Δημοτικές Βιβλιοθήκες
Ενημερωτικά
Από το έτος 2000 η Δημοτική Βιβλιοθήκη Παλαιού Φαλήρου
λειτουργεί την οδό Τρίτωνος 118.Περιέχει 91.400 έντυπο
υλικο το οποίο απευθύνεται σε ενήλικες
Η Παιδική Δημοτική Βιβλιοθήκη (Αίαντος 28 & Σπάρτης),
λειτούργησε τον Νοέμβριο του 2012. Περιέχει 26.000
έντυπο υλικο το οποίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας εως
17 ετών.
Οι Δημοτικές

Βιβλιοθήκες

Παλαιού

Φαλήρου

έχουν

καταξιωθεί ως σημαντικός χώρος φύλαξης της πολιτιστικής
κληρονομιάς της πόλης. Είναι χώροι ενημέρωσης, μόρφωσης
και ψυχαγωγίας . Δίνουν την ευκαιρία σε όλους τους
δημότες που τις επισκέπτονται καθημερινά, να καλλιεργούν
την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για το βιβλίο και τη
γνώση, παρέχοντας έντυπη και ηλεκτρονική πληροφόρηση.

Χρήσιμες
δημότη

Πληροφορίες

-

Παροχές

στον

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.
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.
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 μόνο εντός
του χώρου των Βιβλιοθηκών
των Βιβλιοθηκών και μετά τη χρήση τους, τοποθετούνται
μόνον από τον βιβλιοθηκονόμο στη θέση τους.
Υπάρχει η δυνατότητα για δωρεάν φωτοτυπίες (επιτρέπονται
έως δέκα), εφόσον δεν προκαλείται φθορά στη βιβλιοδεσία
του εντύπου. Σπάνιες εκδόσεις, χειρόγραφα και αρχεία δεν
φωτοτυπούνται.
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
υπολογιστή διάρκειας 40 λεπτών.

χρήσης

ηλεκτρονικού

Η είσοδος στο αναγνωστήριο με σκοπό τη μελέτη είναι
ελεύθερη.
Στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες Π.Φαλήρου έχουν δικαίωμα
εγγραφής όλοι οι Δημότες Π.Φαλήρου

Δραστηριότητες των βιβλιοθηκών
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη (Τρίτωνος 118)

λειτουργεί για:

δανεισμό
ανάγνωση
εκπόνηση εργασιών στον χώρο της Βιβλιοθήκης.
Η Παιδική Δημοτική Βιβλιοθήκη ( Αίαντος 28 & Σπάρτης)
λειτουργεί για:
δανεισμό

ανάγνωση
επισκέψεις σχολείων για εκπαιδευτικά προγράμματα
εκπόνηση εργασιών από μαθητές στον χώρο
παρουσιάσεις βιβλίων (ενηλίκων και παιδικών)
εκδοτικούς οίκους, ιδιώτες συγγραφείς.
πολιτιστικές δραστηριότητες

από

Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες Παλαιού Φαλήρου, συγκαταλέγονται
πλέον στις 110 βιβλιοθήκες σε Ελλάδα και εξωτερικό που έχουν
επιλέξει έως και σήμερα το πρόγραμμα openΑΒΕΚΤ, για τη
διαχείριση του περιεχομένου και των λειτουργιών τους. Οι
κατάλογοι είναι διαθέσιμοι διαδικτυακά, προκειμένου να μπορούν
οι χρήστες μας να πλοηγούνται και να εξερευνούν τις συλλογές
μας. Τα μέλη και οι επισκέπτες των Δημοτικών Βιβλιοθηκών
Π.Φαλήρου
μπορούν
να
αναζητούν
τα
βιβλία
στο
σύνδεσμο: https://libpfaliro.openabekt.gr & https://kidslibpf
aliro.openabekt.gr

Τα βιβλία στη ζωή μας

Το βιβλίο είναι η αστείρευτη πηγή γνώσης, το εργαλείο της
δουλειάς, η πυξίδα της κριτικής σκέψης. Το διάβασμα ακονίζει
τη σκέψη. Με άλλα λόγια,η σκέψη ενεργοποιείται, η φαντασία
διεγείρεται. Είναι επιτακτική ανάγκη να αγαπήσουμε όλοι το
βιβλίο, μικροί και μεγάλοι. Η οικογένεια και το σχολείο
οφείλει να ενδιαφερθεί για την πνευματική καλλιέργεια των
παιδιών. Εξάλλου, σύμφωνα με τον Κικέρωνα, «αν έχεις έναν κήπο
και μια βιβλιοθήκη, έχεις όλα όσα σου χρειάζονται». Ας τον
πιστέψουμε! Η χαρά της ανάγνωσης ενός βιβλίου δεν μπορεί να

περιγραφεί με λόγια. Μόνο με την πραγματική εμπειρία μπορούμε
να βιώσουμε πραγματική συγκίνηση αλλά και να αποκομίσουμε τα
οφέλη της ανάγνωσης.Ένα βιβλίο, μπορεί να γίνει ο καλύτερος
φίλος του ανθρώπου αλλά είναι και ένα πολύ σοβαρό βοήθημα για
τη διατήρηση της καλής του υγείας.«Σπίτι χωρίς βιβλία, δωμάτιο
χωρίς παράθυρο», λέει ο λαός μας και δεν έχει άδικο, διότι τα
βιβλία είναι το παράθυρό μας στη γνώση, στην μάθηση στο να
γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Τα βιβλία είναι ο δρόμος προς τον
έξω κόσμο και με αυτά μπορούμε να ταξιδέψουμε στο παρελθόν και
στο μέλλον

Εκδηλώσεις
Επικοινωνία
1. 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
FB: https://www.facebook.com/dimotikesvivliothikesp.falirou/
You
Tube:
https://www.youtube.com/channel/UCwXGgjR5RR2GOd5Rq_CFAMg
Instagram: dimotikivivliothiki_pf
Υπεύθυνη Βιβλιοθηκών: Μαίρη Τρύφων , Εκπαιδευτικός, Δημοτική
Σύμβουλος Π.Φαλήρου
Τηλ .6981161305
Ε- ΜΑΙL : mairytrifon@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/mairy.trifon
2. Ωράριο λειτουργίας
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη (Τρίτωνος 118) λειτουργεί:
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9.00 έως τις 16.30.
Η Παιδική Δημοτική Βιβλιοθήκη ( Αίαντος 28 & Σπάρτης)
λειτουργεί:
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9.00 έως τις 16.30.
Τετάρτη 17:30 – 19:30
Σάββατο 10.00 – 14.00

