
Πλαίζιο Επαναλειηοσργίας Δημόζιας Κενηρικής Βιβλιοθήκης Δράμας μεηά ηην 

πανδημία ηοσ COVID – 19 

       

       

     

 

 

Η Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Γξάκαο ελαξκνληδόκελε κε ηηο λέεο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (ΚΥΑ απόθαζε Αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 33465/31-5-

2020, (ΦΔΚ Β'/ 2087/31-5-2020) ηωλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ - Αλάπηπμεο θαη 

Δπελδύζεωλ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε - Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ - Δξγαζίαο θαη 

Κνηλωληθώλ Υπνζέζεωλ - Υγείαο - Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ - Δζωηεξηθώλ - 

Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ - Ναπηηιίαο θαη Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο, πξνρωξά ζηελ 

επαλαιεηηνπξγία ηεο, κε γλώκνλα ηελ εμππεξέηεζε ηωλ ρξεζηώλ ηεο θαη ηελ αζθάιεηα 

ηωλ πνιηηώλ θαη ηωλ εξγαδνκέλωλ ηεο.  

 

Η επαλαιεηηνπξγία ηεο Βηβιηνζήθεο ζα γίλεη ζηαδηαθά θαη ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο πνπ 

δόζεθαλ από ηνλ δηεζλή νξγαληζκό ηωλ βηβιηνζεθώλ (IFLA) θαζώο θαη ηηο θαιέο 

πξαθηηθέο πνπ εθαξκόζηεθαλ ζε βηβιηνζήθεο ηνπ εμωηεξηθνύ αλά ηνλ θόζκν. Η 

επαλαιεηηνπξγία ηεο Βηβιηνζήθεο ζα μεθηλήζεη ζηηο 2 Ινπλίνπ 2020, ζύκθωλα κε ηηο 

παξαθάηω επηζεκάλζεηο 

 

 Η Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Γξάκαο ζα επαλαιεηηνπξγήζεη ζύκθωλα κε 

έλα πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηξηώλ (3) θάζεωλ. Η α' θάζη θα σλοποιηθεί ηο 

τρονικό διάζηημα 2/6/2020 - 12/6/2020, όποσ η Βιβλιοθήκη θα σποδέτεηαι 

ηοσς τρήζηες ηης ζηην είζοδο ηοσ κηιρίοσ και μόνο για επιζηροθές 

βιβλίων. Τν ωξάξην ηωλ επηζηξνθώλ ζα είλαη θαζεκεξηλά 10:00 - 14:30 

 Καηά ηελ α' θάζε ιεηηνπξγίαο ην θνηλό ζα κπνξεί λα θιείλεη ηα ξαληεβνύ πνπ 

ζα επαθνινπζήζνπλ ζηε β' θάζε ιεηηνπξγίαο θαη ζα αθνξνύλ θαη ην δαλεηζκό 

βηβιίωλ. Η β' θάζη λειηοσργίας θα αθορά ηο τρονικό διάζηημα 15/6 - 30/6. 



Καηά ηελ ελ ιόγω ρξνληθή πεξίνδν ζα ζπλερίδεηαη ε επηζηξνθή ηωλ βηβιίωλ 

θαη ζα μεθηλήζεη ν δαλεηζκόο. Γηα ηνλ δαλεηζκό ζα πξνϋπάξρεη ξαληεβνύ ηωλ 

ρξεζηώλ (πεξίπνπ 15 ιεπηώλ) πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ηα βηβιία πνπ ζα 

έρνπλ θξαηήζεη κέζω ηνπ ειεθηξνληθνύ θαηαιόγνπ ηεο Βηβιηνζήθεο 

 Παξαθαινύκε κελ εηζέξρεζζε ζηε Βηβιηνζήθε εάλ αηζζάλεζηε αδηαζεζία ή 

έρεηε ππξεηό. Βνεζήζηε καο λα πξνζηαηεύζνπκε ηνπο ππόινηπνπο ρξήζηεο θαη 

ην πξνζωπηθό καο 

 

 

 Οη ρξήζηεο θαηά ηελ είζνδν ηνπο 

ζηε Βηβιηνζήθε πξέπεη λα 

θξαηνύλ ηηο απαηηνύκελεο 

απνζηάζεηο αλακεηαμύ ηνπο 

αιιά θαη κε ην πξνζωπηθό, ήηνη  

δύν (2) κέηξα  

 Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηωλ 

θνηηεηώλ, εξεπλεηώλ, κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαθηόξωλ ζα είλαη εθηθηή ε 

εμππεξέηεζή ηνπο κέζω ηειεθώλνπ ή ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη 

εθόζνλ ε Βηβιηνζήθε κπνξεί λα παξέρεη ηηο δεηνύκελεο ππεξεζίεο (π.ρ. 

θωηνηύπηζε ή ζθαλάξηζκα ηεθκεξίωλ θαη παξαιαβή ηνπο κε ξαληεβνύ) όρη 

όκωο δαλεηζκόο βηβιίωλ 

 Η επηζηξνθή ηωλ βηβιίωλ από ηνπο ρξήζηεο ζα γίλεηαη εθόζνλ απηά είλαη 

ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε ζαθνύιεο θαη ζα ξίπηνληαη ζηα εηδηθά θνπηηά, ηα νπνία 

ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηελ θεληξηθή είζνδν ηεο Βηβιηνζήθεο. Καηά ηελ 

ελαπόζεζε ηεο ζαθνύιαο ζηα εηδηθά 

θνπηηά νη ρξήζηεο πξέπεη λα θνξνύλ 



γάληηα. Δάλ δελ δηαζέηνπλ γάληηα κπνξνύλ λα δεηήζνπλ από ηνπο ππαιιήινπο 

ηεο Βηβιηνζήθεο. Τν πξνζωπηθό ηεο Βηβιηνζήθεο ζα ζεκεηώλεη ην 

νλνκαηεπώλπκν θαη ηνλ αξηζκό ηεο θάξηαο κέινπο ζε κία ιίζηα θαη ηα βηβιία 

ζα μερξεώλνληαη όηαλ εμέιζνπλ από ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα ηίζεληαη ζε 

θαξαληίλα 

 Τα βηβιία ζην ηέινο ηεο εκέξαο ζα κεηαθέξνληαη κε ηα εηδηθά θνπηηά ζε άιιν 

ρώξν θαη ζα παξακέλνπλ ζε θαξαληίλα γηα 72 ώξεο. Καηόπηλ ζα 

απνιπκαίλνληαη θαη ζα κεηαθέξνληαη ζηα ξάθηα 

 Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηωλ επόκελωλ 4 εβδνκάδωλ δελ ζα δηαηίζεληαη νη 

ππεξεζίεο ηεο ρξήζεο ηνπ ηκήκαηνο πεξηνδηθώλ – εθεκεξίδωλ, ηεο ρξήζεο ηωλ 

αλαγλωζηεξίωλ, ηνπ Γεκόζηνπ Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο θαζώο θαη ηνπ Media 

Lab 

 Αλαβάιινληαη όιεο νη πξνγξακκαηηζκέλεο εθδειώζεηο ηεο Βηβιηνζήθεο γηα 

ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


