
Πολιτική δωρεών Βιβλιοθήκης Φιλοσοφικής Σχολής 

 

Η Βιβλιοκικθ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ ενκαρρφνει τθ δωρεά προσ αυτι κάκε είδουσ 

υλικοφ για τον εμπλουτιςμό τθσ ςυλλογισ τθσ κακϊσ επίςθσ εξοπλιςμοφ και 

επίπλων. Η αποδοχι των δωρεϊν γίνεται ςυνολικά ι εν μζρει, μετά από αξιολόγθςθ 

από τθ Βιβλιοκικθ και ςφμφωνα με τθν τυπικι διαδικαςία του ιδρφματοσ.  

Η αποδοχι ι μθ τθσ δωρεάσ εξοπλιςμοφ ι επίπλων γίνεται από το Εφορευτικό 

Συμβοφλιο  μετά από ειςιγθςθ των Υπευκφνων Λειτουργίασ.  

Σε περίπτωςθ δωρεάσ μεμονωμζνου τεκμθρίου ι μικροφ αρικμοφ τεκμθρίων, θ 

δωρεά αξιολογείται από το προςωπικό τθσ Βιβλιοκικθσ και αποφαςίηεται θ 

αποδοχι τθσ χωρίσ άλλθ διαδικαςία. 

Για τθν αξιολόγθςθ δωρεϊν υλικοφ ςυλλογισ ορίηεται Επιτροπι Δωρεάσ από το 

Εφορευτικό Συμβοφλιο, ςτθν οποία ςυμμετζχουν μζλθ ΔΕΠ με εξειδίκευςθ ςτο 

περιεχόμενο τθσ δωρεάσ κακϊσ και μζλθ του προςωπικοφ τθσ  Βιβλιοκικθσ με 

ειδικζσ γνϊςεισ ι ςχζςθ με το περιεχόμενο τθσ δωρεάσ. Μετά τθν αξιολόγθςθ, το 

Εφορευτικό Συμβοφλιο ειςθγείται ςτθν Κοςμθτεία (και μζςω αυτισ ςτθν Σφγκλθτο) 

τθν αποδοχι του ςυνόλου ι μζρουσ τθσ δωρεάσ. 

Τα βαςικά κριτιρια που λαμβάνονται ςυνδυαςτικά υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςι τθσ 

δωρεάσ είναι: 

 Η ιςτορικι αξία, θ ςπανιότθτα και θ ςπουδαιότθτα του υλικοφ τθσ δωρεάσ.  

 Η ςυνάφεια του υλικοφ τθσ δωρεάσ με τισ κεματικζσ επιςτθμονικζσ κατθγορίεσ 

και τισ μορφζσ υλικοφ που ζχει ωσ ςτόχο να καλφπτει θ Βιβλιοκικθ. 

 Η καλι φυςικι κατάςταςθ τθσ δωρεάσ.  

 Η ςυμπλιρωςθ ελλείψεων τθσ ςυλλογισ τθσ Βιβλιοκικθσ. 

 Η αναγκαιότθτα φπαρξθσ πολλαπλϊν αντιτφπων μζςα ςτθ ςυλλογι  

 Η ελεφκερθ διακεςιμότθτα του υλικοφ ςτο διαδίκτυο. 

 Το κόςτοσ αποκικευςθσ και ςυντιρθςθσ. 

 Η φπαρξθ χϊρου ςτθ Βιβλιοκικθ για τθν τοποκζτθςι τθσ.  

Ηλεκτρονικό υλικό γίνεται αποδεκτό, εφόςον τθρεί τα παραπάνω κριτιρια και θ 

Βιβλιοκικθ μπορεί να ανταπεξζλκει τεχνικά ςτθν αναπαραγωγι και ςυντιρθςι του. 

Διαδικασία 

Ο ενδιαφερόμενοσ  δωρθτισ κα πρζπει να ενκαρρφνεται από τθ Βιβλιοκικθ να 

κάνει ο ίδιοσ μια πρϊτθ επιλογι και καταγραφι των προσ δωρεά τεκμθρίων. Η 

αποτίμθςθ τθσ ςπουδαιότθτασ τθσ δωρεάσ από τθν Επιτροπι καλό κα είναι να 

γίνεται ςε χϊρο εκτόσ τθσ Βιβλιοκικθσ και ςε κάκε περίπτωςθ κακίςταται ςαφζσ 



ςτο δωρθτι ότι θ Βιβλιοκικθ διατθρεί το δικαίωμα να δεχτεί μόνο μζροσ τθσ 

δωρεάσ, ςφμφωνα με τα κριτιρια τθσ Βιβλιοκικθσ. 

Ο ενδιαφερόμενοσ δωρθτισ ενθμερϊνεται και δεςμεφεται ενυπόγραφα ότι δεν 

γίνονται αποδεκτοί από τθ Βιβλιοκικθ όροι που αφοροφν τθ βιβλιοδεςία, τθν 

ειδικι τοποκζτθςθ, ταξινόμθςθ, καταλογογράφθςθ ι μελλοντικι χριςθ τθσ 

δωρεάσ. Κατϋεξαίρεςθ μόνον  θ Βιβλιοκικθ μπορεί να αποδεχτεί ιδιαίτερα 

ςθμαντικζσ δωρεζσ με όρουσ που τίκενται από το δωρθτι και είναι ςε κζςθ να 

ικανοποιιςει. 

Για κάκε δωρεά ενθμερϊνεται το Μθτρϊο Δωρεϊν τθσ Βιβλιοκικθσ, το οποίο 

περιλαμβάνει τα ςτοιχεία του δωρθτι, τθ χρονολογία, το ιςτορικό απόκτθςισ τθσ 

δωρεάσ, το μζγεκοσ,  τθν περίοδο που καλφπτει και τισ μορφζσ υλικοφ που 

περιλαμβάνει (αρχειακό υλικό, περιοδικά, παλαίτυπα, οπτικοακουςτικό υλικό κ.ά.), 

πλθροφορίεσ για τθ κζςθ τθσ ςυλλογισ και τθν ενδεχόμενθ μετακίνθςι τθσ μζςα 

ςτθ Βιβλιοκικθ, μια ςφντομθ ςυνολικι αποτίμθςθ τθσ δωρεάσ ι ιδιαίτερα 

ςθμαντικϊν τεκμθρίων τθσ. 

Η αναγραφι και θ εμφάνιςθ του ονόματοσ του δωρθτι  ςτον δθμόςιο κατάλογο τθσ 

Βιβλιοκικθσ του ΕΚΠΑ είναι υποχρεωτικι για κάκε τεκμιριο των δωρεϊν, εφόςον 

το επικυμεί και ο δωρθτισ. 

Η Βιβλιοκικθ διατθρεί το δικαίωμα τθσ επαναξιολόγθςθσ και επανεκτίμθςθσ των 

παλαιϊν δωρεϊν. 

Κάκε απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Δωρεϊν είτε είναι κετικι είτε απορριπτικι 

αιτιολογείται εγγράφωσ  και κοινοποιείται ςτον ενδιαφερόμενο. 

 

 

 

 

 

 

 

 


