
 

Κανονιζμός λειηοσργίας ηης μαθηηικής δανειζηικής  

βιβλιοθήκης ηοσ 2οσ Δημοηικού Στολείοσ Αλιβερίοσ 

 

1. Μπνξνύλ λα δαλεηζηνύλ βηβιία όινη νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπ-
ηηθνί ηνπ ζρνιείνπ καο. 

2. Ο θάζε καζεηήο δαλείδεηαη έλα (1) κόλν βηβιίν γηα 15 κέξεο. 
Έρεη δηθαίωκα αλαλέωζεο ηνπ δαλεηζκνύ γηα ην ίδην βηβιίν γηα 
άιιεο 15 κέξεο. 

3. Αλ θάπνηνο επηζπκεί αλαλέωζε ηνπ δαλεηζκνύ, νθείιεη λα  δε-
ιώζεη ην αίηεκά ηνπ ηελ εκέξα πνπ ιήγεη ν δαλεηζκόο θαη λα 
παξνπζηάζεη ζηε βηβιηνζήθε ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν. 

4. Ο καζεηήο πνπ δελ παξέδωζε ην βηβιίν κε ηε ιήμε ηεο πξνζε-
ζκίαο δελ έρεη δηθαίωκα λα δαλεηζηεί άιιν βηβιίν. 

5. Τελ επζύλε γηα ην δαλεηζκό ηωλ βηβιίωλ έρεη απνθιεηζηηθά ν εθ-
παηδεπηηθόο ηεο θάζε ηάμεο/ ηκήκαηνο. 

6. Οη καζεηέο είλαη ππεύζπλνη γηα ηα βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηνύλ. 
Δελ επηηξέπνληαη ππνγξακκίζεηο ή ζεκεηώζεηο ζηα βηβιία. Σε πε-
ξίπηωζε απώιεηαο ή θαηαζηξνθήο βηβιίνπ, απηόο πνπ ην δαλεί-
ζηεθε νθείιεη λα ην αληηθαηαζηήζεη κε ην ίδην ή κε έλα βηβιίν 
αληίζηνηρεο ζεκαηνινγίαο θαη αμίαο.  

7. Η εκέξα θαη ε ώξα δαλεηζκνύ θαζνξίδεηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό 
ηεο ηάμεο/ ηκήκαηνο. 

8. Σην ρώξν ηεο βηβιηνζήθεο ηα κέιε ηεξνύλ εζπρία  θαη δελ επη-

ηξέπεηαη λα θέξλνπλ καδί ηνπο θάζε είδνπο πνηό θαη θαγεηό.  

9. Οη καζεηέο δελ επαλαηνπνζεηνύλ ζηα ξάθηα ηα βηβιία, αιιά ηα 

αθήλνπλ κε ηάμε ζηελ άθξε ηνπ ηξαπεδηνύ ή ζε ρώξν πνπ ππν-

δεηθλύεηαη από ηνλ ππεύζπλν ηεο βηβιηνζήθεο.  

 

 



 

 

Διαδικαζία δανειζμού & επιζηροθής βιβλίων 

 

Δανειζμός 

1. Οη καζεηέο επηιέγνπλ ην βηβιίν πνπ επηζπκνύλ θαη ην δίλνπλ 

ζηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο/ ηκήκαηνο.  

2. Ο εθπαηδεπηηθόο ζεκεηώλεη ζηελ θαξηέια δαλεηζκνύ ηα ζηνηρεία 

ηνπ καζεηή θαη ηελ εκεξνκελία.  

3. Η θαξηέια ηνπνζεηείηαη ζην ληνζηέ θαξηειώλ ζηελ αληίζηνηρε 

ζέζε ηεο ηάμεο/ηκήκαηνο 

 

Επιζηροθή 

1. Οη καζεηέο επηζηξέθνπλ ηα βηβιία (δελ ηα ηνπνζεηνύλ ζην ξάθη, 

αιιά ηα αθήλνπλ ζην ηξαπέδη). 

2. Ο εθπαηδεπηηθόο αλαδεηά ηελ θαξηέια θάζε βηβιίνπ, ζπκπιεξώ-

λεη ηελ εκεξνκελία επηζηξνθήο θαη ηελ ηνπνζεηεί ζην βηβιίν. 

3. Τν βηβιίν ηνπνζεηείηαη ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ηεο βηβιηνζήθεο, 

κε βάζε ηε ρξωκαηηθή ζήκαλζε πνπ ππάξρεη ζηα ξάθηα θαη ζηηο 

θαξηέιεο δαλεηζκνύ. 

 

 


