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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
ΤΟΥΕΚΤ 

Σχίζας Παναγιώτης 
Βιβλιοθηκονόμος 

Η βιβλιοθήκη του ΕΚΤ διαθέτει τις εξής επιμέρους 
συλλογές: 

Εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει 7.500 τόμους εκθέ

σεων (reports) ερευνητικών έργων που αναφέρονται 
υιΐ|ν έρευνα, την ανάπτυξη και την τεχνολογία.Οι εκ
θέσεις αυτές είναι ταξινομημένες, βάσει του δεκαδι
κού συυιηματος ταξινόμησης που έχει υιοθετηθεί 
αποτην Ευρωπαϊκή Ενωση. Οι δέκα κύριες τάξεις του 
ταξινομικού συστήματος είναι: 

0 General and miscellaneous 

1 Chemistry 

2 Earth sciences 

3 Engineering and technology 

4 Energy production, conversion 

and conservation 5 Life sciences 

6 Materials 

7 Mathematics.computers, 

telecommunications 

8 Nuclear science and engineering 

9 Physics 

Κάθε μία απο αυτές τις κύριες τάξεις υποδιαιρείται 
και σε άλλες μικρότερες συγγενείς κατηγορίες. Τα 
δεδομένα της συλλογής αυτής έχουν μηχανογραφη
θεί, και οι αναζητήσεις των ενδιαφερομένων ερευνη
τών γίνονται με την βοήθεια του Η/Υ. Αναζητήσεις 
γίνονται με βάση τον τίτλο της έκθεσης, τους συγγρα
φείς, την θεματική κατηγορία, τον αριθμό του report 
(eur no), το όνομα του ερευνητικού προγράμματος, 
καθώς και με ελεύθερο κείμενο. Ολοκληρώθηκε και η 
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Ελληνικές Διδακτορικές διατριβές 
Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει 3.500 αντίτυπα δια

τριβών. 

Με νόμο του 1986 όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της Χώρας, είναι υποχρεωμένα να καταθέ
τουν στη βιβλιοθήκη του ΕΚΤ από ένα αντίτυπο κάθε 
διδακτορικής διατριβής που εγκρίνεται από την κάθε 
Σχολή. Ετσι έχει δημιουργηθεί ένα εθνικό σημείο συ
γκέντρωσης όλων των διδακτορικών διατριβών της 
Χώρας στο ΕΚΤ, με αποτέλεσμα να μπορεί ο κάθε 
ερευνητής αλλά και ο κάθε υποψήφιος διδάκτορας να 
ελέγξει αλλά και να εντοπίσει οτιδήποτε σχετικό έχει 
εκδοθεί πάνω στο θέμα που τον ενδιαφέρει, αποφεύ
γοντας έτσι επικαλύψεις και χάσιμο πολύτιμου χρόνου 
για έρευνα σε κάθε πανεπιστήμιο χωριστά. Επίσης με 
την λειτουργία και την υποστήριξη του Εθνικού Δι
κτύου Βιβλιοθηκών, γίνονται και on line αναζητήσεις 
και παραγγελίες διδακτορικών διατριβών απο και 
προς, τις συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες του δικτύου. 
Ως γνωστόν, έχει αναπτυχθεί εθνική βάση δεδομένων 
με τις διδακτορικές διατριβές η οποία διατίθεται on line 
στον Host ΕΡΜΗ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.Η 
αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε θεματικά, είτε με βάση 
το όνομα του συγγραφέα ή λέξεις απο τον τίτλο ή την 
περίληψη της διατριβής,. 

Με την δημιουργία των εξι Εστιακών Σημείων Τεκ
μηρίωσης στο ΑΠΘ, ΔΠΘ, Παν. Ιωαννίνων, Παν. Πά
τρας, Παν. Κρήτης και Πάντειο Πανεπιστήμιο, ο 
αριθμός των διδακτορικών διατριβών αυξάνεται σημα
ντικά. 

Εκδόσεις του NATO 

(αδιαβάθμητες) . 

Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει 1.300 τόμους.Ολοι οι 
τόμοι αναφέρονται σε πρακτικά συνεδρίων που παρου
σιάζονται ως μονογραφίες με συγκεκριμένο κάθε φορά 
τίτλο.Η συλλογή είναι ταξινομημένη κάτω απο τις εξής 
σειρές των αντίστοιχων επιυιημο νικών επιτροπών του 
NATO: 

A Lite sciences 

Β Physics 

C Mathematical and physical sciences 

D Behavioral and social sciences 

Ε Applied sciences 

F Computer and systems sciences 
G Ecological sciences 

Η Cell biology 

1 Global environmental change 

PARTNERSHIP SUB-SERIES 
1. Disarmament technologies 

2. Environment 
• 

3. High technology 
4. Computer networking 

Οι τόμοι κάθε σειράς είναι ταξιθετημένοι με βάση 
τον αύξοντα αριθμό κάθε τόμου. Απο τους 1.300 τό
μους αυτής της συλλογής, έχουν μηχανογραφηθεί 
μέχρι σήμερα, με την υποστήριξη του ΑΒΕΚΤ (Σύστη
μα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Εθνικού Κέντρου Τεκ
μηρίωσης), οι 1000 τόμοι. Οι αναζητήσεις μπορούν να 
γίνουν με βάση : Τους θεματικούς όρους, τον συγγρα
φέα, τον τίτλο, την σειρά, τον κωδικό εγγραφής,το 
ISBN. 

Εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών. 
Η βιβλιοθήκη του ΕΚΤ διαθέτει μια αξιόλογη συλλο

γή απο εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών πάνω σε έργα 
που έχουν επιχορηγηθεί στην Ελλάδα έως το 1986, σε 
διάφορους τομείς γύρω απο βιομηχανία, εκπαίδευση, 
γεωργία, μεταφορές, υγεία, ενέργεια αλλά και άλλων 
επιτροπών και οργανισμών που εποπτεύονται απο τα 
Ηνωμένα Εθνη για τα θέματα αυτά. Πρόσφατα, μετά 
απο πρόταση του γραφείου των Ηνωμένων Εθνών 
στην Αθήνα, η βιβλιοθήκη διαθέτει εκδόσεις του οργα
νισμού σχετικά με περιβάλλον, ναρκωτικά, εγκληματι
κότητα, γυναίκες, υγεία, ειρήνη, ανθρώπινα 
δικαιώματα καθώς και τις αποφάσεις του ΟΗΕ για τα 
διάφορα περιφεριακά προβλήματα σε ολόκληρο τον 
πλανήτη. 
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