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Στην κατηγορία των ειδικών βιβλιοθηκών υπάγεται και η Βιβλιοθήκη του Δικηγορικού 

Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ενός από τους μεγαλύτερους επιστημονικούς συλλόγους της 

χώρας μας. 

 

Μετά το 1944 οι υπηρεσίες του Συλλόγου, μεταξύ των οποίων και η Βιβλιοθήκη, 

στεγάζονταν σε ιδιόκτητο χώρο στη Διαγώνιο και με τη λειτουργία του νέου Δικαστικού 

Μεγάρου μεταφέρθηκε εκεί στον 4ο όροφο όπου βρίσκονται σήμερα και τα γραφεία του 

Συλλόγου. 

 

Όμως από το Νοέμβριο του 2010 η Βιβλιοθήκη μεταφέρθηκε εκ νέου στον 7ο όροφο του 

οικοδομήματος επί της οδού Φράγκων και Μοσκώφ, δίπλα στο Δικαστικό Μέγαρο και 

απέναντι από τα Διοικητικά Δικαστήρια. Στεγάζεται σε ένα χώρο μεγαλύτερο από 150 

τ.μ. με εκπληκτική θέα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει το βιβλιοστάσιο και 

το αναγνωστήριο. Η συλλογή της Βιβλιοθήκης είναι κύρια ελληνική βιβλιογραφία καθαρά 

νομικού περιεχομένου και αποτελείται από μονογραφίες, περιοδικά, εφημερίδες και 

φυλλάδια τα οποία προήλθαν από αγορές ή δωρεές. 

 

Η βιβλιοδεσία έχει σχεδιαστεί ώστε να υπάρχει χρωματική διάκριση ανά κλάδο δικαίου 

και η ταξινόμηση βασίζεται σε ένα δεκαδικό σύστημα σύμφωνα με τους κλάδους του 

δικαίου (αστικό, εμπορικό, εργατικό, πολιτική δικονομία, ποινικό δίκαιο και ποινική 

δικονομία, δημόσιο-διοικητικό δίκαιο, κοινοτικό δίκαιο κ.λπ.). Η καταλογογράφηση 

γίνεται σύμφωνα με τους αγγλοαμερικανικούς κανόνες, χωρίς να γίνεται λεπτομερής 

καταγραφή των στοιχείων στην περιοχή των σημειώσεων. Η μηχανογράφηση του υλικού 

της Βιβλιοθήκης άρχισε το 1996 με το πρόγραμμα CD/ISIS της UNESCO ως format για τη 

δημιουργία του καταλόγου. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε με τη συνεργασία του 

Συλλόγου μας και της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας. 

 

Προϊόντος του χρόνου όμως, η ανάγκη που δημιουργήθηκε για αναβάθμιση και ανανέωση 

του προγράμματος, με σκοπό να υπάρξουν περισσότερες δυνατότητες πληροφόρησης 

στα πλαίσια του διαδικτυακού τόπου, οδήγησε την αρμόδια υπηρεσία του Δικηγορικού 

Συλλόγου να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να είναι σήμερα δυνατή η 

ανακοίνωση της έγκρισης των προτάσεων που κατατέθηκαν στην Ολομέλεια των 

Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 

2007-2013 με θέμα «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Ενίσχυσης των μελών του 

Δ.Σ.Θ.». 

 

Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση και επέκταση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών που παρέχει ο Σύλλογος στα μέλη του μέσω της δικτυακής πύλης. Μία από 

αυτές τις ψηφιακές υπηρεσίες είναι η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, όπου με τη βοήθεια ειδικού 

λογισμικού θα γίνεται δυνατή η πρόσβαση και η αναζήτηση στο αρχείο της Βιβλιοθήκης 

μέσω διαδικτύου. 

 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και ο Δικηγορικός 



Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα προωθήσουν από κοινού τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των 

ειδικών (νομικών) Βιβλιοθηκών όλων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας. Στα πλαίσια 

της προσπάθειας αυτής θα γίνει δυνατή η ελεύθερη πρόσβαση του νομικού κόσμου σε 

όλες τις νομικές βιβλιοθήκες που διαθέτει η χώρα, χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να 

καταβάλλει κάποιο τίμημα για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών. Το έργο αυτό είναι μία 

πρόταση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, η οποία καλύπτει τις ανάγκες όλων 

των Δικηγορικών Συλλόγων, αλλά και των Βιβλιοθηκών και όλων των Δικαστηρίων της 

Χώρας, υποβάλλεται δε, στηριγμένη στην αντίληψη της Ανοιχτής Πρόσβασης, που 

επιτρέπει την ελεύθερη, άμεση, διαρκή και απαλλαγμένη από τα τέλη, διαδικτυακή 

πρόσβαση. Επίσης επιτρέπει στον Νομικό της χώρας ισότιμη πρόσβαση στην γνώση, για 

την εφαρμογή των κανόνων δικαίου στη χώρα μας. 

 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών απαιτείται η ψηφιοποίηση των 15 σημαντικότερων 

Νομικών Περιοδικών και επιστημονικών συλλογών, τα οποία εκδίδουν οι Δικηγορικοί 

Σύλλογοι, καθώς και των ειδικών εκδόσεων όπως άρθρα, μελέτες, πρακτικά 

επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων κ.λπ. Έτσι θα καταστεί δυνατή η αξιοποίηση της 

νομικής και βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας, η οποία άρχισε να γίνεται ήδη από το 1994 

στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, καθώς και η διαλειτουργικότητα της κάθε Βιβλιοθήκης 

(Συλλόγου ή Δικαστηρίου) με την επεξεργασία αυτή. 

 

Η πρόσβαση χωρίς περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων στο πλήρες περιεχόμενο 

των εκδόσεων των Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και στις Βιβλιοθήκες αυτές θα 

προσφέρει τη δυνατότητα υπόδειξης της πλησιέστερης βιβλιοθήκης η οποία διαθέτει το 

συγκεκριμένο βιβλίο προσφέροντας έτσι υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον δικηγόρο ή 

στον δικαστικό Λειτουργό, πολλές φορές ιδιαίτερα σημαντική για την εφαρμογή και 

απονομή της δικαιοσύνης. Συμπερασματικά, η πρότασή μας για ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

των Βιβλιοθηκών Νομικών Συγγραμμάτων και Περιοδικών, υποβάλλεται υπό την έννοια 

της συνεργασίας μεταξύ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Δικηγορικού Συλλόγου 

Θεσσαλονίκης και των άλλων Συλλόγων ώστε να αξιοποιηθεί η βιβλιοθηκονομική 

επεξεργασία του υλικού που πραγματοποιείται από τον ΔΣΑ, τον ΔΣΘ και τους 

υπολοίπους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας, οι οποίοι διατηρούν τις μεγαλύτερες 

νομικές Βιβλιοθήκες. 

 

Προς το παρόν η Βιβλιοθήκη μας είναι μία από τις καλύτερες «Ειδικές Βιβλιοθήκες» της 

Ελλάδας με 10.000 περίπου τόμους βιβλίων και 100 τίτλους περιοδικών, ορισμένα από 

τα οποία είναι σπάνια, μαρτυρίες ανθρώπινες του πνεύματος και της επιστημοσύνης. 

 

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά 08:00-14:45 Δευτέρα ως Παρασκευή και διαθέτει 

υπολογιστές με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και δυνατότητα δωρεάν εκτύπωσης 

στα μέλη της καθώς και φωτοτυπικά μηχανήματα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

χρηστών της.  

Synergasia, 03/2010 

 


