έχει ο/η Υπεύθυνος/νη 
της Βιβλιοθήκης και χρήση του γίνεται µόνο στο Αναγνωστήριο.  

8.Αναγνωστήριο: Το υλικό της συλλογής διατίθεται για χρήση στο αναγνωστήριο 
µόνο στα µέλη µε κάρτα χρήστη.  

9.∆ανεισµός: Το υλικό της συλλογής διατίθεται για δανεισµό σε όλα τα µέλη της 
σχολικής κοινότητας. Εξαιρείται και δε δανείζεται υλικό που έχει χαρακτηριστεί ως 
πληροφοριακό ή σπάνιο και πολύτιµο, καθώς και τα τρέχοντα τεύχη περιοδικών και 
εφηµερίδων. Επίσης υλικό που έχει δεσµευτεί για χρήση σε συγκεκριµένο µάθηµα 
δε δανείζεται για το διάστηµα χρήσης του, το οποίο ορίζεται σε επτά ή δεκαπέντε 
ηµερολογιακές ηµέρες, µε δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα µε τις ανάγκες της 
Βιβλιοθήκης.  

10. Ο δανεισµός είναι προσωπικός και την ευθύνη για την καθυστέρηση, φθορά, 
καταστροφή ή απώλεια του υλικού έχει ο δανειζόµενος. Τον τρόπο αντικατάστασης 
τεκµηρίων, σε περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο, ορίζει η Επιτροπή της 
Βιβλιοθήκης στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς.  

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΑ-∆ΙΚΤΥΟ 
 

Η Σχολική βιβλιοθήκη δίνει στη σχολική κοινότητα τη δυνατότητα πρόσβασης στο ∆ια-
δίκτυο από το χώρο της. Η πρόσβαση αυτή ορίζεται από:  

 
α). τις συνδροµές της Σχολικής Βιβλιοθήκης σε πηγές πληροφόρησης,  
β) το πλαίσιο που θέτει ο εκπαιδευτικός προορισµός του σχολείου,  
γ) τις οδηγίες που ορίζονται παραπάνω και αφορούν στη συλλογή,  
δ) το χρόνο χρήσης που δύναται να ορίζει η Σχολική Βιβλιοθήκη 

 

ΦΩΤΟΤΥΠΗΣΗ:  
 
1. To υλικό της Βιβλιοθήκης διατίθεται για φωτοτύπηση εκτός από το σπάνιο, το 

πολύτιµο και εκείνο που η φωτοτύπησή του συνεπάγεται φθορά ή καταστροφή 
του. 

2. Η φωτοτύπηση του υλικού της βιβλιοθήκης δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και 
υπόκειται στους κανονισµούς πνευµατικών δικαιωµάτων που αφορούν όλες τις 
Ελληνικές Βιβλιοθήκες. 

3. Είναι σκόπιµο η διαδικασία διαχείρισης των συλλογών και οι υποχρεώσεις των 
χρηστών να περιλαµβάνονται σε εσωτερικό γραπτό κανονισµό κάθε Σχολικής 
Βιβλιοθήκης, για τον οποίο υπεύθυνη είναι η Επιτροπή Βιβλιοθήκης κάθε 
σχολικής µονάδας, έτσι ώστε να αποτελεί µόνιµα οργανωµένη διαδικασία µε 
συγκεκριµένα κριτήρια και σαφείς στόχους.  
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4. Τα άρθρα του εσωτερικού κανονισµού αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα ώστε να συγκλίνουν µε τρέχουσες ανάγκες των χρηστών και τις 
εφαρµογές της νέας τεχνολογίας.  

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
 
Η Σχολική Βιβλιοθήκη προκειµένου να εξασφαλίζει στη σχολική κοινότητα τις 

απαιτούµενες ποιοτικές υπηρεσίες τελεί τις παρακάτω λειτουργίες:  
 
1. Προσκτήσεις υλικού. Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Σχολείου επιλέγει υλικό 

από τον εγκεκριµένο κατάλογο βιβλίων του ΥΠΕΠΘ. Οι προσκτήσεις υλικού γίνονται µε τη 
διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Την ευθύνη για τη διεκπεραίωση των προσκτήσεων 
έχει ο/η Υπεύθυνος/νη Βιβλιοθήκης του σχολείου (Εκπαιδευτικός/ Βιβλιοθηκονόµος).  

 
2. Παραλαβή του υλικού. Ο ∆ιευθυντής του σχολείου και ο/η Υπεύθυνος/νη 

Βιβλιοθήκης (Εκπαιδευτικός/ Βιβλιοθηκονόµος) είναι υπεύθυνοι για την παραλαβή του 
υλικού και τον έλεγχο της ποιότητάς του. Κατά την παραλαβή εξετάζουν αν ανταποκρίνεται 
στα στοιχεία της παραγγελίας, αν είναι σε καλή κατάσταση και αν η παραγγελία είναι 
πλήρης.  

 
3. Παροχή πληροφοριών. ο/η Υπεύθυνος/νη Βιβλιοθήκης του σχολείου 

(Εκπαιδευτικός/ Βιβλιοθηκονόµος) φροντίζει για την δηµιουργία υποδοµής για ισότιµη 
παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στους µαθητές και τους διδάσκοντες. Συγκεκριµένα: 
οργανώνει το υλικό ανάλογα, προκειµένου να εξυπηρετήσει εκπαιδευτικές πράξεις 
(συγκεκριµένη µαθητική εργασία, µάθηµα, κλπ) σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς του 
σχολείου, οι οποίοι τον ενηµερώνουν στις αρχές κάθε τριµήνου, ώστε να ετοιµάσει το υλικό. 
Επίσης έχει την ευθύνη για την οµαλή λειτουργία του δανειστικού συστήµατος της 
Βιβλιοθήκης και τον προσδιορισµό του υλικού που δανείζεται ή δεν δανείζεται καθώς και τη 
διάρκεια δανεισµού. 

4. Οργάνωση του υλικού/ Επεξεργασία. Ο/Η Συντονιστής/τρια των Σχολικών 
Βιβλιοθηκών (σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο της Σχολικής Βιβλιοθήκης) αναλαµβάνει τη 
βιβλιογραφική επεξεργασία και την καταλογογράφηση υλικού για το οποίο δεν διατίθενται 
αυτά τα στοιχεία κεντρικά από το ∆ίκτυο των Σχολικών Βιβλιοθηκών (κυρίως υλικό τοπικού 
ενδιαφέροντος ή παλαιών συλλογών). Στις παραπάνω διαδικασίες τηρεί τα βιβλιοθηκονοµικά 
πρότυπα του ∆ικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών, εγγράφει στην κοινή βάση και διαθέτει τις 
εγγραφές του για χρήση όλων των Σχολικών Βιβλιοθηκών. Όσον αφορά το σύνολο του 
υλικού, φροντίζει για τη φυσική επεξεργασία του και την ταξιθέτησή του. 

 

5. Συντήρηση και ∆ιατήρηση υλικού. Ο/Η Συντονιστής/τρια των Σχολικών 
Βιβλιοθηκών (βλ. Στελέχωση-Οργανόγραµµα της παρούσης), σε συνεργασία µε τον 
υπεύθυνο της Σχολικής Βιβλιοθήκης, µεριµνά για τη συντήρηση και τη διατήρηση του 
υλικού, στο πλαίσιο της χρήσης και χρηστικότητάς του από το µαθητικό κοινό. Στις 
περιπτώσεις παλαιών σχολικών συλλογών, όπου συντρέχει λόγος ειδικής συντήρησης 
µεριµνά σε συνεργασία µε το ∆ιευθυντή του σχολείου. 

 

6. Προγραµµατισµός. Ο/Η Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης του σχολείου (Εκπαιδευτικός/ 
Βιβλιοθηκονόµος) κάνει προγραµµατισµό εξόδων ανάλογο του υπολοίπου των πιστώσεων 
που διατίθενται για το τρέχον οικονοµικό έτος. Επιπλέον, µε την έναρξη της κανονικής 
λειτουργίας του Σχολείου, σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς και την Επιτροπή Σχολικής 
βιβλιοθήκης καταρτίζεται σχέδιο οικονοµικού προϋπολογισµού για τα έξοδα της Σχολικής 
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Βιβλιοθήκης και τον προγραµµατισµό απορρόφησης και διάθεσης των κονδυλίων που 
διατίθενται από το ΥΠΕΠΘ για την λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών.  
 

7. Απογραφή. Κατά την περίοδο των µαθητικών εγγραφών κάνει ετήσια απογραφή 
του υλικού της Βιβλιοθήκης. Συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία χρήσης και απωλειών και σε 
συνεργασία µε το ∆ιευθυντή αναπληρώνει το υλικό της.  

 

8. Απόσυρση. Κατά την απογραφή επισηµαίνεται το υλικό, που ενδείκνυται να 
αποσυρθεί. Συνήθως υλικό παρωχηµένο, ανενεργό ή που έχει αντικατασταθεί από νεότερες 
εκδόσεις αποσύρεται. ∆εν καταστρέφεται αλλά αποσύρεται από την ενεργό συλλογή.  

 

Την απόσυρση εισηγείται ο/η Συντονιστής/τρια των Σχολικών Βιβλιοθηκών (βλ. 
Στελέχωση-Οργανόγραµµα της παρούσης), σε συνεργασία µε τον/την Υπεύθυνο της 
Σχολικής Βιβλιοθήκης (Εκπαιδευτικός / Βιβλιοθηκονόµος) στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης του 
Σχολείου.  

Για τις παλιές υπάρχουσες συλλογές των σχολικών µονάδων ισχύουν όσα 
αναγράφονται στο πεδίο «ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ» της παρούσης.  

Προτείνεται τα βιβλία και το υλικό που αποσύρεται, εφόσον είναι σε καλή κατάσταση 
και θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί (δεν είναι απαξιωµένο ως προς το πεδίο γνώσεων), να 
δωρίζεται (τηρούνται Πρακτικά) σε σχολεία που δεν διαθέτουν σχολική βιβλιοθήκη, έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον εµπλουτισµού της σχολικής βιβλιοθήκης που διαθέτουν και έχουν 
κάνει αίτηση εµπλουτισµού στην ΚΥ του ΥΠΕΠΘ, Γραφείο Σχολικών Βιβλιοθηκών της 
∆ιεύθυνσης ΣΕΠΕ∆.  

 
9. Εξοικείωση των µαθητών στη χρήση της Βιβλιοθήκης. Ο/Η Υπεύθυνος/νη 

Βιβλιοθήκης του σχολείου (Εκπαιδευτικός/ Βιβλιοθηκονόµος) αναλαµβάνει στην αρχή κάθε 
σχολικής χρονιάς την εκπαίδευση των µαθητών και των εκπαιδευτικών. Η εκπαίδευση αυτή, 
αφορά στην ανάδειξη των οµοιοτήτων και διαφορών µε όλους τους άλλους τύπους 
βιβλιοθηκών, στην χρήση της Σχολικής Βιβλιοθήκης, στη χρήση των καταλόγων, των 
υπηρεσιών και των συλλογών, θεωρητικά και βιωµατικά. 

 
10. Συνεργασίες, επικοινωνίες, επιµόρφωση. Ο/Η Υπεύθυνος/νη Βιβλιοθήκης του 

σχολείου (Εκπαιδευτικός/ Βιβλιοθηκονόµος) καθώς και ο/η Συντονιστής/τρια των Σχολικών 
Βιβλιοθηκών συµµετέχουν και οργανώνουν σεµινάρια ευαισθητοποίησης και ενηµερωτικές 
ηµερίδες που αφορούν στο αντικείµενο και το έργο των Σχολικών Βιβλιοθηκών χωρίς 
δικαίωµα περαιτέρω αποζηµίωσης –εκτός αν ορίζεται διαφορετικά- και χωρίς υποχρέωση 
λήψης κανονικής άδειας, αλλά µε Βεβαίωση του διοργανωτή του εγκεκριµένου από το 
ΥΠΕΠΘ και εποπτευόµενους φορείς σεµιναρίου. 

 
Επιπλέον. µπορούν να συµµετέχουν σε ηµερίδες και σεµινάρια που αφορούν τον 

κλάδο –ΠΕ/ΤΕ- στον οποίο ανήκουν εφόσον αυτά είναι εγκεκριµένα/ επίσηµα από το 
ΥΠΕΠΘ και εποπτευόµενους φορείς. 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
1. Η Σχολική βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή στους µαθητές τόσο για διεξαγωγή 

µαθηµάτων και οργανωµένες δραστηριότητες στους χώρους της όσο και για µεµονωµένες 
επισκέψεις από τους µαθητές και εκπαιδευτικούς. 

2. Το ωράριο της Βιβλιοθήκης είναι 37,5 ώρες την εβδοµάδα, κάθε µέρα εκτός 
των σχολικών αργιών, κατά τρόπο που να εξυπηρετείται πρωταρχικά η σχολική κοινότητα 
του σχολείου ευθύνης και δευτερογενώς τα γειτνιάζοντα ή συστεγαζόµενα σχολεία, 
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λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες. Οι οµαδικές επισκέψεις προγραµµατίζονται 
κατόπιν συνεννόησης µε τον Υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης.  

3. Το ωράριο λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης σηµειώνεται ευκρινώς στο 
ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου µαζί µε το όνοµα και την ειδικότητα του Υπευθύνου και 
κοινοποιείται στη σχολική κοινότητα και στις προϊστάµενες αρχές (∆ιευθύνσεις, Γραφεία, 
Γραφείο Σχολικών Βιβλιοθηκών της ΚΥ του ΥΠΕΠΘ, ∆ιεύθυνση ΣΕΠΕ∆), µε υπογραφή 
του/της ∆/ντή/ντριας της σχολικής µονάδας.  

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 
 
1. Την ευθύνη για την καθηµερινή λειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης έχει ο/η 

Υπεύθυνος/νη Βιβλιοθήκης (Εκπαιδευτικός /Βιβλιοθηκονόµος) ο οποίος αναφέρεται στο 
∆ιευθυντή του Σχολείου. Υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης µπορεί να είναι Βιβλιοθηκονόµος ή 
εκπαιδευτικός µε επιµόρφωση ή ειδικές γνώσεις.  

 
Ο/Η Υπεύθυνος/νη Βιβλιοθήκης έχει τα παρακάτω καθήκοντα και αρµοδιότητες: 
 
1. Μετέχει στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Σχολείου όπως αναφέρεται στο παραπάνω 

άρθρο του κανονισµού αυτού 
2. Έχει όλα τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο Λειτουργίες του κανονισµού 

αυτού 
3. Υποχρεούται να συντάσσει έκθεση πεπραγµένων δύο φορές το χρόνο (1η τον 

Ιανουάριο για το προηγούµενο εξάµηνο και 2η τον Ιούνιο επίσης) την οποία προσυπογράφει 
και ο/η ∆ιευθυντής/τρια του Σχολείου και την καταθέτει στο Γραφείο και την οικεία 
∆ιεύθυνση, µε κοινοποίηση στο Γραφείο Σχολικών Βιβλιοθηκών ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗ ΣΕΠΕ∆ της 
ΚΥ του ΥΠΕΠΘ. Αντίγραφα διατηρούνται στο Γραφείο του ∆ιευθυντή του σχολείου και στη 
Σχολική Βιβλιοθήκη  

4. Τηρεί βιβλίο-ηµερολόγιο των δραστηριοτήτων της Σχολικής Βιβλιοθήκης το οποίο 
ενηµερώνει καθηµερινά.   

5. Ο/η Υπεύθυνος/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης επιµελείται την καλή οργάνωση της 
βιβλιοθήκης, εναρµονίζει τη συλλογή µε το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου, επιλέγει,  
προτείνει, προµηθεύεται και οργανώνει το υλικό για πρόσβαση των χρηστών, στηρίζει το 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα και τις δραστηριότητες του σχολείου σε συνεργασία µε το 
διδακτικό προσωπικό, κατά προτεραιότητα. Επίσης, διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
εκθέσεις και οµιλίες σύµφωνα µε το σκοπό και τους στόχους των Σχολικών Βιβλιοθηκών. 
Συνεργάζεται µε άλλα Προγράµµατα, Φορείς, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Βιβλιοθήκες. 
Εµπλέκεται στην εκπαιδευτική διαδικασία βοηθώντας τους µαθητές στην αναζήτηση, 
εντοπισµό και αξιολόγηση της γνώσης και των πληροφοριών που χρησιµεύουν στην 
εκπόνηση εργασιών, µέσα από τράπεζες πληροφοριών και βάσεις δεδοµένων:  

6. ∆ηµιουργεί, δηλαδή, τις προϋποθέσεις για τη χρήση της Βιβλιοθήκης από 
εκπαιδευτικούς και µαθητές, µε την απαραίτητη συνδροµή του/της ∆ιευθυντή/τριας για τον 
συντονισµό κοινών ενεργειών.  

Α. Προκειµένου για Εκπαιδευτικούς που αναλαµβάνουν Υπεύθυνοι Σχολικών 
Βιβλιοθηκών, ισχύουν, επίσης, τα εξής:  

 
1. Οι εκπαιδευτικοί Υπεύθυνοι Σχολικών Βιβλιοθηκών, ως µέλη του Συλλόγου 

∆ιδασκόντων του σχολείου στου οποίου τη Σχολική Βιβλιοθήκη υπηρετούν, έχουν το 
δικαίωµα συµµετοχής σε άλλα Προγράµµατα ή δραστηριότητες του σχολείου, µε την 
προϋπόθεση ότι αυτό δεν παρακωλύει τη λειτουργία της βιβλιοθήκης και δεν αντίκειται στο 
στόχο και στους σκοπούς που έχουν τεθεί από το παρόν.  
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Β. Προκειµένου για τους Συντονιστές των Σχολικών Βιβλιοθηκών ορίζονται τα 
παρακάτω καθήκοντα και αρµοδιότητες:  

 
1. Υπεύθυνος για το Συντονισµό όµορων Σχολικών Βιβλιοθηκών ορίζεται από το 

οικείο ΠΥΣ∆Ε Βιβλιοθηκονόµος και ελλείψει αυτού Επιµορφωµένος Εκπαιδευτικός από 
αυτούς που υπηρετούν σε Σχολική Βιβλιοθήκη της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης και 
καλείται στο εξής Συντονιστής.   

2.Έχει όλα τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο Λειτουργίες του κανονισµού 
αυτού 

3.Συντάσσει έκθεση πεπραγµένων µία φορά το χρόνο, συµπληρώνοντας το ειδικό 
έντυπο που παράγεται από το ΥΠΕΠΘ και αφορούν στις Βιβλιοθήκες αρµοδιότητάς του.  
Το έντυπο αυτό αποστέλλεται στον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης µε Κοινοποίηση 
στο Γραφείο Σχολικών Βιβλιοθηκών της ∆ιεύθυνσης ΣΕΠΕ∆ του ΥΠΕΠΘ.  

4.Συνεργάζεται µε τους Βιβλιοθηκονόµους των άλλων Νοµών  
5.Συµµετέχει σε ηµερίδες και σεµινάρια που αφορούν στο αντικείµενο και το έργο 

των Σχολικών Βιβλιοθηκών χωρίς δικαίωµα περαιτέρω αποζηµίωσης – εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά- και χωρίς υποχρέωση λήψης κανονικής άδειας, αλλά µε Βεβαίωση του 
διοργανωτή του εγκεκριµένου σεµιναρίου. 

6.Γενικά, ο/η Συντονιστής/τρια δηµιουργεί τις προϋποθέσεις επικοινωνίας και 
συνεργασίας των βιβλιοθηκών της περιοχής ευθύνης του και φροντίζει για την οµαλή 
λειτουργία των βιβλιοθηκών στο σύνολό τους.  

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
 

 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 

 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 
 

 
 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ 

 
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 
Οι Κινητές Βιβλιοθήκες που εξαρτώνται και στηρίζονται από τις ∆ηµόσιες 

Βιβλιοθήκες του ΥΠΕΠΘ, λειτουργούν µε δύο άξονες: ως Κινητές ∆ηµόσιες (λαϊκές) 
Βιβλιοθήκες και ως Κινητές Σχολικές Βιβλιοθήκες 

 
Σε ότι αφορά τη λειτουργία τους ως Σχολικές Βιβλιοθήκες οφείλουν να ακολουθούν -

τόσο ως προς τις υπηρεσίες όσο και ως προς τις συλλογές- τον παρόντα Κανονισµό 
Λειτουργίας των Σχολικών Βιβλιοθηκών του ΥΠΕΠΘ, καθόσον εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό 
και στόχους µε τις σταθερές Σχολικές Βιβλιοθήκες.  

Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης κάθε Κινητής Βιβλιοθήκης που εξυπηρετεί σχολεία 
απαρτίζεται από τους εξής:  
 

Α.   Το ∆ιευθυντή της ∆ηµόσιας Βιβλιοθήκης στην οποία υπάγεται η Κινητή. 
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Β. Τους ∆ιευθυντές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 

συγκεκριµένης  περιφέρειας.  
 

Κάθε Κινητή Βιβλιοθήκη καλύπτει συγκεκριµένη εκπαιδευτική περιφέρεια ή 
περιφέρειες.  

Για τη διαµόρφωση του προγράµµατος επισκέψεων των Κινητών Βιβλιοθηκών στα 
σχολεία ισχύουν τα εξής:  

 

Η Κινητή Βιβλιοθήκη µέσα στο πρώτο δεκαήµερο της σχολικής χρονιάς κοινοποιεί 
στη ∆ιεύθυνση πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης τους σταθµούς που θα 
καλύψει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.  

Το Σχολείο που ενδιαφέρεται υποβάλλει στην Κινητή Βιβλιοθήκη τα αιτήµατά του 
σχετικά µε τη συχνότητα και τη χρονική διάρκεια των επισκέψεων.  

 

Το σχολείο υποχρεούται: 
1. να παρέχει τον ανάλογο χώρο για τις επισκέψεις της Κινητής Βιβλιοθήκης 
2. να φροντίζει επίσης για την παροχή ρεύµατος στην Κινητή Βιβλιοθήκη κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψής της 
3. να τηρεί τον Κανονισµό περί Σχολικών Βιβλιοθηκών 
4. να ενηµερώνει έγκαιρα τους µαθητές 
5. να τηρεί τις ώρες επίσκεψης  
6. να συνεργάζεται µε το προσωπικό της Κινητής Βιβλιοθήκης για την καλύτερη 

οργάνωση του Προγράµµατος και την αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης από τους 
µαθητές 

 
Η Κινητή Βιβλιοθήκη οφείλει: 
1.να τηρεί τον Κανονισµό των Σχολικών Βιβλιοθηκών 
2.να παρέχει κατά το δυνατό αντίστοιχες υπηρεσίες µε αυτές των σταθερών Σχολικών 
Βιβλιοθηκών  

3.να ενηµερώνει το υλικό της σύµφωνα µε τις ανάγκες των µαθητών   
4.να τηρεί τις ώρες επίσκεψης 
5.να συνεργάζεται µε το ∆ιευθυντή του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς για την 
καλύτερη οργάνωση του Προγράµµατος των επισκέψεων και την αξιοποίηση της 
βιβλιοθήκης από τους µαθητές. 

 

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΛΑΪΚΕΣ (∆ηµόσιες) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ  
 
Η Σχολική Βιβλιοθήκη προκειµένου να εξυπηρετήσει τους µαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς της σχολικής της κοινότητας επιδιώκει ενεργά τη συνεργασία µε λαϊκές 
(∆ηµόσιες) βιβλιοθήκες της περιοχής της µε στόχο την πρόσβαση σε µια ευρεία 
παρακαταθήκη υλικού. Η συνεργασία αυτή είναι συµβατή µε τον Κανονισµό Λειτουργίας 
των ∆ηµοσίων Βιβλιοθηκών (ΦΕΚ 1173/2003). Συγκεκριµένα, επιδιώκει: 

1. τη συνεργασία µε τις λαϊκές βιβλιοθήκες για την ευρύτερη υποστήριξη της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσω του πλούτου του υλικού τους 

2. τη συνεργασία για την υποστήριξη ευρύτερων σχολικών δραστηριοτήτων 
3. τη συνεργασία για την κάλυψη αναγκών των εκπαιδευτικών  
4. την ηλεκτρονική πρόσβαση στους καταλόγους των λαϊκών βιβλιοθηκών και την 

µεγιστοποίηση της αξιοποίησης του υλικού που διαθέτουν για χρήση από µαθητές και 
εκπαιδευτικούς  
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5. την ηλεκτρονική πρόσβαση σε βάσεις και ηλεκτρονικά κείµενα που διαθέτουν 

οι λαϊκές βιβλιοθήκες για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών µετά τη σύναψη σχετικών 
συµφωνιών 

6. την προµήθεια φωτοαντιγράφων από βιβλία και περιοδικά (ως ορίζει ο Νόµος περί 
Πνευµατικών δικαιωµάτων) 

7. την εν γένει συνεργασία η οποία εναρµονίζεται µε τους στόχους τόσο της 
Σχολικής Βιβλιοθήκης όσο και της Λαϊκής. 

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ  
 
Η Σχολική Βιβλιοθήκη προκειµένου να εξυπηρετήσει τους εκπαιδευτικούς της 

σχολικής της κοινότητας επιδιώκει ενεργά τη συνεργασία µε ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες της 
περιφέρειάς της µε στόχο την πρόσβαση σε επιστηµονικό υλικό, το οποίο δεν είναι δυνατό να 
διαθέτει. Συγκεκριµένα, επιδιώκει: 

1. την ηλεκτρονική πρόσβαση στους καταλόγους των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών και τη 
σύναψη συµφωνιών διαδανεισµού σύµφωνα µε το πλαίσιο και τις οδηγίες που θα 
δοθούν από το ΥΠΕΠΘ  

2. την ηλεκτρονική πρόσβαση σε βάσεις και ηλεκτρονικά κείµενα για την εξυπηρέτηση 
των εκπαιδευτικών µετά τη σύναψη σχετικών συµφωνιών  

3. την προµήθεια φωτοαντιγράφων από βιβλία και περιοδικά 
 
Οι παραπάνω συµφωνίες δεν πρέπει να περιλαµβάνουν συνδροµές σε επιστηµονικές 

βάσεις δεδοµένων αλλά µόνο λειτουργικά έξοδα της µεταφοράς πληροφοριών µε βάση τις 
αρχές του διαδανεισµού. 

 
∆ικαίωµα χρήσης αυτών των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης έχει το διδακτικό 

προσωπικό. Η υπηρεσία αυτή στόχο έχει να καλύψει κυρίως επιστηµονικές ανάγκες των 
εκπαιδευτικών.  

 
Η Σχολική Βιβλιοθήκη επίσης δανείζει ή στέλνει φωτοαντίγραφα υλικού της σε άλλες 

βιβλιοθήκες, στο πλαίσιο των συνεργασιών τους.  
 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 
Επιτρέπεται η χρήση της Σχολικής Βιβλιοθήκης από την ευρύτερη κοινότητα κατ΄ 

εξαίρεση στις περιπτώσεις µικρών δυσπρόσιτων και αποµακρυσµένων δήµων στις οποίες δεν 
εδρεύει άλλη ανοιχτή βιβλιοθήκη για χρήση της από το κοινό (∆ηµόσια, ∆ηµοτική, 
Κοινοτική, Συλλόγων, Ανοιχτές Ιδιωτικές Συλλογές, κλπ). 

 
Σε κάθε περίπτωση η χρήση της Σχολικής Βιβλιοθήκης από την ευρύτερη κοινότητα 

υπόκειται στους εξής περιορισµούς: 
1. Προτεραιότητα στη χρήση των συλλογών και στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης έχει 

η σχολική κοινότητα και δευτερευόντως η τοπική κοινωνία που κάνει χρήση της Σχολικής 
Βιβλιοθήκης. 

2. Προτεραιότητα κατά τις αγορές υλικού και εξοπλισµού δίνεται σε ό,τι αφορά τη 
χρήση της Σχολικής Βιβλιοθήκης από τη σχολική κοινότητα και δευτερευόντως στη χρήση 
της από την τοπική κοινωνία. 
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3. Οι παράµετροι αγοράς υλικού για χρήση από το ευρύτερο κοινό δεν πρέπει σε 

καµιά περίπτωση να αντιστρατεύονται τη γενικότερη φιλοσοφία του σχολείου και υιοθετούν 
στην περίπτωση αυτή τις γενικότερες οδηγίες επιλογής υλικού που ακολουθούν οι ∆ηµόσιες 
Βιβλιοθήκες του ΥΠΕΠΘ.  

4. Οι εξωτερικοί χρήστες της Σχολικής Βιβλιοθήκης οφείλουν να ακολουθούν τον 
Κανονισµό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. 

5. Η Σχολική Βιβλιοθήκη προκειµένου να εξυπηρετήσει το ευρύτερο κοινό διατηρεί 
αρχείο µελών και εκδίδει κάρτα µέλους (βλ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ της παρούσης), 
χωρίς την οποία, κανείς δεν γίνεται δεκτός για χρήση της Σχολικής Βιβλιοθήκης. Οι κανόνες 
και η διάρκεια δανεισµού τεκµηρίων για τα µέλη ορίζονται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης 
του Σχολείου στην αρχή της σχολικής χρονιάς. 

6. Η Σχολική Βιβλιοθήκη προκειµένου να εξυπηρετήσει ευρύτερο κοινό 
προσαρµόζει ανάλογα το ωράριο λειτουργίας της σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς και 
τους τοπικούς παράγοντες. 

7. Η χρήση της Σχολικής Βιβλιοθήκης από την ευρύτερη κοινότητα πρέπει να γίνεται 
χωρίς να υπάρχει η ελάχιστη διαταραχή στη λειτουργία και την ασφάλεια του σχολείου, του 
Υπεύθυνου Βιβλιοθήκης και της σχολικής κοινότητας. 

 
Ο παρών κανονισµός µπορεί να τροποποιείται µε Υπουργική Απόφαση του 

ΥΠΕΠΘ 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 
 
      ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
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