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Το 1919, χρονολογία της θητείας του Διοικητή Αλέξανδρου 
Ζαϊμη, καταγράφεται στα αρχεία της Εθνικής Τράπεζας ως έτος 
ίδρυσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της. Τη δεκαετία του 1950 
δημιουργείται η αυτόνομη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 
υπό τον Νικόλαο Παπαχατζή, ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση 
στη λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, ώστε να 
εξασφαλίζεται το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο για την 
εκπόνηση των μελετών. Το 1961 σηματοδοτεί την αναγνώριση 
της συμβολής της Βιβλιοθήκης στα τεκταινόμενα της Εθνικής 
Τράπεζας, με την απόφαση του Διοικητής Δημητρίου Χέλμη να 
αυξήσει τις υπηρεσιακές αρμοδιότητές της. Σήμερα η 
Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει πληθώρα βιβλίων με τους 
ελληνόγλωσσους τίτλους να υπερτερούν αριθμητικά. Από το 
1960 και μετά τα ξενόγλωσσα βιβλία είναι κυρίως στην 
αγγλική, υποσκελίζοντας τη γαλλική βιβλιογραφία της οποίας η 
παρουσία είναι έντονη στον 19ο αιώνα και τις αρχές του 20ου 
αιώνα. Τη δεκαετία του 90 υιοθετήθηκε το σύστημα ΑΒΕΚΤ 
καθώς και ηλεκτρονικά συστήματα επεξεργασίας της συλλογής 
των περιοδικών. Την τελευταία πενταετία η Βιβλιοθήκη 
απέκτησε πεδίο στο Intranet και το Internet και προχωρεί 
σταδιακά στην υιοθέτηση ηλεκτρονικών συστημάτων 
εναρμονισμένων με το πνεύμα της σύγχρονης 
επιχειρηματικότητας και της ταχύτητας που χαρακτηρίζει την 
παροχή πληροφοριών στις μέρες μας. Απώτερος στόχος είναι η 
διαμόρφωσή της σε «κέντρο πληροφόρησης» και η εφαρμογή 
της πρακτικής της ψηφιοποίησης σε μεγάλο όγκο του υλικού 
της. Η ένταξή της στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Οικονομικής 
Ανάλυσης έρχεται να ενισχύσει το ρόλο της Βιβλιοθήκης, ως 
ζωντανό κύτταρο ενός δραστήριου χρηματοοικονομικού 
οργανισμού. Διατηρώντας το προφίλ μιας παραδοσιακής 
βιβλιοθήκης και προσδοκώντας την εξέλιξή της σε μια 
υπερσύγχρονη εταιρική βιβλιοθήκη, η Κεντρική Βιβλιοθήκη της 



ΕΤΕ προχωρά με γνώμονα την ουσιαστική συμβολή της στις 
επιχειρηματικές εξελίξεις και την ενεργή συμμετοχή της στο 
πολιτιστικό τοπίο. Παράλληλα επικροτεί, στηρίζει και 
δραστηριοποιείται στον τομέα της συνεργασίας με τις 
Βιβλιοθήκες άλλων τραπεζών και φορέων, η οποία έχει ήδη 
δρομολογηθεί και κορυφώνεται με την εκδήλωση της παρούσας 
ημερίδας.  


