Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK
Η σημερινή φυσιογνωμία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαμορφώθηκε
μετά το 2000 με τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως με την Ιονική
Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των δύο Τραπεζών ενώθηκαν,
μεταφέροντας η κάθε μία τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητές τους στη νέα
βιβλιοθήκη. Επομένως, η σημερινή Βιβλιοθήκη της Τραπέζης μας έχει δύο
παράλληλες ιστορίες που από μία στιγμή και μετά συγκλίνουν και ταυτίζονται.
Η ιστορία μας ξεκινάει το 1984, όταν ένα ανώτατο Στέλεχος της Τραπέζης
Πίστεως τότε, ο Περικλής Κομνηνός, δώρισε στην Τράπεζα την προσωπική
του βιβλιοθήκη, που αποτελείτο από 3.000 τόμους περίπου, με τίτλους
γενικής και βυζαντινής ιστορίας καθώς και λογοτεχνίας. Η συλλογή αυτή μαζί
με ένα σημαντικό όγκο οικονομικών βιβλίων που υπήρχαν ήδη στην
Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών αποτέλεσαν τον πυρήνα της σημερινής
Βιβλιοθήκης.
Με αφορμή τη δωρεά Κομνηνού, ο Πρόεδρος της Τραπέζης κ. Γιάννης
Κωστόπουλος αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο σχέδιο, το
οποίο απέβλεπε στην ενίσχυση και οργάνωση της Βιβλιοθήκης με σκοπό την
επιμόρφωση του Προσωπικού της. Το έργο αυτό ανατέθηκε στους ιστορικούς
και φιλολόγους Ήρκο και Στάντη Αποστολίδη, βασικό μέλημα των οποίων
ήταν η Βιβλιοθήκη να αποκτήσει το σύνολο των αρχαίων συγγραφέων, καθώς
επίσης και θεμελιώδη ιστορικά έργα για την αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο.
Σε αυτά προστέθηκαν και σημαντικές μελέτες που υποστήριζαν κάθε επί
μέρους τομέα της Αρχαιογνωσίας.
Την ίδια εποχή δόθηκε η δυνατότητα να οργανωθεί και ένας σημαντικός όγκος
βιβλίων που συγκροτούσαν μέχρι τότε τη βιβλιοθήκη της Διεύθυνσης
Οικονομικών Μελετών, αλλά και άλλων υπηρεσιών της Τραπέζης και τα οποία
βρίσκονταν διάσπαρτα στις διάφορες Διευθύνσεις, εξυπηρετώντας
υπηρεσιακές ανάγκες. Οι παραγγελίες των οικονομολόγων της Τραπέζης,
αλλά και η εξυπηρέτηση των αναγκών των επί μέρους Διευθύνσεων

συνέβαλλαν στην περαιτέρω ενίσχυση του οικονομικού τμήματος της
Βιβλιοθήκης.
Η οργάνωση μίας ενιαίας Βιβλιοθήκης στην Τράπεζα επέτρεψε τη
συστηματική αγορά παλαιών και σπάνιων βιβλίων, όχι μόνον από
παλαιοβιβλιοπωλεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά και μέσω
δημοπρασιών.
Το 2000 η Βιβλιοθήκη εμπλουτίστηκε ακόμη περισσότερο με την ενσωμάτωση
της Βιβλιοθήκης της Ιονικής Τραπέζης, μετά τη συγχώνευση των δύο
Τραπεζών. Η Βιβλιοθήκη της Ιονικής, που περιελάμβανε περισσότερους από
4.500 τίτλους, εξυπηρετούσε κυρίως τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών
Μελετών και της Διεύθυνσης Εκπαιδεύσεως, με αποτέλεσμα να είναι
προσανατολισμένη σε βιβλία αντιστοίχου περιεχομένου. Πέρα από αυτά, στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπήρχαν και ορισμένα
παλαιότυπα.
Η συλλογή ήταν σύγχρονη και ενημερωμένη, κυρίως σε χρηματοοικονομικά,
αλλά και διοικητικά θέματα. Η Βιβλιοθήκη ήταν δανειστική για όλο το
Προσωπικό μέσω εσωτερικής διαδικασίας, ενώ ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη η
συνεργασία της με τις βιβλιοθήκες άλλων Τραπεζών, με αμοιβαία ανταλλαγή
υλικού. Η συλλογή των περιοδικών ήταν περιορισμένη, πλην όμως η
εξυπηρέτηση των αναγνωστών γινόταν μέσω της βάσεως περιοδικών του
Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.
Σήμερα η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank αριθμεί 20.000 τίτλους, που συνεχώς
αυξάνονται και περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:
1. Βιβλία οικονομικού περιεχομένου
2. Βιβλία Διοικητικής και Οικονομικής Επιστήμης, εξειδικευμένα περιοδικά
για τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Εκπαιδεύσεως
3. Νομικά βιβλία, για την υποστήριξη της Διευθύνσεως Νομικών
Υπηρεσιών
4. Θεμελιώδη ιστορικά έργα για την αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο,
καθώς και σημαντικές μελέτες, βοηθητικές σε κάθε υποτομέα της
Αρχαιογνωσίας

5. Το σύνολο των αρχαίων συγγραφέων
6. Βασικούς Νεοέλληνες Κλασικούς και σχετικές εργασίες πάνω στο έργο
τους
7. Εγκυκλοπαιδικά και λεξικογραφικά έργα
8. Διάφορες χρηστικές σειρές λογοτεχνικών, ιστορικών και οικονομικών
περιοδικών
9. Σειρές Αρχείων Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, Πρακτικά
Συνελεύσεων της Βουλής, καθώς και πάσης φύσεως βοηθητικό υλικό
Επιπλέον, η ύπαρξη της σημαντικής μας συλλογής έργων τέχνης οδήγησε
στον σχηματισμό συλλογής μίας ειδικής κατηγορίας βιβλίων. Και αυτό επειδή
τα έργα νεώτερης και σύγχρονης ελληνικής τέχνης που διέθετε η Alpha
Τράπεζα Πίστεως και τα έργα χαρακτικής της Ιονικής απαιτούσαν την
ανάλογη βιβλιογραφική υποστήριξη.
Επίσης διαθέτει μία από τις σημαντικότερες συλλογές αρχαίων ελληνικών
νομισμάτων διεθνώς. Το γεγονός αυτό είναι αυτονόητο ότι προϋποθέτει μία
σημαντική συλλογή σχετικών βιβλίων. Για αυτόν τον λόγο προστίθενται στον
κατάλογο της Βιβλιοθήκης μας νομισματικές μονογραφίες, διεθνείς κατάλογοι
αρχαίων νομισμάτων, επιστημονικά περιοδικά και κατάλογοι δημοπρασιών.
Σε ξεχωριστή κατηγορία ανήκουν τα λευκώματα και οι κατάλογοι σημαντικών
εκθέσεων με κυριότερο δωρητή τον ίδιο τον Πρόεδρο της Τραπέζης.
Μία άλλη, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος κατηγορία, είναι η πλούσια συλλογή
εκδόσεων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων (σε σχήμα φύλλου) και Ευρωπαίων
περιηγητών που διέτρεξαν τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, την περίοδο από τον
17ο έως τον 19ο αιώνα.
Στις συλλογές της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνονται επίσης δέκα τίτλοι
ξενόγλωσσων περιοδικών (1960-2006), ενώ θα πρέπει να γίνει
ιδιαίτερη μνεία στις επίσημες εκδόσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
και του ΟΟΣΑ, οι οποίες, τουλάχιστον για τη δεκαετία του 1990 είναι πλήρεις.

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης μία μοναδική στην Ελλάδα, πλήρη συλλογή
ιστορικών και γεωγραφικών χαρτών, μεγάλης επιστημονικής αξίας. Πρόκειται
για ιστορικούς και γεωγραφικούς χάρτες της Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα,
εκδόσεως του Χαρτογραφικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Tübingen.
Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank στεγάζεται στο ισόγειο του Κεντρικού Κτηρίου,
στη γωνία Πεσμαζόγλου και Πανεπιστημίου. Ωστόσο, ορισμένες κατηγορίες
βιβλίων βρίσκονται σε άλλους χώρους, εξυπηρετώντας τις ανάγκες
Διευθύνσεων και Τμημάτων, όπως στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών, στο
Τμήμα Εκπαιδεύσεως και στα Τμήματα των δύο μεγάλων Συλλογών μας,
Έργων Τέχνης και Αρχαίων Νομισμάτων. Όσον αφορά τα σπάνια περιηγητικά
βιβλία και τα παλαιότυπα, αυτά φυλάσσονται στην Αίθουσα του Διοικητικού
Συμβουλίου της Τραπέζης.
Η διαχείριση πάντως των βιβλίων είναι κεντρική, μέσω του Τμήματος
Βιβλιοθήκης. Στηρίζεται, φυσικά, σε μηχανογραφημένο σύστημα
καταλογογράφησης και αναζήτησης όλων των βιβλίων, το οποίο ακολουθεί το
σύστημα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, δηλαδή η ταξινόμηση γίνεται με βάση την
αλφαβητική σειρά κατά συγγραφέα και κατά θέμα.
Η Βιβλιοθήκη σήμερα εξυπηρετεί τις ανάγκες των διαφόρων υπηρεσιών της
Τραπέζης και ταυτόχρονα είναι δανειστική για το Προσωπικό. Το
αναγνωστήριο όμως που υπάρχει είναι ανοιχτό στους ερευνητές, φοιτητές,
μαθητές, αλλά και στο ευρύ κοινό, κατά τις ώρες λειτουργίας της.
Η Τράπεζα δραστηριοποιείται ακόμα και στον τομέα των εκδόσεων, τις οποίες
διαχειρίζεται το Τμήμα Βιβλιοθήκης. Ανάμεσα σε αυτές είναι η ελληνική
έκδοση του Gustav Droysen «Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, των
Διαδόχων και Επιγόνων», σε τρία μέρη και σε μετάφραση και επιστημονικό
σχολιασμό των Ρένου, Ήρκου και Στάντη Αποστολίδη. Ιδιαίτερα σημαντική
είναι η δημοσίευση των νομισμάτων των Βασιλέων της Μακεδονίας από τη
Συλλογή μας, στην διεθνή σειρά Sylloge Nummorum Graecorum. Η τελευταία
μας έκδοση είναι το βιβλίο «Η συλλογή της Alpha Bank – Ζωγραφική,
χαρακτική, γλυπτική», το οποίο κυκλοφόρησε το 2005 με την ευκαιρία της

συμπλήρωσης των 125/165 χρόνων από την ίδρυση της Τραπέζης Πίστεως
και της Ιονικής Τράπεζας αντιστοίχως.
Τελειώνοντας, να αναφέρω ότι η Βιβλιοθήκη, σε συνεργασία με το Ιστορικό
Αρχείο μας, έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια για τη συγκρότηση εξειδικευμένης
ψηφιακής βιβλιοθήκης με σπάνιες εκδόσεις βιβλίων, οικονομικών δελτίων,
επετηρίδων, οικονομικών επιθεωρήσεων και στατιστικών που χρονολογικά
αναφέρονται κυρίως στον 20ό αιώνα.
*********
Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank, μία αξιόλογη και πλούσια βιβλιοθήκη, συνεχίζει
το έργο της με νέες προγραμματισμένες εκδόσεις, με αγορά νέων τίτλων, με
συνεχή ανανέωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και έχει πάντοτε
ανοιχτή την πόρτα της σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Σας ευχαριστώ !

