
 

   Η  Δημόσια  Κεντρική  Βιβλιοθήκη Δράμας  ιδρύθηκε  και
λειτουργεί  με  γνώμονα  την  προώθηση  της  γνώσης,  της  πληροφόρησης,  της  εκπαίδευσης,  της  έρευνας,  του
πολιτισμού και την κάλυψη των αναγκών της κοινότητας της περιοχής του νομού Δράμας. 
  Οι υπηρεσίες της παρέχονται στη βάση της ισότιμης πρόσβασης σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας,
εθνότητας,  φύλου,  θρησκείας,  εθνικότητας,  γλώσσας  ή  οποιασδήποτε  άλλης  κοινωνικής  διάκρισης.  Έχει
μεριμνήσει να ενσωματώσει στο πλαίσιο λειτουργίας της υπηρεσίες και υλικό για τους χρήστες εκείνους οι οποίοι
δεν  μπορούν  να  κάνουν  χρήση  των  δεδομένων  υπηρεσιών  και  του  παρεχόμενου  υλικού,  όπως  λόγου  χάρη
μειονότητες ή άτομα με οποιουδήποτε είδους αναπηρίες.
   Οι συλλογές της καθώς και οι υπηρεσίες της δεν υπόκεινται σε κανενός είδους ιδεολογική, πολιτική, θρησκευτική
λογοκρισία. 
   Οι  στόχοι  τους  οποίους  έχει  θέσει  ως  ακρογωνιαίο  λίθο  της  ύπαρξης  και  λειτουργίας  της  και  οι  οποίοι
εναρμονίζονται πλήρως με τη Διακήρυξη της Unesco για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες (IFLA/Unesco – Public Library
Manifesto), συνοψίζονται στους εξής:

 Ενίσχυση της αναγνωσιμότητας τόσο για τα μικρά παιδιά όσο και για τους ενήλικες
 Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο μέσω των καθιερωμένων σχολικών βαθμίδων όσο και

μέσω της ατομικής δημιουργικής ανάπτυξης και αυτοβελτίωσης καθώς και της δια βίου εκπαίδευσης
 Λειτουργία ως ενός τοπικού κέντρου πληροφόρησης, το οποίο παρέχει πρόσβαση στους πολίτες – χρήστες,

σε κάθε είδους γνώση και πληροφόρηση
 Προώθηση της πολιτιστικής, εθνικής και περιφερειακής, κληρονομιάς
 Εξοικείωση των χρηστών με τις νέες τεχνολογίες και απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά με τους ηλεκτρονικούς

υπολογιστές

Κάθε κάτοικος του Νομού Δράμας, μόνιμος ή προσωρινός, ή κάτοικος άλλης περιοχής, μπορεί να γίνει μέλος της
Βιβλιοθήκης. Για την εγγραφή ενός ατόμου στη Βιβλιοθήκη απαιτείται η συμπλήρωση των ειδικών εντύπων, αφού
προηγουμένως διαβάσει τον Κανονισμό Λειτουργίας του τμήματος στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί. Η Βιβλιοθήκη
εκδίδει 2 είδη καρτών:

 Κάρτα μέλους ενηλίκων  , η οποία δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δανείζεται υλικό της βιβλιοθήκης
που  κάθε  φορά  δίδεται  για  δανεισμό,  καθώς  και  να  κάνει  χρήση  των  υπηρεσιών  των  τμημάτων  της
βιβλιοθήκης (Media Lab, Κέντρο Πληροφόρησης, Οπτικοακουστικού Τμήματος). Η συγκεκριμένη κάρτα
εκδίδεται σε άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και θεωρούνται ενήλικοι.

 Παιδική κάρτα μέλους  , η οποία δίνει τη δυνατότητα σε χρήστες κάτω των 18 ετών να δανείζονται υλικό
της βιβλιοθήκης που κάθε φορά δίδεται για δανεισμό από το παιδικό – εφηβικό τμήμα  και να κάνουν
χρήση  των  υπηρεσιών  του  οπτικοακουστικού  τμήματος.  Για  την  εγγραφή  ανήλικων  ατόμων  στη
Βιβλιοθήκη απαιτείται η συναίνεση του κηδεμόνα, με τον οποίο προσέρχεται ο ανήλικος στη Βιβλιοθήκη
και συμπληρώνουν μαζί την αίτηση, εφόσον προηγουμένως διαβάσουν και αποδεχθούν τον Κανονισμό
Λειτουργίας.
Χρήστες οι οποίοι διαθέτουν αστυνομική ταυτότητα, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους, δεν μπορούν να εγγραφούν στη Βιβλιοθήκη χωρίς συναίνεση του κηδεμόνα τους.

Τα παιδιά και οι έφηβοι κάτω των 13 ετών δεν μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Media lab
καθώς  και  του  Δημόσιου  Κέντρου  Πληροφόρησης(τμημάτων  που  έχουν  πρόσβαση  στο  διαδίκτυο).
Μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών των παραπάνω τμημάτων, μετά τα 13 έτη και  εφόσον υπάρχει
η συναίνεση του κηδεμόνα μέχρι να ενηλικιωθούν. 

Η  εγγραφή  στη  Βιβλιοθήκη  και  η  απόκτηση  οποιασδήποτε  από  τις  2  αναφερόμενες  κάρτες  γίνεται  δωρεάν,
προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα ή το δίπλωμα οδήγησης ή το διαβατήριο ή το βιβλιάριο υγείας ή την
άδεια παραμονής (εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό).  Με την εγγραφή του το κάθε νέο μέλος παραλαμβάνει τον
Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης καθώς και κάποιο ενημερωτικό φυλλάδιο για τη Βιβλιοθήκη, ώστε να
είναι  ενήμερο  τόσο  για  τα  δικαιώματα  όσο  και  για  τις  υποχρεώσεις  που  του  παρέχει  η  κάρτα  μέλους.  Οι
υποχρεώσεις των χρηστών συνοψίζονται στα εξής: 
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  ΜΈΛΗ



 Να τηρούν τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και των επιμέρους τμημάτων της
 Να φέρουν μαζί τους την κάρτα μέλους για το δανεισμό και τη χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης,

διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει δανεισμός καθώς και χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης.
 Να φροντίζουν να επιστρέφουν τα τεκμήρια, τα οποία δανείζονται, χωρίς φθορές και εντός των χρονικών

ορίων που τους έχουν τεθεί
 Να σέβονται τους χώρους της Βιβλιοθήκης και να μην προκαλούν καταστροφές
 Να συνεργάζονται με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης για την επίλυση οποιονδήποτε θεμάτων προκύπτουν

κατά την παραμονή τους σε αυτή

Η Κάρτα Μέλους  είναι  απολύτως  προσωπική,  δεν  εκχωρείται  σε  άλλους  και  ο  κάτοχός  της  φέρει  την
αποκλειστική ευθύνη για υλικό που έχει καταχωρηθεί  σε αυτή.  Κάρτες Μέλους εκδίδονται καθημερινά
εντός του ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. 

Για την έκδοση της κάρτας, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679,
απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία των κάτωθι προσωπικών δεδομένων και η διατήρησή τους εις το διηνεκές ή
μέχρι το μέλος να ζητήσει με έγγραφο αίτημα την ανάκληση της συγκατάθεσής του.

Επίθετο

Πατρώνυμο

Επώνυμο

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

Ημερομηνία Γέννησης

Τα  στοιχεία  αυτά  χρησιμοποιούνται  για  κάθε  ανάγκη  ταυτοποίησης  του

χρήστη σε συνδυασμό με την κάρτα μέλους που έχει στην κατοχή του από

την στιγμή που θα έχει κάνει εγγραφή.  Η Βιβλιοθήκη δεν κρατά σε καμία

περίπτωση και για κανέναν σκοπό αντίγραφο του Δελτίου ταυτότητας του

μέλους.

Διεύθυνση

Πόλη  

ΤΚ

Τα  στοιχεία  αυτά  βοηθούν  την  Βιβλιοθήκη  σε  κάθε  ανάγκη  γραπτής

επικοινωνίας  με  τους  χρήστες.   Η  επικοινωνία  αυτή  θα  είναι

προσωποποιημένη  π.χ.  ευχαριστήρια  για  δωρεές  ή  ειδοποιήσεις  για

καθυστερημένα βιβλία.που σχετίζεται με την καλή λειτουργία της αλλά και

προσωποποιημένη  πληροφόρηση  με  τα  μέλη.  (π.χ.  ενημέρωση  για

κρατήσεις, ειδοποιήσεις για καθυστερούμενα κλπ)

Τηλέφωνο Σπιτιού

Τηλέφωνο Εργασίας

Κινητό Τηλέφωνο

Email

Τα  στοιχεία  αυτά  η  Βιβλιοθήκη  τα  χρησιμοποιεί  για  κάθε  ανάγκη

επικοινωνίας  με τα μέλη της που σχετίζεται  με την καλή λειτουργία  της

αλλά και προσωποποιημένη πληροφόρηση με τα μέλη. (π.χ. ενημέρωση για

κρατήσεις, ειδοποιήσεις για καθυστερούμενα κλπ)

Επάγγελμα

Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από τη Βιβλιοθήκη με στόχο να

μπορεί να προσφέρει και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες σε συγκεκριμένες

ομάδες μελών.

Χειμερινό Ωράριο                                                                    Θερινό Ωράριο

Δευτέρα                11:15 – 18:45                                                 Δευτέρα                        11:15 – 18:45
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 ΩΡΆΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN


Τρίτη                     08:15 – 15:45                                                Τρίτη                             08:15 – 15:45

Τετάρτη                08:15 – 15:45                                                 Τετάρτη                        08:15 – 15:45

Πέμπτη                 11:15 – 18:45                                                  Πέμπτη                        08:15 – 15:45

Παρασκευή           08:15 – 15:45                                                 Παρασκευή                  08:15 – 15:45

  Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας ισχύει από 1η Οκτωβρίου μέχρι   31     Μαΐου   εκάστου έτους  , ενώ το θερινό ωράριο

εφαρμόζεται για τους  μήνες Ιού  ν  ιο,   Ιούλιο  ,   Αύγουστο και Σεπτέμβριο  .

   Η Βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή κατά τις επίσημες αργίες του κάθε έτους ή σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Στις

περιπτώσεις αυτές εντάσσονται οι έκτακτες συνθήκες που παρουσιάζονται και καθιστούν αναγκαίο το κλείσιμο της

Βιβλιοθήκης, όπως λόγου χάρη πλημμύρα, συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, βλάβες στα ασύρματα

δίκτυα της και κατ’ επέκταση αδυναμία εξυπηρέτησης των χρηστών, βλάβες στα συστήματα ψύξης – θέρμανσης,

αναδιάταξη τμημάτων της βιβλιοθήκης κλπ.

Κατά  τις  έκτακτες  συνθήκες,   για  το  κλείσιμο  της  βιβλιοθήκης,  υπάρχει  θετική  συναίνεση  του  Εφορευτικού

Συμβουλίου και κατά το δυνατόν έγκαιρη ενημέρωση του κοινού. 

Λόγω της  έλλειψης  επαρκούς  προσωπικού,   δεν  υπάρχει  η   δυνατότητα  από  τους  υπαλλήλους  να  επιλέξουν

επιμέρους  ωράριο  εργασίας  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  κατά  συνέπεια  για  τη  λειτουργία  της

βιβλιοθήκης, με γνώμονα πάντα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των χρηστών της έχει επιλεγεί το ωράριο που

αναφέρθηκε παραπάνω για την εξυπηρέτηση τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το ωράριο των υπαλλήλων της βιβλιοθήκης διαμορφώνεται ως εξής:

Για τον/ην Προϊστάμενο/η της βιβλιοθήκης καθώς και τον/ην Υπάλληλο ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού:

Δευτέρα ως και Παρασκευή - 08:00 - 16:00

Για τους υπαλλήλους των υπολοίπων ειδικοτήτων  ή των αποσπασμένων υπαλλήλων  ή άλλων υπαλλήλων που

μπορεί να εργάζονται στη βιβλιοθήκη ισχύει το κάτωθι ωράριο:

Χειμερινό Ωράριο                                                                    Θερινό Ωράριο

Δευτέρα                11:00 – 19:00                                                 Δευτέρα                        11:00 – 19:00

Τρίτη                     08:00 – 16:00                                                Τρίτη                             08:00 – 16:00

Τετάρτη                08:00 – 16:00                                                 Τετάρτη                        08:00 – 16:00

Πέμπτη                 11:00 – 19:00                                                  Πέμπτη                        08:00 – 16:00

Παρασκευή           08:00 – 16:00                                                 Παρασκευή                  08:00 – 16:00

Σε περιπτώση που χρειαστεί, λόγω αδειών των υπαλλήλων ή άλλων εκτάκτων συνθηκών, ο/η προϊστάμενος/η ή ο/η

υπάλληλος ΤΕ διοικητικού λογιστικού, να εργαστούν πέραν του κανονικού τους ωραρίου, δικαιούνται 1 ημέρα

ρεπό, για κάθε 8 ώρες εργασίας που θα συμπληρώσουν πέραν του ωραρίου τους.

Η  Βιβλιοθήκη  διαθέτει  κλειστό  κύκλωμα  τηλεόρασης  σε  όλους  σχεδόν  τους  χώρους  της,  προκειμένου  να

διασφαλίσει την ασφάλεια του υλικού της καθώς και την ασφαλή παραμονή των χρηστών της στους χώρους της.
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Το κύκλωμα εποπτεύει τους χώρους συνάθροισης του κοινού. Σε κάθε όροφο υπάρχει μόνιτορ, το οποίο επιβλέπει

την κίνηση των ατόμων στους χώρους του συγκεκριμένου ορόφου. 

Το κύκλωμα τηλεόρασης δεν καταγράφει δεδομένα εικόνας και ήχου των προσώπων, αλλά εποπτεύει τις κινήσεις

των χρηστών της, σε πραγματικό χρόνο. Σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης υπάρχουν ταμπέλες, οι οποίες

ενημερώνουν τους χρήστες για την ύπαρξη του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας αντιλαμβανόμενη το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στο Νομό

Δράμας και την ευρύτερη περιοχή της, ως μία λαϊκή βιβλιοθήκη, έχει εντάξει στις υπηρεσίες της τμήματα και

λειτουργίες,  με  σκοπό  τη  μέγιστη  εξυπηρέτηση  των  πολιτών  σε  περιφερειακό  επίπεδο  και  στο  πλαίσιο  των

δυνατοτήτων της, εξασφαλίζοντας πρόσβαση των χρηστών της σε κάθε είδους πληροφορία και γνώση.

   Τα τμήματα τα οποία λειτουργούν στη Βιβλιοθήκη είναι τα εξής:

 Media Lab

 Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης

 Παιδικό – Εφηβικό Τμήμα

 Οπτικοακουστικό Τμήμα

 Πληροφοριακό Τμήμα

 Τμήμα Εφημερίδων – Περιοδικών

 Δραμινή Βιβλιογραφία – Τοπικό Αρχείο

 Δανειστικό Τμήμα Ενηλίκων

 Κύρια Συλλογή

 Τμήμα Σπάνιων Βιβλίων

 Κινητή Βιβλιοθήκη (Σταθερή Μονάδα και Βιβλιοαυτοκίνητο)

Οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται μέσω της Βιβλιοθήκης συνοψίζονται στις εξής:

 Δανειστικές  (δανεισμός τεκμηρίων για τους ενήλικες καθώς και για τα παιδιά και τους εφήβους από τα

αντίστοιχα τμήματα)

 Αναγνωστηρίου

 Πληροφοριακές (μέσω των συλλογών της ή μέσω του διαδανεισμού τεκμηρίων από άλλες βιβλιοθήκες,

μαθητικό αρχείο εργασιών) 

  Διαδικτύου και χρήσης νέων τεχνολογιών

 Υποστήριξης  ατόμων με ειδικές  ανάγκες  (μέσω του ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού που διαθέτει  το

Media Lab)

 Αναπαραγωγής υλικού (φωτοτύπηση, εκτύπωση, σάρωση, φωτογράφηση υλικού)

 Κινητής  Βιβλιοθήκης,  η  οποία  λειτουργεί  ως  σχολική  βιβλιοθήκη  για  τις  σχολικές  μονάδες  που  δεν

διαθέτουν βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει εκτός από βιβλία,  οπτικοακουστικό υλικό,  επιτραπέζια παιχνίδια καθώς και

ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να δανειστεί:
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 Μέχρι 4 βιβλία συνολικά από όλα τα τμήματα της βιβλιοθήκης 

 Μέχρι 4 επιτραπέζια παιχνίδια

 Μέχρι 4 dvd, ή cd ή vhs

 Μέχρι 4 αντικείμενα από τον εξοπλισμό για ψηφιοποίηση ή τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της βιβλιοθήκης(ο

ηλεκτρονικός  εξοπλισμός της  βιβλιοθήκης είναι  tablets,  Mp3 players, φωτογραφική μηχανή,  stream deck,

laptop & dvd players, πικάπ, φορητά dvdplayers)

Το  δανειζόμενο  υλικό(βιβλία,  cd,  dvd,  cdrom,  επιτραπέζια  παιχνίδια,  εξοπλισμός  ψηφιοποίησης,

φωτογραφική μηχανή, πικάπ) δανείζεται στους χρήστες για 20 εργάσιμες ημέρες και έχουν δικαίωμα για

μία (1) ανανέωση για άλλες 10 εργάσιμες ημέρες,  εφόσον δεν έχει γίνει κράτηση του υλικού από άλλο

χρήστη  στο  σύστημα  βιβλιοθηκονομικής  διαχείρισης(ΚΟΗΑ)  που  διαθέτει  η  βιβλιοθήκη.  Δεν  υπάρχει

δυνατότητα για δεύτερη ανανέωση ή για άμεση επαναχρέωση του υλικού που έχει επιστραφεί από το

χρήστη(το υλικό του οποίου έχει συμπληρωθεί ο χρόνος δανεισμού και ανανέωσης όπως προβλέπεται, θα

πρέπει να παραμείνει στη βιβλιοθήκη για τουλάχιστον μία εβδομάδα και αν δε δανειστεί τότε ο χρήστης

έχει δικαίωμα να το ξαναδανειστεί).

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός (tablets, laptop, mp3players, φορητά dvd players, stream deck, dvd-players)

δανείζεται στους χρήστες άνω των 18 ετών για 10 εργάσιμες ημέρες με δικαίωμα μίας ανανέωσης για

επιπλέον 10 ημέρες. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό μέχρι 5

φορές (δανεισμός και ανανέωση) στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. Ο κάθε χρήστης μπορεί να

δανειστεί  ξανά  ηλεκτρονικό  εξοπλισμό  μετά  την  παρέλευση  ενός  μήνα  από  την  επιστροφή  του

εξοπλισμού.  Οι χρήστες είναι  υπεύθυνοι  για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που δανείζεται και πιθανές

φθορές που μπορεί να προκληθούν από κακή χρήση, αποκαθίστανται από το χρήστη και επιβαρύνεται το

κόστος  της  επιδιόρθωσης  ή  την  αντικατάσταση  του  εξοπλισμού  με  αντίστοιχων  προδιαγραφών

εξοπλισμό.   Σε  περίπτωση  που  χρήστης  καθυστερήσει  να  επιστρέψει  ηλεκτρονικό  εξοπλισμό,  του

επιβάλλεται δίμηνος αποκλεισμός από το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης.

Η ανανέωση των βιβλίων γίνεται είτε από τους ίδιους τους χρήστες(περιγράφεται παρακάτω η διαδικασία) είτε

τηλεφωνικά.

Το Οπτικοακουστικό υλικό(cd, dvd,Vhs), τα επιτραπέζια παιχνίδια καθώς και ο εξοπλισμός για ψηφιοποίηση ή

ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν είναι διαθέσιμος στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης, κατά συνέπεια

η ανανέωση του συγκεκριμένου υλικού γίνεται μόνο τηλεφωνικά.

Το προσωπικό της βιβλιοθήκης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του βιβλιοθηκονομικού προγράμματος(KOHA),

δεν έχει καμία δικαιοδοσία στη διαχείριση των κρατήσεων των χρήστων.  Κατά συνέπεια η διαχείριση

των κρατήσεων γίνεται αποκλειστικά από τους ίδιους τους χρήστες με τους κωδικούς που λαμβάνουν

κατά την εγγραφή τους(η διαδικασία περιγράφεται παρακάτω).

Κάθε χρήστης κατά την εγγραφή του στη βιβλιοθήκη, αποκτά  δικό του λογαριασμό στο βιβλιοθηκονομικό

σύστημα (ΚΟΗΑ) και  κωδικούς  (username  και  password)  που του δίνουν τη δυνατότητα στη σελίδα του

καταλόγου  της  βιβλιοθήκης  (http://drama.publiclibrary.gr/),  να  κάνει  αναζήτηση  στον  κατάλογο  της

βιβλιοθήκης online αλλά και να μπορεί εισερχόμενος στο λογαριασμό του, να διαχειριστεί τα στοιχεία του.  

Κάθε χρήστης μέσα από το λογαριασμό του έχει τη δυνατότητα:

 να κάνει αυτόματα, την ανανέωση των βιβλίων του(σύμφωνα με τους κανόνες της βιβλιοθήκης &

εφόσον το τεκμήριο που έχει δανειστεί δεν έχει κρατηθεί από άλλον χρήστη στο σύστημα) 
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 να κάνει κράτηση σε μέχρι 2 βιβλία, είτε αυτά είναι διαθέσιμα στο σύστημα, είτε είναι δανεισμένα

(στην περίπτωση που το βιβλίο είναι  διαθέσιμο,  μετά την κράτηση δεσμεύεται  για  10 εργάσιμες

ημέρες στη βιβλιοθήκη και δεν μπορεί να το δανειστεί άλλος χρήστης, στη δε περίπτωση που είναι

δανεισμένο, όταν επιστραφεί κατά τη ξεχρέωση το σύστημα αποστέλλει αυτοματοποιημένο μήνυμα

και ενημερώνει το χρήστη για την επιστροφή του βιβλίου και έχει περιθώριο 10 εργάσιμες ημέρες για

να έρθει να παραλάβει το βιβλίο. Και στις δύο περιπτώσεις, μετά την παρέλευση των 10 εργάσιμων

ημερών το βιβλίο αποδεσμεύεται και είναι διαθέσιμο για δανεισμό από οποιονδήποτε χρήστη.) 

 να δημιουργεί λίστες αγαπημένων βιβλίων για δανεισμό

 να βαθμολογεί τους τίτλους των βιβλίων που του αρέσουν

 να κάνει προτάσεις αγοράς προς τη βιβλιοθήκη για τις μελλοντικές αγορές(οι προτάσεις των χρηστών

λαμβάνονται υπόψη και συμπεριλαμβάνονται στις αγορές βιβλίων)

Η βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα αναστολής δανεισμού σε χρήστες στις εξής περιπτώσεις:

 Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής των βιβλίων( για κάθε εργάσιμη ημέρα που ο χρήστης

καθυστερεί να επιστρέψει τα βιβλία του, αντίστοιχες εργάσιμες ημέρες αναστέλεται το δικαίωμα

δανεισμού π.χ. αν χρήστης καθυστερήσει να επιστρέψει το δανειζόμενο υλικό για 5 εργάσιμες

ημέρες,  αναστέλεται   το δικαίωμα δανισμού για  5 εργάσιμες  ημέρες).   Το μέγιστο  διάστημα

αναστολής δανεισμού είναι οι 180 εργάσιμες ημέρες.

 Η βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα αναστολής της κάρτας μέλους σε χρήστες που έχει ανασταλεί

ο δανεισμός τους για περισσότερες από 3 φορές στη διάρκεια ενός έτους.  Στην περίπτωση αυτή ο

χρήστης δεν έχει κανένα δικαίωμα δανεισμού υλικού της βιβλιοθήκης καθώς και χρήσης των

υπηρεσιών της βιβλιοθήκης για διάστημα ενός έτους.

Οι Σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας(Αθμια & Βθμια) έχουν δικαίωμα να εκδόσουν κάρτα

μέλους βιβλιοθήκης στο όνομα της Σχολικής Μονάδας τους. Κάθε Σχολική Μονάδα που διαθέτει κάρτα μέλους

μπορεί να δανείζεται :

 Μέχρι 30 βιβλία, 30 cd, dvd, vhs, & 30 επιτραπέζια παιχνίδια για χρονικό διάστημα 30 εργάσιμων

ημερών με δυνατότητα ανανέωσης για άλλες 15 εργάσιμες ημέρες.

 Μέχρι  5  αντικείμενα  από  τον  ηλεκτρονικό  εξοπλισμό  (tablets,  laptop,  mp3players,  φορητά  dvd

players, stream deck, dvd-players) για διάστημα 20 εργάσιμων ημερών και ανανέωση για άλλες 15

εργάσιμες  ημέρες.  Οι  σχολικές  μονάδες  έχουν  τη  δυνατότητα  να  δανειστούν  τον  ηλεκτρονικό

εξοπλισμό μέχρι 5 φορές (δανεισμός και ανανέωση) στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους,  είναι

υπεύθυνες  για  οποιαδήποτε  φθορά  του  εξοπλισμού  και  επιβαρύνονται  με  το  κόστος  της

επιδιόρθωσης ή την αντικατάσταση του εξοπλισμού με αντίστοιχων προδιαγραφών εξοπλισμό.

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τέσσερα  (4) αναγνωστήρια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της. 

 Το  κεντρικό αναγνωστήριο, το οποίο λειτουργεί στον 2ο όροφο, καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών για

μελέτη, έρευνα και εκπόνηση εργασιών. Στεγάζεται στο Πληροφοριακό Τμήμα της Βιβλιοθήκης, ώστε να
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υπάρχει άμεση πρόσβαση των χρηστών στο υλικό που επιζητούν. Είναι χωρητικότητας περίπου 30 ατόμων

και η πρόσβαση στο κοινό είναι ελεύθερη, ακόμη κι αν δεν είναι κάποιος μέλος της Βιβλιοθήκης, δηλ. δεν

διαθέτει κάρτα. Στους χώρους του αναγνωστηρίου υπάρχει η δυνατότητα χρήσης lap – top, tablet, κινητό

τηλέφωνο κλπ.(υπάρχει δωρεάν wifi σε όλους τους χώρους της βιβλιοθήκης).

 Το δεύτερο αναγνωστήριο βρίσκεται στο  Τμήμα Εφημερίδων – Περιοδικών, με στόχο την εξυπηρέτηση

των χρηστών του εν λόγω τμήματος, χωρίς να απαιτείται η μεταφορά του ιδιαίτερου αυτού υλικού και με

γνώμονα την αποφυγή φθορών του.

 Το τρίτο αναγνωστήριο βρίσκεται στο Παιδικό Εφηβικό Τμήμα. Είναι χωρητικότητας 24 ατόμων και η

πρόσβαση στο κοινό είναι  ελεύθερη,  ακόμη κι  αν δεν είναι  κάποιος μέλος της  Βιβλιοθήκης,  δηλ.  δεν

διαθέτει κάρτα.

 Το τέταρτο αναγνωστήριο βρίσκεται στο Media Lab. Είναι χωρητικότητας 15 ατόμων και η πρόσβαση στο

κοινό είναι ελεύθερη, ακόμη κι αν δεν είναι κάποιος μέλος της Βιβλιοθήκης, δηλ. δεν διαθέτει κάρτα, αλλά

για  να  κάνει  χρήση  των  υπολογιστών  ή  των  υπηρεσιών  των  επιμέρους  τμημάτων  του  Media

Lab(music studio, brain pulse room)  θα πρέπει να έχει κάρτα μέλους.

Κατά την παραμονή του κοινού στα αναγνωστήρια είναι απαραίτητο οι χρήστες να κάνουν ησυχία, ώστε να μην

προκαλείται φασαρία και παρεμποδίζεται το έργο άλλων μελών.  Στα αναγνωστήρια δεν επιτρέπεται η χρήση

ποτών και τροφών καθώς και η μεταφορά τσαντών. Κατά την είσοδο των μελών στα διάφορα τμήματα της

Βιβλιοθήκης  υπάρχουν  ειδικά  ντουλάπια  –  χώροι  αποθήκευσης  των  χειραποσκευών,  τα  οποία  διαθέτουν

κλειδαριές, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια για τα πράγματα των χρηστών.

   Η Βιβλιοθήκη προκειμένου να λειτουργήσει ως τοπικό κέντρο πληροφόρησης για την περιοχής της, συλλέγει,

επεξεργάζεται και διαθέτει στο κοινό της όλα τα τεκμήρια που αφορούν τη Δράμα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή

της. Πρόκειται για τεκμήρια που είτε αφορούν το Νομό Δράμας, είτε έχουν εκδοθεί από Δραμινούς συγγραφείς,

είτε έχουν εκδοθεί  στην έδρα του Νομού.  Τα τεκμήρια αυτά δεν δανείζονται (με εξαίρεση κάποια τα οποία

υπάρχουν σε πολλαπλά αντίτυπα), αλλά ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να τα αξιοποιήσει εντός της Βιβλιοθήκης

και να αντλήσει τις πληροφορίες που χρειάζεται (μέσω φωτοτύπησης, φωτογράφησης, σάρωσης).

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας, προκειμένου να ανταποκριθεί στο μέγιστο βαθμό στις πληροφοριακές,

μορφωτικές, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές ανάγκες των χρηστών της, έχει εντάξει τις νέες τεχνολογίες καθώς και

τους  Η/Υ στο δυναμικό της  και  μέσω αυτών συμβάλλει  στην εξοικείωση των  ατόμων με την «Κοινωνία της

Πληροφορίας». 

 Χρήση των υπηρεσιών του Media Lab

Το  Media  Lab  είναι  ένας  ειδικά  διαμορφωμένος  χώρος,  στον  1ο όροφο  της  Βιβλιοθήκης,  ο  οποίος

δημιουργήθηκε το 2013, μετά από χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Future Library.  Στο Co-

Working  Lounge  διαθέτει  3  σταθμούς  εργασίας  πλήρως  εξοπλισμένους  (με  Η/Υ,  μικρόφωνα,  ακουστικά,

κάμερες, θύρες  USB κλπ), καθώς και 2 σταθμούς εργασίας, με τον αντίστοιχο εξοπλισμό, για τα άτομα με

αναπηρία.
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Στο  Music  Studio διαθέτει  υπολογιστή  I-Mac,  κάρτα  ήχου,  2  ηχεία,  2  μικρόφωνα,  ακουστική  κιθάρα και

ενισχυτή για ηλεκτρική κιθάρα για να μπορούν οι χρήστες να κάνουν ηχογράφηση.

Στο Brain Pulse room διαθέτει τηλεόραση, υπολογιστή, κάμερα, dvd player blu-ray, βίντεο VHS,  Playstation

με VR και παιχνίδια, soundbar. 

 Χρήση των υπηρεσιών του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης

Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης είναι ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος, στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης

που διαθέτει έξι (6) σταθμούς εργασίας πλήρως εξοπλισμένους(με Η/Υ, μικρόφωνα, ακουστικά, κάμερες, θύρες

USB κλπ).

Προκειμένου τα μέλη του να έχουν πρόσβαση στο internet, είναι απαραίτητο να εγγραφούν και να αποκτήσουν

κάρτα  μέλους  της  βιβλιοθήκης,  εντελώς  δωρεάν.  Οι  κάτοχοι  της  εν  λόγω κάρτας  δεν εξασφαλίζουν  μόνο

δικαιώματα  για  τους  Η/Υ,  αλλά  έχουν  και  κάποιες  υποχρεώσεις.  Τα  δικαιώματα  και  οι  υποχρεώσεις  των

χρηστών  του  Media  Lab  όσο  και  του  Δημόσιου  Κέντρου  Πληροφόρησης  περιγράφονται  αναλυτικά  στον

Κανονισμού των τμημάτων αυτών, ο οποίος διανέμεται στους χρήστες πριν εγγραφούν. 

 Χρήση του ειδικού τεχνολογικού και υπολογιστικού εξοπλισμού για τα ΑΜΕΑ

Τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου όσο και

των άλλων υπηρεσιών πληροφόρησης μέσω του ειδικού εξοπλισμού που έχει αποκτήσει η Βιβλιοθήκη Δράμας.

Ο εν λόγω εξοπλισμός, έχει ενσωματωθεί στο χώρο του Media Lab, ώστε οι ενδεχόμενοι χρήστες του να μην

βιώνουν κανενός είδους αποκλεισμό, περιλαμβάνει:

- 1 σταθμό εργασίας για άτομα με προβλήματα όρασης

- 1 ειδική οθόνη Braille

- 1 εκτυπωτή Braille μαζί με καμπίνα μείωσης θορύβου

- 1 εκτυπωτή Laser

- 1 scanner

- ειδικό λογισμικό άτομα με προβλήματα όρασης (σύνθεσης φωνής, ανάγνωσης μεγέθυνσης οθόνης)

- 1 μεγεθυντή CCTV για άτομα με μειωμένη όραση

- 1 σταθμό εργασίας για άτομα με κινητικά προβλήματα, συνοδευόμενο από όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό

(1 ρυθμιζόμενο τραπέζι με βραχίονες στήριξης, ειδικά joystick ανάλογα με το είδος της αναπηρίας, ειδικά

ποντίκια μοχλοί, ασύρματο ποντίκι κεφαλής, πληκτρολόγια μεγάλων πλήκτρων κλπ)

 Χρήση των υπηρεσιών του Οπτικοακουστικού Τμήματος

Το Οπτικοακουστικό Τμήμα στεγάζεται στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, κοντά στο Παιδικό Τμήμα, ώστε να

εξυπηρετούνται  άμεσα  οι  ανάγκες  των  νεαρότερων  χρηστών,  οι  οποίοι  δεν  έχουν  πρόσβαση  στο  Κέντρο

Πληροφόρησης και στο Media Lab. 

Το Οπτικοακουστικό Τμήμα διαθέτει 1 τηλεόραση,  1 dvd player, Playstation με VR και παιχνίδια. 

Για να κάνει χρήση των υπηρεσιών του Οπτικοακουστικού Τμήματος στον 1ο όροφο, ο κάθε χρήστης πρέπει να

διαθέτει  είτε  κάρτα  μέλους  ενηλίκων είτε  παιδική κάρτα μέλους.  Τα  δικαιώματα  και  οι  υποχρεώσεις  των

χρηστών  του  Οπτικοακουστικού  Τμήματος  περιγράφονται  αναλυτικά  στον  Κανονισμό  Λειτουργίας  της

Βιβλιθήκης.

Επίσης  στο χώρο του αναγνωστηρίου στο  2ο όροφο της  βιβλιοθήκης ,  υπάρχει  ηχοσύστημα με πικάπ και

ακουστικά και έχουν τη δυνατότητα οι χρήστες που διαβάζουν,  να ακούσουν μουσική από δίσκους βινυλίου.

Επίσης  υπάρχουν  φορητά  DVD  players   με  ακουστικά  στα  οποία  έχουν  τη  δυνατότητα  οι  χρήστες  να
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χρησιμοποιήσουν  το  οπτικοακουστικό  υλικό  που  διαθέτει  η  βιβλιοθήκη,  εφόσον  δεν  επιθυμούν  να  το

δανειστούν, ή να χρησιμοποιήσουν δικό τους Ο/Α υλικό.

 Χρήση των υπηρεσιών του Ασύρματου Δικτύου της Βιβλιοθήκης (3  Com     Wireless     LAN  )  

Η  Δημόσια  Κεντρική  Βιβλιοθήκη  Δράμας  διαθέτει  ένα  ασύρματο  δίκτυο,  το  οποίο  λειτουργεί  μέσω  του

Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης. Το εν λόγω δίκτυο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της Βιβλιοθήκης να

κάνουν χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου, ακόμη και αν δεν βρίσκονται στο χώρο του Κέντρου, αλλά στα

Αναγνωστήρια της. Για τη χρήση του ασύρματου δικτύου απαιτείται η εισαγωγή του κλειδιού WEP KEY, από

τον υπεύθυνο υπάλληλο στο φορητό υπολογιστή, tablet ή κινητό του χρήστη, εφόσον ο χρήστης υπογράψει μία

υπεύθυνη δήλωση με την αστυνομική του ταυτότητα για την ορθή χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου. Οι

υπηρεσίες του εν λόγω δικτύου επιτρέπονται μόνο εντός των χώρων της Βιβλιοθήκης και για αποφευχθούν

τυχόν διαρροές η Βιβλιοθήκη έχει προχωρήσει στη χρήση των απαραίτητων τεχνολογικών μέτρων. 

Οι  χρήστες  της  Βιβλιοθήκης  έχουν  τη  δυνατότητα  να  λάβουν  τις  πληροφορίες  που  επιθυμούν  με  διάφορους

τρόπους:

Μέσω φωτοτύπησης – Η διαδικασία της φωτοτύπησης επιτελείται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Η

φωτοτύπιση παρέχεται μόνο για υλικό της βιβλιοθήκης που δεν δανείζεται για εξωτερικό δανεισμό.

Η αυθημερόν  φωτοτύπηση  του υλικού  παρέχεται  έναντι  χρέωσης  και  μόνο  όταν  δε  ξεπερνά τον

αριθμό  των 20 σελίδων.  Σε περίπτωση που το υλικό φωτοτύπησης  ξεπερνά τον  αριθμό  των 20

σελίδων, ο χρήστης παραλαμβάνει το υλικό που θέλει την επόμενη εργάσιμη ημέρα . Διευκρινήσεις για

το κόστος της φωτοτύπησης δίδονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, τον οποίο διαβάζουν

οι χρήστες πριν αποφασίσουν να γίνουν μέλη της και να αποδεχθούν τους όρους του.

Μέσω  σάρωσης –  Η  σάρωση  γίνεται  είτε  από  τους  ίδιους  τους  χρήστες,  οι  οποίοι  μπορούν  να

χρησιμοποιήσουν τα scanner της Βιβλιοθήκης και να πάρουν τις πληροφορίες που επιθυμούν σε φορητές

αποθηκευτικές συσκευές (usb, cd – rom, dvd), είτε από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης εφόσον οι χρήστες

δεν γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τους σαρωτές. 

Μέσω φωτογράφησης – Η φωτογράφηση επιλέγεται όταν πρόκειται για σπάνιο ή παλαιό υλικό ή υλικό το

οποίο δεσμεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μέσω εκτύπωσης – Η εκτύπωση αφορά τα ηλεκτρονικά ή ψηφιακά τεκμήρια καθώς και τις υπηρεσίες του

διαδικτύου και παρέχεται έναντι καταβολής αντιτίμου. Το καταβαλλόμενο αντίτιμο καθορίζεται από τον

αριθμό και τον τύπο των σελίδων καθώς και από τη μορφή της εκτύπωσης (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).

  Η αναπαραγωγή του υλικού γίνεται πάντοτε με γνώμονα αφενός την εξυπηρέτηση των χρηστών και αφετέρου

σύμφωνα με  τα όσα ορίζονται  στη νομοθεσία περί  πνευματικής  ιδιοκτησίας   (Ν.  2121/1993 «Πνευματική

ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»).

     Η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του υλικού γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα και
κανόνες και περιλαμβάνει τις εξής διεργασίες:

 Εισαγωγή 
 Καταλογογράφηση
 Ταξινόμηση
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 Θεματική ευρετηρίαση
 Φυσική επεξεργασία 
 Εισαγωγή    

Για την εισαγωγή των τεκμηρίων στη Βιβλιοθήκη υπάρχει βιβλίο εισαγωγής, το οποίο είναι σε έντυπη μορφή.
Επειδή  η  Βιβλιοθήκη  διαθέτει  κάποιες  ξεχωριστές  συλλογές,  υπάρχουν  4  βιβλία  εισαγωγής  (Σταθερής
Βιβλιοθήκης, Κινητής Μονάδας, Οπτικοακουστικού Τμήματος και Κέντρου Πληροφόρησης). Κατά την εισαγωγή
του κάθε τεκμηρίου στο αντίστοιχο βιβλίο του δίδεται ένας αύξοντας αριθμός εισαγωγής, ο οποίος είναι μοναδικός
για  κάθε  τεκμήριο  και  το  χαρακτηρίζει.  Ταυτόχρονα  το  τεκμήριο  σφραγίζεται  και  ο  συγκεκριμένος  αριθμός
αναγράφεται επάνω.

 Καταλογογράφηση  
Η  καταλογογράφηση  γίνεται  σύμφωνα  με  τους  Αγγλοαμερικάνικους  Κανόνες  Καταλογογράφησης  –  Anglo -
American Cataloguing Rules - AACR2 (μεταφρασμένη έκδοση). Το πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιείται για την
ηλεκτρονική επεξεργασία του υλικού είναι το KOHA (με τις εκάστοτε αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις), το οποίο
χορηγείται και υποστηρίζεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και το Δίκτυο Δημοσίων Βιβλιοθηκών. Όλο
το βιβλιοθηκονομικό προσωπικό έχει παρακολουθήσει αντίστοιχα σεμινάρια για την εκμάθηση του προγράμματος
και ενημερώνεται τακτικά για τις νέες αναβαθμίσεις.

 Ταξινόμηση  
Για την ταξινόμηση του υλικού χρησιμοποιείται το ταξινομικό σύστημα Dewey Decimal Classification –  DDC) 

στη μεταφρασμένη του έκδοση ή ακόμη και στην αγγλική έκδοση, ανάλογα με τις απαιτήσεις περιγραφής
του τεκμηρίου.

 Θεματική ευρετηρίαση  
   Η θεματική ευρετηρίαση γίνεται σύμφωνα με τις καθιερωμένες επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης ή τις
θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress Subject Headings). 

 Φυσική επεξεργασία  
  Η φυσική επεξεργασία αφορά την προετοιμασία του υλικού προκειμένου να είναι έτοιμο για χρήση από το κοινό.
Στην έννοια αυτή εντάσσονται το σφράγισμα των τεκμηρίου, η εκτύπωση και επικόλληση των επισημάτων και bar
– code, η τοποθέτηση ετικετών, το ντύσιμο κάποιων βιβλίων, η συντήρηση κλπ. Για τη φυσική επεξεργασία του
υλικού  χρησιμοποιούνται  προϊόντα  κατάλληλα  για  βιβλιοθηκονομικές  εργασίες,  τα  οποία  προμηθεύεται  η
βιβλιοθήκη από εξουσιοδοτημένα καταστήματα.

  Οι προσκτήσεις υλικού αφορούν τον εμπλουτισμό των συλλογών της Βιβλιοθήκης με έντυπο, οπτικοακουστικό ή
ηλεκτρονικό υλικό και επιτυγχάνεται με 3 τρόπους:

- Αγορά
- Δωρεά
- Υποχρεωτική κατάθεση αντιτύπων

 ΑΓΟΡΑ
  Η αγορά των τεκμηρίων έντυπων ή ηλεκτρονικών γίνεται πάντοτε με γνώμονα τον εμπλουτισμό των θεματικών
κατηγοριών των συλλογών της Βιβλιοθήκης, οι οποίες δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένες, αλλά και σύμφωνα με τις
απαιτήσεις και ανάγκες των χρηστών καθώς και της τοπικής κοινότητας. 
  Η επιλογή του υλικού που πρόκειται να προμηθευτεί η Βιβλιοθήκη γίνεται από το προσωπικό της τόσο μέσω των
έντυπων καταλόγων, όσο και μέσω ηλεκτρονικής αναζήτησης. Τα εργαλεία που συμβάλλουν στην επιλογή των
τεκμηρίων είναι οι βιβλιοκριτικές, οι βιβλιοπαρουσιάσεις κλπ. Κατά την προμήθεια των τεκμηρίων λαμβάνονται
υπόψη και οι προτάσεις αγοράς που κάνουν οι χρήστες μέσω του λογαριασμού τους στη σελίδα του καταλόγου της
βιβλιοθήκης.

 ΔΩΡΕΑ
   Όσον αφορά την απόκτηση υλικού μέσω δωρεάς, η Βιβλιοθήκη αποδέχεται το δωρούμενο υλικό, με εξαίρεση
υλικό: 

- το οποίο είναι σε κακή φυσική κατάσταση και μπορεί να επηρεάσει και τα υπόλοιπα τεκμήρια
- το οποίο διαθέτει σε πολλαπλά αντίτυπα
- για το οποίο οι απαιτήσεις των δωρητών δεν εναρμονίζονται με την πολιτική της Βιβλιοθήκης
- το  οποίο  καλλιεργεί  οποιουδήποτε  είδους  προπαγάνδα  (θρησκευτική,  πολιτική,  ιστορική)  ή  προωθεί

ρατσιστικές ή εθνικιστικές συμπεριφορές
   Εάν η Βιβλιοθήκη δεχθεί τεκμήρια, τα οποία διαθέτει σε πολλαπλά αντίτυπα, έχει τη δυνατότητα δωρεάς των σε
άλλες βιβλιοθήκες του νομού, με σκοπό τη στήριξη τους.
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      Η Βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης δωρεές οι οποίες αποτελούν αυτόνομες συλλογές. Πρόκειται για δωρεές μεγάλου
όγκου υλικού ή σημαντικού υλικού, το οποίο περιήλθε στη Βιβλιοθήκη με την προϋπόθεση ότι θα ενταχθεί ως
ξεχωριστή συλλογή.

Η βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει ή να σταματά την αποδοχή δωρεών κατά χρονικά
διαστήματα, για να επεξεργαστεί το ήδη δωρηθέν υλικό, ώστε να μπορεί να διατεθεί για χρήση στο κοινό της
βιβλιοθήκης.

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί βιβλιοθηκών (άρθρο 12 του  Νόμου 3149/2003 και  ΙΖ/309/8-3-2001,
83064/ΙΖ/7-8-2003, 190/24-3-2009  Αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων) οι φορείς που
εκδίδουν ή παράγουν υλικό στην περιφέρεια της κάθε Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης, είναι υποχρεωμένοι να
καταθέτουν σε  αντίτυπα το παραγόμενο υλικό (είτε πρόκειται για έντυπο, οπτικοακουστικό ή ηλεκτρονικό υλικό).
Σε διαφορετική περίπτωση η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα επιβολής προστίμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου καθορίζεται ενίοτε σύμφωνα
με κοινή απόφαση των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

   Υλικό το οποίο θεωρείται ακατάλληλο για τις συλλογές της Βιβλιοθήκης, είτε λόγω:
- κακής φυσικής κατάστασης
- παλαιότητας
- ακαταλληλότητας του περιεχομένου

Αποσύρεται
    Κάθε τεκμήριο το οποίο αποσύρεται,  συγκεντρώνεται  σε ειδικό χώρο και  ανά τακτά χρονικά διαστήματα
καταστρέφεται ή πάει για ανακύκλωση, αφού προηγουμένως συνταχθεί πρωτόκολλο καταστροφής. Η Βιβλιοθήκη
διατηρεί  ηλεκτρονικό  αρχείο  για  τα  τεκμήρια  που  έχουν  αποσυρθεί,  ενώ  ταυτόχρονα  ενημερώνεται  ο
αυτοματοποιημένος κατάλογος καθώς και το βιβλίο εισαγωγής.

Η Δημόσια  Κεντρική  Βιβλιοθήκη  Δράμας  διαθέτει  Αίθουσα  Εκδηλώσεων,  η  οποία  είναι  εξοπλισμένη  με
τηλεόραση 65”, ηχητική και φωτιστική εγκατάσταση, ηλεκτρονικό υπολογιστή, ασύρματο δίκτυο και διαθέτει και
ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης ψύξης με ντουλάπες.  Χρησιμοποιείται για δράσεις της βιβλιοθήκης ή για άλλες
εκδηλώσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις κλπ. Η αίθουσα εκδηλώσεων παραχωρείται δωρεάν σε εκδηλώσεις στις οποίες
συμμετέχει  η  βιβλιοθήκη ως  συνδιοργανώτρια.   Σε  άλλες  περιπτώσεις  που δίδεται  σε  τρίτους,  το  κόστος  της
ημερήσιας παραχώρησης ανέρχεται στο ποσό των 100,00 ευρώ.

  Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας διαθέτει μία (1) Κινητή Μονάδα, ώστε να ταξιδεύει τη γνώση και την
πληροφορία  ακόμη και  στις  πιο  απομακρυσμένες  περιοχές  του νομού.  Η Κινητή Βιβλιοθήκη λειτουργεί  ως
Σχολική και επισκέπτεται τα σχολεία του Νομού Δράμας δημιουργώντας δανειστικά κέντρα.  Η Κινητή
Βιβλιοθήκη λειτουργεί κατά τους μήνες Οκτώβριο έως και Μάϊο εκάστου έτους.
   Η Κινητή Μονάδα υποστηρίζεται από τη Σταθερή της Βάση, η οποία στεγάζεται στον 3 ο όροφο της Βιβλιοθήκης
και το βιβλιοαυτοκίνητο, το οποίο ταξιδεύει στα δανειστικά κέντρα.
   Στη Σταθερή Βάση βρίσκεται η κύρια συλλογή της Κινητής Βιβλιοθήκης (έντυπη και ηλεκτρονική), το αρχείο
της,  ο  ηλεκτρονικός  και  τεχνολογικός  εξοπλισμός  (εκτυπωτές,  σαρωτές,  ups,  Η/Υ,  φορητά  dvd –  players,
προτζέκτορας) της και γίνεται η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του υλικού. 
   Το βιβλιοαυτοκίνητο είναι άρτια εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά μέσα προκειμένου να παρέχει
σύγχρονες υπηρεσίες και να εξυπηρετεί κατά το μέγιστο δυνατό τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας. 
    Η λειτουργία της Κινητής Βιβλιοθήκης καθώς και η επιτυχία της είναι άμεσα συνυφασμένες με τη συνεργασία
της τόσο με τα σχολεία όσο και με τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία της Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης.
     Κατά την έναρξη του σχολικού έτους η Κινητή Μονάδα ενημερώνει τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία της Α΄
Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης για τις δράσεις που πρόκειται να πραγματοποιήσει και κατόπιν ξεκινάει η
συνεργασία με τα σχολεία. Υπογράφεται «Χάρτα Συνεργασίας» ανάμεσα στη Βιβλιοθήκη και το κάθε Σχολείο,
στην οποία καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας της Κινητής Βιβλιοθήκης.
    Οι επισκέψεις του βιβλιοαυτοκινήτου στα σχολεία πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα
που καταρτίζεται  και  κατόπιν κοινοποιείται  στις  Διευθύνσεις  και  τα Γραφεία της Α΄ Βάθμιας και  Β΄ Βάθμιας
εκπαίδευσης. Η συχνότητα των επισκέψεων του βιβλιοαυτοκινήτου στα δανειστικά κέντρα καθορίζεται από μία
σειρά από παράγοντες:
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- η απόσταση του σχολείου από τη Βιβλιοθήκη και κατ’ επέκταση η πρόσβαση του μαθητικού πληθυσμού
στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης

- ο αριθμός των μαθητών του κάθε σχολείου
- οι ανάγκες της σχολικής κοινότητας

  Τα τεκμήρια, τα οποία δανείζει η Κινητή Βιβλιοθήκη σε κάθε σχολείο, παραμένουν εκεί για περίπου 1,5 μήνα,
προτού το βιβλιοαυτοκίνητο ξαναπεράσει για να μαζέψει και να δανείσει νέα τεκμήρια. Πριν το πέρας της σχολικής
χρονιάς  η Βιβλιοθήκη επισκέπτεται τα δανειστικά κέντρα, προκειμένου να συγκεντρώσει το υλικό της και να το
προετοιμάσει για το επόμενο έτος.

  Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Δημόσιας
Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση 83064/ΙΖ, ΦΕΚ
Β΄, 1173/20-8-2003 «Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών» καθώς και το Ν. 3149/2003, ΦΕΚ Α΄,
141/10-6-2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». 

Εγκρίθηκε από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης στη συνεδρίαση της ……19-1-2023…., αρ. πρακτικού
1ο..…αρ, απόφασης..8..,  τέθηκε σε εφαρμογή την επομένη της ψήφισης του και έχει αναρτηθεί στους πίνακες
ανακοινώσεων της Βιβλιοθήκης, ώστε να λαμβάνουν γνώση όλοι οι χρήστες της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Δράμας. Τέλος, διανέμεται σε όλα τα νέα μέλη μαζί με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης κατά την
εγγραφή τους. 
Η Βιβλιοθήκη διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα τροποποίησης του εν λόγω Κανονισμού, με γνώμονα πάντοτε τη
βελτίωση των υπηρεσιών της ή τη συμπλήρωση του Κανονισμού με νέα δεδομένα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                                                1.  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΤΕΝΤΑΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ                                                        2. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

                                                                                                                 3.ΑΚΟΓΙΟΥΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ

                                                                                                                 4. ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

           

                     Ο Διευθυντής της  Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας
     

                                          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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