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Η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) 

δημιουργήθηκε για να συγκεντρώσει, να καταγράψει, να οργανώσει και τέλος να παρέχει 

στους χρήστες υλικό σχετικό με θέματα διεθνών σχέσεων. Καθώς τα αντικείμενα 

ενδιαφέροντος του Ιδρύματος διευρύνονται συνεχώς, η βιβλιοθήκη σήμερα έχει 

εμπλουτίσει τη συλλογή της με ποικίλες θεματικές ενότητες που ενδιαφέρουν άμεσα την 

Ελλάδα, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Μαύρη Θάλασσα, η 

Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή, η διεθνής ασφάλεια και οι διατλαντικές σχέσεις. 

Επιπλέον, προσπαθεί να καλύψει και την τρέχουσα διεθνή επικαιρότητα, 

συγκεντρώνοντας υλικό σχετικά με την τρομοκρατία, τη διαχείριση κρίσεων και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. 

 

Η συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται από μονογραφίες και δημοσιεύματα με περιοδική 

έκδοση, οπτικοακουστικό υλικό και χάρτες, ενώ διατηρούνται και ηλεκτρονικά αρχεία. Η 

συγκρότηση και ο εμπλουτισμός του υλικού γίνεται με αγορές, δωρεές από φορείς και 

ιδιώτες και ανταλλαγές πολλαπλών αντιτύπων βιβλίων και περιοδικών με άλλες 

βιβλιοθήκες, βάσει συμφωνιών ανταλλαγής εκδόσεων που έχει συνάψει το ΕΛΙΑΜΕΠ με 

φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Σε αριθμούς, η βιβλιοθήκη έχει περίπου 6.500 τίτλους μονογραφιών, 160 τίτλους 

ξενόγλωσσων περιοδικών και 50 τίτλους ελληνικών περιοδικών σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή. Επιπλέον, συγκεντρώνει τα κείμενα πολιτικής και τα ενημερωτικά 

δελτία περίπου 50 αντιστοίχων ερευνητικών ιδρυμάτων του εξωτερικού και εσωτερικού.  

Ένας επιπλέον τομέας που διαχειρίζεται η βιβλιοθήκη είναι οι εκδόσεις του Ιδρύματος. 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ, εκτός από μονογραφίες, εκδίδει και τακτικές εκδόσεις, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται τα κείμενα πολιτικής, οι ειδικές μελέτες και οι μεταπτυχιακές 

εργασίες. Οι εκδόσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ προσφέρονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και 

διατίθενται σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 

Από το 1995 η βιβλιοθήκη συμμετέχει στο δίκτυο European Information Network on 

International Relations and Area Studies (EINIRAS). Σκοπός του δικτύου αυτού είναι να 

προωθήσει τη διευρωπαϊκή συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών και για το σκοπό αυτό 

δημιουργείται ένας πολύγλωσσος θησαυρός πολιτικών επιστημών, σε δέκα ευρωπαϊκές 

γλώσσες, καθώς και μια βάση δεδομένων. Η βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑΜΕΠ για το πρώτο 

στάδιο της συνεργασίας με το EINIRAS είναι υπεύθυνη για τη μετάφραση των αγγλικών 

όρων του θησαυρού στα ελληνικά, ενώ ετοιμάζεται να συμμετάσχει ενεργά και στο 

δεύτερο στάδιο συνεργασίας, το οποίο θα διεκπεραιωθεί με τη διάθεση μέρους της βάσης 

της βιβλιοθήκης στην τράπεζα πληροφοριών του δικτύου. Η βιβλιοθήκη αποδελτιώνει τα 

άρθρα του περιοδικού που εκδίδει το ΕΛΙΑΜΕΠ με τίτλο “Journal of Southeast European and 

Black Sea Studies” και θα τα προσφέρει στο EINIRAS Database Network (EDN)”, ώστε να είναι 

προσβάσιμα από όλους τους χρήστες του δικτύου. 

Σαν μια εξειδικευμένη βιβλιοθήκη με αποκλειστικό αντικείμενο τις πολιτικές επιστήμες 

και τις διεθνείς σχέσεις, η βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑΜΕΠ για να μπορέσει να καλύψει πιο 
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αποτελεσματικά τις ανάγκες των χρηστών και των ερευνητών του Ιδρύματος 

συνεργάζεται άμεσα και με τη βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 

του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τέλος, η βιβλιοθήκη αποτελεί μέλος 

του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) του Εθνικού 

Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).  

Η βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ανοιχτής πρόσβασης για όλους τους χρήστες κατόπιν 

ραντεβού. Δεν είναι δανειστική, επιτρέπει όμως τη χρήση υλικού για μελέτη και 

φωτοτυπίες.  
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