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(Σύµφωνα µε την αριθµ. 83064/ΙΖ/7-8-03 Υπ. Απόφαση ΦΕΚ1173 τ.Β΄, τον Ν. 3149/2003 και
την αριθµ. 21/14-4-2006, την αρ. 29/26-06-2008, την αρ. 20/28-9-2010, την αρ. 36/9-112012, την αρ. 20/9-10-2013 Πρακτ. Εφορ. Συµβουλίου της ∆.Κ. Β. Κιλκίς)

Α. ΧΡΗΣΤΕΣ
Κάθε ̟ολίτης έχει δικαίωµα 1. Πρόσβασης στο υλικό, βιβλιογραφικό ή µη της
Βιβλιοθήκης.
2 ̟ρόσβασης στους Η/Υ του ∆Η.ΚΕ.ΠΛΗ. της ∆.Κ.Β. Κιλκίς.
Β. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
1.Το υλικό της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιµο είτε για δανεισµό είτε για ε̟ιτό̟ια χρήση
στο Αναγνωστήριό της. Ο δανεισµός κάθε έντυ̟ου γίνεται δωρεάν. Στον κάθε
χρήστη
̟ου δανείζεται υλικό της Βιβλιοθήκης συµ̟ληρώνεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΜΕΛΟΥΣ µε βάση τα στοιχεία της ταυτότητας, του διαβατηρίου ή άλλου ̟ιστ/κού του
ιδίου, ή του κηδεµόνα του εάν είναι ανήλικος. (συµ̟λήρωση έντυ̟ης αίτησης). Η
ε̟ίδειξη της κάρτας µέλους είναι υ̟οχρεωτική για το δανεισµό τεκµηρίων και για τη
χρήση του ∆ηµόσιου Κέντρου Πληροφόρησης
2.Κάθε Μέλος δικαιούται να δανειστεί έντυ̟ο υλικό α̟ό το ∆ανειστικό Τµήµα της
Βιβλιοθήκης για 20 ηµέρες, µε δικαίωµα ανανέωσης ( ακόµα και τηλεφωνικά ) για 20
ε̟ι̟λέον ηµέρες, εφόσον το εν λόγω αντίτυ̟ο δεν έχει ζητηθεί α̟ό άλλα µέλη
3.Ο αριθµός των βιβλίων ̟ου δανείζεται το Μέλος κάθε φορά είναι 3 για τους ενήλικες
και 2 για τους µαθητές, σύµφωνα µε τον ∆ΑΝΕΙΣΜΟ µέσω ΑΒΕΚΤ 5,6
4.Υ̟άρχει δυνατότητα κράτησης βιβλίων ̟ου δεν υ̟άρχουν τη στιγµή ζήτησης, ενώ
τηρείται σειρά ̟ροτεραιότητας κ το Μέλος ειδο̟οιείται τηλεφωνικά.
i) Ο αριθµός των βιβλίων ̟ου µ̟ορεί να κάνει κράτηση το Μέλος είναι 3 για τους
ενήλικες και 1 για τους µαθητές.
ii) Το Μέλος είναι υ̟οχρεωµένο να ̟ροσέλθει εντός 5 ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία
τηλεφωνικής του ειδο̟οίησης για να δανειστεί το τεκµήριο ̟ου έχει κάνει κράτηση,
ειδάλλως η κράτηση ακυρώνεται.
5.Το κάθε Μέλος υ̟οχρεούται να ε̟ιστρέφει το υλικό ̟ου δανείστηκε εντός ορισµένης
̟ροθεσµίας κ σε καλή κατάσταση. Για καθυστέρηση ολίγων ηµερών γίνεται τηλεφωνική
ειδο̟οίηση
6.Η βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωµα στέρησης δανεισµού του υλικού της σε άτοµα ̟ου
χρωστούν βιβλία και γενικώς δεν τηρούν τον Κανονισµό Λειτουργίας της. Πιο
συγκεκριµένα, σε ̟ερί̟τωση καθυστέρησης ε̟ιστροφής του βιβλίου για διάστηµα
µεγαλύτερο των είκοσι ηµερών, ο χρήστης στερείται το δικαίωµα δανεισµού για διάστηµα
ίσο µε τις ηµέρες καθυστέρησης
7.Αν κά̟οιο Μέλος µετά α̟ό 2 τηλεφωνικές κ 1 γρα̟τή ειδο̟οίηση για ληξι̟ρόθεσµη
ε̟ιστροφή υλικού, δεν συµµορφωθεί, γίνεται σηµείωση στο Αρχείο Μελών και η Ηλεκτρονική
του Κάρτα χαρακτηρίζεται ως ΑΝΕΝΕΡΓΗ.
8.Σε ̟ερί̟τωση α̟ώλειας ή καταστροφής του υλικού, το Μέλος υ̟οχρεούται µε
αντικατάστασή του.

Γ. ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ
-Έντυ̟α Το̟ικής Ιστορίας.
-Υλικό ̟ου έχει χαρακτηρισθεί ως σ̟άνιο, η ̟ολύτιµο, ή α̟οτελεί µοναδικό αντίτυ̟ο.
-Πληροφοριακό υλικό (Εγκυκλο̟αίδειες ,Λεξικά, Οδηγοί, Άτλαντες κ. λ. ̟)
-Το Ηλεκτρονικό-Ο̟τικοακουστικό υλικό(CD-ROM, DVD και VIDEO-κασέτες)
δανείζεται µε ̟ροϋ̟οθέσεις κ µε ευθύνη των εκ̟αιδευτικών, ̟ροκειµένου να διατεθεί
στα σχολεία της ̟εριοχής για εκ̟αιδευτικούς σκο̟ούς.
-Η χρήση του Ηλεκτρονικού υλικού ε̟ιτρέ̟εται εντός της Βιβλιοθήκης για 60΄ανά
χρήστη.
∆. ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
Φωτοτυ̟ίες εκδίδονται µόνο α̟ό τις ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ αυθηµερόν, εφόσον δεν
ξε̟ερνούν τις ̟έντε (5) σελίδες. ∆εν φωτοτυ̟ούνται α̟ό τις ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
σ̟άνια κ ̟ολύτιµα τεκµήρια, χειρόγραφα, ̟αλαιότυ̟α, αρχεία, δηµοσιεύσεις
̟εριορισµένου αριθµού αντιτύ̟ων και ̟εριορισµένου αριθµού αριθµηµένων αντιτύ̟ων,
̟αλαιότερες εκδόσεις το̟ικών ιστορικών αρχείων κ.λ.̟. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται σε καµιά
̟ερί̟τωση η φωτοτύ̟ηση ολόκληρων έργων (̟οιήµατα, βιβλία).
Το κόστος χρέωσης των φωτοτυ̟ιών είναι:
Α4 Ασ̟ρόµαυρη 0,05 λε̟τά
Α3 Ασ̟ρόµαυρη 0,10 λε̟τά
Ε. ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
Η Κάρτα Μέλους είναι α̟ολύτως ̟ροσω̟ική, δεν εκχωρείται σε άλλους και ο κάτοχός της
φέρει την α̟οκλειστική ευθύνη για υλικό ̟ου έχει καταχωρηθεί σ αυτή. Κάρτες Μέλους
εκδίδονται καθηµερινά εντός του ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Σε ̟ερί̟τωση
α̟ώλειας της κάρτας, η ε̟ανέκδοσή της κοστολογείται µε το ̟οσό των 2,00 ευρώ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
- Οι χρήστες έχουν ̟ρόσβαση σε όλες τις συλλογές της Βιβλιοθήκης.
1.Οι χρήστες οφείλουν να κάνουν ησυχία και να µιλούν χαµηλόφωνα.
2.Το φαγητό, το ̟οτό ,το κά̟νισµα και η χρήση κινητού τηλεφώνου α̟αγορεύονται
σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης και του ∆ηµόσιου Κέντρου Πληροφόρησης.
3.Οι χρήστες θα ̟ρέ̟ει να τηρούν α̟ολύτως τη σειρά ̟ροτεραιότητας ό̟ου
α̟αιτείται (δανεισµός φωτοτυ̟ίες, χρήση διαδικτύου «internet»)
4.Οι χρήστες υ̟οβάλλουν τα αιτήµατά τους µε σαφήνεια, συµµορφώνονται ̟ρος τον
Ε. Ο. Λ. και ζητούν τη βοήθεια του ̟ροσω̟ικού σε τυχόν δυσκολίες ̟ου
αντιµετω̟ίζουν.
5.Το ̟ροσω̟ικό είναι στη διάθεση των Χρηστών ̟αρέχοντας οδηγίες για τη δοµή κ
χρήση της Βιβλιοθήκης, για δεδοµένα του βιβλιογραφικού της υλικού κ της νέας
τεχνολογίας.
6.Χρήστες ̟ου δυστρο̟ούν χωρίς λόγο ή δηµιουργούν ̟ροβλήµατα και δεν
συνεργάζονται µε το ̟ροσω̟ικό α̟οβάλλονται οριστικά α̟ό την Βιβλιοθήκη.
Οι χρήστες είναι υ̟οχρεωµένοι να αφήνουν τις τσάντες, τις σακούλες και τα ̟αλτό τους
κατά την είσοδό τους στη Βιβλιοθήκη.
Ο/ η υ̟ογράφων/ ουσα
……………………………………………………………………………………
κάτοχος του υ̟’ αριθµ.
Α.∆.Ταυτότητας……………………………...................................................
δηλώνω ότι ε̟ιθυµώ να εγγραφώ ως µέλος της ∆ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κιλκίς
σύµφωνα µε του όρους του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, τους
ο̟οίους γνωρίζω και α̟οδέχοµαι.
Κιλκίς
/
/
Ο/ Η υπογράφων/ ουσα

