Δημοτικές Βιβλιοθήκες
Ενημερωτικά
Αγαπητοί φίλοι του βιβλίου,
Από το έτος 2000 η Δημοτική Βιβλιοθήκη Παλαιού Φαλήρου
μεταφέρθηκε στην οδό Τρίτωνος 118, από το ακατάλληλο για χρήση
κτίριο της Λ. Ποσειδώνος. Ανασυγκροτήθηκε πλήρως και με διαρκή
εξελικτική πορεία βρισκόμαστε στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες Π.
Φαλήρου του ΣΗΜΕΡΑ.
Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες Παλαιού Φαλήρου έχουν καταξιωθεί ως
σημαντικός χώρος φύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της
πόλης. Είναι χώροι ενημέρωσης, μόρφωσης και ψυχαγωγίας, και
δίνουν την ευκαιρία σε παιδιά-νέους και ενήλικες, άνδρες και
γυναίκες, που τις επισκέπτονται καθημερινά, να καλλιεργούν την
αγάπη και το ενδιαφέρον τους για το βιβλίο και τη γνώση,
παρέχοντας έντυπη και ηλεκτρονική πληροφόρηση.
Η σωστή αξιολόγηση και αξιοποίηση της πληροφορίας, είναι ένας
σοβαρός παράγοντας στην επαγγελματική εξέλιξη των πολιτών και
στην οικονομική ανάπτυξη της ίδιας της Κοινωνίας.
Η πρόκληση σε ότι αφορά τη χρήση και διαχείριση της
πληροφορίας είναι αφενός ο τεράστιος όγκος των πληροφοριών που
αυξάνεται καθημερινά και αφετέρου το γεγονός πως οι
πληροφορίες οι οποίες παύουν να ισχύουν ή χάνουν την
επικαιρότητα τους, αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό.
Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας είναι να
δώσουμε σε όλες τις κοινωνικές ομάδες ίσες δυνατότητες για
πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία και επομένως την ευκαιρία
να γνωρίσουν την διαδικασία της «δια βίου μάθησης».

Μέσα σ’ ένα πλαίσιο υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων και
εργασιών που καθόρισε ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κύριος
Διονύσης Χατζηδάκης, λειτουργούν δύο εξαιρετικές Δημοτικές
Βιβλιοθήκες στο Παλαιό Φάληρο, όπου οι τίτλοι βιβλίων στη
Δημοτική Βιβλιοθήκη ενηλίκων για το έτος 2013 ξεπερνούν τους
60.000.
Στη νεοσύστατη Παιδική Δημοτική Βιβλιοθήκη (Αίαντος 28 &
Σπάρτης), τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το Νοέμβριο του 2012,
τα βιβλία είναι περισσότερα από 3.000.
Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε πολλούς συνδημότες μας, που
έκαναν σπουδαίες δωρεές βιβλίων.
Με αυτή την ενέργεια επιτελείται ένα διπλό έργο: Τα πολλαπλά
αντίτυπα που προκύπτουν, προωθούνται για την ενδυνάμωση
βιβλιοθηκών σε ιδρύματα (φυλακές Κορυδαλλού/Αυλώνα), για την
ενίσχυση σχολικών βιβλιοθηκών του Παλαιού Φαλήρου αλλά και σε
χωριά παραμεθόριων περιοχών.
Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες Π. Φαλήρου είναι πηγές γνώσης και
πολιτισμού και κάθε χρόνο
πολιτιστικές εκδηλώσεις.
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Η προϋπόθεση για να εγγραφεί κάποιος μέλος στις Δημοτικές
Βιβλιοθήκες Παλαιού Φαλήρου
είναι η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,

προκειμένου να καταχωρηθούν τα στοιχεία του
και να εκδοθεί η κάρτα μέλους.
1. Αποκλειστικά με την επίδειξη της κάρτας μέλους η οποία είναι
αυστηρά προσωπική, πραγματοποιείται ο
δανεισμός βιβλίων από τα μέλη. Στη κάρτα αναγράφεται το
ονοματεπώνυμο, ο κωδικός και η ημερομηνία
επιστροφής των βιβλίων. Το κάθε μέλος μπορεί να δανειστεί έως
τρία (3) βιβλία για ένα (1) μήνα.
Σε περίπτωση καθυστέρησης το μέλος οφείλει να ζητήσει ανανέωση
μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες.
Το αίτημα γίνεται αποδεκτό εφόσον τα συγκεκριμένα βιβλία δεν
έχουν ζητηθεί από άλλο μέλος.
2. Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες Παλαιού Φαλήρου λειτουργούν
καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή
από τις 08.00 έως τις 21.00.
3.

Τα λεξικά και οι εγκυκλοπαίδειες όπως και τα βιβλία γενικών
πληροφοριών, οι σπάνιες εκδόσεις,
τα περιοδικά, cd Rom, αρχεία, πολύτιμα έργα και χειρόγραφα δεν
δανείζονται. Χρησιμοποιούνται εντός
των Βιβλιοθηκών και μετά τη χρήση τους, τοποθετούνται μόνον
από τον βιβλιοθηκονόμο στη θέση τους.

4. Υπάρχει η δυνατότητα για δωρεάν φωτοτυπίες (επιτρέπονται έως
δέκα), εφόσον δεν προκαλείται φθορά
στη βιβλιοδεσία του εντύπου. Σπάνιες εκδόσεις, χειρόγραφα και
αρχεία δεν φωτοτυπούνται.
5. Η χρήση των Η/Υ (ανηλίκων & ενηλίκων) και η πρόσβαση στο
internet είναι δωρεάν.
Η επίβλεψη από υπαλλήλους της βιβλιοθήκης ως προς τη χρήση
sites των μελών, είναι υποχρεωτική.
Το κάθε μέλος έχει δικαίωμα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
διάρκειας 40 λεπτών.
6. Η είσοδος στο αναγνωστήριο με σκοπό τη μελέτη είναι ελεύθερη.
7. Στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες Παλαιού Φαλήρου μπορούν να
εγγραφούν μέλη, κάτοικοί-δημότες και άλλων περιοχών.

Η Εξέλιξη των Δημοτικών Βιβλιοθηκών
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Παλαιού Φαλήρου ιδρύθηκε το 1980 και
λειτούργησε στο κτίριο της Λ. Ποσειδώνος.
Ο μικρός πυρήνας συλλογής βιβλίων προέκυψε από δωρεές φορέων
και αγορές βιβλίων.
Τον Ιούνιο του 2000 μεταφέρθηκε από το νεοκλασικό κτίριο της
Λ.Ποσειδώνος
(το οποίο αντιμετώπιζε ιδιαίτερα κτιριακά προβλήματα και λόγω
ακαταλληλότητας μετά τον σεισμό του 1999),
στο διώροφο κτίριο της οδού Τρίτωνος 118 όπου βρίσκεται μέχρι
σήμερα.

Τον Μάρτιο 2008 ιδρύθηκε η πτέρυγα «Χρήστου Πασαλάρη» στον
πρώτο όροφο
μετά την αποχώρηση των υπηρεσιών του Κέντρου Πολιτισμού &
Άθλησης.
Τον Οκτώβριο του 2012 δημιουργήθηκε η νέα Παιδική Βιβλιοθήκη
στην οδό Αίαντος 28 & Σπάρτης,
δωρεά του αείμνηστου Φαληριώτη Γεώργιου Σίμου-Πετρή, με την
προϋπόθεση να λειτουργήσει
από τον δήμο Παλαιού Φαλήρου, ως Παιδική Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες Π. Φαλήρου συμμετέχουν ενεργά στα
πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, με τη
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου και
αποτελούν πρότυπα Δημοτικών Βιβλιοθηκών.
Σχετικά με την εξέλιξη των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Π. Φαλήρου:
Από τη μετεγκατάσταση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην οδό
Τρίτωνος 118 αλλά
και με τη δημιουργία της Παιδικής Βιβλιοθήκης, ήταν ραγδαία η
αύξηση των μελών και των τίτλων βιβλίων.
Το έτος 2013 τα μέλη των δύο Δημοτικών Βιβλιοθηκών Π.Φαλήρου
ανέρχονται σε 6.752 και οι τίτλοι βιβλίων σε 78.326.
Βιβλιοθήκη Ενηλίκων:
Μια μονοκατοικία σε τρία επίπεδα, φιλοξενεί την Δημοτική
Βιβλιοθήκη Π. Φαλήρου στην οδό Τρίτωνος 118.

Στο ισόγειο φιλοξενείται η ελληνική και ξένη λογοτεχνία, οι
αρχαίοι συγγραφείς, τα άπαντα, το θεάτρο, βιογραφίες,
ιατρική, παραψυχολογία, ταξιδιωτικοί οδηγοί, οικολογία,
λεξικά.
Σε αυτό το χώρο βρίσκεται το αναγνωστήριο που μπορούν να
κάνουν χρήση τα μέλη.
Στον πρώτο όροφο βρίσκεται η θρησκεία, ιστορία, τέχνες,
κοινωνικές επιστήμες, φιλοσοφία, ψυχολογία, γλώσσα,

μαγειρική, ποίηση.
Σε αυτόν τον όροφο βρίσκεται το τμήμα Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών, με τρεις (3) θέσεις χρηστών πρόσβασης στο
internet.

Στο χώρο του υπογείου, υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε ελληνικά και

ξενόγλωσσα «pocket books» καθώς και
επιστημονικά περιοδικά.
Σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης υπάρχει πλούσιο και
σπουδαίο πληροφοριακό υλικό σε εγκυκλοπαίδειες.
Παιδική Βιβλιοθήκη:

Το νέο «Σπίτι Μάθησης & Ψυχαγωγίας» για τους μικρούς φίλους
του βιβλίου βρίσκεται
στην οδό Αίαντος 28 & Σπάρτης
Διαθέτει πλούσιους τίτλους παιδικής λογοτεχνίας, σπουδαία
βιβλία προσχολικής ηλικίας,
μεγάλη συλλογή σπάνιων εγκυκλοπαιδειών, βιβλία γνώσεων,
σχολικά βοηθήματα και λεξικά.
Επίσης, εξαιρετικά βιβλία δημιουργικής απασχόλησης, μυθολογίας
και ψυχοπαιδαγωγικής.
Έχει δημιουργηθεί ξενόγλωσσο τμήμα ενώ ένα φωτεινό και μεγάλο
αναγνωστήριο μπορούν
να χρησιμοποιήσουν για μελέτη τα παιδιά.

Ένα σύγχρονο τμήμα με τέσσερις (4) θέσεις στους Ηλεκτρονικούς
Υπολογιστές για τα μέλη
προκειμένου να κάνουν χρήση για εύρεση πληροφοριών σχετικά με
εργασίες.

Οι μικροί μας φίλοι έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν
ηλεκτρονικά με δημιουργικά παιχνίδια γνώσεων,
εκπαίδευσης, γλώσσας και μαθηματικών.

Οργανωτική Δομή
Από το έτος 2011 όπου βάση του σχεδίου «Καλλικράτης» έπρεπε να
καταργηθούν/συγχωνευθούν
τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, η Δημοτική Βιβλιοθήκη
καταργήθηκε ως Νομικό Πρόσωπο.
Υπεύθυνη και Αρμόδια για τη Λειτουργία και την Εποπτεία των
δύο Δημοτικών Βιβλιοθηκών Παλαιού Φαλήρου διορίστηκε με
απόφαση Δημάρχου ν.38/24-1-13 η Δημοτική Σύμβουλος κα
Ανδρικοπούλου Βασιλική.

Το έτος 2013 στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες Παλαιού Φαλήρου
εργάζονται:
2 Διοικητικοί Υπάλληλοι, 3 βιβλιοθηκονόμοι, 2 χειριστές Η/Υ.
Διοικητικά Συμβούλια
Διάρκεια θητείας Δ.Σ.: 2007-2011
Πρόεδρος: Ανδρικοπούλου Βασιλική
Αντιπρόεδρος: Γιάκοβλεφ Νίκι
Μέλη: Μινέτος Σπυρίδων, Παντελιά Βασιλική, Ονόπα Μαρία
Διάρκεια θητείας Δ.Σ.: 2003-2006
Πρόεδρος: Ανδρικοπούλου Βασιλική
Αντιπρόεδρος: Κανέλλος Θεόδωρος
Μέλη: Μπουσίου Νίκη, Γούγα Σταυρούλα, Παντελιά Βασιλική,
Γιάκοβλεφ Νίκι, Ονόπα Μαρία, Ασημακόπουλος Γιώργος,
Γιαννιός Νικόλαος
Διάρκεια θητείας Δ.Σ.: 1999-2002
Πρόεδρος: Ανδρικοπούλου Βασιλική
Αντιπρόεδρος: Φακιολά Ευαγγελία
Μέλη: Γούγα Σταυρούλα,
Βασιλική, Ονόπα Μαρία,

Μπελαλίδης

Νίκος,

Παντελιά

Παπαναστασίου Ιωάννα
Διάρκεια θητείας Δ.Σ.: 1997-1998
Πρόεδρος: Χρυσοβερίδης Γιώργος
Αντιπρόεδρος: Παΐζη Ειρήνη
Μέλη: Γιαννακοπούλου Β., Κασιμάτη Βασιλική, Μωησάκη
Ελένη, Βάλληνδα Ελένη
Διάρκεια θητείας Δ.Σ.: 1995-1996
Πρόεδρος: Μαντάς Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Παΐζη Ειρηνή
Μέλη: Γιαννακοπούλου Β., Γρυπάρη , Κασιμάτη Βασιλική,
Γριβέας Γιώργος,
Μωησάκη Ελένη, Βάλληνδα Ελένη
Διάρκεια θητείας Δ.Σ.: 1993-1994
Πρόεδρος: Χρυσοβερίδης Γιώργος
Αντιπρόεδρος: Παΐζη Ειρήνη
Μέλη: Κασιμάτη Βασιλική, Γούγα Σταυρούλα, Γιαννακοπούλου

Β.
Διάρκεια θητείας Δ.Σ.: 1991-1992
Πρόεδρος: Κανέλλος Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος: Παΐζη Ειρήνη
Μέλη: Γιαννακοπούλου Β., Γούγα Σταυρούλα, Κασιμάτη
Βασιλική,
Διάρκεια θητείας Δ.Σ.: 1990-1991
Πρόεδρος: Κασιμάτη Βασιλική
Μέλη: Καρβέλας Γεώργιος, Τζινιάς Ι., Δαρδανός Ι.
Διάρκεια θητείας Δ.Σ.: 18/5/1990-30/9/1990
Πρόεδρος: Χρυσοβερίδης Γιώργος
Αντιπρόεδρος: Γούγας Γιώργος
Μέλη: Αβραμίδου Δ., Τζινιάς Ι., Καρβέλας Γεώργιος;
Διάρκεια θητείας Δ.Σ.: 1/1/1990-17/5/1990
Πρόεδρος: Κασιμάτη Βασιλική
Αντιπρόεδρος: Καρβέλας Γεώργιος
Μέλη: Αβραμίδου Δ.
Διάρκεια θητείας Δ.Σ.: 1987-1989
Πρόεδρος: Χρυσοβερίδης Γιώργος
Αντιπρόεδρος: Καρβουνόπουλος Γιώργος
Μέλη:, Αβραμίδου Δ., Καρβέλας Γεώργιος, Τζινιάς Ι.
Διάρκεια θητείας Δ.Σ.: 1984-1986
Πρόεδρος: Καψάνης Δημήτρης
Αντιπρόεδρος: Καρβέλας Γεώργιος
Μέλη: Σιφναίου Ε., Πουλόπουλος Γ., Κολοκυθά Ε
Διάρκεια θητείας Δ.Σ.: 1980-1983
Πρόεδρος: Καψάνης Δημήτρης
Αντιπρόεδρος: Καρβέλας Γεώργιος
Μέλη: Χατζηπαναγιώτης Ν., Κολοκυθά Ε, Βαλέτας Κ.

Εκδηλώσεις
Επικοινωνία

Στοιχεία Βιβλιοθήκης
Διεύθυνση : Tρίτωνος 118, Τ.κ. 175 62, Παλαιό Φάληρο
Τηλέφωνο : 210-9812390, 210-9883588, 210-9883653 ( FAX )
Ε- ΜΑΙL : vivliothiki.dpf@palaiofaliro.gr
Παιδική Δημοτική Βιβλιοθήκη:
Διεύθυνση: Αίαντος 28 & Σπάρτης, Τ.κ. 175 62, Παλαιό Φάληρο
Τηλέφωνο/Fax : 210-9811030,
Ε- ΜΑΙL : vivliothiki.dpf@palaiofaliro.gr
Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες Παλαιού Φαλήρου λειτουργούν από
Δευτέρα έως Παρασκευή,
συνεχόμενο ωράριο, από 08:00 έως 21:00.

