
Κανόνες λειτουργίας της σχολικής Βιβλιοθήκης Λυκείου Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα 
 
1. Η βιβλιοθήκη είναι χώρος εργασίας και γι’ αυτό θα πρέπει να επικρατεί απόλυτη ησυχία. 
2. Δεν τρώμε και δεν πίνουμε τίποτε στον χώρο της, δεν μιλάμε στο κινητό. 
3. Μεταχειριζόμαστε τα βιβλία με προσοχή: δεν τους αλλάζουμε θέση, δεν τα σχίζουμε, δεν τα 
καταστρέφουμε. 
4. Κανένας δε βγάζει βιβλίο έξω από τη βιβλιοθήκη χωρίς να το δανειστεί από τον/την 
υπεύθυνο/η βιβλιοθήκης. 
5. Τα βιβλία αναφοράς (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες κ.λπ.) δεν βγαίνουν από τη βιβλιοθήκη αλλά 
χρησιμοποιούνται μόνο εντός του χώρου της. 
6. Μπαίνοντας στη βιβλιοθήκη, οι τσάντες θα πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο που να μην 
εμποδίζουν τη διακίνηση ή τη μελέτη. 
7. Όταν κάποιος θέλει να δανειστεί ένα βιβλίο, είτε ενημερώνει τον υπεύθυνο για να το βρει είτε 
το βρίσκει στο ράφι και το δίνει στον/στην υπεύθυνο/η της βιβλιοθήκης για να το χρεώσει και 
ύστερα το βγάζει εκτός του χώρου της. 
8. Μπορεί κανείς να δανειστεί μέχρι δύο βιβλία. 
9. Ο δανεισμός γίνεται για περίοδο 15 ημερών με δικαίωμα ανανέωσης για άλλες 7 ημέρες. 
10. Όλα τα βιβλία θα επιστρέφονται μόνο στον/στην υπεύθυνο/η της βιβλιοθήκης για να 
ξεχρεωθούν. 
11. Όταν κάποιος παίρνει ένα βιβλίο από το ράφι για να διαβάσει στη βιβλιοθήκη και δεν 
θυμάται από πού το πήρε, παρακαλείται να το παραδώσει στον/στην υπεύθυνο/η της 
βιβλιοθήκης για να το τοποθετήσει στην ορθή θέση. 
12. Ο αναγνώστης οφείλει να επιστρέψει το υλικό που δανείστηκε στην κατάσταση που το 
δανείστηκε, χωρίς να προκαλέσει οποιαδήποτε φθορά. Σε περίπτωση καταστροφής/απώλειας 
βιβλίου ή περιοδικού οφείλει να το αποκαταστήσει με τον ίδιο τίτλο. 
13. Χρήστες  που παρουσιάζουν ανάρμοστη συμπεριφορά και δεν συμμορφώνονται παρά τις 
υποδείξεις των υπεύθυνων θα αποβάλλονται από τον χώρο της βιβλιοθήκης.  
14. Η βιβλιοθήκη έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί τον χώρο της για διάφορες 
δραστηριότητες (ομιλίες, ενημερώσεις, παρουσιάσεις, βιωματικά εργαστήρια, μαθήματα  κ.λπ.) 
με στόχο πάντα την εξοικείωση με το βιβλίο και την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας. 
 
 
 
Ώρες Λειτουργίας Βιβλιοθήκης – Δανεισμός βιβλίων στους μαθητές 
 

 

 1ο και 2ο διάλειμμα καθημερινά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) 
 

 
 
Υπεύθυνοι Βιβλιοθήκης 
 
Παρασκευή Παπασάββα – Γραμματεία 
Γιαννάκης Παπαγεωργίου – Φιλόλογος  
Γιαννούλα Σταύρου – Φιλόλογος, Επιτροπή Βιβλιοθήκης 
Νικολίνα Χατζηγιώργη – Φιλόλογος, Επιτροπή Βιβλιοθήκης 


