
1Ο  Γυμνάσιο Χαλκίδας 

Σχολική Βιβλιοθήκη 
  

 

Εσωτερικός Κανονισμός 
 

 

Στα χέρια σας κρατάτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Χρήσης και Δανεισμού της 

βιβλιοθήκης του 1ου Γυμνασίου Χαλκίδας σύμφωνα με τον οποίο :  

  

1. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί με την παρουσία κάποιου Υπευθύνου καθημερινά 

συγκεκριμένες ώρες (μέσα στο ωράριο του σχολείου), οι οποίες αναρτώνται σε εμφανή 

σημεία του σχολείου . 

2. Χρήστες της βιβλιοθήκης είναι όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας του 1ου 

Γυμνασίου Χαλκίδας (καθηγητές και μαθητές). Τα μέλη έχουν δικαίωμα χρήσης του 

χώρου και του υλικού της βιβλιοθήκης. 

3. Η αίθουσα παρέχει τις εξής δυνατότητες: 

Α. Αναζήτηση βιβλίων (ή cd κτλ.) για ανάγνωση/ μελέτη/ δανεισμό. 

Β. Προβολή σε οθόνη (εγκεκριμένων από το υπουργείο Παιδείας) ταινιών ή 

εκπαιδευτικών βίντεο. 

Γ. Χρήση επιτραπέζιων παιχνιδιών, εφόσον δεν υπάρχουν μέλη τα οποία να 

διαβάζουν/ μελετούν. 

Δ. Φωτοτύπηση ελεγχόμενου αριθμού σελίδων από υλικό που ενδιαφέρει τα μέλη. 

Ε. Πρόσβαση σε υπολογιστές και στο διαδίκτυο, για διενέργεια έρευνας, μελέτης, 

αναζήτησης πληροφοριών και συνεργασίας με άλλα σχολεία στα πλαίσια 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων του 1ου Γυμνασίου. Η χρήση των υπολογιστών θα 

ελέγχεται και θα καθορίζεται από τον Υπεύθυνο της βιβλιοθήκης. Σε περίπτωση 

κατάχρησης ή πρόσβασης σε ιστοσελίδες που δεν αρμόζουν στο σχολικό χώρο, 

θα υπάρχει προειδοποίηση και αν χρειαστεί επιπλήξεις-κυρώσεις στα μέλη. 

Σε περίπτωση που κάποιοι χρήστες μελετούν/ διαβάζουν, τότε αυτοί προηγούνται 

και οι υπόλοιποι θα πρέπει να τηρούν ησυχία.  
4. Υπάρχει ανοικτή πρόσβαση στη συλλογή. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν 

μόνοι τους το υλικό που τους ενδιαφέρει στα ράφια ή να το δουν στους υπολογιστές 

που υπάρχουν στο χώρο της βιβλιοθήκης. 
5. Οι χρήστες αφήνουν τις τσάντες τους  στον ειδικό χώρο, στην είσοδο της 

βιβλιοθήκης. 

 

Δεν επιτρέπονται:  

το κάπνισμα, κάθε είδους ποτό και  φαγητό. 
  

6. Το υλικό της συλλογής διατίθεται στα μέλη για διάβασμα στο αναγνωστήριο και για 

δανεισμό. Οι χρήστες δεν ξαναβάζουν στα ράφια τα βιβλία, αλλά τα αφήνουν σε χώρο 

που υποδεικνύεται από τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης. 

Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για όλο το υλικό της, εκτός από τα σπάνια βιβλία, το υλικό 

των σχολικών προγραμμάτων, τα CD rom, τις εγκυκλοπαίδειες, τα λεξικά και τα 

περιοδικά, που δίνονται μόνο για εσωτερικό δανεισμό. 

Όλα τα μέλη μπορούν να δανειστούν μέχρι τρία βιβλία συγχρόνως για δεκατέσσερις 

ημέρες. 

 Τα βιβλία που έχουν αυξημένη ζήτηση, είναι δυνατόν να δανείζονται για μικρότερο 

χρονικό διάστημα από το προαναφερόμενο των 14 ημερών. 



 Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού, μια μόνο φορά 

για επτά ημέρες, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη. Για την 

ανανέωση ο χρήστης υποχρεούται να φέρει το υλικό στην βιβλιοθήκη και να ζητάει 

την ανανέωση προσωπικά.  

7. Υπάρχει ειδική Λίστα Αναμονής Εντύπου (που μπορούν τα μέλη να ζητήσουν από τον 

Υπεύθυνο της βιβλιοθήκης), και θα συμπληρώνεται από όλους όσους επιθυμούν βιβλία 

που προσωρινά λείπουν επειδή τα έχει δανειστεί άλλο μέλος. 

8. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι 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 καταβάλει το αντίτιμο της τρέχουσας αξίας του, συν το 20% για το κόστος της 

βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας του. 

9. Οι μαθητές δεν μπορούν να πάρουν Ενδεικτικό ή Απολυτήριο, αν δεν έχουν επιστρέψει 

στη βιβλιοθήκη το υλικό που έχει λήξει η ημερομηνία επιστροφής ή δεν το έχουν 

αντικαταστήσει όπως ορίζει το προηγούμενο άρθρο. 

10. Όλοι οι χρήστες που είναι χρεωμένοι με ληξιπρόθεσμα βιβλία δεν έχουν το δικαίωμα 

άλλου δανεισμού. 

11. Ο καθένας δανείζεται για τον εαυτό του (δεν επιτρέπεται να το δώσει σε άλλους) και 

επιστρέφει το βιβλίο ο ίδιος, εκτός και αν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν και έχει 

συμφωνηθεί εξαρχής άλλος τρόπος συναλλαγής. 

12. Δεν επιτρέπεται η εξαγωγή βιβλίου ή άλλου υλικού, αν δεν έχει περάσει από τη 

διαδικασία δανεισμού, από κάποιον Υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης. 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. 

13. Η ομαδική προσέλευση (κατά τμήμα ή τάξεις) με σκοπό την προβολή εκπαιδευτικού 

υλικού ή εγκεκριμένης ταινίας, ή έρευνας στους υπολογιστές προϋποθέτει τη συνοδεία 

εκπαιδευτικού. Σ΄ αυτές τις  περιπτώσεις είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός εκ των 

προτέρων, με συμπλήρωση του σχετικού πλάνου, ώστε να μην υπάρχει σύμπτωση 

χρήσεων. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Το σχολείο οφείλει να είναι μονόδρομος 

για την ευτυχία του ανθρώπου» 

Ελένη  Γλύκατζη – Αρβελέρ, πρύτανις του 

Πανεπιστημίου της Σορβόννης, Παρίσι 

«Το σχολείο οφείλει να είναι μονόδρομος για 

την ευτυχία του ανθρώπου» 

Ελένη  Γλύκατζη – Αρβελέρ, πρύτανις του 

Πανεπιστημίου της Σορβόννης, Παρίσι 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1


«…κι είχα 

 τη μόρφωση 

 για όπλο  

και για προίκα…» 

 

Από στίχους τραγουδιού 

του Αλκίνοου  

Ιωαννίδη 

Η συλλογή αποτελείται από 2000 και πλέον στοιχεία (βιβλία, cd-rom) και 

ανανεώνεται συνεχώς με τη βοήθεια ιδιωτών, Δημόσιων και Ιδιωτικών 

φορέων και Ιδρυμάτων, βιβλιοπωλείων, εκδοτικών οίκων και Βιβλιοθηκών των 

Ανωτάτων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.  

Τα βιβλία καλύπτουν κάθε τομέα ενδιαφέροντος: 

 νεανική κλασσική λογοτεχνία ελληνική και ξένη (κατηγοριοποιημένη 

θεματικά και αλφαβητικά ανά συγγραφέα) 

 σχολικά βοηθήματα,  

 εγκυκλοπαίδειες & λεξικά,  

 βιβλία για το περιβάλλον και την οικολογία, 

 βιβλία για αθλητισμό και παιχνίδια,  

 βιβλία για τη θρησκεία, τη φιλοσοφία, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, 

 βιβλία Ιστορίας και Γεωγραφίας, 

 βιβλία Πληροφορικής και θετικών Επιστημών, 

 βιβλία Λογιστικής, Οικονομικών, 

 βιβλία Καλών Τεχνών (ζωγραφικής, φωτογραφίας, γλυπτικής, 

αρχιτεκτονικής) 

 βιβλία Τεχνολογίας  

 περιοδικά - κόμικς 

και πολλά άλλα! 

 

 

Η αναζήτηση των τίτλων γίνεται  με πρόσβαση στα ράφια ή με πρόσβαση 

στους Η/Υ της βιβλιοθήκης (πρόγραμμα biblioteq το οποίο βρίσκεται σε 

εξέλιξη).  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιδιώκετε τη συνεργασία με κάποιον Υπεύθυνο της βιβλιοθήκης. Αυτό θα 

βοηθήσει την πρόσβασή σας στη βιβλιοθήκη και την καλύτερη αξιοποίηση 

της συλλογής. 
  

 

 

 



Φιλοδοξούμε η βιβλιοθήκη μας να είναι ένας χώρος που θα προσφέρει 

ποικίλες ευκαιρίες: θα συνδυάζει ευκαιρίες γνώσης, έρευνας και 

ψυχαγωγίας. Ένα ζωντανό κύτταρο του σχολείου που θα προφέρει πολλά 

σε μαθητές, καθηγητές και γονείς.  

Είναι στο χέρι μας να συμμετέχουμε ενεργά, να την εξοπλίσουμε πλήρως 

και την οργανώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα! 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Σας περιμένουμε!!!... 
Οι Υπεύθυνοι της Βιβλιοθήκης 

  

 

 

 
Εmail :  libr.1gymn_chalk@outlook.com.gr 


