ADMISIÓN DE DOAZÓNS
Materiais que poden interesar:
•

•
•
•

Libros, DVDs, CDs, folletos, fotografías, carteis, postais e calquera outro documento de autor galego
referido a Galicia e moi especialmente os que fan referencia á bisbarra de Santiago de Compostela ou
Camiño de Santiago.
Obras raras ou de especial valor bibliográfico, principalmente as anteriores a 1958.
Libros e outros documentos de actualidade, ben encadernados e que se atopen en bo estado
conservación.
Películas (en DVD ou Bluray), música (en CD ou vinilo), partituras, xogos de ordenador (en CD-ROM)
videoxogos (para consolas) en bo estado.

ou
ao
de
ou

Materiais que non nos interesan:
•
•
•
•
•
•
•

materiais en mal estado de conservación: rotos,
sucios, danados, con humidade, etc
libros de texto
lexislación derrogada
temarios de oposicións atrasados
actas de congresos, xornadas
informes, memorias de institucións, anuarios,
estatísticas, directorios
libros de informática desactualizados

• guías de viaxes obsoletas (máis de 2/3 anos atrás)
• dicionarios, enciclopedias, atlas
• formatos
desfasados
como
VHS,
casetes,

disquetes... (agás cando sexan de temática
relacionada con Santiago).
• coleccións de xornais ou revistas que non sexan de
temática local, ou números soltos que non
completen a colección que xa conserva a
Biblioteca.

De conformidade coa Lei de Propiedade Intelectual, tampouco se recollerán copias ilegais de ningún material.

DATOS PERSOAIS
Nome e apelidos.........................................................................................................................................
Enderezo completo.....................................................................................................................................
Tfno...................................... Correo electrónico.........................................................................................
Estou interesado/a en realizar a doazón desinteresada dos documentos que a continuación se detallan
(Anexo I) e entendo e acepto que, unha vez entregados, a Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal
é a propietaria e responsable destes fondos e xestionaraos segundo o seu criterio.
Sinatura:

Santiago de Compostela, ....... de ..................... de 20.......
De conformidade coa Lei 15/1999 de Protección de Datos Persoais informáselle que os datos persoais recollidos nesta folla serán incorporados a un ficheiro, titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, coa finalidade de
levar a cabo a xestión e o control dos servizos de consulta, reproducións e préstamo dos fondos da biblioteca. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ten adoptadas tanto as medidas de seguridade técnicas como organizativas, non cederá os seus datos a terceiras persoas, salvo
que exista a habilitación legal oportuna. A persoa interesada, así como quen o respresente legalmente, poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación,
rectificación e oposición por escrito e achegando identificación suficiente ao seguinte enderezo:

Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal
Avda. Xoán XXIII, s/n. - 15704 Santiago de Compostela (A Coruña) Tfno. 881 999 401 Fax 881 999 414
biblio.publica.santiago@xunta.gal https://www.facebook.com/bpsanxelcasal
https://twitter.com/bpsanxelcasal
http://bibliotecas.xunta.gal/santiago

ANEXO I
Título

Autor

Editorial

Ano

Non se aceptarán doazóns se antes non se recibe este anexo cuberto.
Pódese entregar directamente no mostrador de Información da Biblioteca, ou ben enviar por
correo electrónico ao enderezo comprasbps@xunta.gal.
Unha vez revisada a listaxe de obras, a Biblioteca porase en contacto coa persoa interesada na
doazón para comunicarlle se esta é aceptada ou non.

