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Μια παράλληλη ιστορία μεταμόρφωσης 
Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή ιδρύθηκε τον 1904 από τον Αμερικανό ιεραπόστολο Dr. John 

Henry House και είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός, για 

να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πληθυσμού της Ελλάδος και των Βαλκανίων. 

 

Η προσωπική συλλογή του ιδρυτού της Σχολής απετέλεσε και την πρώτη βιβλιοθήκη της. Η 

συλλογή αυτή αποτελούνταν από βιβλία στην πλειοψηφία τους στην αγγλική γλώσσα και 

ήταν αγροτικού και κτηνοτροφικού ενδιαφέροντος. 

 

 

Η Βιβλιοθήκη τη δεκαετία του 1930 

 

Στα χρόνια που ακολούθησαν την ίδρυση της Σχολής και μέχρι σήμερα τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί και εξυπηρετούνται από τη Βιβλιοθήκη είναι τα 

παρακάτω: 
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της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Παιδικό σταθμό, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό. Το 

τελευταίο θα λειτουργεί από το Σεπτέμβριο 2013, 

 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Επαγγελματικό Λύκειο, Γενικό Λύκειο και 

Επαγγελματική Σχολή, 

 

του Perrotis College με ειδικότητες όπως Διεθνής Επιχειρηματικότητα, Τεχνολογία 

Τροφίμων και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Συστημάτων, 

 

του Τμήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων & Έρευνας που προσφέρει μαθήματα βραχείας 

διάρκειας, σεμινάρια, εργαστήρια και συνεδρίες για ενήλικες αστικών και αγροτικών 

περιοχών, καθώς και  

 

το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας με στόχο την ανάδειξη και υποστήριξη 

επιχειρηματικών ιδεών από νέα κυρίως άτομα που επιζητούν να αναπτύξουν μια βιώσιμη 

καριέρα στο χώρο της παραγωγής, μεταποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων 

υψηλής ποιότητας. 

 

Σε όλη την πορεία μεταμόρφωσης της Σχολής η Βιβλιοθήκη στεκόταν και στέκεται ως ο 

καταλύτης σε αυτή τη διαδικασία της αλλαγής. 

 

 

Η βιβλιοθήκη τη δεκαετία 1950 

 

 

http://www.afs.edu.gr/page/default.asp?id=2588&la=1
http://afs.edu.gr/page/default.asp?id=21&la=1
http://afs.edu.gr/page/default.asp?id=123&la=2
http://afs.edu.gr/page/default.asp?id=43&la=1
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Υλικοτεχνική υποδομή 

Από συστάσεως της η Βιβλιοθήκη φιλοξενήθηκε σε διάφορους χώρους μέσα στη Σχολή και 

το 1986 βρήκε μόνιμη στέγη στην καρδιά του εκπαιδευτικού συγκροτήματος στο κτίριο 

Princeton Hall. 

 

Το φθινόπωρο του 1999 είναι έτος σταθμός, καθώς η γενναιόδωρη δωρεά της Αλίκης 

Περρωτή οδήγησε στο σημαντικό έργο επισκευής και ανακαίνισης του χώρου το οποίο 

ολοκληρώθηκε το 2001. Η Βιβλιοθήκη ονομάστηκε Βιβλιοθήκη ‘Δημήτρης & Αλίκη 

Περρωτή’ για να τιμηθεί η γενναιοδωρία των δωρητών. 

 

Η συνεργασία ομάδας Αμερικανών αρχιτεκτόνων που εξειδικεύονται σε κτήρια 

βιβλιοθηκών με τον πολιτικό μηχανικό της Σχολής καθώς και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης 

οδήγησαν στη δημιουργία ενός χώρου 1.000 τμ. 

 

Η Βιβλιοθήκη καλύπτει ολόκληρο τον πρώτο όροφο του κτιρίου και διαθέτει ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους βιβλιοστασίων και μελέτης, τρία (3) εργαστήρια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών πλήρως εξοπλισμένα με 60 Η/Υ, αίθουσα διασκέψεων καθώς και αμφιθέατρο 

πολλαπλών χρήσεων με τελευταίας τεχνολογίας οπτικοακουστικό εξοπλισμό. 

 

Σχέδιο κάτοψης 

http://www.afs.edu.gr/library
http://www.afs.edu.gr/library
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Είσοδος βιβλιοθήκης                  Πληροφοριακή συλλογή 

 

        

                 Δανειστική συλλογή                      Αμφιθέατρο 

 

Αποστολή και όραμα 

Αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι: 

•η δημιουργία και διατήρηση της πρόσβασης σε σύγχρονες πηγές πληροφόρησης που 

υποστηρίζουν όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματατης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, 

•η παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών σε ένα φιλόξενο, ασφαλές και προσβάσιμο 

περιβάλλον, και 

•η δημιουργία ευκαιριών για πολιτιστικές συνδέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων 

Πολιτειών μέσω των εκδηλώσεων που υποστηρίζουν και εμπλουτίζουν τη ζωή της 

κοινότητάς μας. 

Ο απώτερος στόχος και όραμά μας είναι να ενδυναμώσουμε την κοινότητα των χρηστών 

μας με την παροχή των βάσεων για την αποτελεσματική επιδίωξη της δια βίου μάθησης, 

την αξιολόγηση και ορθότερη χρήση των πληροφοριών και τον ενθουσιασμό για την 

ανάγνωση. 
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Συλλογές της Βιβλιοθήκης 

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει 8.500 τόμους βιβλίων περίπου, στην ελληνική και 

αγγλική γλώσσα,  παρέχει πρόσβαση σε περισσότερους από 100.000 τίτλους ηλεκτρονικών 

βιβλίων και περιοδικών, καθώς και έντυπων περιοδικών. 

 

Οι θεματικές ενότητες των παραπάνω συλλογών στο μεγαλύτερο ποσοστό τους καλύπτουν 

τα γνωστικά αντικείμενα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Αμερικανικής Γεωργικής 

Σχολής. Διαθέτουμε αυτοματοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικού καταλόγου βιβλιοθηκών 

Horizon, όπου ο χρήστης εντοπίζει τους τίτλους της αρεσκείας του με ηλεκτρονική 

αναζήτηση θέματος, συγγραφέα ή τίτλου. 

 

Επιπρόσθετα στις τάξεις των παιδιών που παρακολουθούν τα προγράμματα των 

Πρωτοβάθμιων σχολείων οργανώνονται ξεχωριστές συλλογές βιβλίων και άλλου υλικού. 

 

Ιστορικό Αρχείο Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 

Τα Αρχεία και η Ιστορική Συλλογή της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής περιήλθαν στην 

εποπτεία της Βιβλιοθήκης το 2001. Τα Αρχεία περιλαμβάνουν έγγραφα, επιστολές και άλλο 

έντυπο υλικό, περισσότερες από 100.000 φωτογραφίες καθώς και αντικειμένα (παράσημα, 

βραβεία, προσωπικά αντικείμενα) που αφορούν στην εκατοντάχρονη ιστορία όχι μόνον της 

Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής αλλά και της Θεσσαλονίκης, δεδομένου ότι η ΑΓΣ 

συμπορεύτηκε με τα γεγονότα και υπέστη τις επιπτώσεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, του 

εμφυλίου και γενικά όλων των γεγονότων της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας. 

 

Από το 2007 η Nancy Birk, ομότιμη καθηγήτρια Βιβλιοθηκονομίας και Αρχειονομίας στο 

Πανεπιστήμιο του Kent στις ΗΠΑ, προσφέρει τακτή εθελοντική εργασία για τη διαχείριση 

των Αρχείων της ΑΓΣ. Την ίδια χρονιά δεχθήκαμε πρόσκληση να συμμετάσχουμε στο 

πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Η εισαγωγή μέρους των συλλογών του 

Αρχείου μας στη Europeana έδωσε κίνητρο και συγκέντρωσε τις δραστηριότητες 

οργάνωσης μέρους των συλλογών της στη μετατροπή τους σε ψηφιακή μορφή. 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το εγχείρημα και ταυτόχρονα με τις εργασίες διαχείρισης 

και οργάνωσης του υπάρχοντος αρχείου, πραγματοποιήθηκε παράλληλα επιλογή για 

διατήρηση και ψηφιοποίηση 1.000 περίπου φωτογραφιών από τρεις (3) μεγάλες συλλογές 

για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. Αυτές οι συλλογές είναι 

http://ouranos.afs.edu.gr/dspace
http://www.europeana.eu/portal/
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Διάφορες φωτογραφίες της ΑΓΣ, Συλλογή Κάρτ Ποστάλ καθώς και έγγραφα και αντικείμενα 

που ψηφιοποιήθηκαν από τη συλλογή Σχολή Θηλέων. 

 

Αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται ένα πρόγραμμα ψηφιακής διάθεσης της περιοδικής 

έκδοσης ‘The Sower’ καθώς και συσσώρευση της ερευνητικής παρακαταθήκης της 

Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. 

 

Προσωπικό Βιβλιοθήκης 

Αυτή τη στιγμή εργάζονται 2 βιβλιοθηκονόμοι και μια βοηθός βιβλιοθήκης. Σε εθελοντική 

βάση απασχολούνται 2 άτομα. 

 

Ωράριο λειτουργίας 

Δευτέρα-Πέμπτη 07:30 - 22:00 

Παρασκευή  07:30 - 15:30 

Κυριακή  17:00 - 22:00 

 

Στις αργίες και σχολικές διακοπές το ωράριο αλλάζει σύμφωνα με τις ανάγκες που 

παρουσιάζονται. 

 

Η Βιβλιοθήκη φορέας εκπαίδευσης και πολιτισμού 

Η εκπαίδευση των χρηστών μας αποτελεί βασική αξία και σημαντικό στόχο κάθε χρονιά. 

Πρακτικά αυτό μεταφράζεται με ξεναγήσεις και μαθήματα πληροφοριακής παιδείας στους 

μαθητές των Δευτεροβάθμιων Σχολείων, ενώ πραγματοποιούνται μεμονωμένα μαθήματα 

και σεμινάρια σε καθηγητές. Επίσης, το προσωπικό της Βιβλιοθήκης δραστηριοποιείται 

καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους στα μαθήματα πληροφοριακής παιδείας και 

εκμάθησης σύνταξης βιβλιογραφίας στους σπουδαστές και καθηγητές του Perrotis College. 

 

Η Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής πέρα από χώρος διάδοσης και διάθεσης 

της επιστημονικής γνώσης, φιλοδοξεί να συνεχίσει να αποτελεί και φορέα δημιουργίας και 

καλλιέργειας πολιτισμού που θα ενδυναμώσει την κοινότητα της Σχολής. 

 

Σε έναν πολυδιάστατο χώρο, όπως το εκπαιδευτικό ίδρυμα της Σχολής, με πολυποίκιλο 

κοινό που διαμορφώνεται από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το ερευνητικό 

προσωπικό έως τους υπαλλήλους και μόνιμους κατοίκους μέχρι και τους επισκέπτες οι 
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προκλήσεις είναι πολλές. Προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές, δημιουργώντας ένα 

δυναμικό χώρο κοινωνικοποίησης μέσα από την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων 

όπως: διοργάνωση εκθέσεων φωτογραφίας και ζωγραφικής, μουσικών αφιερωμάτων, 

διαγωνισμών μαγειρικής καθώς και σεμιναρίων και ομιλιών. 

 

Τον παραπάνω σκοπό συνεπικουρεί η Λέσχη Ανάγνωσης των μαθητών του Δευτεροβάθμιου 

Σχολείου, που δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2009 και αποτελείται από ομάδα παιδιών 

τα οποία αγαπούν το διάβασμα και θέλουν να μοιράζονται εμπειρίες ανάγνωσης με τους 

εμψυχωτές και τους συγγραφείς των βιβλίων που διαβάζουν, καθώς και η καθιέρωση του 

θεσμού των Λογοτεχνικών Βραδινών της ΑΓΣ με προγράμματα καλλιτεχνικής έκφρασης και 

δημιουργίας σε διάφορα είδη γραφής και όχι μόνο. 

 

Τέλος, η Βιβλιοθήκη με τις έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές της καθώς και το πρόγραμμα 

των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της, παρέχει στους μαθητές της Σχολής ένα δυναμικό 

πλαίσιο μέσω του οποίου μπορούν να κατανοήσουν τους ανθρώπους και την κουλτούρα 

των Ηνωμένων Πολιτειών. 


