
Κανόνες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών 
 

1. ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός της Βιβλιοθήκης του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών είναι να εξυπηρετεί πρωτίστως 

τους μαθητές και τα μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών και να καλύπτει την ανάγκη 

τους για ερευνητική και ευρύτερη πολιτιστική πληροφόρηση. 

Ο παραπάνω σκοπός επιτυγχάνεται με την απόκτηση με αγορές ή δωρεές του αναγκαίου υλικού 

και την καταγραφή και οργάνωση του υλικού της σύμφωνα με τη λογική των προτύπων. 

 

2. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
Ως υλικό της Βιβλιοθήκης χαρακτηρίζεται, το πάσης φύσεως χειρόγραφο και έντυπο υλικό 

καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό (δίσκοι, κασέτες, δισκέτες, οπτικοί δίσκοι, κλπ). 

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 
Δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης έχουν όλοι οι μαθητές και τα μέλη του Λυκείου των 

Ελληνίδων Πατρών. Εξωτερικοί χρήστες ή επισκέπτες αφού παραδώσουν στη Γραμματεία του 

Λυκείου την πολιτική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο ατομικό έγγραφο μπορούν να 

αποκτήσουν το δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης του Λυκείου. 

 

2. ΠΕΡΙΟΔΟΙ - ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Η Βιβλιοθήκη του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών λειτουργεί κατά τις ημέρες και ώρες που 

είναι ανοικτό το Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών. 

 

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
Η χρήση του υλικού της Βιβλιοθήκης υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας  και  συγγενικών  δικαιωμάτων  (Ν. 2121/93 με τις μέχρι σήμερα 

τροποποιήσεις, τις διεθνείς συμβάσεις και το ευρωπαϊκό κεκτημένο). 

 Το υλικό της Βιβλιοθήκη διατίθεται για χρήση και μελέτη αποκλειστικά εντός των 

εγκαταστάσεων του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών με ευθύνη των χρηστών. Δεν προβλέπεται 

δανειστική λειτουργία της Βιβλιοθήκης.  

Επίσης, δεν επιτρέπεται η αποθήκευση, εκτύπωση και αναπαραγωγή του υλικού, η δημιουργία 

φωτοτυπικών αντιγράφων ή αντιτύπων, η φωτογράφηση  καθώς και οποιαδήποτε επεξεργασία 

με σκοπό την εμπορική χρήση του υλικού.  

Οι  αναγνώστες μπορούν να κάνουν χρήση των έντυπων καταλόγων που περιλαμβάνει τους 

καταχωρημένους τίτλους. 

Βιβλία που αφαιρούνται από τα ράφια πρέπει να παραμένουν μετά τη χρήση τους στο πλάι της 

βιβλιοθήκης. 

Σε περίπτωση προβλήματος οι χρήστες οφείλουν να ενημερώσουν τη γραμματεία του Λυκείου. 

 

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Για τη γενική ασφάλεια του υλικού και του εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης, την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των χρηστών και την εύρυθμη λειτουργία της, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι 

κανόνες: 

(1) Απαγορεύεται η μεταφορά αντικειμένων στη Βιβλιοθήκη του Λυκείου, που μπορούν να 

προκαλέσουν καταστροφή ή αλλοίωση της περιουσίας της Βιβλιοθήκης ή ακόμη δημιουργούν 

υποψίες για κλοπή. 

(2) Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και η μεταφορά φαγητού ή ποτού μέσα στο χώρο της 

Βιβλιοθήκης.  


