
Πολιτική Αποδοχής Δωρεών 

της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ελευθερούπολης 

[Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27/18-10-2019, θέμα 4ο, πράξη απόφασης  

του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ελευθερούπολης] 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών (ΦΕΚ 1173/Β/20-8-2003), 

«Η αποδοχή ή όχι ανταλλαγών και δωρεών καθώς και όλα τα συναφή θέματα, εγκρίνονται 

από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης μετά από εισήγηση του Διευθυντή ή 

Προϊσταμένου». Επιπλέον, «Η Βιβλιοθήκη έχει τη δυνατότητα: 

 να αποδέχεται το σύνολο ή μέρος της/των δωριζόμενων Συλλογών, 

 να επιλέγει τα τεκμήρια της δωρεάς που θα εντάξει στη Συλλογή της, 

 να μην αποδέχεται δωρεές που γίνονται με προφανή σκοπό πολιτικής ή 

θρησκευτικής προπαγάνδας, 

 να δέχεται όρους περί αποθήκευσης και διάθεσης των δωρηθέντων τεκμηρίων 

με την προϋπόθεση ότι εναρμονίζονται με τους λειτουργικούς σκοπούς της 

Βιβλιοθήκης.» 

 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης, εναρμονισμένη με τον Κανονισμό 

Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών (ΦΕΚ 1173/Β/20-8-2003) διαμορφώνει την πολιτική 

αποδοχής δωρεών ως εξής: 

1. Η Βιβλιοθήκη αποδέχεται ανεπιφύλακτα δωρεές τεκμηρίων που έχουν 
σημαντική αξία λόγω παλαιότητας ή σπανιότητας. 

2. Η Βιβλιοθήκη αποδέχεται ανεπιφύλακτα δωρεές τεκμηρίων που έχουν τοπικό 
ενδιαφέρον και αφορούν τη ζωή, την ιστορία, την παράδοση της περιοχής του 
Παγγαίου και της ευρύτερης περιοχής του Ν. Καβάλας και της περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης. 

3. Η Βιβλιοθήκη αποδέχεται δωρεές τεκμηρίων που έχουν εξαντληθεί από το 
εμπόριο. 

4. Η Βιβλιοθήκη δεν αποδέχεται δωρεές υλικού που ήδη έχει στις συλλογές της, 
παρά μόνο αν κρίνει ότι αυτό χρήζει αντικατάστασης. 

5. Η Βιβλιοθήκη δεν αποδέχεται δωρεές υλικού που δεν είναι σε άρτια κατάσταση. 
6. Η Βιβλιοθήκη δεν αποδέχεται δωρεές υλικού που η ενσωμάτωσή του θα 

δημιουργούσε άνιση ανάπτυξη συγκεκριμένων κατηγοριών υλικού. 
7. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να προωθεί υλικό που έχει δεχθεί μέσω 

δωρεών σε τρίτους (άλλες βιβλιοθήκες, δημόσιες, δημοτικές, συλλόγων κλπ.). 
8. Η Βιβλιοθήκη οφείλει να ενημερώνει τους εν δυνάμει δωρητές για την τρέχουσα 

πολιτική αποδοχής δωρεών. 
 
Η παρούσα Πολιτική Αποδοχής Δωρεών δύναται να αναθεωρείται και να τροποποιείται, με 
απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου, ανάλογα με τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης. 


