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Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων 
(Ι.Μ.Δ.Ο.&Τ.Δ.Π.) ιδρύθηκε το 1929 με την επωνυμία «Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών 
Αθηνών» και αποτελούσε παράρτημα της Δασικής Υπηρεσίας. Το 1989 ενσωματώθηκε στο 
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και απέκτησε τη σημερινή του ονομασία. 
Αντικείμενο έρευνάς του είναι οι δασικές επιστήμες. Υπάρχουν επτά (7) τομείς ερευνητικού 
ενδιαφέροντος, οι οποίοι είναι: 

o Δασικής Διαχειριστικής και Οικονομικής 
o Δασοκομικής και Δασικής Γενετικής 
o Δασικής Οικολογίας 
o Δασικής Προστασίας 
o Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Αναψυχής και Αποκατάστασης Γαιών 
o Δασικής Υδρολογίας 
o Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων 
o Δασικής Τεχνικής 

Σύντομο ιστορικό ίδρυσης της Βιβλιοθήκης του Ι.Μ.Δ.Ο.&Τ.Δ.Π. 

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Μ.Δ.Ο.&Τ.Δ.Π. αποτελεί την αρχαιότερη και μοναδική ελληνική βιβλιοθήκη 
σχετική με το αντικείμενο της Δασοπονίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος. Ιδρύθηκε το 1949 
και αρχικά λειτουργούσε ως εργαστήριο. Μόλις το 1999 άρχισε η καταγραφή του υλικού της. 
Το προσωπικό της αποτελείται από μία βιβλιοθηκονόμο και μια διοικητική υπάλληλο. 

Περιγραφή της συλλογής 

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης του Ι.Μ.Δ.Ο.&Τ.Δ.Π. αποτελείται από αυτοτελείς εκδόσεις, 
οπτικοακουστικό υλικό, χάρτες και τίτλους περιοδικών. Δεδομένου του ερευνητικού της 
χαρακτήρα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η έρευνα στην επιστημονική κοινότητα 
στηρίζεται κυρίως στα περιοδικά (που παρέχουν τρέχουσα ενημέρωση) και δευτερευόντως 
στα βιβλία (τα οποία συνήθως συμβουλεύεται για την ανάπτυξη των θεωρητικών μερών), 
κύρια πηγή πληροφόρησης αποτελούν τα περιοδικά. Η συλλογή των βιβλίων της ανέρχεται σε 
10.976 τίτλους, ενώ οι σειρές περιοδικών αποτελούνται από 346 τίτλους, από τους οποίους οι 
30 ανανεώνονται ετησίως (με ή χωρίς συνδρομή). Ο πλήρης κατάλογος της συλλογής της 
Βιβλιοθήκης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου http://www.fria.gr . 
Το υφιστάμενο υλικό της αφορά κυρίως στον επιστημονικό χώρο της Δασοπονίας και του 
Φυσικού Περιβάλλοντος, άλλων συγγενών αντικειμένων καθώς και τομέων γενικού 
ενδιαφέροντος. 

Πρότυπα 

Το ταξινομικό σύστημα που ακολουθείται είναι το αναθεωρημένο «Σύστημα Δασικής 
Δεκαδικής Ταξινόμησης» (Forest Decimal Classification) του IUFRO, που εξειδικεύεται στον 
τομέα των Δασικών Επιστημών. Η καταλογογράφηση του υλικού γίνεται με τους AACR2. Στον 
τομέα της ευρετηρίασης, χρησιμοποιούνται οι θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του 
Κογκρέσου, οι ελληνικές θεματικές επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης και ο θησαυρός 
AGROVOC. Όσον αφορά στο σύστημα αυτοματισμού, χρησιμοποιείται το ΑΒΕΚΤ-5.5 του 
Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). 
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Εμπλουτισμός 

Η συλλογή της Bιβλιοθήκης εμπλουτίζεται με αγορές και δωρεές. Στο πλαίσιο συνεργασίας με 
ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια του εξωτερικού πραγματοποιεί ανταλλαγές υλικού. 

Κατηγοριοποίηση χρηστών 

Στη Βιβλιοθήκη του Ι.Μ.Δ.Ο.&Τ.Δ.Π. οι χρήστες (Σχήμα 1) χωρίζονται σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς. 

ι̂ αττγ/ορ ες χρηστά ι 

• Ερευνητέ< 

• Ετπστημο 
Πχχχατπι 

• Φοιτητές 

• Κεθηνητέ 

• Γεωπόνοι 

• Μαθητές 

• ΣΙνταξια 
Σχήμα αρ. 1 

Ως εσωτερικοί λογίζονται όλοι οι εργαζόμενοι του Ινστιτούτου, οι οποίοι απολαμβάνουν 
δικαιώματα δανεισμού, πλήρους πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων, χρήσης του Δικτύου 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL Link) και του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών 
Βιβλιοθηκών του ΕΚΤ. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν οι ερευνητές του Ινστιτούτου καθώς 
και το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό δηλαδή δασολόγοι, δασοπόνοι και γεωπόνοι. 

Ως εξωτερικοί χρήστες υπολογίζονται όσοι επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη στο φυσικό της χώρο 
και παράλληλα όσοι αναζητούν πληροφορίες τηλεφωνικώς ή με τη χρήση e-mail. Οι 
εξωτερικοί χρήστες δεν έχουν τα προνόμια των εσωτερικών χρηστών και η πρόσβαση στις 
πληροφορίες περιορίζεται στο έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης. 

Αναφορικά με τις ειδικότητές τους ως επί το πλείστον οι χρήστες είναι: φοιτητές 
(προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί) ανώτερης ή τεχνολογικής εκπαίδευσης δασικών επιστημών, 
καθηγητές δασολογίας, μαθητές Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, συνταξιούχοι και χρήστες άλλων ειδικοτήτων. 

Παναγιωτοπούλου, Δανάη, Συνεργασία, αρ 2 (2008) 2 



Υπηρεσίες-Δραστηριότητες 

Η Βιβλιοθήκη είναι εγγεγραμμένη στο Δίκτυο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL Link), 
είναι μέλος των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω του Συλλογικού καταλόγου του ΕΚΤ και 
συμμετέχει στο ευρωπαϊκό forum FORELISE (Forestry Library and Information Services in 
Europe). 
Παράλληλα συγκεντρώνει και καταγράφει βιβλιογραφικά την πλειονότητα της δασικής 
ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Σε αυτήν, εκτός από δημοσιεύσεις σε έγκριτα 
περιοδικά, συμπεριλαμβάνεται και γκρίζα βιβλιογραφία. 
Πρόσφατα ξεκίνησαν διαδικασίες δημιουργίας Ιδρυματικού Αποθετηρίου του οργανισμού με 
την επωνυμία FRIA Repository (Σχήμα 2). Προς το παρόν το Αποθετήριο λειτουργεί σε τοπικό 
δίκτυο και η συλλογή του αποτελείται από δημοσιευμένα άρθρα σε έγκριτα περιοδικά. Στα 
μελλοντικά του σχέδια εντάσσεται η ενσωμάτωση οπτικοακουστικού υλικού, χαρτών και 
εφαρμογών G.I.S. 

Σχήμα αρ. 2 

Συντήρηση βιβλίων 

Ένα μεγάλο μέρος της συλλογής της Βιβλιοθήκης του Ι.Μ.Δ.Ο.&Τ.Δ.Π. αποτελείται από 
τεκμήρια μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας που χρονολογούνται από το 1832 έως 
σήμερα. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της καταγραφής της εξέλιξης της δασικής 
δραστηριότητας για τη μελλοντική διαχείριση των δασών και του οικοσυστήματος εν γένει, η 
Βιβλιοθήκη προέβη στη σταδιακή συντήρηση-αποκατάσταση μέρους αυτών. 

Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας εργασίας εμφανίζονται στις παρακάτω εικόνες (Σχήματα 3, 4): 
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Σχήματα αρ. 3, 4 

Ψηφιοποίηση 

Το 2005 ξεκίνησε η διαδικασία ψηφιοποίησης υλικού αυτοτελών εκδόσεων είτε με τη χρήση 
σαρωτών είτε με φωτογράφηση (Σχήμα 5). 

Σχήμα αρ. 5 

Ωράριο λειτουργίας 

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτής πρόσβασης και λειτουργεί καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) 
10.00' -13.00'. Δεν είναι δανειστική, επιτρέπει όμως τη χρήση υλικού για μελέτη και 
περιορισμένη παραγωγή φωτοτυπιών ανάλογα με την αξία του τεκμηρίου. 

Επικοινωνία 

Η Βιβλιοθήκη βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις του Ι.Μ.Δ.Ο.&Τ.Δ.Π. στο Άλσος Συγγρού 
των Ιλισίων, με οδική πρόσβαση από την οδό Ούλωφ Πάλμε (ακριβώς απέναντι από τη 
Φοιτητική Εστία). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το προσωπικό 
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τηλεφωνικά (210-7710541), με Fax (210-7784602), με e-mail: pada@fria.gr ή και 
ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 

Ι.Μ.Δ.Ο.&Τ.Δ.Π. 
Βιβλιοθήκη 
Τέρμα Αλκμάνος 
Τ.Κ. 11528 Ιλίσια 
ΑΘΗΝΑ 
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