ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Βιβλιοθήκη "Δημήτρης & Αλίκη Περρωτή"
Αμερικανική

Γεωργική

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή ιδρύθηκε τον 1904
από τον Αμερικανό ιεραπόστολο Dr. John Henry
House, η προσωπική συλλογή του οποίου απετέλεσε
το 1908 την πρώτη Βιβλιοθήκη της Σχολής και στεγάστηκε στο κτίριο James Hall.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Βιβλιοθήκη φιλοξενήθηκε σε διάφορους χώρους μέσα στο αγρόκτημα

Σχολή

Θεσσαλονίκης

Αποστολή:
βιβλιοθήκης "Δημήτρης & Αλίκη
Περρωτή" είναι να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και
πληροφόρηση από σύγχρονες πηγές, προκειμένου να
υποστηριχτούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα της
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.
,
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της Σχολής μέχρι και το 1986 που εγκαταστάθηκε
στον 'Παρθενώνα' της Σχολής, το κτίριο Princeton
Hall. Με την ολοκλήρωση, το 2001, ενός σημαντικού
έργου επισκευής και ανακαίνισης του χώρου το
οποίο υλοποιήθηκε χάρη στη δωρεά της κυρίας Αλίκη: Περρωτή, η Βιβλιοθήκη ονομάστηκε Βιβλιοθήκη
'Δημήτρης & Αλίκη Περρωτή' για να τιμηθεί η γενναιοδωρία των δωρητών.
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τοτητα χρήσης 60 τερματικών υπολογιστών η τεχνική
υποστήριξη των οποίων γίνεται, από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Α.Γ.Σ.
Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης αποτελείται από 4
άτομα: Τρεις βιβλιοθηκονόμους, μία εκ των οποίων
διαθέτει πτυχίο M.Sc. in Library Science και μία
3οηθό Βιβλιοθήκης.
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Δεδομένου ότι η Βιβλιοθήκη αποτελεί την κυρία πηγή
πληροφόρησης στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, πρωταρχικ ό τι
? 1ζ ο ό λ ^ ε ί ν α ι ν α εξυπηρετεί τους χρήστες της:
* Μα&φές, σπουδαστές, και προσωπικό του Δευτεροβάθμιου Προγράμματος.
* Μα^τέ^
<™υδαστές, προσωπικό του Κολεγίου
Γεωργικών Σπουδών "Δημήτρης Περρωτής".
· Το διοικητικό
προσωπικό
και τους? συμμετέχοντες
ι
*
rr Λ Ϊ
στα ποογράμματα
που διοργανώνει
το rτμήμα της
ν ίν f
tf
ra Δια
*
"
Βίου Μάθηση:, το οποίο περί/λαμβάνει
και το Europe
κ
rr
r
• "
Direct (Κέντρο
Ευρωπαϊκής Πληροφόοησης), που
ν
'
φιλοξενείται
(που:
χώρου:
τη:
Σχολής
και
λειτουογεί
Τ
υπό την αιγίδα τη: Ευρωπαϊκής Επιτροπή:.
,
· Το ευρύτερο κοινό.
-υλλογες της Βιβλιοθήκης
Οι τρέχουσες συλλογές περιλαμβάνουν ένα ευρΰ
φάσμα πηγών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην
Αγγλική και Ελληνική γλώσσα, με ιδιαίτερη έμφαση
στις γεωργικές επιστήμες.
Επιπροσθέτως η Βιβλιοθήκη διαθέτει συλλογή σπά-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

νιων βιβλίων καθώς και αρχειακό υλικό που αφορά
στην ιστορική διαδρομή της Αμερικανικής Γεωργικής
Σχολής από της ιδρύσειός της. Αξίζει να σημειωθεί
πως από τον Ιανουάριο 2007 ξεκίνησε και θα βρίακεταισε εξέλιξη μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2007, ένα πρό
γραμμα διαχείρισης των Αρχείων της Σχολής, το
οποίο επιτελείται χάρη οτην ευγενική επιστημονική
συνδρομή της κας. Nancy Birk, αρχειονόμου, εφόρου
αρχείων και ομότιμης καθηγήτριας του πανεπιστη
μίου Kent State University των Η.Π.Α. STOYOC του

υλικού, η πληροφόρηση από τις κατάλληλες πηγές
όπιυς λεξικά, οδηγοί, εγχειρίδια, η βιβλιογραφική και
πληροφοριακή υποστήριξη του Κέντρου Ευρωπαϊκής
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Πληροφόρησης, η βιβλιογραφική καθοδήγηση <ττη
συγγραφή εργασιών, η χρήση φωτοαντιγραφικών μη
χανημάτων και εκτυποπών, καθώς και η χρήση οπτι
κοακουστικών μέσων.
Επίσης, στη διάθεση των χρηστών, υπάρχουν εξήντα
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ηλεκτρονικοί υπολογιστές με συνεχή σύνδεση στο

προγράμματος είναι η ταςινομηση και επαρκής "ψη
φιοποίηση των Αρχείων, ώστε να έχουν πρόσβαση σ
αυτά οι ενδιαφερόμενοι ιστορικοί και ερευνητές της
Θεσσαλονίκης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των
Βαλκανίων.

internet, όπως και δυνατότητα δεκαπέντε ασύρματων
συνδέσεων internet για φορητούς υπολογιστές. Η δε
τεχνική υποστήριξη τόσο του ηλεκτρονικού εξοπλι

Πολιτική Δανεισμού

θήκης, παρέχεται από το τμήμα Ηλεκτρονικών

Το προσωπικό της Αμερικανικής Γεωργικής Σχο
λής, οι καθηγητές και μαθητές του Λυκείου και του
Κολεγίου, οι κάτοικοι, καθώς και οι απόφοιτοι των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΑΓΣ, δικαιούνται
να δανεισθούν υλικό της Βιβλιοθήκης. Οι επισκέπτες
δεν έχουν δικαίωμα δανεισμού, αλλά παρακαλούνται
να απευθύνονται στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης
σχετικά με άλλα προνόμια εξυπηρέτησης.
Η πολιτική δανεισμού έχει ως εξής:
• Συλλογή Πληροφοριακού Υλικού (REF): Τα βι
βλία της συλλογής αυτής δεν δανείζονται. Παραμέ
νουν στη Βιβλιοθήκη και χρησιμοποιούνται μόνο

Υπολογιστών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

σμού όσο και των ηλεκτρονικών πηγών της Βιβλιο

Επιπροσθέτως, από τον Σεπτέμβριο του 2007, η Βι
βλιοθήκη "Δημήτρης και Αλίκη Περρωτή", το προ
σωπικό του Κολεγίου Γεωργικών Σπουδών
"Δημήτρης Περρωτής", το διοικητικό προσωπικό,
καθώς και οι μαθητές μας θα έχουν την δυνατότατα
άμεσης σύνδεσης με τις ηλεκτρονικές πηγές του
University of Wales Institute, Cardiff, U.K
Ωράριο Λειτουργίας
Κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους:

μέσα στον χώρο της.
• Δανειστική Συλλογή: Τα βιβ/ια της συλλογής αυτής
δανείζονται για δύο εβδομάδες. Οι ανανεώσεις εξαρ
τώνται από την έγκαιρη επιστροφή του υλικού και
από το εάν έχει γίνει κράτηση από άλλο χρήστη,
• Συλλογή Κρατημένων Βιβλίων: Για τα βιβλία αυτά
ισχύουν ειδικοί όροι και παρακαλείσθε να απευθύνε
στε στο Γραφείο Δανεισμού.
• Περιοδικά: Το πιο πρόσφατο τεύχος που έχει πα
ραληφθεί χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο χώρο
της Βιβλιοθήκης, ενώ τα προηγούμενα τεύχη δανείζο
νται για μία εβδομάδα.

Δευτέρα - Πέμπτη 07:30 - 22:00

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Η Βιβλιοθήκη 'Δημήτρης & Αλίκη Περρωτή' εξυπηρε/
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τει της πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών της μέσω
έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης.
Ανάμεσα στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης της Βιβλιο
θήκης συμπεριλαμβάνεται ο δανεισμός του έντυπου

Παρασκευή 07:30 -17:00
Κυριακή 17:00-22:00
Η Βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή στις εθνικές εορτές και
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επετείους ενω το ωράριο αλλάζει τους θερινούς μήνες
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ.: 2310 492 880
Fax: 2310 492 888
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http:,vvwvv.afs.edu.gr/Library
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Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή
Βιβλιοθήκη "Δημήτρης & Αλίκη Περρωτή"
Τ.Θ. 23, Καλαμαριά
551 02 Θεσσαλονίκη

