
Η Βιβλιοθήκη «Καίτη Λασκαρίδου» 

Η Βιβλιοθήκη «Καίτη Λασκαρίδου» ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1993 από τον Κωνσταντίνο 

Λασκαρίδη στη μνήμη της συζύγου του.  

Η αρχική έδρα της Βιβλιοθήκης, από το Δεκέμβριο του 1993 έως το Μάιο του 2006, ήταν 

στο Νέο Φάληρο, Σμολένσκυ 28 και αποτελούσε μέρος των προγραμμάτων της Χ.Ε.Ν. Νέου 

Φαλήρου, ιδρύτρια της οποίας υπήρξε η Καίτη Λασκαρίδου από το 1955.  

Από το Σεπτέμβριο του 2006 λειτουργεί σε νεοκλασικό κτήριο της οδού Πραξιτέλους 169 

και Μπουμπουλίνας στον Πειραιά, το οποίο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο και με 

σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό για να καλύψει τις ανάγκες της.  

Πρόκειται για ένα τριώροφο αρχοντικό του 19ου αιώνα, όπου στο ημιυπόγειο βρίσκεται η 

συλλογή της παιδικής - εφηβικής βιβλιοθήκης, το πληροφοριακό υλικό καθώς και ένα 

μέρος της συλλογής των ενηλίκων. Στο χώρο αυτό πραγματοποιούνται και οι 

δραστηριότητες του παιδικού προγράμματος «Δημιουργικά Πρωινά του Σαββάτου». Στο 

ίδιο επίπεδο βρίσκεται το τμήμα περιοδικών και το εντευκτήριο της Βιβλιοθήκης για τα 

μέλη και τους φίλους της. Στον ίδιο χώρο οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να 

διαβάσουν, να παίξουν σκάκι ή και επιτραπέζια παιχνίδια, απολαμβάνοντας τον καφέ ή 

το χυμό τους.  

Η είσοδος - υποδοχή βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου, όπου αναπτύσσεται η 

βιβλιοθήκη των ενηλίκων. Στον ίδιο όροφο βρίσκεται και το αναγνωστήριο. Στον πρώτο 

όροφο λειτουργούν οι αίθουσες των σεμιναρίων, των εκδηλώσεων και των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Στο δεύτερο όροφο υπάρχει εκθεσιακός χώρος, στον οποίο θα στεγαστεί 

στο άμεσο μέλλον τμήμα της ναυτικής ιστορίας και έρευνας.  

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει ασανσέρ, ειδική ράμπα για άτομα με ειδικές ανάγκες, δίνοντας 

έτσι τη δυνατότητα της εύκολης πρόσβασης σε όλους τους ορόφους της. Διαθέτει 

περίπου 15.000 τίτλους βιβλίων και η συλλογή της συνεχώς εμπλουτίζεται. Δέχεται 

δωρεές βιβλίων, χειρογράφων, μη έντυπου υλικού, χορηγίες από φίλους και επισκέπτες 

της, με τις οποίες συμπληρώνει το υλικό και τον εξοπλισμό της.  

Καλύπτει τις εξής θεματικές κατηγορίες:  

 Γενικά  

 Φιλοσοφία – Ψυχολογία  

 Θρησκεία  

 Κοινωνικές επιστήμες  

 Γλώσσα  

 Θετικές επιστήμες  

 Εφαρμοσμένες επιστήμες  

 Καλές Τέχνες  

 Λογοτεχνία  

 Ιστορία 

Διαθέτει επίσης έντυπο και οπικοακουστικό υλικό σχετικά με τις δραστηριότητές της και 

παρέχει τη δυνατότητα χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου στους επισκέπτες και 

αναγνώστες της.  

Η επεξεργασία του υλικού γίνεται σύμφωνα με τους αγγλοαμερικανικούς κανόνες 

καταλογογράφησης AACR2, τη Δεκαδική Ταξινόμηση του Dewey (DDC, 22η έκδοση) και τις 

θεματικές επικεφαλίδες της Library of Congress και της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος. 

Χρησιμοποιείται το αυτοματοποιημένο σύστημα ΑΒΕΚΤ 4.00, ενώ από το Μάρτιο του 2007 

θα χρησιμοποιείται το ΑΒΕΚΤ 5.5.  



Στοχεύει στην έγκυρη και άμεση ενημέρωση, επιμόρφωση, εξυπηρέτηση και ψυχαγωγία 

της περιοχής του Πειραιά και άλλων περιοχών και απευθύνεται σε όλα τα άτομα 

ανεξαρτήτως ηλικίας και κοινωνικής θέσης.  

 

Διοικείται από την Πρόεδρο Μαριλένα Λασκαρίδου συνεπικουρούμενη από 6μελή ομάδα 

εργασίας.  

Οι σκοποί της πραγματοποιούνται με τη διοργάνωση διαλέξεων, εκθέσεων, συνεδρίων, 

σεμιναρίων, ημερίδων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικά με δραστηριότητες που 

αποβλέπουν στην προαγωγή των Ελληνικών Γραμμάτων και του Πολιτισμού.  

Η Βιβλιοθήκη προκηρύσσει για έκτη συνεχή χρονιά Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Πρωτόλειου 

Διηγήματος στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στη Νομαρχία 

Πειραιά και από το 2007 στις Νομαρχίες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.  

Η Βιβλιοθήκη πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα ύστερα από συνεννόηση με 

τους εκπροσώπους της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τις συναντήσεις με συγγραφείς και τις εργασίες των παιδιών πάνω σε έργα 

τους. Τα βασικά προγράμματά της είναι: Α. Εστίες του ελληνισμού και πατρίδες της 

Ρωμιοσύνης» και Β. «Το ελληνικό βιβλίο από την αρχαιότητα έως τον 20ο αιώνα». Θα 

πραγματοποιηθούν ακόμη εκπαιδευτικά προγράμματα για το έτος Διονυσίου Σολωμού 

και συναντήσεις μαθητών με πανεπιστημιακούς δασκάλους και ακαδημαϊκούς.  

Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική και τα μέλη της καταβάλλουν ετήσια συνδρομή και έχουν 

τη δυνατότητα να δανείζονται 3 βιβλία για 15 ημέρες. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα 

φωτοτυπιών, δυνατότητα χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου, αναγνωστήριο, 

εντευκτήριο και στα μελλοντικά σχέδια της Βιβλιοθήκης είναι να παρέχει στον κάθε 

ενδιαφερόμενο πρόσβαση στη συλλογή της μέσω διαδικτύου, σε βάσεις δεδομένων καθώς 

και σε ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά. Όλες οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης παρέχονται 

δωρεάν.  

Κάθε Σάββατο 11.00 – 13.00 λειτουργεί το παιδικό πρόγραμμα «Δημιουργικά Πρωινά του 

Σαββάτου» με θέμα για το τρέχον έτος «Τα επαγγέλματα που χάνονται και τα 

επαγγέλματα του 21ου αιώνα». Περιλαμβάνει θεωρία, βιβλιογραφία, εικαστική εφαρμογή 

καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις.  

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 – 21.00 και Σάββατο 10.00 – 

14.00. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.  

Παναγιώτα Δεδετζή,  

Βιβλιοθηκονόμος 

Synergasia, 01/2007 


