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H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε το 1930 µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Νοσοκοµείου, µε βασικό σκοπό να καταστεί πρότυπο οργανωµένης 
ιατρικής βιβλιοθήκης η οποία θα εξυπηρετεί όλες τις επιστηµονικές ανάγκες του ιατρικού 
προσωπικού του Νοσοκοµείου και θα καταστεί η καλύτερη και πλουσιότερη των Ελληνικών 
ιατρικών βιβλιοθηκών.  
 
Η Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ήταν η πρώτη ιατρική βιβλιοθήκη της Αθήνας. Αποτέλεσε 
την καλύτερη και µεγαλύτερη ιατρική βιβλιοθήκη και χρησιµοποιήθηκε ως κεντρική ιατρική 
βιβλιοθήκη από όλο τον ιατρικό κόσµο και όσους ασχολούνται µε τα βιοϊατρικά 
επαγγέλµατα. Σε αυτό συνέβαλε η οργάνωση της, το πλήθος των πηγών της, η έλλειψη 
κεντρικής ιατρικής βιβλιοθήκης, καθώς και η µέχρι πρόσφατα έλλειψη πανεπιστηµιακής 
βιβλιοθήκης και οργανωµένων ιατρικών βιβλιοθηκών στα νοσοκοµεία. 
 
Για την οργάνωση της διατέθηκαν το 1930 250.000 δρχ. περίπου, για την προµήθεια 
περιοδικών και συγγραµµάτων Γαλλικής γλώσσας. Το 1931 διατίθενται πάνω από 400.000 
δρχ. για προµήθεια περιοδικών και συγγραµµάτων Γερµανικής, Γαλλικής και Αγγλικής 
γλώσσας. Η Βιβλιοθήκη στο τέλος του 1931 περιλάµβανε πάνω από 1.750 τόµους. 
 
Στις αρχές του 1967 αποφασίστηκε από τη διοίκηση υπό τον Θ. ∆οξιάδη η αναδιοργάνωση 
της Βιβλιοθήκης σύµφωνα µε διεθνή βιβλιοθηκονοµικά πρότυπα και κανόνες για να 
εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Νοσοκοµείου και των χρηστών της. 
 
Από την ίδρυσή της στεγάστηκε σε διάφορους χώρους του Νοσοκοµείου. Το 1977 
αποφασίστηκε η κατεδάφιση του κτηρίου όπου στεγαζόταν τα τελευταία χρόνια, 
προκειµένου να κτιστεί στη θέση του η νέα πτέρυγα "Πατέρα" του Νοσοκοµείου. Η 
Βιβλιοθήκη µεταφέρθηκε σ’ ένα διαµέρισµα 250 τµ. στην οδό Πατριάρχου Ιωακείµ 7, όπου 
παρέµεινε µέχρι το τέλος του 1990, οπότε µεταφέρθηκε στο σηµερινό της χώρο εντός του 
Νοσοκοµείου. Η µεταφορά της Βιβλιοθήκης εκτός Νοσοκοµείου είχε ως αποτέλεσµα τον 
περιορισµό του υλικού της, το οποίο το 1977 είχε φθάσει στους 25.000 περίπου τόµους. 
Το παλαιότερο υλικό, κυρίως περιοδικά, συσκευάσθηκε και µεταφέρθηκε σε άλλο κτήριο 
χωρίς δυνατότητα χρήσης του. Αυτή η διαδικασία απόσυρσης περιοδικών συνεχίστηκε, 
οπότε παρουσιαζόταν πρόβληµα χώρου, µε αποτέλεσµα ένα µεγάλο µέρος της συλλογής 
των παλαιότερων τόµων περιοδικών τρεχόντων και κλειστών σειρών να βρίσκεται εκτός 
Βιβλιοθήκης και να µη χρησιµοποιείται. 
 
Από το 1991 στεγάζεται σ’ ένα χώρο 500 τµ. στο 2ο όροφο του παλαιού κτηρίου του 
Νοσοκοµείου. 
 
Η Βιβλιοθήκη στη διάρκεια των χρόνων της λειτουργίας της φροντίζει να εξελίσσεται 
σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα που προκύπτουν από την ανάπτυξη της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και την επιρροή της στη λειτουργία των βιβλιοθηκών και να προσαρµόζει 
τους στόχους της, για την κάλυψη των αναγκών της επιστηµονικής κοινότητας. 
 
Ο σκοπός της λειτουργίας της είναι να προάγει τους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και 
κλινικούς σκοπούς του Νοσοκοµείου µε: 
• την πρόσβαση που παρέχει σε βιοϊατρικές πηγές πληροφόρησης όλων των σύγχρονων 

τύπων, 
• την εκπαίδευση των χρηστών στις αρχές και στις τεχνικές της οργάνωσης και 

αναζήτησης πληροφοριών, 
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• την παροχή υπηρεσιών και µέσων για την αποτελεσµατική χρήση της πληροφορίας 
καθώς και του κατάλληλου περιβάλλοντος για µελέτη. 

 
Χρήστες της Βιβλιοθήκης είναι το προσωπικό του Ευαγγελισµού, καθώς και το ιατρικό, 
νοσηλευτικό και επιστηµονικό δυναµικό όλων των νοσηλευτικών ιδρυµάτων, ΑΕΙ, ΤΕΙ, 
ερευνητικών κέντρων, φαρµακευτικών εταιρειών, καθώς και σπουδαστές των 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. 
 
Συλλογή της Βιβλιοθήκης 
 
Η συλλογή της καλύπτει τους θεµατικούς τοµείς των Bιοϊατρικών επιστηµών µε ιδιαίτερη 
έµφαση στην Ιατρική. 
Το υλικό που διαθέτει σήµερα η Βιβλιοθήκη περιλαµβάνει: 

• 625 τίτλους ελληνικών και ξενόγλωσσων περιοδικών από τους οποίους 
355 τρέχουσες συνδροµές, 
395 τίτλους σε ηλεκτρονική µορφή µέσω Internet, 
15.000 τόµους περιοδικών τελευταίων ετών από το 1992 κατά περίπτωση 

• 3.000 τόµους βιβλίων, 
• συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων σε CD-ROM και µέσω Internet, 
• διατριβές, βιβλιογραφικούς οδηγούς, πληροφοριακούς οδηγούς και ενηµερωτικά 

φυλλάδια, 
• βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων σε CD-RΟΜ και online µορφή και βάσεις 

πλήρους κειµένου ηλεκτρονικών περιοδικών. 
• καθώς και µικρό αριθµό πολύτιµων παλαιών εκδόσεων που βρέθηκαν κατά την 

αναδιοργάνωση της Βιβλιοθήκης το 1967. Τα βιβλία αυτά βρίσκονται στον 
ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης και χαρακτηρίζονται ως παλαιά συλλογή. 

 
Συλλογή παλαιότερων χρόνων 
 
Η Βιβλιοθήκη από το 1977, λόγω έλλειψης χώρου, αποσύρει το υλικό παλαιότερων ετών. 
Το υλικό αυτό αποθηκεύεται σε κιβώτια, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα χρήσης του (µικρός 
αριθµός έχει µικροφωτογραφηθεί και υπάρχει σε slides). 
 
Η συλλογή περιλαµβάνει υλικό από πολύ παλιά (1886 µέχρι το 1991). Αποτελείται από 
σειρές περιοδικών (ορισµένες από αυτές είναι µοναδικές στην Ελλάδα), παλαιά βιβλία και 
διατριβές. Η αποθηκευµένη συλλογή µεταφέρθηκε το 2004 στην Παιανία σε αποθήκες που 
µίσθωσε το Νοσοκοµείο, ανοίχτηκε και τοποθετήθηκε σε ράφια, χωρίς όµως να διατίθεται 
σε χρήση. Μεγάλος αριθµός διατριβών τις οποίες η βιβλιοθήκη συγκέντρωνε από όλα τα 
ελληνικά πανεπιστήµια προσφέρθηκαν στη Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ για να συµπληρώσουν το 
αρχείο των διδακτορικών διατριβών που διαθέτει. 
 
Εµπλουτισµός συλλογής 
 
Ο εµπλουτισµός της Βιβλιοθήκης έχει ως στόχο να καλύπτει θεµατικά όλες τις ειδικότητες 
του Νοσοκοµείου µε έµφαση στην κλινική ιατρική. Ο εµπλουτισµός της Βιβλιοθήκης γίνεται 
κυρίως µε αγορές περιοδικών, βιβλίων, βάσεων δεδοµένων κ.λπ. που προκύπτουν από 
προτάσεις των χρηστών της και κυρίως του προσωπικού του Νοσοκοµείου. 
 
Το προσωπικό του Νοσοκοµείου µπορεί να υποβάλει προτάσεις για την αγορά υλικού. Οι 
προτάσεις αξιολογούνται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης. Οι προτάσεις υποβάλλονται σε 
ειδικά έντυπα παραγγελίας υλικού, τα οποία διατίθενται από τη Βιβλιοθήκη και µέσω της 
ιστοσελίδας της. 
 

 2



∆ωρεές υλικού γίνονται αποδεκτές, εφόσον καλύπτουν τη θεµατολογία της Βιβλιοθήκης 
και ανταποκρίνονται στο σκοπό της. 
 
Επεξεργασία υλικού 
 
Η συλλογή της Βιβλιοθήκης είναι ταξινοµηµένη σύµφωνα µε το ταξινοµικό σύστηµα της 
N.L.M. (National Library of Medicine classification scheme). Για τη θεµατική ευρετηρίαση 
της συλλογής χρησιµοποιούνται οι ιατρικές θεµατικές επικεφαλίδες (Medical Subject 
Headings) της N.L.M. Η καταλογογράφηση του υλικού γίνεται σύµφωνα µε τους 
Αγγλοαµερικανικούς κανόνες (Anglo-American cataloguing rules) καταλογογράφησης. 
 
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει το βιβλιοθηκονοµικό σύστηµα Advance της GEAC για την 
αυτοµατοποίηση των λειτουργιών της. 
 
Εξυπηρέτηση αναγνωστών 
 
Η Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού είναι ειδική-ερευνητική βιβλιοθήκη ανοιχτής πρόσβασης. 
Το υλικό της Βιβλιοθήκης δεν δανείζεται. Η χρήση και η πρόσβαση στο υλικό της είναι 
ελεύθερη στους χρήστες της για επιτόπια µελέτη και φωτοτύπηση από τα φωτοτυπικά 
µηχανήµατα της Βιβλιοθήκης. Εξυπηρέτηση σε αιτήµατα χρηστών γίνεται και µέσω 
τηλεφώνου, fax και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Επίσης ανταποκρίνεται σε αιτήµατα 
αποστολής άρθρων σε νοσοκοµειακές βιβλιοθήκες της Αθήνας και της επαρχίας που δεν 
συµµετέχουν στο δίκτυο διαδανεισµού, καθώς και αιτήµατα χρηστών από την επαρχία. 
 
Προσωπικό 
 
Το προσωπικό της Bιβλιοθήκης ανέρχεται σε 1 Βιβλιοθηκονόµο ΠΕ µε µεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών, 3 βιβλιοθηκονόµους ΤΕΙ, 1 διοικητικό υπάλληλο και 1 κλητήρα. 
 
Υπηρεσίες 
 
Κατάλογος Βιβλιοθήκης 
 
Στον ηλεκτρονικό κατάλογο καταχωρούνται τα βιβλιογραφικά στοιχεία του υλικού της 
βιβλιοθήκης: περιοδικά, βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό καθώς και τα άρθρα από το 
περιοδικό «Νοσοκοµειακά Χρονικά» που εκδίδει η Επιστηµονική Ένωση του Νοσοκοµείου. 
Τα στοιχεία του υλικού της είναι αναζητήσιµα από τον κατάλογο, ο οποίος είναι 
προσβάσιµος από το Internet µέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης στον ιστότοπο του 
Ευαγγελισµού. ∆ιατίθεται επίσης έντυπος αλφαβητικός και θεµατικός κατάλογος 
περιοδικών. 
 
Βάσεις δεδοµένων και ηλεκτρονικά περιοδικά 
 
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων (Medline, Wos, Scopus, CINAHLl,) 
και ηλεκτρονικά περιοδικά πλήρους κειµένου. Η πρόσβαση σε όλους τους χρήστες 
παρέχεται από το τοπικό δίκτυο της Βιβλιοθήκης. Στα µέλη του Νοσοκοµείου παρέχεται η 
δυνατότητα πρόσβασης σε ορισµένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες µέσω του δικτύου του 
Νοσοκοµείου και µε τη χρήση κωδικού. 
 
Ηλεκτρονικό αναγνωστήριο και πρόσβαση στο Internet 
 
Η βιβλιοθήκη διαθέτει τοπικό δίκτυο µε 12 σταθµούς εργασίας και πρόσβαση στο Internet.  
Η πρόσβαση στο Internet µέσω µισθωµένης γραµµής διατέθηκε το 1999 από το 
Πανεπιστήµιο Αθηνών µέσω της πανεπιστηµιακής κλινικής ΜΕΘ του Ευαγγελισµού, κατόπιν 
αιτήµατος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης στην Επιστηµονική Επιτροπή του Ευαγγελισµού. Οι 
έξι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του δικτύου διατίθενται στους χρήστες για ελεύθερη 
πλοήγηση στο Internet µε σκοπό την πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης (βάσεις 
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δεδοµένων, ηλεκτρονικά περιοδικά, κατάλογος Βιβλιοθήκης) που διαθέτει η Βιβλιοθήκη, 
καθώς και σε επιλεγµένες πηγές, αποκλειστικά για ερευνητικούς και επιστηµονικούς 
σκοπούς. Η χρήση του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου γίνεται σύµφωνα µε τον κανονισµό 
λειτουργίας του. 
 
Η παρουσία της βιβλιοθήκης στο Internet γίνεται µέσω του ιστοτόπου του Ευαγγελισµού 
(http://www.evaggelismos-hosp.gr). Καταβλήθηκε προσπάθεια οι ιστοσελίδες της 
Bιβλιοθήκης να αποτελούν ένα δυναµικό εργαλείο πλοήγησης στις βιοϊατρικές πηγές 
πληροφόρησης. Στις ιστοσελίδες της παρέχονται πληροφορίες για όλες τις υπηρεσίες και 
τις συλλογές της. ∆ίνεται πρόσβαση στους καταλόγους της και συγκεντρώνονται πηγές 
απαραίτητες για την πληροφόρηση των χρηστών στις αναζητήσεις τους εκτός Bιβλιοθήκης. 
Επίσης παρέχεται οδηγός µε επιλεγµένες διευθύνσεις σε διάφορες χρήσιµες ιστοσελίδες, 
θεµατικούς καταλόγους και αξιολογηµένες θεµατικές πύλες βιοϊατρικού περιεχοµένου 
καθώς και κατάλογος ηλεκτρονικών βιβλίων κατά θέµα που διατίθενται δωρεάν στο 
Internet. 
 
∆ιαδανεισµός 
 
Η Βιβλιοθήκη συµµετέχει στο Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών των Επιστηµονικών 
Βιβλιοθηκών και στο ∆ίκτυο ∆ιαδανεισµού (Ε∆ΕΤΒ) του ΕΚΤ για την ανταλλαγή άρθρων 
µεταξύ των επιστηµονικών βιβλιοθηκών. Άρθρα από περιοδικά που δεν διαθέτει η 
Βιβλιοθήκη, παραγγέλλονται µέσω δικτύου σε άλλες βιβλιοθήκες. Αντίστοιχα η Βιβλιοθήκη 
εξυπηρετεί αιτήµατα άλλων βιβλιοθηκών προς αυτήν. 
 
Αποτελεί δεύτερο κατά σειρά προµηθευτή του δικτύου διαδανεισµού µετά τη βιβλιοθήκη 
του ΕΙΕ. Για την ικανοποίηση αιτηµάτων από υλικό που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, 
συνεργάζεται µε το τµήµα διαδανεισµού του ΕΙΕ. 
 
Φωτοτυπίες-Εκτυπώσεις 
 
Στο χώρο της Βιβλιοθήκης λειτουργούν δύο φωτοτυπικά µηχανήµατα και παρέχεται η 
δυνατότητα αναπαραγωγής φωτοαντιγράφων µε χρήση µαγνητικής κάρτας, την οποία 
προµηθεύονται οι χρήστες από τη Βιβλιοθήκη. Ταυτόχρονα προσφέρεται η δυνατότητα 
παραγγελίας φωτοαντιγράφων µε τη συµπλήρωση αίτησης του ενδιαφερόµενου. Η 
Βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης δύο εκτυπωτές για εκτυπώσεις υλικού µέσω ηλεκτρονικών 
υπολογιστών µε χρήση µαγνητικής κάρτας. Οι φωτοτυπίες και οι εκτυπώσεις χρεώνονται. 
 
Αναζήτηση Βιβλιογραφίας 
 
Σε όλους τους χρήστες της Βιβλιοθήκης παρέχεται η δυνατότητα αίτησης αναζήτησης 
βιβλιογραφίας από τις βάσεις δεδοµένων που διαθέτει η Βιβλιοθήκη. Η υπηρεσία αυτή 
παρέχεται κατόπιν συµπλήρωσης αίτησης, όπου αναγράφεται επακριβώς το θέµα της 
αναζήτησης. Ο χρήστης επιβαρύνεται µόνο το κόστος των εκτυπώσεων που θα 
προκύψουν από την έρευνα. 
 
Εκπαίδευση χρηστών 
 
Η Βιβλιοθήκη διοργανώνει εισαγωγικές παρουσιάσεις στις υπηρεσίες της για το προσωπικό 
του Νοσοκοµείου (ιατρικό, νοσηλευτικό) και σεµινάρια για εκπαίδευση στη χρήση των 
βάσεων δεδοµένων, των ηλεκτρονικών περιοδικών, του αυτοµατοποιηµένου καταλόγου 
της Βιβλιοθήκης (O.P.A.C), της αναζήτησης στο Internet. Η εκπαίδευση οργανώνεται σε 
µικρές οµάδες ατόµων ή µεµονωµένα, κατόπιν συνεννόησης µε το προσωπικό της 
Βιβλιοθήκης. 
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Ωράριο λειτουργίας 
 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εντός και εκτός Νοσοκοµείου χρηστών της, η 
Βιβλιοθήκη λειτουργεί κατά το  χειµερινό ωράριο (15/10-15/5) καθηµερινά από ∆ευτέρα 
έως Πέµπτη 09-00-18.45 και Παρασκευή 09.00-14.15 και κατά το θερινό ωράριο (16/5- 
14/10) εκτός Ιουλίου και Αυγούστου ∆ευτέρα και Πέµπτη 09.00-18.45 και Τρίτη, Τετάρτη, 
Παρασκευή 09.00-14.15. 
Τον Ιούλιο και Αύγουστο ∆ευτέρα έως Παρασκευή από 09.00-14.15. 
 
Οι ώρες λειτουργίας µπορεί να µεταβάλονται κατά την περίοδο αργιών και διακοπών. 
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