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H Βιβλιοκικθ του Πανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου «Αττικόν» λειτουργεί από το 

2003 και ζχει ςτόχο τθσ τθν κάλυψθ των επιςτθμονικϊν και εκπαιδευτικϊν αναγκϊν του 

Ιατρικοφ, Νοςθλευτικοφ, Διοικθτικοφ και λοιποφ προςωπικοφ του Νοςοκομείου, κακϊσ και 

όλων όςων ενδιαφζρονται για πλθροφορίεσ ςχετικζσ με Θζματα Υγείασ όπωσ φοιτθτζσ, 

ςπουδαςτζσ κ. ά. Για το λόγο αυτό, θ Βιβλιοκικθ ζχει αναπτφξει μια ςυλλογι με 

επιςτθμονικά βιβλία και περιοδικά, τα οποία χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά από το 

προςωπικό του Νοςοκομείου και τουσ φοιτθτζσ. 

 

Πζρα από τθν επίτευξθ των μζχρι τϊρα ςτόχων τθσ, θ Βιβλιοκικθ επιδιϊκει να ςυμβάλει 

ςτθν ευρφτερθ πνευματικι καλλιζργεια, πολιτιςτικι επιμόρφωςθ και ψυχαγωγία των ιδθ 

υπαρχόντων χρθςτϊν τθσ (προςωπικό του νοςοκομείου), αλλά και των αςκενϊν και των 

ςυνοδϊν αυτϊν (κοινό που ωσ ςιμερα δεν χρθςιμοποιεί τθ Βιβλιοκικθ). Ιδιαίτερα για τουσ 

αςκενείσ, θ φπαρξθ βιβλιοκικθσ τθν οποία μποροφν να χρθςιμοποιιςουν, κατά τθ διάρκεια 

τθσ νοςθλείασ τουσ, μζςα ςτο χϊρο του νοςοκομείου είναι πολφ ςθμαντικι, διότι 

βρίςκονται καταρχιν ςε δφςκολθ ςωματικι και ψυχολογικι κατάςταςθ, αλλά και 

αδυνατοφν να απομακρυνκοφν από τον περιοριςμζνο χϊρο του νοςοκομείου. Κατά 

δεφτερο λόγο οι δυνατότθτεσ ψυχαγωγίασ είναι ελάχιςτεσ. 

 

Για το λόγο αυτό, το Σεπτζμβριο του 2011 αποφαςίςαμε να εφαρμόςουμε κάποιεσ 

καινοτόμεσ δράςεισ ςτθ Βιβλιοκικθ μασ και να επεκτακοφμε πζρα από τα “ςτενά” όρια τθσ 

ειδικισ ιατρικισ-νοςοκομειακισ βιβλιοκικθσ. Η επζκταςθ αυτι ςτοχεφει ςτθ διεφρυνςθ και 

ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων από τθ βιβλιοκικθ υπθρεςιϊν.  Ακολοφκωσ 

ηθτιςαμε ζγκριςθ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου μασ  για τθν εφαρμογι 

των παρακάτω πρωτοποριακϊν (για νοςοκομειακι βιβλιοκικθ) δράςεων: 
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1. Δθμιουργία μιασ νζασ ςυλλογισ, θ οποία κα είναι δανειςτικι για τουσ αςκενείσ, 

τουσ ςυνοδοφσ, αλλά και το προςωπικό του νοςοκομείου. Η νζα ςυλλογι κα 

περιλαμβάνει βιβλία γενικοφ ενδιαφζροντοσ, ποικίλθσ φλθσ, λογοτεχνικά, ακόμα 

και παραμφκια για τουσ αςκενείσ τθσ Παιδιατρικισ. 

2. Οργάνωςθ εκδθλϊςεων ψυχαγωγικοφ και πολιτιςτικοφ χαρακτιρα όπωσ 

απογεφματα ανάγνωςθσ παραμυκιϊν, κεατρικά δρϊμενα, κουκλοκζατρο, βραδιζσ 

λογοτεχνίασ και ποίθςθσ και άλλα.  

3. Συνεργαςία με το Εκνικό Κζντρο Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ) που κα μασ δϊςει τθ δυνατότθτα 

να φιλοξενοφμε εκκζςεισ αφιερωμζνεσ ςε ςπουδαίουσ Ζλλθνεσ λογοτζχνεσ και να 

γίνουμε ςθμείο διακίνθςθσ ενθμερωτικοφ υλικοφ των δράςεων του Ε.ΚΕ.ΒΙ. 

 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου μασ, μελζτθςε τισ πρωτοβουλίεσ τθσ 

Βιβλιοκικθσ και αποφάςιςε να ενκαρρφνει και να  υποςτθρίξει ανάλογεσ δράςεισ. Το 

επόμενο βιμα, μετά τθν εξαςφάλιςθ των απαραίτθτων εγκρίςεων, ιταν θ διαδικαςία με 

τθν οποία κα μποροφςαν να εφαρμοςτοφν οι ςτόχοι, δεδομζνου ότι ζπρεπε να γίνει 

προςπάκεια, ϊςτε να μθν επιβαρυνκεί ςθμαντικά ο προχπολογιςμόσ του νοςοκομείου. 

 

Η πρϊτθ επαφι που είχαμε ιταν θ θλεκτρονικι επικοινωνία με το Εκνικό Κζντρο Βιβλίου, 

το οποίο ταχφτατα ανταποκρίκθκε και με μεγάλθ μασ χαρά δεχτικαμε μια ςθμαντικι 

δωρεά βιβλίων για τθ δανειςτικι ςυλλογι αςκενϊν και ςυνοδϊν, κακϊσ επίςθσ και 

προτάςεισ ςυνεργαςίασ ςε πολιτιςτικά κζματα. Άμεςθ υπιρξε και θ ανταπόκριςθ των 

ςυναδζλφων βιβλιοκθκονόμων των δθμοτικϊν βιβλιοκθκϊν τθσ περιοχισ, που 

προςζφεραν εξίςου ςθμαντικό αρικμό βιβλίων. 

 

Η επόμενθ κίνθςθ τθσ Βιβλιοκικθσ ιταν θ επικοινωνία με εκδοτικοφσ οίκουσ, τθν Εταιρεία 

Μακεδονικϊν Σπουδϊν, τθ μθ κερδοςκοπικι εταιρεία «Καλειδοςκόπιο», τθ Βιβλιοκικθ τθσ 

Ακαδθμίασ Ακθνϊν κ.ά. Επίςθσ, παροτρφναμε και το ίδιο το προςωπικό του νοςοκομείου 

να δωρίςει επιςτθμονικά ςυγγράμματα, αλλά και βιβλία ποικίλθσ φλθσ που κα μποροφςαν 

να ενταχκοφν ςτθ δανειςτικι ςυλλογι για τουσ αςκενείσ και τουσ ςυνοδοφσ τουσ. 

 

Οι παραπάνω προςπάκειεσ είχαν αποτζλεςμα να ςυγκεντρωκοφν περίπου χίλια βιβλία ςε 

χρονικό διάςτθμα τριϊν μθνϊν, ζτςι ϊςτε να μπορζςουμε να υλοποιιςουμε  τθ δθμιουργία 

τθσ δανειςτικισ ςυλλογισ αςκενϊν και ςυνοδϊν, ςφμφωνα με τουσ προκακοριςμζνουσ 
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ςτόχουσ. Αυτι τθ ςτιγμι, θ βιβλιοκικθ βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ βιβλιοκθκονομικισ 

επεξεργαςίασ των βιβλίων και κακορίηει τισ διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ κα γίνεται ο 

δανειςμόσ από τουσ αςκενείσ. 

 

Επειδι θ προϊκθςθ του Πολιτιςμοφ είναι επιτακτικι ανάγκθ των καιρϊν, αλλά και χρζοσ 

όλων μασ, θ Βιβλιοκικθ του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» επικυμεί να γίνει κζντρο διακίνθςθσ ιδεϊν και 

ςυνεργαςίασ με όλα τα Τμιματα του Νοςοκομείου και το Ε.ΚΕ.ΒΙ ακοφγοντασ και 

καλλιεργϊντασ τισ ιδζεσ και τα ενδιαφζροντα, αλλά και καλφπτοντασ τισ ψυχαγωγικζσ 

ανάγκεσ του προςωπικοφ και των αςκενϊν του Νοςοκομείου. 

 


