
Η Βιβλιοθήκη της Εμπορικής Τράπεζας ως διαχρονικό κέντρο πληροφόρησης 
 
 
 Η Βιβλιοθήκη της Εμπορικής Τράπεζας δραστηριοποιείται στο χώρο των ειδικών 
βιβλιοθηκών από το 1962. Ήταν η εποχή που οι δύο τράπεζες, Ιονική και Εμπορική, 
λειτουργούσαν ενιαία. Όμως, μετά την πρώτη της αναδιοργάνωση που έγινε το 1970, 
η Βιβλιοθήκη της Εμπορικής, ακολουθεί αυτόνομη πορεία και εμπλουτίζεται συνεχώς 
με έγκυρο και έκριτο πληροφοριακό υλικό, τραπεζικού και οικονομικού κυρίως 
ενδιαφέροντος. 
 Σήμερα η βιβλιοθήκη της Εμπορικής στεγάζεται σ’ένα σύγχρονο και ιδιόκτητο 
κτίριο που βίσκεται στην οδό Μητροπόλεως αριθμ. 45 και υπάγεται στη Διεύθυνση 
Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών. 
 Με σκοπό τη βελτίωση της επιστημονικής κατάρτισης και της τραπεζικής τεχνικής 
των μελών της., αξιοποιεί τη συλλογή της με όλα τα μέσα που διαθέτει και 
συνεργάζεται με άλλες βιβλιοθήκες και Κέντρα Τεκμηρίωσης σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. Οι χρήστες που σε μεγάλο ποσοστό είναι όλες οι Μονάδες της διοίκησης 
αλλά και τα στελέχη και οι υπάλληλοι των καταστημάτων και των θυγατρικών 
εταιρειών του Ομίλου της Εμπορικής, έχουν στη διάθεσή τους όλες εκείνες τις 
βιβλιογραφικές αναφορές που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των 
μελετητικών τους εργασιών. 
Συμβάλλοντας στην εκπλήρωση του κοινωνικού της ρόλου της Τράπεζας η 
Βιβλιοθήκη έχει δημιουργήσει και συνεχώς βελτιώνει, το ανάλογο περιβάλλον για 
εύκολη προσπέλαση από κάθε ενδιαφερόμενο στον πλούτο των στοιχείων που 
διαθέτει, αλλά και για συνεργσία με άλλους φορείς. 
 Η επιτυχημένη κοινή προσπάθεια με τη Βιβλιοθήκη της Βουλής στο κομμάτι της 
μικροφωτογράφησης, η ένταξη στο πρόγραμμα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για 
τη δημιουργία του Συλλογικού Καταλόγου και οι προσβάσεις σε διάφορες βάσεις 
δεδομένων, προσέφεραν και προσφέρουν βελτιωμένες υπηρεσίες στους αναγνώστες. 
 Σήμερα με το νέο ιδιοκτησιακό καθεσστώς της Τράπεζας (μέλος ενός μεγάλου και 
διθνούς Τραπεζικού Ομίλου-Credit Agricole S.A.) έχουν δρομολογηθεί 
πρωτοβουλίες, όπως είναι η αλλαγή του Κανονισμού Λειτουργίας, ο εμπλουτισμός 
του υλικού, η πλήρης λειτουργία του προγράμματος ΑΒΕΚΤ 5.5, η σταδιακή 
ψηφιοποίηση εντύπων και η σύνδεση με βάσεις πληροφοριών, προκειμένου η 
Βιβλιοθήκη της Εμπορικής ν’ αναπτυχθεί σ’ένα υπερσύγρονο Κέντρο Τεκμηρίωσης 
και Πληροφόρησης. 
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