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Θζμα 12: Πολιτικι και διαδικαςίεσ δωρεών τθσ Βιβλιοκικθσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου
Ακθνών
………………………………………………….………………………………………………………….…………………………………………
Η Σφγκλθτοσ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, μετά από ςυηιτθςθ και λαμβάνοντασ
υπόψθ:
α. Τθν απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Βιβλιοκικθσ Ο.Ρ.Α. (1θ/15.01.2020 ςυνεδρία) περί πολιτικισ και
διαδικαςιϊν δωρεϊν τθσ Βιβλιοκικθσ του Ο.Ρ.Α., (αρ. πρωτ. 4223/17.07.2020 ειςερχομζνου
εγγράφου Ο.Ρ.Α.),
β. Τθν ανάγκθ υιοκζτθςθσ πολιτικισ που κα ορίηει τισ διαδικαςίεσ αποδοχισ και αποςτολισ
δωρεϊν προσ και από τθ βιβλιοκικθ του Ο.Ρ.Α.,
αποφαςίηει:
εγκρίνει τθν πολιτικι και τισ διαδικαςίεσ δωρεϊν τθσ Βιβλιοκικθσ του Οικονομικοφ
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, οι οποίεσ ζχουν ωσ εξισ:
Πολιτικι & διαδικαςίεσ ΔΩΡΕΩΝ τθσ Βιβλιοκικθσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών
1. Πολιτικι αποδοχισ δωρεών
Η Βιβλιοκικθ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν αποδζχεται δωρεζσ βιβλίων ι άλλου
υλικοφ για τον εμπλουτιςμό των ςυλλογϊν τθσ αλλά και χρθματικϊν δωρεϊν. Για τθ δωρεά
βιβλίων, περιοδικϊν, πολυμζςων και αρχείων θ αποδοχι γίνεται υπό προχποκζςεισ και κριτιρια
για τα οποία ενθμερϊνεται εκ των προτζρων ο ενδιαφερόμενοσ, ενϊ τθροφνται και οι ςχετικζσ
εςωτερικζσ διαδικαςίεσ.
Η Βιβλιοκικθ αξιολογεί τθν πρόταςθ και προχωρά ςε ολικι ι μερικι αποδοχι ι και απόρριψθ
τθσ πρόταςθσ βάςει των προκακοριςμζνων κριτθρίων αλλά και τθ γενικότερθ πολιτικι
ανάπτυξθσ των ςυλλογϊν τθσ. Η Βιβλιοκικθ διατθρεί το δικαίωμα τθσ διαχείριςθσ και τθσ
διάκεςθσ του υλικοφ με όποιον τρόπο κεωρεί ωσ πλζον πρόςφορο. Στο πλαίςιο αυτό, ο δωρθτισ
δεν ζχει πλζον δικαιϊματα επί του δωρθκζντοσ υλικοφ και ςυμφωνεί με τουσ όρουσ που κζτει θ
Βιβλιοκικθ του ΟΡΑ, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά ςτθν θλεκτρονικι φόρμα ζντυπο που
καλείται να ςυμπλθρϊςει.
Σε περίπτωςθ αποδοχισ τθσ δωρεάσ, το κόςτοσ μεταφοράσ προσ τθ Βιβλιοκικθ του ΟΡΑ βαρφνει
το δωρθτι.
2. Κριτιρια αποδοχισ δωρεών
Για τθν αποδοχι ι απόρριψθ μιασ δωρεάσ, θ Βιβλιοκικθ του ΟΡΑ λαμβάνει υπόψθ τθσ τα
ακόλουκα κριτιρια:
 Τθ γενικότερθ πολιτικι ανάπτυξθσ των ςυλλογϊν τθσ Βιβλιοκικθσ,
 Τθ κεματολογία του περιεχομζνου με ςαφι προτίμθςθ ςτισ επιςτιμεσ που κεραπεφει το
Ρανεπιςτιμιο,
 Τθ φυςικι κατάςταςθ του υλικοφ,
 Τθν ιςτορικότθτα και ςπανιότθτα του υλικοφ,
 Τθ ςυμπλιρωςθ ελλείψεων
 Το κόςτοσ αποκικευςθσ, επεξεργαςίασ και ςυντιρθςθσ
3. Διαδικαςία αποδοχισ και καταγραφισ τθσ δωρεάσ
Ο δωρθτισ καλείται να εκδθλϊςει εγγράφωσ τθν πρόκεςι του για δωρεά προσ τθ Βιβλιοκικθ
του ΟΡΑ ςυμπλθρϊνοντασ τθ ςχετικι θλεκτρονικι φόρμα, ςτθν οποία καταγράφονται τα
ςτοιχεία επικοινωνίασ, μια ςφντομθ περιγραφι του υλικοφ, το κεματικό περιεχόμενο που
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καλφπτει, ο αρικμόσ των τεκμθρίων, οριςμζνα ςτοιχεία, όπωσ βάροσ, μζγεκοσ, παλαιότθτα,
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και επιςυνάπτεται κατάλογοσ των τίτλων.
Ο δωρθτισ δεςμεφεται ςτθν ίδια φόρμα ότι αποποιείται κάκε δικαιϊματοσ επί του δωρθκζντοσ
υλικοφ, ενϊ θ Βιβλιοκικθ του ΟΡΑ διατθρεί το δικαίωμα τθσ διαχείριςθσ και τθσ διάκεςθσ του
υλικοφ με όποιον τρόπο κεωρεί ωσ πλζον πρόςφορο. Αυτόσ ςυμπεριλαμβάνει και τθ δωρεά του
δωρθκζντοσ υλικοφ ςε άλλεσ βιβλιοκικεσ ςε περίπτωςθ που θ δωρεά δεν πλθροί τα κριτιρια
επιλογισ. Προι του δωρθτι που ςχετίηονται με κζματα διαχείριςθσ και διάκεςθσ τθσ δωρεάσ
(π.χ. ξεχωριςτι ςυλλογι με το όνομα του δωρθτι, όροι διάκεςθσ του υλικοφ, όροι δανειςμοφ
κ.λπ.) δε γίνονται αποδεκτοί.
Η Βιβλιοκικθ εξετάηει τθν πρόταςθ και αποφαςίηει για τθν αποδοχι ι απόρριψθ όλθσ ι μζρουσ
τθσ δωρεάσ. Ο δωρθτισ ενθμερϊνεται εγγράφωσ για το αποτζλεςμα τθσ απόφαςθσ. Η
Βιβλιοκικθ λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα ζτςι ϊςτε να αποτρζπεται ςτο μζλλον θ πϊλθςθ των
βιβλίων που ζχουν δωρθκεί, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που αποφαςιςτεί θ μεταφορά τουσ ωσ
δωρεά ςε άλλθ βιβλιοκικθ.
Ο δωρθτισ επιβαρφνεται με τα ζξοδα μεταφοράσ τθσ δωρεάσ. Ζπειτα από τθν παραλαβι τθσ
δωρεάσ, θ Βιβλιοκικθ ενθμερϊνει και καταγράφει αναλυτικά τουσ τίτλουσ ςτο Ηλεκτρονικό
Μθτρϊο Δωρεϊν που ζχει δθμιουργθκεί γι’ αυτό το ςκοπό. Το Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δωρεϊν
περιζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ που αφοροφν κάκε δωρεά.
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αποδοχισ τθσ δωρεάσ, θ Βιβλιοκικθ αποςτζλλει
ευχαριςτιρια επιςτολι ςτον δωρθτι.
4. Ηλεκτρονικό Μθτρώο Δωρεών
Το Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δωρεϊν τθσ Βιβλιοκικθσ ενθμερϊνεται υποχρεωτικά με κάκε νζα
δωρεά, ακόμθ και αν πρόκειται για ζνα μόνο τεκμιριο, και περιλαμβάνει :
1. Τα ςτοιχεία του δωρθτι,
2. Τθν θμερομθνία απόκτθςθσ τθσ δωρεάσ,
3. Τον τφπο του υλικοφ που περιλαμβάνει (π.χ. βιβλία, περιοδικά, οπτικοακουςτικό υλικό
κ.ά.),
4. Βαςικά βιβλιογραφικά ςτοιχεία (π.χ. τίτλοσ, ςυγγραφζασ, ζτοσ ζκδοςθσ, αρικμόσ τόμου
για πολφτομα ζργα),
5. Ρλθροφορίεσ για τθν τοποκεςία τθσ δωρεάσ, π.χ. τελικι ι προςωρινι τοποκεςία για
τεκμιρια που ενςωματϊνονται ςτθ ςυλλογι τθσ Βιβλιοκικθσ του ΟΡΑ ι μεταφζρονται
ςε άλλθ βιβλιοκικθ.
5. Διαδικαςία ζνταξθσ τθσ δωρεάσ ςτθ ςυλλογι τθσ Βιβλιοκικθσ ΟΠΑ
Για τισ δωρεζσ που γίνονται αποδεκτζσ, θ Βιβλιοκικθ τθρεί τθν ακόλουκθ διαδικαςία:
1. Ενθμερϊνεται το Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δωρεϊν,
2. Ελζγχεται ο κάκε τίτλοσ ςτον κατάλογο τθσ Βιβλιοκικθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί εάν
υπάρχει ιδθ ςτθ ςυλλογι, ςε ποια κατάςταςθ και ςε πόςα αντίτυπα,
3. Για τουσ τίτλουσ που δεν προχπάρχουν ςτθ ςυλλογι τθσ βιβλιοκικθσ του ΟΡΑ ι
υπάρχουν, αλλά αποφαςίηεται θ ζνταξι τουσ, κάκε τεκμιριο ςφραγίηεται με τθν
ςφραγίδα τθσ βιβλιοκικθσ, και ακολουκοφνται οι ςυνικεισ διαδικαςίεσ επεξεργαςίασ
υλικοφ, ενϊ ςτο οπιςκόφυλλο ςυμπλθρϊνεται θ λζξθ «Δωρεά».
4. Κατά τθν καταγραφι ςτον βιβλιογραφικό κατάλογο τθσ Βιβλιοκικθσ αναγράφεται με τθ
μορφι εςωτερικισ ςθμείωςθσ θ φράςθ: «Δωρεά και ακολουκεί το όνομα του δωρθτι».
6. Διαδικαςία δωρεάσ βιβλίων ςε άλλεσ Βιβλιοκικεσ
Για το δωρθκζν υλικό που δεν πλθροί τα κριτιρια ζνταξθσ ςτθ ςυλλογι τθσ Βιβλιοκικθσ του ΟΡΑ
ι ανικε ςτθ ςυλλογι τθσ Βιβλιοκικθσ και ζχει αποςυρκεί βάςει ςυγκεκριμζνων κριτθρίων
απόςυρςθσ, γίνονται ενζργειεσ για τθν αποςτολι του ςε άλλεσ βιβλιοκικεσ (ι τθν τελικι
καταςτροφι του, εάν ζχει υποςτεί μεγάλθ φκορά και μπορεί να αντικαταςτακεί).
Η Βιβλιοκικθ αποςφρει από τθ ςυλλογι τθσ αντίτυπα που:
1. Ανικουν ςτθ ςυλλογι των ςυγγραμμάτων, των οποίων θ θμερομθνία ζκδοςθσ είναι
παλαιότερθ των πζντε ετϊν και δεν προτείνονται ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν κατά το
τρζχον ακαδθμαϊκό ζτοσ. Για αρχειακοφσ λόγουσ, διατθροφνται ςτθ ςυλλογι τθσ
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βιβλιοκικθσ τουλάχιςτον τρία (3) αντίτυπα από κάκε τίτλο που μεταφζρονται ςτθ
ςυλλογι με τθν ονομαςία «Ραλαιά Συλλογι» ,
2. Ανικουν ςτθ ςυλλογι των Βιβλίων Ζρευνασ, είναι περιςςότερα από δφο αντίτυπα για τον
ίδιο τίτλο και το ιςτορικό δανειςμοφ τουσ δείχνει μθδενικι κυκλοφορία.
Η επιλογι των βιβλιοκθκϊν ςτισ οποίεσ κα αποςταλεί θ δωρεά βιβλίων μπορεί να γίνεται με δφο
τρόπουσ:
1. Τθλεφωνικι ι γραπτι επικοινωνία με άλλεσ Βιβλιοκικεσ,
2. Με τθ δθμοςίευςθ του καταλόγου των βιβλίων ςε διαδικτυακά επαγγελματικά fora.
Εφόςον εκφραςτεί γραπτό ενδιαφζρον από κάποια βιβλιοκικθ για αποδοχι τθσ δωρεάσ,
ακολουκείται θ παρακάτω διαδικαςία:
1. Ενθμερϊνεται το Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δωρεϊν με τθν πλθροφορία τθσ νζασ
τοποκεςίασ,
2. Σφραγίηεται το αντίτυπο με ςφραγίδα τθσ Βιβλιοκικθσ ςτθν οποία αναγράφεται θ λζξθ
«Δωρεά» και καταγράφεται θ θμερομθνία,
3. Η δωρεά ςυςκευάηεται και θ ενδιαφερόμενθ βιβλιοκικθ καλείται να τθν παραλάβει.
7. Διαδικαςία δωρεάσ βιβλίων προσ το κοινό τθσ βιβλιοκικθσ
Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ αποφαςίηεται θ διάκεςθ προσ το κοινό, μζρουσ του δωρθκζντοσ
υλικοφ που δεν κα ενταχκεί ςτθ ςυλλογι τθσ Βιβλιοκικθσ, κακϊσ και θ διάκεςθ μζρουσ τθσ
ςυλλογισ ςυγγραμμάτων από τον ΕΥΔΟΞΟ. Ακολουκείται θ παρακάτω διαδικαςία:
1. Σφραγίηεται το αντίτυπο με ςφραγίδα τθσ Βιβλιοκικθσ ςτθν οποία αναγράφεται θ φράςθ
«Δωρεά Βιβλιοκικθσ ΟΡΑ, Αποςφρκθκε___________» και καταγράφεται θ θμερομθνία,
2. Τοποκετείται ςτο ςθμείο που προορίηεται για «Δωρεάν διάκεςθ υλικοφ».
3. Εάν αποφαςιςτεί θ τοποκζτθςθ ςτθν Ανταλλακτικι Βιβλιοκικθ ακολουκείται θ
προβλεπόμενθ διαδικαςία.
…………………………………………….……………………………….…………………………………………………………………………
Ακριβζσ Απόςπαςμα
Ακινα, 23-07-2020
Ο Ρρφτανθσ
*

Κακθγθτισ Εμμανουιλ Α. Γιακουμάκθσ

*Η υπογραφι ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο που παραμζνει ςτο αρχείο του φορζα.

