سياسة اإلهداءات من أفراد ومؤسسات
)شروط عامة(

سياسة اإلهداءات من أفراد ومؤسسات )شروط عامة(:
للمكتبة سياسة عامة لقبول اإلهداءات ،اهلدف األول منها احلفاظ على تلك اإلهداءات
ووصوهلا ألكرب عدد من املستخدمني ،لتقوم بدورها احمللي والدويل يف صناعة املعرفة وإتاحتها
للجميع ،ومن هذا املنطلق كان من الواجب وضع شروط وسياسة عامة لقبول اإلهداءات وهي:
.1

تقبل املكتبة اإلهداءات من األفراد واملؤسسات والدول.

.2

تقبل املكتبة مجيع إهداءات األوعية املعرفية واملقتنيات واألدوات واملعدات.

.3

أن تكون اإلهداءات متوافقة مع رؤية وأهداف املكتبة ،وتساهم بشكل فعال يف بناء
احملتوى املعريف والثقايف والفين للمكتبة.

.4

يف حالة اإلهداءات الضخمة من حيث األعداد (أكثر من  20ألف كتاب أو وعاء) أو
من حيث القيمة املادية للمقتنيات واألعمال الفنية واليت تتجاوز قيمتها التقديرية نصف
مليون جنيه مصري تستوجب موافقة السيد مدير املكتبة مباشرة أو من يفوضه يف هذا
الشأن بعد االطالع على توصيات اللجنة الدائمة لإلهداءات.

.5

يتم عمل اتفاق بني املهدي واملكتبة يتضمن شروط سياسة اإلهداءات اخلاصة باملكتبة
وينص على أنه لن يتم رد أي إهداء يرد للمكتبة ،وللمكتبة حرية التصرف يف اإلهداء
عن طريق تبادله مع جهات أخرى لعدم استيفائه شروط القبول أو لتكراره أو عدم توافقه
مع سياسة مقتنيات املكتبة .ويف حالة إهداء املقتنيات وتقدمي املهدي قائمة هبا للمكتبة
فهي ال تعد هنائية أو ملزمة للمكتبة إال بعد املراجعة والتسجيل.

.6

للمكتبة احلق يف التصرف باإلهداء وفقا ملا هتدف إليه ،ودون املساس باالتفاق املربم مع
جهة اإلهداء إن وجد.

صفحة 2

.7

للمكتبة احلق يف طلب رد اإلهداءات إىل املهدي األصلي إذا تراءى هلا أهنا أصبحت
تشكل عبئا على املكتبة أو عدم توافقها مع السياسة العامة للمقتنيات الفنية يف ذلك
الوقت.

.8

يقدم صاحب اإلهداء ما يفيد مبلكيته لإلهداء أو التوقيع على ما يثبت ذلك.

.9

يف حالة وجود حقوق ملكية يتنازل عنها املهدي للمكتبة أو يتم االتفاق عليها ضمن
اتفاقية اإلهداء إن لزم األمر ،أو تقدمي ما يثبت تنازله عن هذه امللكية.

.11

يف حالة الورثة يقدم املهدي ما يفيد موافقة مجيع األطراف املعنية على اإلهداء ،واملوافقة
على شروط سياسة اإلهداءات باملكتبة.

.11

عادة ال تقبل املكتبة اإلهداءات ذات احلالة املادية السيئة أو غري اجليدة من أوعية
ومقتنيات وأعمال فنية خمتلفة ،إال يف احلاالت النادرة ،وخاصة يف اقتناء املخطوطات
والكتب النادرة واألعمال الفنية الفريدة أو ذات القيمة التارخيية الكبرية ،وتتوىل املكتبة
ترميمها وصيانتها واحلفاظ عليها وفقا ألولوياهتا وتوافر امليزانية الالزمة لذلك.

.12

للمكتبة احلق يف وضع اإلهداءات باملكان املناسب وفقا لالستخدام األمثل ،سواء أكان
مبكان واحد أو أماكن متفرقة داخل أو خارج مبىن املكتبة أو ختزينها بشكل مناسب إذا
لزم األمر .وإذا كانت هذه املواد املهداة مستوفية لشروط اجملموعات اخلاصة ،فيمكن
ضمها إىل تلك اجملموعات حسبما ترى إدارة املكتبة( .انظر املعايري اخلاصة باجملموعات
اخلاصة باملالحق)

.13

للمكتبة احلق يف عرض املقتنيات املهداة وغريها داخل أو خارج املكتبة أو سفرها إىل
خارج البالد إن استدعى األمر ذلك.

.14

حيق للمكتبة التصرف يف اإلهداء وفقا ملا تراه مناسبا ،وذلك يف حالة أن يصبح اإلهداء
عبئا إضافيا على املكتبة ،سواء بالرد أو التبادل ،وكذلك حيق للمكتبة إهالكه وفقا للمتبع
إذا استوىف شروط اإلهالك (مرفق إجراءات الرد والتبادل واإلهالك ،كل يف ختصصه).

.15

ال يتم قبول اإلهداءات املكررة إال يف احلاالت اآلتية:
صفحة 3

 أن تكون يف حالة مادية أكثر جودة من املتوفرة لدى املكتبة. أن تكون متداولة من قبل رواد املكتبة بشكل كبري أو ذات موضوع فينرائج.
 أن تتوافر للمكتبة أماكن التخزين املناسبة لإلهداء املكرر. أن تكون ذات قيمة عالية أو نادرة ويصعب احلصول عليها مرة أخرى. جيوز للمكتبة قبول التكرار ألغراض التبادل أو اإلهداء ملؤسسات أخرى..16

حيق للمكتبة وضع أختامها على اإلهداءات وفقا لقواعد اإلعداد املادي اخلاصة باستالم
األوعية املعلوماتية املكتبية ،كما حيق للمهدي أيضا أن يضع امسه أو ما يشري إىل إهدائه
املهدى وذلك وفقا لقواعد اإلعداد املادي املتبعة باملكتبة ومبا ال يضر
داخل الوعاء ْ
بالوعاء حمل اإلهداء.

.17

يف احلاالت اخلاصة ،جيوز للمكتبة أن تتحمل نفقات النقل والشحن اخلاصة باإلهداء
كاملة ،واليت من املعتاد أن تتم عن طريق املهدي.

.18

املكتبة ال تتدخل يف التقييم املادي لإلهداء وعلى املهدي  -إن أراد  -االستعانة خبرباء
للتقييم .إال إذا رأت إدارة املكتبة وجوب التقييم وفقا للوائحها الداخلية.

.19

ال تدخل اإلعارة ضمن نطاق اإلهداءات وختضع التفاقية خاصة بني املكتبة (كل يف
ختصصه) واجلهة املعرية وفقا ملا تقتضيه احلاجة ،ووفقا ملا هو معار ،على أن تتبع
اإلجراءات القانونية واإلدارية واملالية املعتادة يف مثل هذه األحوال ،على حسب ماهية
اإلهداء.

.21

تقوم املكتبة بالتأمني على اإلهداء ضمن وثيقة تأمني املكتبة ككل.

صفحة 4

نرحب باستفساراتكم وقبول إهداءاتكم من خالل التواصل مع:
نرمني هباء
تليفون+)203( 4839999 :

داخلي1761 :

تليفون حممول+)2( 11111531327 :
فاكس+)203( 4820460 :
الربيد اإللكرتوينnermin.bahaa@bibalex.org :

صفحة 5

