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Σχολείων ∆ημοτικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Αγορά βιβλίων βιβλιοθήκης και προώθηση φιλαναγνωσίας
Έχει περιέλθει στην αντίληψή μας ότι μεγάλος αριθμός βιβλίων, περιοδικών και άλλων
εντύπων αποστέλλονται στα σχολεία από συγγραφείς, εκδότες και άλλους
οργανισμούς, για αγορά ή για διαφημιστικούς σκοπούς. Με στόχο την καλύτερη
διαχείριση του σχετικού κονδυλίου που έχουν οι σχολικές εφορείες/σχολικές μονάδες
στη διάθεσή τους, εισηγούμαστε τα ακόλουθα:
α) Από τα βιβλία που σας αποστέλλονται, να επιλέγετε και να αγοράζετε, εφόσον έχετε
τη δυνατότητα, ποιοτικά λογοτεχνικά βιβλία για τα παιδιά, ώστε να προάγεται ο
στόχος της φιλαναγνωσίας, όπως επίσης και εγνωσμένου κύρους παιδαγωγικές και
άλλες εκδόσεις για εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του ∆ασκάλου.
β) Συστήνεται, επίσης, η αγορά γνωστών και έγκυρων περιοδικών που εκδίδονται από
καταξιωμένους οργανισμούς και τα οποία παρέχουν πληροφορίες και μελέτες για
την κυπριακή, την ελλαδική και την παγκόσμια παιδική-νεανική λογοτεχνία, αλλά και
ενημερωτικό υλικό για τις νέες εκδόσεις και τους συγγραφείς.
γ) Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε ή δεν έχετε τη δυνατότητα αγοράς κάποιων
εκδόσεων που σας αποστέλλονται, οφείλετε να τις επιστρέφετε στους συγγραφείς ή
εκδότες με τον ίδιο τρόπο που σας έχουν αποσταλεί (με την επιστροφή του
ταχυδρομείου).
δ) Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η κατακράτηση των βιβλίων ή άλλων εντύπων
που αποστέλλονται, χωρίς σχετική ενημέρωση των συγγραφέων ή των εκδοτών,
γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, αποτελούν ξένη πνευματική ιδιοκτησία, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται.
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Είμαι βέβαιος ότι θα λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη τις πιο πάνω εισηγήσεις, ώστε να
αποφεύγονται οποιαδήποτε προβλήματα και συμπεριφορές που εκθέτουν πρώτιστα
εσάς ως ∆ιευθυντές/∆ιευθύντριες, αλλά και τα σχολεία μας και το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού γενικότερα.
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