
 

                

                                                                                                MNHMONIO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.Προοϊμιο.  

1.1. Το  Μνημόνιο   συνεργασίας  αποτυπώνει την πρόθεση  της  Βιβλιοθήκης  Αικ.Λασκαρίδη, .της 

Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου και της Βιβλιοθήκης του Παν.Αιγαίου  να  προχωρήσουν σε 

συνεργασία στον τομέα των συλλογών τους  που αφορούν τη ναυτιλία και  γενικότερα θέματα σχετικά 

με τις θαλάσσιες μεταφορές . 

 

1.2. Οι τρεις Βιβλιοθήκες, μετά από σειρά διμερών επισκέψεων και επαφών μεταξύ  

τους κι έχοντας ενημερώσει τα Ιδρύματα στα οποία ανήκουν, αποφάσισαν ότι  

μπορούν να συνεργαστούν. Βασικός άξονας για τη συνεργασία τους αποτελεί το  

περιεχόμενο των συλλογών τους, το οποίο είναι αμοιβαίου ενδιαφέροντος.  

2. Σκοπός.  

Σκοπό του Μνημόνιου αποτελεί η επισημοποίηση και διεύρυνση της υφιστάμενης άτυπης συνεργασίας 

με σκοπό α. την επέκταση  συνεργιών  σε θέματα κτήσης νέων τίτλων β. την εξοικονόμηση πόρων και 

την αύξηση της  αναγνωσιμότητας των ναυτιλιακών συλλογών των τριών Βιβλιοθηκών και γ. Τη 

μεγιστοποίηση της αναγνωρισιμότητας τους σαν σημαντικών συλλογών  σε θέματα σχετικά με τις 

θαλάσσιες μεταφορές.     

3. Τομείς συνεργασίας  

Με  το παρόν μνημόνιο συμφωνείται ανάμεσα στις τρείς βιβλιοθήκες 

- Η συνέχιση της ανταλλαγής πληροφοριών  που αφορούν τους  διαμορφωμένους καταλόγους 

 

- Η  τακτική επικοινωνία για τη διερεύνηση συνεργιών μέσω του συντονισμούμελλοντικών  κτήσεων 

νέων τίτλων   

 

- Η δημιουργία και στήριξη ενός μηχανισμού ανταλλαγής  υλικού/εσωτερικού δανεισμού  

 



- Η  δημιουργία κοινής ταυτότητας – αναγνωριστικού της  συνεργασίας τω ν  τριών Βιβλιοθηκών   

που θα συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα της κάθε βιβλιοθήκης. 

 

- Η  τακτική ανταλλαγή απόψεων για τους άξονες διεύρυνσης της συνεργασίας  

 

-  Τέλος η   αναζήτηση  άλλων συλλογών (ή  και βιβλιοθηκών) σχετικών με τις θαλάσσιες μεταφορές  

και η ένταξη τους κατά το δυνατόν στην παρούσα συνεργασία μέσω  είτε της  τυπικής διεύρυνσης 

του παρόντος Μνημόνιου ή  άτυπης συνεργασίας με οποιοδήποτε από τα υπογράφοντα μέλη του. 

4.Τεχνικές λεπτομέρειες  και κοινό ηλεκτρονικό αναγνωριστικό της συνεργασίας 

4.1. Οι τεχνικές λεπτομέρειες της συνεργασίας διευθετούνται από τα υπεύθυνα στελέχη των 

Βιβλιοθηκών  όπως αυτά είναι εξουσιοδοτημένα από τα Ιδρύματα τους.  Η κάθε Βιβλιοθήκη στηρίζει τη 

συνεργασία  με ίδιους πόρους και καθορίζει τη χρέωση των άλλων συνεργαζόμενων Βιβλιοθηκών και 

των τελικών χρηστών  για τις υπηρεσίες εσωτερικού δανεισμού με απόφαση των δικών της αρμόδιων  

οργάνων.  

4.2. Υιοθετείται προσωρινό κοινό ηλεκτρονικό αναγνωριστικό της συνεργασίας που αποτελείται από  

σήματα των τριών Ιδρυμάτων σε διάταξη ανεστραμμένου ισόπλευρου τριγώνου (κάτω γωνία  Σφίγγα 

Παν.Αιγαίου,  δύο  άνω  γωνίες  σήματα Ιδρύματος Ευγενίδου και Ιδρύματος Λασκαρίδου) που 

τοποθετείται στη σελίδα εισόδου του καταλόγου κάθε Βιβλιοθήκης με τίτλο «Τρίγωνο Ναυτιλιακών 

Βιβλιοθηκών». Κάθε σήμα αποτελεί και  ηλεκτρονική διασύνδεση/πύλη  εισόδου στην κεντρική σελίδα 

των άλλων δύο Βιβλιοθηκών. 

4.3. Με συμφωνία όλων των μελών του Μνημόνιου και εφόσον εξευρεθεί εθελοντική βοήθεια  

γραφικών τεχνών επαγγελματικού  επιπέδου, η  σχεδίαση του κοινού σήματος  θα  βελτιωθεί  μετά την 

πάροδο  8 δοκιμαστικών μηνών ώστε να υπάρχει στην τελικη μορφή του εναρμόνιση και αντιστοιχία 

χρωμάτων, σχεδίων και γραμματοσειρών και στις τρείς εκδοχές του. 

5. Ισχύς-Ανανέωση Μνημόνιου 

5.1. Ισχύς: Το παρόν Μνημόνιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε ισχύ εφόσον δεν ισχύσουν τα προβλεπόμενα 

στην  παράγραφο 6.1.  Διαφορετικά η συνεργασία παρατείνεται  ως  προβλέπεται στην παράγραφο 5.2. 

με  όσες  τροποποιήσεις  ενδεχομένως προκύψουν  στο μέλλον σαν συνέπεια δράσεων του άρθρου 3. 

Προσθήκες τομέων συνεργασίας  ή  τεχνικά μνημόνια προσαρτώνται αφού συμφωνηθούν στο  



Μνημόνιο  σαν παραρτήματα  είτε στην ημερομηνία της σχετικής συμφωνίας των  τριών Βιβλιοθηκών-

μελών του Μνημόνιου είτε στην ημερομηνία ετήσιας ανανέωσης. 

 5.2. Ανανέωση.  Το Μνημόνιο  ανανεώνεται αυτόματα για ένα έτος με βάση την ημερομηνία της 

πρώτης υπογραφής του. 

6. Παύση ισχύος- Διεύρυνση   

 6.1. Παύση ισχύος. Το Μνημόνιο παύει να ισχύει  μόλις  κάποιο απο τα συνεργαζόμενα μέρη 

ειδοποιήσει  τα άλλα δύο ότι επιθυμεί τη διακοπή της συνεργασίας μαζί τους. Η διακοπή  δεν 

χρειάζεται να αιτιολογηθεί και θεωρείται ότι έχει γίνει  με  την αποδεδειγμένη λήψη της ειδοποίησης 

με ηλεκτρονικό ή συστημένο ταχυδρομείο από όλα τα μέλη. 

6.2. Διεύρυνση των μελών στο παρόν Μνημόνιο γίνεται μόνο με συμφωνία και των τριών αρχικών 

μελών του και τη ρητή αποδοχή του όρου αυτού  για μελλοντική νέα διεύρυνση και από το νέο μέλος. 

Στην περίπτωση αυτή το Μνημόνιο  συντάσσεται με μόνη αναπροσαρμογή αυτή του σχήματος και 

τίτλου   του κοινού αναγνωριστικού  (τετράγωνο πχ.  ναυτιλιακών βιβλιοθηκών κ.ο.κ). 


