Η ιστορία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών

Η

Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
ιδρύθηκε το 1908 επί Δημάρχου
Δημ.Βότση, στεγάστηκε στο δι
δακτήριο που υπήρχε επί των οδών
Γούναρη - Καραϊσκάκη & εγκαινιά
στηκε στις 28 Ιουνίου 1910, με κεν
τρικό ομιλητή τον ιστορικό Σπυρίδω
να Λάμπρου.
Το επόμενο λοιπόν καλοκαίρι κλείνουν
100 χρόνια από τα εγκαίνια της Δη
μοτικής Βιβλιοθήκης.
Το 1947 επί δημαρχίας Ζαφειρόπουλου, εγαινιάστηκε η μεταπολεμι
κή Βιβλιοθήκη με 18.200 τόμους.
Στο μεταξύ πλουτίστηκε με τις δω
ρεές αξιόλογων βιβλιοθηκών όπως
των: ΔΓούναρη, Δ.Βουρλούμη, Δ. Μά
ξιμου, κ.ά.
Τον Ιούλιο του 1955 η Βιβλιοθήκη
μεταφέρθηκε στο σημερινό κτίριο (
Μαιζώνος 110) που είχε θεμελιώσει ο
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Δήμαρχος I. Βλάχος το 1933 & απο
περατώθηκε επί Δημάρχου Β. Ρούφου. Στις 20 Μαίου 1957 έγιναν τα εγ
καίνια της σημερινής Βιβλιοθήκης.
Η Δημοτ. Βιβλιοθήκη διαθέτει πά
νω από 160.000 τόμους βιβλίων, πε

ριοδικών, πατραϊκού τύπου & ΦΕΚ.
Μεγάλο μέρος της συλλογής προ
έρχεται από δωρεές συμπολιτών που
είχαν διατελέσει πρωθυπουργοί (Δ.
Γούναρης, Δ.Μάξιμος, Α. Μιχαλακόπουλος, Π. Κανελόπουλος, κ.ά) αλλά
& από αγορές που ανέρχονται στους
2.500 - 3.000 τόμους βιβλίων ετησίως.
Τελευταία φιλοξενεί & τα πολιτικοοι
κονομικά κυρίως βιβλία του Γιάννη Διακογιάννη.
Διαθέτει επίσης ικανό αριθμό πο
λύτιμων & σπάνιων βιβλίων από το
1552 & μετά, προσωπικά αρχεία ση
μαινόντων συμπολιτών μας (Στ. Θω
μόπουλου, Κ. Τριαντάφυλλου), ιστο
ρικά
έγγραφα,
γκραβούρες,
φωτογραφικό υλικό, πίνακες ζωγρα
φικής, χαρακτικά, γλυπτά.
Το υλικό της Βιβλιοθήκης είναι τα
ξινομημένο σύμφωνα με το δεκαδικό

σύστημα καταλογογράφησης DEWEY.
Για την εισαγωγή & αναζήτηση του
υλικού μέσω Η/Υ χρησιμοποιείται το
σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών
ΑΒΕΚΤ 5.5 του Εθνικού Κέντρου Τεκ
μηρίωσης & επίσης λειτουργεί σύ
στημα BRAILLE για την ανάγνωση τυ
φλών. Τα τελευταία
χρόνια
εγκαταστάθηκαν πανοραμικός ανελ
κυστήρας, ειδικό εσωτερικό w.c. & συ
στήματα νέων τεχνολογιών με εξο
πλισμό για χρήστες Α.Μ.Ε.Α. ώστε η
προσβασιμότητα να είναι πλήρης &
εύκολη.
Το 2006 η Δημοτ. Βιβλιοθήκη προ
χώρησε στην έκδοση δύο σημαντικών
βιβλίων για την ιστορία της πόλης. Το
πρώτο βιβλίο με τον τίτλο: «Το λιμάνι
της Πάτρας στο γύρισμα του 19ου αι
ώνα» με βάση τα αρχεία Μανιάκ, σε
συνεργασία με το Περιφερειακό Τα

μείο Ανάπτυξης Δυτ. Ελλάδος & το
δεύτερο: «Η Πατραϊκή Δημαρχία στον
19ο αιώνα μέσα από τα πρακτικά του
Δημοτικού Συμβουλίου».
Τα έτη 2007 & 2008 εξέδωσε τα βι
βλία: «Η Πατραϊκή Δημαρχία στο Α'
τέταρτο του 20ου αιώνα (1900-1925)
& στο Β' τέταρτο του 20ου αιώνα(
1926 - 1951 )μέσα από τα πρακτικά
του Δημοτικού Συμβουλίου».
Τη χειμερινή περίοδο, κάθε Δευ

τέρα απόγευμα (19.30 - 20.30) διορ
γανώνονται σε συνεργασία με την Εται
ρία Λογοτεχνών Ν.Δ. Ελλάδος, φιλο
λογικά βραδινά στο Αναγνωστήριο της
Βιβλιοθήκης. Εκτός του κτιρίου της
Κεντρικής Δημοτ.Βιβλιοθήκης (Μαιζώνος 110), λειτουργούν: Δανειστικό
Τμή- μα στη Φώκαιας 26 & δύο Πα
ραρτήματα δανειστικά στο Αρκτικό &
στο Νότιο Δημοτ. διαμέρισμα.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών εν
κατακλείδι, δεν είναι μόνο μια κιβωτός
γνώσης αλλά & ένα ζωντανό κύτταρο
στη ζωή της πόλης, που έχουμε υπο
χρέωση να διαφυλάττουμε & να ενι
σχύουμε διαρκώς.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ.
Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΠΑΤΡΩΝ
ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
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