Κανονισµός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
Η "Περίκλειος" Bιβλιοθήκη του 1ου ΓΕΛ Χολαργού είναι ανοιχτή κάθε Δευτέρα
από τις 10.00-14.30 για εγγραφή µελών, δανεισµό και επιστροφή τεκµηρίων.
Ως χώρος αναγνωστηρίου, η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτά καθηµερινά ανάλογα µε
τις ανάγκες των µαθητών και το ωρολόγιο πρόγραµµατου σχολείου.

Γενικοί Κανόνες - Συµπεριφορά χρηστών
Οι χρήστες οφείλουν να προσέχουν τα προσωπικά τους αντικείµενα στο χώρο της βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη
δεν φέρει καµµία ευθύνη για τυχόν απώλειες προσωπικών αντικειµένων των χρηστών.
Οι χρήστες αποφεύγουν τις συζητήσεις στο χώρο της βιβλιοθήκης και δεν χρησιµοποιούν κινητά τηλέφωνα,
ούτε καταναλώνουν ποτά ή τρόφιµα.
Οι χρήστες οφείλουν να χρησιµοποιούν τα βιβλία ή άλλο υλικό µε προσοχή. Δεν σηµειώνουν πάνω σ΄ αυτά,
δεν τσακίζουν σελίδες, δεν γράφουν πάνω σ΄αυτά, ούτε στον εξοπλισµό και στα έπιπλα της βιβλιοθήκης.
Οφείλουν να διατηρούν τον χώρο καθαρό, να προστατεύουν τη συλλογή και τον εξοπλισµό της βιβλιοθήκης
από φθορές.
Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση προγραµµάτων και η οποιαδήποτε αλλαγή ρύθµισης στους υπολογιστές της
βιβλιοθήκης, ούτε η χρήση του εκτυπωτή για οποιονδήποτε λόγο.
Δεν επιτρέπεται στους χρήστες να επανατοποθετούν το υλικό που χρησιµοποίησαν στα ράφια. Πρέπει µετά
τη χρήση να το αφήνουν πάνω στα τραπέζια, αφού η διαδικασία της επανατοποθέτησης αφορά µόνο τον
υπεύθυνο της βιβλιοθήκης.
Οι χρήστες µε ανάρµοστη συµπεριφορά και ασυνέπεια προς τον Κανονισµό της Βιβλιοθήκης θα αποκλείονται
από τη χρήση της Βιβλιοθήκης και των παρεχόµενων υπηρεσιών της.

Δανεισµός
Η Βιβλιοθήκη του 1ου ΓΕΛ Χολαργού είναι δανειστική. Κάθε µέρος της σχολικής κοινότητας µπορεί να
δανειστεί από το υλικό της συλλογής της. Από αυτό εξαιρούνται το πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες,
λεξικά) και τα περιοδικά, που δεν δανείζονται.
Οι Μαθητές µπορούν να δανείζονται µέχρι δύο (2) βιβλία για διάστηµα είκοσι µία (21) ηµερών, ενώ
προβλέπονται έως και δύο (2) ανανεώσεις τριών (3) ηµερών η καθεµιά.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό µπορεί να δανειστεί έως και τρία (3) βιβλία για είκοσι πέντε (25) ηµέρες.
Τα βιβλία πρέπει να επιστρέφονται έγκαιρα και στην κατάσταση που παραδόθηκαν στους χρήστες. Σε
περίπτωση απώλειας ή φθοράς κάποιου βιβλίου ο χρήστης οφείλει να το αντικαταστήσει.
Σε κάθε περίπτωση µέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς όλοι οι χρήστες πρέπει να έχουν επιστρέψει το
υλικό που έχουν δανειστεί στη Βιβλιοθήκη.

Περίκλειος

