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DAROVACÍ LISTINA
Mediatéka Francouzského institutu v Praze pravidelně přijímá knižní dary. Jsou důležitým
zdrojem pro rozvoj sbírek a je s nimi zacházeno stejně jako s běžnými akvizicemi. Dary se řídí
určitými pravidly stanovenými v této listině, která se vztahují na všechny součásti mediatéky IFP.
Tato pravidla se týkají kritérií pro přijímání darů, procesu darování a postupů pro integraci darů do
sbírek.
Druhy darů
Mediatéka IFP přijímá tři typy darů:
náhodné dary omezené velikosti od jednotlivců;
pravidelné dary od vydavatelů nebo jiných institucí, bez ohledu na to, zda jsou tyto dary
předmětem dohody;
dary, které jsou výjimečné svou velikostí nebo obsahem a které vyžadují zvláštní zacházení.
Přijetí daru
Velikost daru
• Je-li objem daru menší než 10 dokumentů, je na pracovníkovi sektoru, aby se rozhodl, zda jej
přijme.
• Pokud objem daru přesáhne 10 dokumentů, rozhoduje ředitel mediatéky IFP.
Vhodnost daru
Mediatéka IFP nepřijímá automaticky všechny dary. Může odmítnout dar, jehož dokumenty
neodpovídají sbírkám nebo potřebám uživatelů knihovny. Dary musí skutečně přispívat k růstu a
intelektuálnímu obohacení sbírek mediatéky IFP a odpovídat její akviziční politice.
Identifikace darovaných dokumentů
Na počátku darovacího postupu musí být dané dokumenty jasně popsány. Dárce musí vytvořit
seznam obsahující název, autora, vydavatele a rok vydání každého dokumentu.
Stav dokumentů
Fyzický stav dokumentů, včetně starých, musí být dobrý; s výjimkou dokumentů památkové
hodnoty, mediatéka IFP nedisponuje zvláštním rozpočtem na opravy darů.
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Konečné přijetí daru
Ředitel mediatéky IFP odpovídá za sbírky, které spravuje a uchovává; pouze on rozhoduje o přijetí
daru.

Postup darování
Nabídka daru
Dárce musí kontaktovat pracovníka mediatéky IFP a poskytnout mu seznam s podrobnostmi o
dokumentech, jejich počtu a stavu.
Posouzení daru
Pracovník knihovny poté vyhodnotí darované dokumenty podle seznamu nebo fyzicky na místě a
rozhodne o jejich vhodnosti. Může dokumenty přijmout jako celek nebo provést výběr.
Postoupení daru
Všechny dary jsou ze své podstaty bezplatné. Dárce souhlasí s konečným a nezvratným
převodem svých dokumentů, které se stávají výlučným vlastnictvím mediatéky IFP. Vždy se
vyhotoví potvrzení nebo písemná smlouva, jejíž kopie je předána dárci.
Doprava daru do mediatéky IFP
Obě strany se dohodnou na dopravě daru do mediatéky, přičemž tato není vždy schopna zajistit
jeho převoz do svých prostor. Rovněž určují, kdo ponese finanční náklady na dopravu. Dokumenty
musí být doručeny do mediatéky IFP, Štěpánská 35, Praha 1.
Přesměrování daru
Pokud navrhovaný dar neodpovídá její akviziční politice, mediatéka IFP může dárci navrhnout
jinou knihovnu nebo Alliance Française v České republice, které jsou schopni lépe ocenit hodnotu
daru. Darované dokumenty lze také během výprodeje prodat za symbolickou cenu.
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Zpracování, zveřejnění a zhodnocení daru
Po přijetí budou darované dokumenty zpracovány tak, aby mohly být součástí sbírek mediatéky
IFP. Budou zkatalogizovány, obaleny a umístěny do fondu. Budou součástí katalogu mediatéky
IFP. Během jejich zpracování mohou být opatřeny razítkem jména dárce, pokud toto bylo
dohodnuto. Uživatelé o nich budou informováni obvyklým způsobem a darované dokumenty
budou určeny k absenčním nebo prezenčním výpůjčkám. S výjimečnými dary může být
zacházeno odlišně, pokud mají dokumenty zvláštní hodnotu, nebo pokud tvoří souvislý
bibliografický celek. Poté je lze vyhledat jako sbírku se jménem dárce a podle toho s ní zacházet.
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Formulář pro přijetí daru
Darování dokumentů mediatéce Francouzského institutu v Praze
Vyplní mediatéka IFP
Já, níže podepsaný ………………….., ředitel Francouzského institutu v Praze, rada pro kulturu a
spolupráci při Francouzském velvyslanectví v České republice, potvrzuji, že
pan/paní………………………………………………………………………………………… zdarma věnoval/a dokumenty,
jejichž seznam se nachází v příloze tohoto prohlášení, mediatéce IFP.
Tyto dokumenty budou definitivně a nevratně součástí sbírek mediatéky IFP.
V …………………. dne …………………..

Vyplní dárce
Já, níže podepsaný(á)
Pan/paní
Křestní jméno
Příjmení
Adresa
Telefon
potvrzuji, že jsem zdarma daroval/a dokumenty, jejichž seznam se nachází v příloze tohoto
prohlášení, mediatéce IFP. Tyto dokumenty budou definitivně a nevratně součástí sbírek
mediatéky IFP, která si vyhrazuje právo vyřadit svazky neodpovídající její akviziční politice.
V …………………. dne …………………..
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Dohoda o přijetí daru
Smlouva o převodu dokumentů do mediatéky IFP

Mezi …………………………………………………………………………………………….. dále jen dárce na jedné straně
a
mediatékou Francouzského institutu v Praze, zastoupenou panem …………………………………..,
ředitelem Francouzského institutu v Praze, radou pro kulturu a spolupráci při Francouzském
velvyslanectví v České republice, dále jen mediatéka IFP, na straně druhé;
Bylo dohodnuto toto:
Článek 1: Předmět smlouvy
Dárce předává do mediatéky IFP ke dni podpisu této smlouvy dokumenty popsané v příloze.
Vlastníkem uvedeného fondu se stává mediatéka IFP.
Tyto dokumenty doplní sbírky mediatéky IFP. Tato se zavázala zajistit co nejlepší správu
obdržených dokumentů ve prospěch svých uživatelů v rámci cílů definovaných jejími stanovami
a platnou akviziční politikou.
Článek 2: Závazky mediatéky IFP
-

Uchování ve fondu

Mediatéka IFP se zavazuje, že darované dokumenty uchová ve svých fondech v co nejlepších
podmínkách.
-

Uveřejnění

Získané dokumenty mohou být prezentovány na místě a / nebo zapůjčeny oprávněným
uživatelům podle výpůjčního řádu mediatéky IFP.
Článek 3: Závazky dárce
Dárce ručí za to, že darované dokumenty jsou jeho majetkem. Dokumenty jsou přenechány bez
jakýchkoli podmínek, s výjimkou zvláštních případů uvedených níže. Dar je poskytován výhradně
bezplatně. Dárce uznává právo mediatéky IFP provádět operace nezbytné k zajištění souladu daru
s jeho sbírkami (třídění a výběr dokumentů, jejich integrace do stávajících sbírek atd.).
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Článek 4: Zvláštní případy (pokud jsou uvedeny)
-

Článek 5: Doba trvání dohody
Přenechání dokumentů mediatéce IFP je definitivní. Tuto dohodu nelze změnit.

V Praze dne …………………………

Dárce

Ředitel Francouzského institutu v Praze
Rada pro kulturu a spolupráci
při Francouzském velvyslanectví
v České republice
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