Όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση αίθουσας της Δημόσιας
Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου “Ο Παλαμήδης” για τη διοργάνωση
εκδηλώσεων
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου “Ο Παλαμήδης” επιθυμώντας να συμβάλλει
στην πνευματική ζωή του τόπου, φιλοξενεί κατόπιν αιτήματος στους χώρους της,
εκδηλώσεις με πολιτιστικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Διαλέξεις,
παρουσιάσεις βιβλίων συμπόσια - ημερίδες, εργαστήρια λόγου και τέχνης, μουσικές
εκδηλώσεις και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες καθώς και εκδηλώσεις καταφανούς
και εγνωσμένης κοινωνικής και ανθρωπιστικής αξίας (πχ: αιμοδοσία κλπ), μπορούν να
προτείνονται και να πραγματοποιούνται από φορείς, συλλόγους, εκπαιδευτικά ιδρύματα
όλων των βαθμίδων, ιδιώτες κ.ά.
Κάθε εκδήλωση που προτείνεται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη πρέπει να πληροί τις εξής
προϋποθέσεις:
α) Να μη θίγει και να μην προσβάλει κατά κανέναν τρόπο τις διαχρονικές αξίες του
ανθρώπου, όπως είναι η αγάπη στη ζωή και στον άνθρωπο, η προσήλωση στην ειρήνη
κλπ.
β) Να μη θίγει την αξιοπρέπεια κανενός και να μη στρέφεται ενάντια σε κανέναν,
πλήττοντάς τον ηθικά και ψυχολογικά.
γ) Να μην έχει περιεχόμενο προπαγανδιστικό, να μην προσηλυτίζει σε καμία
ιδεολογική κατεύθυνση, να μην υποστηρίζει κάποια αίρεση ή οποιαδήποτε άλλη
ιδεολογία.
δ) Να προάγει τον πολιτισμό και να συμβάλει στην αναβάθμιση της πνευματικής ζωής
του τόπου.
ε) Να υποστηρίζει τα δημοκρατικά ιδεώδη και, πάντως, να μην τα υποσκάπτει και
υπονομεύει.
στ) Να μην εξυπηρετεί ρατσιστικούς στόχους και να σέβεται τη διαφορετικότητα, τον
διάλογο και την αντίθετη άποψη.
ζ) Να μην εξυπηρετεί κερδοσκοπικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.
Σχετικά με την οργάνωση εκδηλώσεων ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:



Πρέπει να έχει έγκαιρα (δύο μήνες πριν) υποβληθεί γραπτό αίτημα από τον
ενδιαφερόμενο με περιγραφή της εκδήλωσης.



Κατόπιν αυτού εξετάζεται το αίτημα από τη Βιβλιοθήκη και εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις και οι όροι του κανονισμού λειτουργίας και η εκδήλωση δεν συμπίπτει

με προγραμματισμένες εκδηλώσεις και εργασίες της Βιβλιοθήκης χορηγείται γραπτή
έγκριση.



Πρέπει να διασφαλίζεται η ανάγκη διαφύλαξης και απόλυτης προστασίας του υλικού
και της κινητής εν γένει περιουσίας της Βιβλιοθήκης.



Η προβλεφθείσα ώρα και διάρκεια της εκδήλωσης θα πρέπει να γνωστοποιείται και οι
ενδιαφερόμενοι - ιδιώτες ή λοιποί φορείς, σύλλογοι κλπ- θα πρέπει να εγγυώνται για
την τήρησή της , ώστε να μην προκαλείται όχληση στην τοπική κοινωνία ή στους
διερχόμενους πολίτες.

Ειδικότερα, για την έγκριση παρουσίασης βιβλίου στο χώρο της Βιβλιοθήκης, θα πρέπει
να παραδίδεται μαζί με το αίτημα αντίτυπο του βιβλίου και κριτικές από έγκριτους και
εγνωσμένης αξίας και ευρείας αποδοχής κριτικούς, ώστε να εκτιμηθεί το περιεχόμενο του
βιβλίου.
Οι χώροι και ο (συγκεκριμένων δυνατοτήτων) υλικοτεχνικός εξοπλισμός διατίθενται με
την προϋπόθεση ότι, οι διοργανωτές της εκδήλωσης αναλαμβάνουν τη διαμόρφωση του
χώρου και τη λειτουργία του εξοπλισμού με την εποπτεία των υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης.
Η καθαριότητα και η προστασία του χώρου είναι ευθύνη των διοργανωτών οι οποίοι
οφείλουν να παραδίδουν με το τέλος της εκδήλωσης τον χώρο και τον εξοπλισμό στην
προηγούμενη κατάστασή του.
Οι όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Ναυπλίου “Ο Παλαμήδης” για διοργάνωση εκδηλώσεων περιλαμβάνονται στον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

