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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Μέσα στα πλαίσια της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών, οι Βιβλιοθήκες έχουν την υποχρέωση 
να προµηθεύουν υλικό που να ανταποκρίνεται στις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών τους. 
Όταν οι τοπικές συλλογές δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες, οι Βιβλιοθήκες 
απευθύνονται µέσω του διαδανεισµού σε άλλες, για την ικανοποίηση των αιτηµάτων που τους 
υποβάλλονται. Ο διαδανεισµός συµβάλλει στη ζωτικότητα των Βιβλιοθηκών, καθώς µε αυτόν 
τον τρόπο ένα µεγάλο ποσοστό πληροφοριακού υλικού τίθεται στη διάθεση των χρηστών. 

 
Η διαδικασία της ανταλλαγής υλικού ανάµεσα στις Βιβλιοθήκες αποτελεί µία ιδιαίτερα 

σηµαντική δραστηριότητα, που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια και στον Ελλαδικό χώρο. Ο 
διαδανεισµός δεν πρέπει να αποτελεί υποκατάστατο στη διαδικασία ανάπτυξης της συλλογής, 
αλλά να είναι βοηθητικό στοιχείο στην εφαρµογή της. 

 
Ο παρών οδηγός έχει σχεδιαστεί, για να ρυθµίσει τις σχέσεις δανεισµού µεταξύ των 

Βιβλιοθηκών. ∆εν έχει σκοπό να ρυθµίσει τη φύση της διαδανειστικής συνεργασίας µέσα από 
επίσηµα καθιερωµένα δίκτυα και κοινοπραξίες ή να ρυθµίσει την αγορά υλικών από 
προµηθευτές τεκµηρίων (βιβλίων, περιοδικών κ.ά.). Ωστόσο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 
µοντέλο για την ανάπτυξη κανόνων διαδανεισµού σε εθνικό επίπεδο κυρίως µεταξύ 
ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Είναι προφανές ότι η τελική διαµόρφωση τους πρέπει να γίνει µε 
την συµµετοχή όλων των Βιβλιοθηκών που θα συµπράξουν στο ∆ίκτυο Βιβλιοθηκών που θα 
διαµορφωθεί. 

 
Ο οδηγός παρέχει γενικές κατευθυντήριες γραµµές για την αναζήτηση και την προµήθεια 

υλικού µεταξύ των Βιβλιοθηκών. Βασίστηκε σε διεθνείς πρακτικές, οι οποίες αναθεωρούνται 
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και εφαρµόζονται τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο. 

 
Στη βιβλιογραφία που παρατίθεται στο τέλος αναφέρονται οι κυριότερες από τις πηγές που 

έχουν χρησιµοποιηθεί για τη σύνταξη τους. 
 
Για την σύνταξη του Οδηγού συνέβαλαν οι εργαζόµενες στη Μονάδα Ολικής Ποιότητας 

Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, που λειτουργεί στα πλαίσια του έργου "Οριζόντια ∆ράση 
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών - ΗΕΑLLINK", κ.Ελένη Ζωγάκη, κ. Ελισάβετ Κοτσιώνη, κ. Βάσω 
Νικολοπούλου, κ. Ευαγγελία Χαλαύτρη µε υπεύθυνες σύνταξης τις κ.κ. Μαρία Κολοβού και 
Ελισάβετ Κοτσιώνη. 

 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον Επιστηµονικό Υπεύθυνο της Μονάδας Ολικής 

Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών κο Γεώργιο Ζάχο, ∆ιδάκτωρ Βιβλιοθηκονοµίας και 
∆ιευθυντή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, που είχε τη γενική εποπτεία της 
προσπάθειας. 



ΟΟρριισσµµόόςς  
 

∆ιαδανεισµός είναι η διαδικασία κατά την οποία διατίθεται βιβλιογραφικό υλικό από µία 
Βιβλιοθήκη σε µία άλλη. Κάθε Βιβλιοθήκη, ανεξαρτήτως τύπου και µεγέθους έχει τη δυνατότητα 
να συµµετέχει σε τέτοιου είδους συνεργασίες, προκειµένου να ικανοποιήσει όσο το δυνατό 
καλύτερα και γρηγορότερα τις απαιτήσεις των χρηστών της. 

 
 

Σκοπός 
 
 

Με τη διαδικασία του διαδανεισµού µία Βιβλιοθήκη παρέχει στους χρήστες της ύστερα από 
αίτηση τους, υλικό που δεν µπορεί να βρεθεί στη συλλογή της. Ο διαδανεισµός αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της πολιτικής ανάπτυξης της συλλογής και όχι υποκατάστατο της. 

 
Ο διαδανεισµός αποτελεί µια αµοιβαία επωφελή σχέση και οι Βιβλιοθήκες, θα πρέπει να 

είναι πρόθυµες να παρέχουν υλικό µε την ίδια ευκολία που το ζητάνε. 
 
Οποιοδήποτε υλικό, ανεξαρτήτως µορφής, µπορεί να ζητηθεί από µια άλλη Βιβλιοθήκη. 
 
Η Βιβλιοθήκη που παρέχει το υλικό καθορίζει εάν αυτό µπορεί να δανειστεί ή όχι. 
 
 
 

Ευθύνες της ∆ανειζόµενης Βιβλιοθήκης 
 

Η Βιβλιοθήκη που δανείζεται υλικό θα πρέπει: 
 

∗ Να καθορίσει και να εφαρµόσει συγκεκριµένη πολιτική διαδανεισµού, την οποία θα πρέπει 
να κάνει γνωστή στους δανειζόµενους. 
 

∗ Να προωθεί τα αιτήµατα έγκαιρα. 
 

∗ Να γνωρίζει τις Βιβλιοθήκες που κατέχουν το ζητούµενο υλικό και έχουν τη δυνατότητα 
παροχής του. Θα πρέπει να ελέγχει την πολιτική των πιθανών προµηθευτών για συγκεκριµένες 
οδηγίες, περιορισµούς και πληροφορίες σχετικά µε τη χρέωση, πριν στείλει ένα αίτηµα. Να είναι 
υπεύθυνη για όλες τις εξουσιοδοτηµένες χρεώσεις που επιβάλλονται από τη Βιβλιοθήκη που 
δανείζει. 
 

∗ Να ελέγχει όλες τις Βιβλιοθήκες µε τις οποίες συνεργάζεται, προτού κάνει χρήση του 
συστήµατος διαδανεισµού, προκειµένου να επιβεβαιώσει εάν υπάρχει ή όχι το υλικό που ζητά. 
 

∗ Να στέλνει αιτήσεις για υλικό, που δεν είναι γνωστό το Ίδρυµα στο οποίο βρίσκεται, σε 
Βιβλιοθήκες που µπορεί να παρέχουν το συγκεκριµένο υλικό µε το χαρακτηρισµό "∆εν µπορεί 
να βρεθεί". Η αρχική πηγή της αναφοράς θα πρέπει να αναφέρεται ή να παρέχεται ένα 
αντίγραφο της παραποµπής. 
 

∗ Να αποφεύγει να στέλνει το µεγαλύτερο µέρος των αιτηµάτων της σε λίγες µόνο 
Βιβλιοθήκες. Βιβλιοθήκες µε πολλές πηγές, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ως τελευταία 
επιλογή. 
 

∗ Να µεταφέρει όλα τα αιτήµατα για διαδανεισµό, µε συγκεκριµένη βιβλιογραφική µορφή, 
σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα του ηλεκτρονικού δικτύου ή του συστήµατος διαδανεισµού που 
χρησιµοποιείται. 
 

∗ Να εξασφαλίσει ότι οι ενέργειες της συµφωνούν µε το νόµο περί δικαιωµάτων πνευµατικής 



ιδιοκτησίας, καθώς και µε τις οδηγίες που το συνοδεύουν. θα πρέπει να προσδιορίζονται µε 
ακρίβεια οι όροι που καθορίζουν την πνευµατική ιδιοκτησία κάθε αιτούµενου αντιγράφου πριν 
δοθεί στον χρήστη και θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται µια δήλωση αποδοχής αυτών των 
όρων σε κάθε αιτούµενο αντίγραφο. 
 

∗ Να είναι υπεύθυνη για το υλικό που δανείζεται από τη στιγµή που φεύγει από τη δανειστική 
Βιβλιοθήκη, µέχρι το υλικό να επιστρέψει και να παραληφθεί απ' αυτή. Εάν υπάρξει ζηµιά ή 
απώλεια, η δανειζόµενη Βιβλιοθήκη είναι υπεύθυνη για την αποζηµίωση ή αντικατάσταση του 
υλικού, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της δανειστικής Βιβλιοθήκης. 
 

∗ Να είναι υπεύθυνη για την τήρηση των προθεσµιών και για την επιβολή όλων των 
απαραίτητων περιορισµών που καθορίζονται από τη δανειστική Βιβλιοθήκη. 
 

∗ Να ζητήσει ανανέωση πριν από τη λήξη της προθεσµίας δανεισµού του υλικού. Αν η 
δανειστική Βιβλιοθήκη δεν ανταποκριθεί, τότε η δανειζόµενη Βιβλιοθήκη µπορεί να υποθέσει ότι 
η ανανέωση έχει εγκριθεί για το ίδιο χρονικό διάστηµα µε τον αρχικό δανεισµό. 
 

∗ Να επιστρέψει το υλικό µέσα στα όρια της προθεσµίας και να ανταποκριθεί άµεσα σε 
περίπτωση που το υλικό ζητηθεί από τη δανειστική Βιβλιοθήκη. 
 

∗ Να συσκευάζει το υλικό προκειµένου να το προφυλάξει από τυχόν ζηµιές κατά την 
αποστολή και να συµµορφωθεί µε τις οδηγίες που θα οριστούν από τη δανειστική Βιβλιοθήκη. 
 

∗ Να γνωρίζει ότι είναι υπεύθυνη να ακολουθήσει τους όρους αυτού του οδηγού. Συνεχής 
αδιαφορία για οποιονδήποτε από τους όρους, µπορεί να γίνει αιτία για τη διακοπή του 
δανεισµού από µια δανειστική Βιβλιοθήκη. 
 
 
 
Ευθύνες της ∆ανειστικής Βιβλιοθήκης 
 

Η δανειστική Βιβλιοθήκη θα πρέπει: 
 

∗ Να καθιερώσει και να διατηρήσει µια πολιτική διαδανεισµού, να την διαθέτει σε έντυπη και/ή 
σε ηλεκτρονική µορφή και να την προσφέρει εάν της ζητηθεί. 
 

∗ Να προωθεί τη διαδικασία των αιτηµάτων µέσα στο καθιερωµένο χρονοδιάγραµµα του 
ηλεκτρονικού δικτύου. Αιτήµατα που δε µεταβιβάζονται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να 
αντιµετωπίζονται σε παρόµοια χρονικά πλαίσια. 
 

∗ Να συµπεριλαµβάνει µε την παροχή του υλικού ένα αντίγραφο από το αρχικό αίτηµα ή 
επαρκείς πληροφορίες για την αναγνώριση του αιτήµατος. 
 

∗ Να δηλώνει τις όποιες συνθήκες και/ή τους περιορισµούς που αφορούν στη χρήση των 
υλικών που δανείζει και να προσδιορίζει, εάν απαιτείται, ειδική συσκευασία για την επιστροφή ή 
την αποστολή του υλικού. 
 

∗ Να δηλώνει την προθεσµία λήξης ή τη διάρκεια του δανεισµού πάνω στην αίτηση ή στο 
υλικό. 
 

∗ Να συσκευάζει το υλικό, έτσι ώστε να το προστατεύει από φθορές κατά τη διάρκεια της 
αποστολής. 
 

∗ Να ειδοποιεί τη δανειζόµενη Βιβλιοθήκη εγκαίρως, όταν αδυνατεί να εκπληρώσει ένα αίτηµα 
και εάν δύναται, να δηλώσει το λόγο για τον οποίο το αίτηµα δε µπορεί να γίνει δεκτό. 
 



∗ Να ανταποκρίνεται εγκαίρως σε αιτήσεις για ανανέωση. Εάν η δανειστική Βιβλιοθήκη δεν 
απαντήσει, η δανειζόµενη Βιβλιοθήκη µπορεί να υποθέσει ότι η ανανέωση έχει εγκριθεί για το 
ίδιο χρονικό διάστηµα µε τον αρχικό δανεισµό. 
 

∗ Η δανειστική Βιβλιοθήκη µπορεί να ανακαλέσει το υλικό σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. 
 

∗ Μπορεί να απορρίψει την εξυπηρέτηση οποιασδήποτε δανειζόµενης Βιβλιοθήκης -που δε 
συµµορφώνεται µε τους όρους αυτού του κώδικα. 
 
 
 
Κόστος αποστολής 
 

Οι Βιβλιοθήκες δεν θα πρέπει να χρεώνουν έξοδα αποστολής παρά µόνο στην περίπτωση 
που το υλικό που αποστέλλεται χρήζει ειδικής συσκευασίας. Σε τέτοια περίπτωση η δανειστική 
Βιβλιοθήκη οφείλει να ειδοποιεί εκ των προτέρων την ενδιαφερόµενη Βιβλιοθήκη για την 
επιπλέον χρέωση. Επίσης, έξοδα αποστολής βαραίνουν τον χρήστη όταν πρόκειται για 
επείγουσα αποστολή υλικού και ισχύει ιδιαίτερη τιµολογιακή χρέωση. Επείγουσα αποστολή 
θεωρείται αυτή που καθορίζεται ως χρόνος παραλαβής του υλικού από τον χρήστη οι 24 ώρες. 

 
 
 

Περιορισµοί 
 

Η κάθε Βιβλιοθήκη θα πρέπει να καταγράφει αναλυτικά τους περιορισµούς που 
αναγράφονται στην πολιτική διαδανεισµού. Πιθανοί περιορισµοί µπορεί να αναφέρονται: 

α. στον αριθµό των βιβλιογραφικών µονάδων που µπορεί να δανειστεί ο κάθε χρήστης 
β. στο είδος των βιβλίων που δεν δανείζονται (όπως για παράδειγµα πληροφοριακά βιβλία 

ή βιβλία που χρησιµοποιούνται ως διδακτικό υλικό) 
γ. στον τύπο των χρηστών, δηλαδή ποιοι έχουν το δικαίωµα να δανειστούν από άλλες 

Βιβλιοθήκες 
δ. στον χρόνο δανεισµού που επιτρέπει η κάθε Βιβλιοθήκη. 

 
Οι παραπάνω περιορισµοί (και γενικότερα οι κανόνες του κώδικα) θα πρέπει να τηρούνται 

από όλες τις Βιβλιοθήκες που συµµετέχουν στο σύστηµα ∆ιαδανεισµού. Τυχόν παραβιάσεις 
προκαλούν εξαίρεση της δανειζόµενης Βιβλιοθήκης από τη σύµπραξη των Βιβλιοθηκών που 
ανήκουν στο διαδανειστικό σύστηµα. 
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