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Πολιτική αποδοχής δωρεών  

στη Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής 

Η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής αποδέχεται δωρεές κατόπιν αξιολόγησης και 
αποτίμησής τους. Το σύνολο των βιβλίων αυτών γίνεται αποδεκτό για τον 
εμπλουτισμό της συλλογής της και την εξυπηρέτηση  των  σκοπών της, όπως αυτοί 
διατυπώνονται στον κανονισμό λειτουργίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και του 
αντίστοιχου Κέντρου Πληροφόρησης του Α.Π.Θ. και συγκεκριμένα σε ό, τι αφορά στα 
κριτήρια αποδοχής δωρεών. 

Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση οποιασδήποτε δωρεάς 
είναι τα παρακάτω : 

 Η σπουδαιότητα ή/και η σπανιότητα του υλικού που περιλαμβάνει η δωρεά. 
(Λαμβάνεται υπόψη εάν υπάρχουν ήδη αντίτυπα στη βιβλιοθήκη της 
Παιδαγωγικής Σχολής ή/και στις άλλες βιβλιοθήκες του ΑΠΘ.) 

 Το υλικό της δωρεάς να εμπίπτει στους στόχους ανάπτυξης της συλλογής της 
Βιβλιοθήκης. 

 Η καλή φυσική κατάσταση της δωρεάς. 
 Το κόστος αποθήκευσης (τοποθέτησης της συλλογής) και συντήρησης (εκτός 

αν το κόστος αυτό αντισταθμίζεται από το υψηλό όφελος της δωρεάς). 
 Η συμπλήρωση ελλείψεων της Βιβλιοθήκης. 
 Η τυχόν αναγκαιότητα δημιουργίας πολλαπλών αντιτύπων λόγω της συχνής 

τους χρήσης μέσα στη συλλογή. 

Η αξιολόγηση γίνεται από τη βιβλιοθηκονόμο της  Βιβλιοθήκης  και από ένα μέλος 

της επιτροπής Βιβλιοθήκης, που έχει άμεση σχέση με το θεματικό περιεχόμενο της 

προτεινόμενης δωρεάς. 

Ως πρώτο βήμα ο/η δωρητής καλείται να εκδηλώσει γραπτώς την πρόθεσή του/της 
για δωρεά προς τη Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής με συνοπτική περιγραφή 
του υλικού, τη θεματική που αυτό καλύπτει, τον κατά προσέγγιση αριθμό των 
τεκμηρίων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει σημαντικό προς αξιολόγηση 
εκ μέρους της Βιβλιοθήκης. Συστήνεται ακόμη η ετοιμασία καταλόγου όπου να 
αναφέρονται τα βιβλιογραφικά στοιχεία του υλικού (τίτλος, συγγραφέας, έτος έκδοσης, 
άλλα). 

Οι δωρητές πρέπει να γνωρίζουν ότι στην Βιβλιοθήκη δεν δημιουργούνται ξεχωριστές 
συλλογές που περιέχουν το σύνολο των δωρηθέντων τεκμηρίων ανά δωρητή. Το 
δωρηθέν υλικό εντάσσεται στην ενιαία συλλογή ανάλογα με τη θεματική του 



κατηγορία, σύμφωνα με το διεθνές ταξινομικό σύστημα που χρησιμοποιεί η 
Βιβλιοθήκη (αυτό της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου). 

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα ολικής, μερικής ή καθόλου αποδοχής της δωρεάς, 
με βάση τη γενικότερη πολιτική ανάπτυξης της συλλογής της, τη δυνατότητα 
απορρόφησης του υλικού λόγω περιορισμένων ραφιών και την αποφυγή της 
μετατροπής της σε αποθηκευτικό χώρο. Όσον αφορά στο διαθέσιμο χώρο, 
συγκεκριμένα στα βιβλιοστάσια της Βιβλιοθήκης, είναι απαραίτητο να σημειωθεί, πως 
είναι αναγκαίο να υπάρχει μια πρόληψη για τις μελλοντικές παραγγελίες, μια πολιτική 
προοπτικής μέσα στο χρόνο. Αν της ζητηθεί, η Βιβλιοθήκη μπορεί να απαντήσει 
γραπτώς για τους λόγους άρνησης της δωρεάς και να προτείνει άλλες βιβλιοθήκες, ή 
φορείς στους οποίους θα μπορεί να προωθηθούν οι απορριπτόμενες δωρεές. 

 Από τη στιγμή που το υλικό περιέχεται στην κατοχή της Βιβλιοθήκης, ο/η δωρητής 
αποποιείται κάθε δικαίωμα επί του δωρηθέντος υλικού. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το 
δικαίωμα να αποφασίζει για τους όρους δανεισμού, ανταλλαγής, πώλησης, 
βιβλιοδέτησης, έκδοσης ειδικών καταλόγων και εν γένει χρήσης και προστασίας του 
αποκτηθέντος υλικού.  

Η Βιβλιοθήκη, κατά διαστήματα και ανάλογα με τα αιτήματα που υπάρχουν, μπορεί 
να  προχωρά σε δωρεές υλικού  ή σε μακροχρόνιο δανεισμό του σε σχολεία, 
πολιτιστικούς συλλόγους, ιδρύματα και άλλους φορείς, με στόχο πάντα την 
εξυπηρέτηση του αναγνωστικού κοινού και τη διάδοση της ανάγνωσης. 

 

 

 


