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Η Βιβλιοθήκι-
10439, τηλ. 8 

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
Ν ΠΑΤΕΡΩΝ ΓΉΣΟΥΙΤΩΝ 

Η Βιβλιοθήκη του Πνευματικού Κέντρου των Πάτερων Ιησουι-
τών στην Αθήνα δημιουργήθηκε με τη συγχώνευση των Βιβλιο
θηκών που υπήρχαν στις τρείς Μονές του Τάγματος στην Ελλά
δα, δηλαδή Σύρου, Τήνου, Αθήνας, και με διάφορες δωρεές από 
το εσωτερικό και το εξωτερικό, καθώς επίσης με αγορές βι
βλίων που γίνονται για τη συμπλήρωση και την ενημέρωση της. 
Στη σημερινή της μορφή, η βιβλιοθήκη διαθέτει περί τους 

ς βιβλίων και άνω των 100 περιοδικών και Δελτίων ποικίλου περιε-
νδιαφέρον της όμως συγκεντρώνεται στην παρουσίαση της σκέ-
ιλικής Εκκλησίας γύρω από διάφορους τομείς (θεολογία, φιλοσο-
Κογία, ιστορία, κλπ.) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
βιβλίων που διαθέτει υπάρχουν αρκετά παλαιά που ανέρχονται 
> και 18ο αιώνα, καθώς και άλλα πιο πρόσφατα που είναι το μονα-
στον ελλαδικό χώρο. Τα βιβλία αυτά, με κωδικό αριθμό που αρχί-

ιηγούνται στους αναγνώστες μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
είναι ανοικτή για το ευρύ κοινό καθημερινά τις εργάσιμες μέρες 

έως τις 3μ.μ. Τα βιβλία δε δανείζονται, γι' αυτό μπορεί κανείς να 
τεί μόνο στο Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης. Για ειδικά θέματα, 
ει σε επαφή με το Διευθυντή της Βιβλιοθήκης ή να κλείσει κάποια 
ζί του, τηλεφωνικώς ή μέσω της Γραμματείας, 
ς της Βιβλιοθήκης μπορούν να προτείνουν την αγορά κάποιου βι-
εσωτερικό ή το εξωτερικό. Η Διεύθυνση λαβαίνει υπόψη της την 
ην πραγματοποιεί εφόσον είναι σύμφωνη με τους στόχους της Βι-
ι ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες, 
ιόνια έχει αρχίσει η καταγραφή των βιβλίων με ηλεκτρονικό υττο-
:πιτρέπει τη γρήγορη αναζήτηση. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 
ΙΟ βιβλία. Τα υπόλοιπα είναι απλώς ταξινομημένα κατά τομείς. Η 
ινεχίζεται. 
/όμηση των βιβλίων έχει γίνει με το διεθνές δεκαδικό σύστημα κα
ις πρώτοι αριθμοί, σύμφωνα με το πλάνο που ακολουθεί. 

τηση των βιβλίων παρέχονται στον αναγνώστη τα εξής βοηθήμα-

ιφικό σχέδιο ταξινόμησης των βιβλίων. 
ων βιβλίων κατά Κωδικό αριθμό ταξινόμησης. 
)ς κατάλογος με τον τίτλο των βιβλίων (συνοπτ. παρουσ.) 
ί)ς κατάλογος κατά Συγγραφέα (συνοπτική παρουσίαση) 
>ς κατάλογος κατά Συγγραφέα (Δελτίο με πλήρη περιγραφή). 
ς των βιβλίων κατά χρονολογική σειρά έκδοσης. 
>ς κατάλογος των περιοδικών κατά τίτλο. 

Ι Πατέρων Ιησουιτών βρίσκεται στην οδό Σμύρνης 27, Αθήνα 
835911 και υπεύθυνος είναι ο π. Σεβαστιανός Φρέρης. 
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