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Πολιτική Δωρεών στη βιβλιοθήκη ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ 

Γενικά 

Η βιβλιοθήκη γίνεται αποδέκτης δωρεών μεμονωμένων τίτλων βιβλίων, ψηφιακού υλικού ή και 

ολόκληρων συλλογών στα πλαίσια του Κανονισμού Λειτουργίας Βιβλιοθηκών ΑΠΘ (παρ. 2.9) 

μετά από αξιολόγηση των τίτλων (τεκμηρίων) από τον Πρόεδρο του τμήματος και το 

προσωπικό της βιβλιοθήκης.  

Ειδικότερα η αποδοχή μιας δωρεάς στη βιβλιοθήκη του ΤΕΦΑΑ γίνεται μετά από εξέταση και 

συνδυασμό των παρακάτω κριτηρίων αξιολόγησης: 

Κριτήρια αξιολόγησης 

• Συνάφεια του υλικού της δωρεάς με τις θεματικές επιστημονικές κατηγορίες που 

καλύπτει η Βιβλιοθήκη  

• Ελλείψεις της Βιβλιοθήκης  

• Φυσική κατάσταση της δωρεάς  

• Κόστος αποθήκευσης και συντήρησης της δωρεάς 

• Διαθεσιμότητα χώρου για την ταξιθέτηση της δωρεάς  

• Ιστορική αξία του υλικού της δωρεάς 

• Αναγκαιότητα ύπαρξης πολλαπλών αντιτύπων, λόγω της συχνής τους χρήσης, μέσα 

στη συλλογή 

Η βιβλιοθήκη δεν αποδέχεται εφημερίδες και περιοδικά που είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο 

διαδίκτυο και αντίτυπα των οποίων ήδη έχει στη συλλογή της είτε σε έντυπη είτε σε 

ηλεκτρονική μορφή (εκτός αν υπάρχει λόγος ύπαρξης πολλαπλών αντιτύπων). Επίσης δεν 

γίνονται δεκτά μεμονωμένα τεύχη περιοδικών, λογοτεχνικά βιβλία τα οποία δεν σχετίζονται 

άμεσα με το πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος και σχολικά βοηθήματα ή άλλο υλικό χωρίς 

βιβλιογραφικές πηγές. 
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Διαδικασία  

1. Επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη 

Για οποιαδήποτε χορηγία ή δωρεά βιβλίων στη Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Φ.Α.Α.  προηγείται η 

επικοινωνία με την Βιβλιοθήκη στα τηλέφωνα 2310 992245 &  2310 992244 ή στο 

email: library@phed.auth.gr  

2. Καταγραφή του υλικού δωρεάς από τον δωρητή 

Οι δωρητές αποστέλλουν στη βιβλιοθήκη συνοπτική περιγραφή της δωρεάς και της φυσικής 

της κατάστασης, κατάλογο τίτλων και αριθμό τεκμηρίων κατά προσέγγιση. Οι δωρητές 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σχετικό έγγραφο στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης.  

3. Έλεγχος υλικού 

Η βιβλιοθήκη στη συνέχεια κάνει έλεγχο ως προς την αναγκαιότητα ή μη αποδοχής της 

δωρεάς. Η σπουδαιότητα της δωρεάς εκτιμάται από τα μέλη της βιβλιοθήκης και τον Πρόεδρο 

του τμήματος και εφόσον γίνει αποδεκτή, ενημερώνεται ο δωρητής και γίνονται οι απαραίτητες 

ενέργειες παράδοσης-παραλαβής των τεκμηρίων.  

4. Παράδοση υλικού στη βιβλιοθήκη από το δωρητή 

Τα τεκμήρια παραδίδονται στη βιβλιοθήκη με ευθύνη και μεταφορά του δωρητή. Μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής της δωρεάς, ο δωρητής αποποιείται κάθε δικαίωμα 

επί του δωρηθέντος υλικού. Η Βιβλιοθήκη αποστέλλει ευχαριστήρια επιστολή στο δωρητή για 

τα βιβλία που έγιναν αποδεκτά 

5. Επεξεργασία υλικού 

Το προσωπικό της βιβλιοθήκης επεξεργάζεται βιβλιοθηκονομικά το υλικό και το εμφανίζει στο 

δημόσιο κατάλογο της βιβλιοθήκης του ΑΠΘ (OPAC). Εφόσον ο δωρητής το επιθυμεί, κάθε 

τεκμήριο της δωρεάς θα φέρει σε ηλεκτρονική σημείωση το όνομα του δωρητή.  

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα ολικής, μερικής αποδοχής ή απόρριψης της δωρεάς. 
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