


Ωράριο Λειτουργίας 

Η βιβλιοθήκη του δημοτικού σχολείου λειτουργεί από αρχές 

Οκτωβρίου έως το τέλος Μαΐου κάθε σχολικού έτους. 

Τα μέλη της βιβλιοθήκης κατά το διάστημα αυτό μπορούν να 

αναζητούν και να δανείζονται βιβλία ή να χρησιμοποιούν τον χώρο ως 

αναγνωστήριο κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στα δύο πρώτα 

διαλείμματα (9:45-10:10 και 11:35-11:50). 

 

Μέλη της βιβλιοθήκης 

 

Μέλος της βιβλιοθήκης μπορεί να γίνει κάθε μαθητής από τη Β’ έως τη 

ΣΤ’ τάξη του δημοτικού σχολείου της Ελληνογαλλικής Σχολής “Jeanne 

D’Arc”, αφού ενημερωθεί κατά τον μήνα Σεπτέμβριο κάθε σχολικού 

έτους από τη βιβλιοθηκονόμο για τον κανονισμό και τη σωστή χρήση 

της βιβλιοθήκης. 

Κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα δανεισμού βιβλίων, συμμετοχής σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνονται από τη βιβλιοθηκονόμο 

σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό, ενημέρωσης για τις 

δραστηριότητες της βιβλιοθήκης και τις συναντήσεις των μαθητών με 

συγγραφείς καθώς και για νέα βιβλία, εκδηλώσεις και πολιτιστικά 

δρώμενα εκτός σχολείου. 

 

Υποχρεώσεις μελών 

 

Κάθε μέλος οφείλει να σέβεται τον κανονισμό και τον χώρο της 

βιβλιοθήκης, να εισέρχεται σε αυτόν μόνο κάθε Τετάρτη και 

Παρασκευή τις προκαθορισμένες ώρες, εφόσον η βιβλιοθηκονόμος 

βρίσκεται εντός βιβλιοθήκης. Σε διαφορετική περίπτωση η πόρτα 

παραμένει κλειστή και το μέλος περιμένει εκτός βιβλιοθήκης έως την 

προσέλευσή της. 

Δεν επιτρέπεται σε κανένα μέλος να μεταφέρει ή να καταναλώνει 

τρόφιμα ή νερό και χυμούς εντός της βιβλιοθήκης. Επίσης τα μέλη 

έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν και να διατηρούν καθαρό 

τον χώρο της βιβλιοθήκης και να φροντίζουν για την τήρηση της 

ησυχίας. 

Για την καλύτερη λειτουργία της βιβλιοθήκης τα μέλη οφείλουν να 

μην επανατοποθετούν τα βιβλία στα ράφια, αλλά μετά την 

ανάγνωση να τα αφήνουν κλειστά επάνω στα τραπέζια. Επίσης 

οφείλουν να φροντίζουν επιμελώς τα βιβλία τα οποία έχουν 

δανειστεί ή χρησιμοποιήσει διότι σε περίπτωση φθοράς, 

καταστροφής ή απώλειάς τους η αντικατάστασή τους θα 

επιβαρύνει οικονομικά το ίδιο το μέλος. 

 

Όροι εξωτερικού δανεισμού βιβλίων 

Κάθε μέλος μπορεί να δανειστεί μέχρι 5 βιβλία. Για να δανειστεί τα 

επόμενα θα πρέπει να έχει επιστρέψει τα προηγούμενα. Η χρονική 

διάρκεια δανεισμού ορίζεται στις 30 μέρες και το μέλος οφείλει να 

επιστρέψει τα βιβλία μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ωστόσο 

έχει δικαίωμα ανανέωσης δανεισμού για άλλες 30 ημέρες. Η 

βιβλιοθηκονόμος ενδέχεται να  ζητήσει νωρίτερα από τις 30 μέρες 

την επιστροφή κάποιου βιβλίου. Υπάρχει και η δυνατότητα 

κράτησης δανεισμένων τίτλων βιβλίων σε λίστα προτεραιότητας. 

Τα βιβλία που επιστρέφονται στη βιβλιοθήκη δεν τοποθετούνται 

από το μέλος στα ράφια ή στα τραπεζάκια. Το μέλος θα πρέπει να 

αναγράφει σ’ ένα σημειωματάριο το ονοματεπώνυμο, το τμήμα 

και τους τίτλους των βιβλίων και έπειτα θα τα δίνει στη 

βιβλιοθηκονόμο. Για την καλή διατήρηση του έντυπου υλικού δεν 

επιτρέπεται η υπογράμμιση ή η σημείωση πάνω στα βιβλία.  

Δεν δανείζονται σπάνια βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, 

βιβλιογραφίες, περιοδικά (το τελευταίο τεύχος), CD-ROM και DVD. 


