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Ίδρυση της Βιβλιοθήκης 1/2 

• 15-5-1928: έναρξη λειτουργίας της Τράπεζας της 
Ελλάδος 

• 4-4-1938: εγκαίνια του κτηρίου στην οδό Ελ. 
Βενιζέλου 21 

• 29-9-1928: πρώτη αναφορά στην Βιβλιοθήκη «η 
προμήθεια βιβλίων δια την βιβλιοθήκην της 
Τραπέζης … είναι της αρμοδιότητος του 
Τμήματος Οικονομικών Μελετών». 

• Συνάγεται ότι στεγαζόταν στο Παράρτημα της 
Τράπεζας στην οδό Κοραή (έγγραφο 29-9-1928) 

• 1931 κ.ε. ΑΓΣ για την αγορά βιβλίων, 
περιοδικών και εφημερίδων για την Βιβλιοθήκη 
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Έγγραφο με ημερομηνία 29-9-1928 που αποδεικνύει την 
ίδρυση της Βιβλιοθήκης. 

 



Ίδρυση της Βιβλιοθήκης 2/2 

• 17-11-1938: πρώτος Κανονισμός Λειτουργίας 
όπου «παρά τη Υπηρεσία Οικονομικών Μελετών 
συνιστάται ειδική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης της 
Τραπέζης, η οποία ανατίθεται εις ειδικόν περί 
την βιβλιοθηκονομίαν υπάλληλον, οριζόμενον 
παρά της Διοικήσεως της Τραπέζης και φέροντα 
τον τίτλον «Βιβλιοθηκάριος της Τραπέζης» 

• Πρώτος Βιβλιοθηκάριος της Τραπέζης ο 
Κωνσταντίνος Ελευθερουδάκης, ο οποίος 
προσλήφθηκε ως ειδικός για την υπηρεσία αυτή 

5 



Αποστολή της Βιβλιοθήκης 

«η εξασφάλιση, επεξεργασία και διάθεση των 
κατάλληλων πηγών πληροφόρησης και γνώσης για την 
υποστήριξη των δραστηριοτήτων και του ερευνητικού 
και επιστημονικού έργου της Τράπεζας, καθώς και η 
διάθεση των πηγών στο κοινό για την υποστήριξη της 
μελέτης της οικονομικής διαδρομής της Ελλάδος και 
του ρόλου της στο ευρύτερο οικονομικοκοινωνικό 
περιβάλλον». 
(Κανονισμός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, Οκτ. 2017) 
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Πορεία στον χρόνο 1/2 
• 1961 Ο Διοικητής Ξ. Ζολώτας αποδέχεται δωρεά από το 

Package Library Project του Economic Development 
Institute, επειδή η χώρα βρίσκεται σε οικονομική 
ανάπτυξη και χρειάζεται να περιληφθεί στον κατάλογο 
παραληπτών της δωρεάς. 1962-1975 σταδιακά 
αποστολή 315 βιβλίων, ως ειδική συλλογή 

• 12-5-1967 Απαγόρευση κυκλοφορίας και απόσυρση 
καταλόγου με βιβλία από βιβλιοθήκες και βιβλιοπωλεία 
με απόφαση του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως 

• 1967 Στρατιωτικά δελτία του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας για προκηρύξεις και λογοκρισία βιβλίων 
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Απόσπασμα στρατιωτικού δελτίου αρ. 46/2-9-1967 του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας για προκηρύξεις και λογοκρισία βιβλίων 
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Πορεία στον χρόνο 2/2 
• 1-3-1977: Σε υπηρεσιακό σημείωμα ζητείται η 

αντικατάσταση «δύο επιτραπέζιων πινακίδων» 
«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΖΕΙΝ» και 
«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΜΙΛΕΙΝ» (παραγγελία 
8-3-1974) με αντίστοιχες με τις φράσεις 
«ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΝ ΜΗ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ» και 
«ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΝ ΟΜΙΛΕΙΤΕ ΧΑΜΗΛΟΦΩΝΑ» 

• 31-8-1974: Μετά την τουρκική εισβολή στην 
Κύπρο το προσωπικό της Βιβλιοθήκης δώρισε 
Δρχ. 2.700 ως εισφορά «δια την Κύπρον», 
επωνύμως με αναγραφή του ποσού δωρεάς 
κάθε υπαλλήλου της Βιβλιοθήκης 
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Χώροι της Βιβλιοθήκης 1/2 

• Από τις 4-4-1938 στον 3ο όροφο του Κεντρικού 
Καταστήματος 

• Κεντρικό αναγνωστήριο: 236 τ.μ., ψηλοτάβανο, 
ιδιαιτέρου αρχιτεκτονικού κάλλους 

• Τέσσερις (4) πτέρυγες με αντίστοιχα πατάρια 
στις 4 γωνίες του κεντρικού αναγνωστηρίου 

• Νομικό αναγνωστήριο 

• Αναγνωστήριο / αίθουσα συσκέψεων στον 5ο 
όροφο (από το 1985) 

• Βιβλιοστάσιο σε ημιυπόγειο χώρο 

• Τέσσερα (4) βιβλιοστάσια στο Μηχανογραφικό 
Κέντρο Χαλανδρίου (σταδιακή εγκατάσταση μετά το 
1982) 
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Η Βιβλιοθήκη του Κεντρικού Καταστήματος. Πηγή: Η Τράπεζα της 
Ελλάδος επί τοις εγκαινίοις του εν Αθήναις Κεντρικού 
Καταστήματος, Αθήναι: Τύποις «ΠΥΡΣΟΣ» Α.Ε., 1938 

. 

 



Το κεντρικό αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης 

. 

 



Χώροι της Βιβλιοθήκης 2/2 

• Σταδιακές επεκτάσεις χώρων, π.χ. 1955 κατασκευή 
3 συγκροτημάτων μεταλλικών σκελετών για την 
επέκταση της Βιβλιοθήκης 

• 1966: επέκταση σε αίθουσα του 2ου ορόφου 

• 1973: κατασκευή επιτοιχίων βιβλιοστατών μέχρι την 
οροφήν και ανύψωσις των επιτοιχίων βιβλιοστατών 
του β’ ορόφου (πατάρι) των πτερύγων της 
Βιβλιοθήκης μέχρι της οροφής 

• 1982: αίτημα διάθεσης χώρου στο νεόδμητο 
Μηχανογραφικό Κέντρο, 1988, 1990 σταδιακές 
επεκτάσεις μέχρι τα 4 βιβλιοστάσια 

• 1985: επέκταση με γραφεία προσωπικού 

• 1987: κατασκευή προθηκών σπανίων βιβλίων 
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Επίπλωση της Βιβλιοθήκης 

• 1964: κατασκευή ειδικών επίπλων όπως 
δελτιοκατάλογος με 60 ερμάρια, βάθρο λεξικού και 
έπιπλο για περιοδικά με κεκλιμένα ράφια από δρυ 
μασίφ (κατασκευή από τον οίκο επιπλώσεων Μιχ. 
Φιλιππάκη & Γεωργ. Γαρουφαλή ΟΕ) 

• 1967, 1973-1975: επίπλωση του Κεντρικού 
αναγνωστηρίου με δρύινες βιβλιοθήκες 
περιοδικών, ξύλινα κινητά έπιπλα δανεισμού ειδικά 
σχεδιασμένα από την Βιβλιοθήκη, ομβρελλοθήκη, 
ξύλινη θήκη cardex, ξύλινα καθίσματα με 
ταπετσαρία, τραπέζια αναγνωστών μετά 
κρυστάλλου 

• Η επίπλωση παραμένει ίδια μέχρι σήμερα 

 
14 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
Εργασίες ελαιοχρωματισμού του κεντρικού 
αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης, καλοκαίρι 2013 



Χώροι, νέα βιβλιοστάσια 
Αντιμετώπιση του προβλήματος έλλειψης χώρων με 

την μετατροπή των συμβατικών ραφιών με κυλιόμενα 

Εγκατάσταση συστοιχιών κυλιομένων ραφιών στο 
Μηχανογραφικό Κέντρο 

Υπερδιπλασιασμός ωφέλιμου χώρου φύλαξης 

Σύγχρονη εγκατάσταση και υλικά κατασκευής φιλικά 
προς το φιλοξενούμενο έντυπο υλικό 

Ανακατασκευή 4 βιβλιοστασίων (ράφια και χώροι): 
2011-2016 (349 τ.μ.) 

Ολοκλήρωση 5ου βιβλιοστασίου εντός κεντρικού 
κτηρίου 2018 
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Περίγραμμα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα νέα βιβλιοστάσια         17 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εκκένωση βιβλιοστασίου για την εγκατάσταση των νέων ραφιών 18 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πριν: διαδικασία εκκένωσης βιβλιοστασίου εφημερίδων. Μετά: το 

νέο βιβλιοστάσιο εφημερίδων        19 



Διοικητική διάρθρωση 1/2 
• 1928: η Βιβλιοθήκη υπάγεται στο Τμήμα Οικονομικών 

Μελετών 
• 1975: «η παροχή υπηρεσιών βιβλιοθηκονομίας» 

υπάγεται στο Τμήμα Διοικητικό της Δ. Οικονομικών 
Μελετών (ΔΟΜ) 

• 1976 δημιουργείται το Τμήμα Βιβλιοθήκης στην ΔΟΜ 
με αντικείμενο την καταλογογράφηση, καθ’ ύλην 
ταξινόμηση, βιβλιογραφική έρευνα, παραγγελία και 
δανεισμός βιβλίων και περιοδικών, βιβλιοδεσία και 
διαγραφές κ.λπ. 

• 1977: σύσταση 2 Υπηρεσιών: Παρακολουθήσεως 
βιβλίων και περιοδικών και Καταλογογραφήσεως 

• 1982-1986: απόσπαση στην Διεύθυνση Διοικητικού 
• 1983: διάρθρωση σε 4 Υπηρεσίες 
• 1986: επανένταξη στην ΔΟΜ με 5 Υπηρεσίες 
• 1996: ένταξη της βιβλιοθήκης Δ. Νομικών Υπηρεσιών 

στο Τμήμα Βιβλιοθήκης με 6 Υπηρεσίες    
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Διοικητική διάρθρωση 2/2 
• 2011: ένταξη στην Δ. Ανθρώπινου Δυναμικού & 

Οργάνωσης 

• 2013: ένταξη ως Μονάδα στην νεοσύστατη 
Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα Κέντρο Πολιτισμού, 
Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΟΕΤ) 

• 2014: μετεξέλιξη του ΚΕΠΟΕΤ σε Διεύθυνση με 4 
Τμήματα, όπου η Βιβλιοθήκη (Τμήμα 
Βιβλιοθήκης, Τμήμα Έρευνας, Εκδόσεων και 
Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Ιστορικού 
Αρχείου, Τμήμα Μουσείου και Συλλογών 

• 2016: μετονομασία των 5 Υπηρεσιών του 
Τμήματος Βιβλιοθήκης       
             

            21 



Προσωπικό 1/2 
• Σήμερα: εξειδικευμένο προσωπικό, 6 

βιβλιοθηκονόμοι είτε απόφοιτοι των ΤΕΙ 
είτε κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων και 1 
φοιτητής Σχολής Βιβλιοθηκονομίας για 
6μηνιαία πρακτική άσκηση 

• Χαρακτηριστικά ευρήματα από το αρχείο 
της Βιβλιοθήκης 

• 1964: απόσπαση στην Βιβλιοθήκη «δύο 
εγγραμμάτων ημερομισθίων εργατών 
(αποφοίτων Γυμνασίου ή φοιτητών) δια 
την εκτέλεσιν δανεισμών βιβλίων …» 
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Προσωπικό 2/2 
• 1972: απαραίτητα προσόντα για την 

εσωτερική μετακίνηση προσωπικού στην 
Βιβλιοθήκη 
• Κατά προτίμηση γυναίκες, λόγω της 

λεπτής εργασίας της Βιβλιοθήκης 
• Νέοι στην ηλικία και με μικρό βαθμό 

για να αποδώσουν 
• Να αγαπούν την εργασία της 

Βιβλιοθήκης, επειδή διαφέρει από τις 
εργασίες της Τράπεζας 

• Να γνωρίζουν γραφομηχανή 
• Να διαβάζουν τουλάχιστον μία ξένη 

γλώσσα 
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Επιτροπή Βιβλιοθήκης 1/2 
• 1958: Επιτροπή Επιμελείας της Βιβλιοθήκης της 

Διευθύνσεως Οικονομικών Μελετών 

• Έργο: αποσυμφόρηση της Βιβλιοθήκης με την 
απομάκρυνση βιβλίων, αξιοποίηση 
απομακρυνομένων βιβλίων, προτάσεις απόκτησης 
νέων βιβλίων και περιοδικών, μελέτη θεμάτων 
Βιβλιοθήκης 

• 1964: Επιτροπή Προγραμματισμού και Ελέγχου 
Εργασιών ΔΟΜ (ΕΠΕΕΔΟΜ), στης οποίας το έργο 
εντάσσεται η αξιολόγηση και επιλογή βιβλίων κ.λπ. για 
τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης 

• 1971: Επιτροπή Θεμάτων Βιβλιοθήκης ΔΟΜ με 
διευρυμένες αρμοδιότητες 
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Επιτροπή Βιβλιοθήκης 2/2 
• Έκτοτε ίδιος τίτλος και διαφορετικές συνθέσεις 

• Διατελέσαντες πρόεδροι μεταξύ άλλων, οι επίτιμοι 
Διοικητές κ. Ν. Γκαργκάνας και κ. Λ. Παπαδήμος, ο 
Καθηγητής ΕΚΠΑ κ. Β. Δρουκόπουλος, ο Ομότιμος 
Καθηγητής ΟΠΑ κ. Γ. Δημόπουλος και ο νυν Πρόεδρος 
Καθηγητής κ. Η. Πλασκοβίτης 

• Μέλη διετέλεσαν και διατελούν διαπρεπείς 
οικονομολόγοι και διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας 
εκπροσωπώντας τις διαφορετικές δραστηριότητες της 
Τράπεζας 

• Έχει ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο, καθώς εκτός 
από γνωμοδοτικό έχει γίνει και εγκριτικό όργανο για 
όσα σχετίζονται με την Βιβλιοθήκη  
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Περιγραφή – εξέλιξη συλλογών 
• 1938: απόκτηση βιβλίου μητρώου. Στις 6-8-1938 

ο τόμος με αριθμό μητρώου 1, της σειράς 
«Αρχείον της Βουλής» 

• 30-11-1938: «Εν συνόλω εξ χιλιάδες 
εβδομήκοντα (6.070) ως η απογραφή κατά την 
30ην Νοεμβρίου 1938» 

• 6.070 τόμοι: περιοδικά (Πρακτικά της Βουλής) 
νομικά, ελληνικά, γερμανικά και γαλλικά, 
περιοδικά τραπεζών, αγγλικά οικονομικά 
περιοδικά, λεξικά γλωσσών και σπάνια λεξικά 
(Άνθιμος Γαζής, Suidae), οικονομικά βιβλία 

• Βασικά οικονομικά περιοδικά: π.χ. Economist 
1928-, American economic review 1926-, 
Economica 1934- 



Περιγραφή συλλογών 

175.000 περίπου τεκμήρια 

• Βιβλία, βιβλιοδετημένοι τόμοι περιοδικών και εφημερίδων, δοκίμια εργασίας 

• 1.200 CD-ROM και DVD, δισκέτες 

• 760 microfilms 

• Microfiches 

• 40 χάρτες 

• Σπάνια βιβλία 

Θεματολογία: Οικονομική επιστήμη, νομισματική πολιτική, 
στατιστική, τραπεζική, κεντρική τραπεζική, χρηματοοικονομικά, 
δίκαιο, ασφαλιστικά, φορολογία, διεθνείς οργανισμοί 
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Περιγραφή συλλογών – σπάνια 
βιβλία 
• 1.154 σπάνια βιβλία (609 γενική συλλογή, 545 

νομικά) 

• 40 συντηρημένα παλαίτυπα σε 57 τόμους (< 1799) 

• Άπαντα Πλάτωνος, Βασιλεία Ελβετίας, 1534 

• Πρώτοι τόμοι της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, 
κλασικοί Έλληνες συγγραφείς, ξένοι περιηγητές 19ου 
αιώνα, λευκώματα σε λιτά φύλλα, ελληνική ιστορία, 
βυζαντινή λογοτεχνία, θρησκευτικά έργα (Ερμηνεία 
εις τα τέσσερα Ευαγγέλια / Θεοφυλάκτου Αρχιεπισκόπου 
Βουλγαρίας, Romae, 1542; Εκκλησιαστική Ιστορία / 
Ευσέβιος Πάμφιλος, Επίσκοπος Καισαρείας, 1569), 
λογοτεχνικά περιοδικά, νομικά βιβλία και περιοδικά 
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Ερμηνεία εις τα τέσσερα Ευαγγέλια / Θεοφυλάκτου Αρχιεπισκόπου 

Βουλγαρίας, Romae, 1542        29 



Περιγραφή συλλογών – 
ηλεκτρονικές πηγές 

• 2018: περισσότερες από 50 βάσεις δεδομένων 
• Ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία (ABI, EconLit, Ebook 

Central, OECD) 
• Στατιστικές σειρές (IMF, OECD) 
• Ηλεκτρονικές εφημερίδες FT, PressReader, WSJ) 
• Working / discussion papers (CEPR, NBER) 
• Μακροοικονομικά δεδομένα (Eikon Datastream) 
• Αναλύσεις διεθνών οίκων S&P, Fitch 
• Αξιολογήσεις (ratings: S&P, Fitch, Moody’s) 
• Νομοθεσία (ΝΟΜΟΣ) 
• Φορολογικά (IBFD, Tax heaven, Fiorin) 
• Ειδησεογραφικά πρακτορεία (Bloomberg) 

• 2015 κ.ε.: πρόγραμμα συγκέντρωσης διαχείρισης βάσεων 
δεδομένων για την Τράπεζα 
• 2016 EPCO (Eurosystem Procurement Coordination Office)  
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Παρεχόμενες υπηρεσίες 
• 1971: «επειδή δε είναι η μοναδική εις το είδος της 

Βιβλιοθήκη εις την Ελλάδα χρησιμοποιείται και υπό των 
Δημοσίων Οργανισμών, Εταιριών, Καθηγητών 
Πανεπιστημίων και σπουδαστών» (Έλλη Μαρσέλλου, 
βιβλιοθηκάριος, προϊσταμένη) 

• Η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τα στελέχη της Τράπεζας, αλλά και 
το εξωτερικό, από τον απλό πολίτη μέχρι τον ακαδημαϊκό, 
φοιτητή, ερευνητή, τον δημόσιο και τον ιδιωτικό φορέα 

• Δανειστική μόνο για τα στελέχη της Τράπεζας 

• Επιτόπιες και απομακρυσμένες παραδοσιακές υπηρεσίες 

• Υπηρεσίες καθοδήγησης στις πηγές και έρευνας 

• Ως βιβλιοθήκη κεντρικής τράπεζας χειρίζεται 
μακροοικονομικά και στατιστικά δεδομένα μέσα από την 
σωρεία παραδοσιακών και έντυπων πηγών της 

• Βιβλιοθηκονόμος: research assistant, data librarian 
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Ταξινομικό σύστημα – 
βιβλιοθηκονομικά πρότυπα 
• Αρχικά δημιουργία τοπικού ταξινομικού συστήματος 

με κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, 
υποδιαιρέσεις με γράμματα και αύξουσα αρίθμηση 
των εμπεριεχομένων βιβλίων σε κάθε κατηγορία, π.χ. 
Κ οικονομία, ΚΔ ελληνική οικονομία 

• 31-10-1963: απόφαση της Έ. Μαρσέλλου για 
εφαρμογή του Δεκαδικού Συστήματος Ταξινόμησης 
Dewey 

• Έργο αναταξινόμησης μέχρι το 1966 και αναδιάταξη 
των τεκμηρίων στα βιβλιοστάσια 

• Δημιουργία δελτιοκαταλόγων 
• Πρότυπα:  

• Anglo-American Cataloging Rules 
• Library of Congress Subject Headings 
• Cutter tables 
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Ένας από τους 4 δελτιοκαταλόγους της Βιβλιοθήκης (κατασκευή 14-3-1970)  
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Συστήματα της Βιβλιοθήκης 
• 1977: Επιτροπή Βιβλιοθήκης: επιδίωξη 

μηχανογράφησης της αγοράς βιβλίων 
• 1982: εισαγωγή online συστήματος δανεισμού βιβλίων 
• 1989: δημιουργία online καταλόγου για μονογραφίες 

με το σύστημα ΑΒΕΚΤ 
• 1997: εγκατάσταση του Advance by Geac, του πρώτου 

συστήματος αυτοματοποίησης λειτουργιών της 
Βιβλιοθήκης 

• 2013: εγκατάσταση του Millennium και το 2014 του 
Sierra by Innovative Interfaces, Inc., ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης της Βιβλιοθήκης 

• Εργαλεία αναζήτησης 
• 2011: συνδρομή στο 360 Search by Serials 

Solutions  
• 2013: Summon by Proquest (25 βάσεις δεδομένων 

και WebPAC) 
• και e-Journal Portal 
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Τεχνολογικές εξελίξεις 1/4 
• 1974: Απόφαση αγοράς μηχανήματος ανάγνωσης 

microfilms / microfiches KODAK Motormatic Reader - 
Printer 

• 1987: Αγορά μηχανήματος ανάγνωσης microfilms / 
microfiches CANON 

• 2006: Αγορά μηχανήματος ανάγνωσης – εκτύπωσης 
microfilms / microfiches Microfilm ScanPro 500i 

• 2012: Αγορά μηχανήματος σάρωσης βιβλίων και 
εγγράφων Zeta by Zeutschel 
 

• 1989: ηλεκτρονικός υπολογιστής στην Βιβλιοθήκη 
• 1994: εγκατάσταση γραμμή Internet στην Βιβλιοθήκη 

και διεύθυνση email: boglibr@ath.forthnet.gr  
• 1996: μετατροπή τηλεφωνικής γραμμής σε γραμμή 

Internet για σύνδεση με το ΕΚΤ 
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Τεχνολογικές εξελίξεις 2/4 
• 1994: Αγορά του πρώτου CD-ROM και του πρώτου CD-

Drive για την ανάγνωσή του 
• Μάιος 1994: Επιτροπή Βιβλιοθήκης: απόφαση αγοράς 

της πρώτης συνδρομής σε «σύστημα CD-ROM», το 
EconLit 

• Σεπτέμβριος 1994: Επιτροπή Βιβλιοθήκης: απόφαση 
αγοράς της 2ης συνδρομής σε «σύστημα CD-ROM», το 
ABI/Inform 

• 1997: Αγορά συστήματος CD-Server για αποθήκευση 
και πρόσβαση σε CD-ROM 

• 1999: Αγορά συστήματος CD-Tower για αποθήκευση 
και αναζήτηση σε πολλαπλούς τίτλους CD-ROM 

• 2001: διακοπή βιβλιοδεσίας ΦΕΚ και εφημερίδων και 
αγορά CD-ROM και microfilms αντιστοίχως 
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Τεχνολογικές εξελίξεις 3/4 
• 1999: Αγορά πρόσβασης περιοδικών free online with 

print 

• 2003: συνδρομή πρόσβασης στο Swetswise online 
content, πλατφόρμα με πρόσβαση σε ηλ. Περιοδικά στα 
οποία η Βιβλιοθήκη διατηρούσε έντυπη συνδρομή 

• 2009: συνδρομή στο PressDisplay με εκατοντάδες 
ηλεκτρονικές εφημερίδες 

• 2009: συνδρομή στην Datastream by Thomson Reuters 
και στην Bankscope by Bureau van Dijk, εργαλεία 
έρευνας για τους οικονομολόγους 

• 2013: συνδρομή στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών 
βιβλίων Ebrary, η οποία σήμερα ονομάζεται Ebook 
Central 
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Τεχνολογικές εξελίξεις 4/4 
• 1999: Παρουσία της Βιβλιοθήκης στο διαδίκτυο μέσω 

του δικτυακού τόπου της Τράπεζας της Ελλάδος 
• http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/Library/def

ault.aspx  
• 2000: Εγκατάσταση συστήματος προστασίας κατά της 

κλοπής της 3M με μαγνητικές πύλες και μαγνητικές 
ταινίες σε κάθε βιβλίο 
 

• 1997: συνέπεια της έλευσης των CD-ROM στην 
Βιβλιοθήκη, απαιτείται η δημιουργία νέου 
λογαριασμού στον προϋπολογισμό της Βιβλιοθήκη,ς 
λόγω άλλου συντελεστή ΦΠΑ 
• 2016 κ.ε.: το % στον προϋπολογισμό για 

ηλεκτρονικές πηγές ξεπερνά το % για έντυπα 
(2016: 48%, 2017: 54%, 2018: 58%) 
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Η πρώτη ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας της 
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Συνεργασίες της Βιβλιοθήκης 1/2 
• Εντός Ελλάδος 

• 1968 κ.ε. συμμετοχή στον Ενιαίο Κατάλογο 
Περιοδικών με 72 άλλες βιβλιοθήκες. Η 
προϊσταμένη βιβλιοθηκάριος μέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Καταλόγου με άλλα 7 
μέλη 

• 1987: διάθεση στο ΕΚΤ στοιχείων περιοδικών για 
τον Συλλογικό Κατάλογο 

• 1994: μέλος του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών 
Επιστημονικών Περιοδικών 

• 2008: μέλος στον Συλλογικό Κατάλογο Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

• 2012: ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Οικονομικών 
Βιβλιοθηκών 
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Συνεργασίες της Βιβλιοθήκης 2/2 
• Εκτός Ελλάδος 

• 1993: μέλος της IFLA (International 
Federation of Library Associations and 
Institutions) 

• 2003: ιδρυτικό μέλος του Central Bank 
Librarians’ Group 

• 2010: συμμετοχή στο ESCB Information 
Management Network 

          41 



e-Εκδόσεις - ανακοινώσεις 
• Online εκδόσεις στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης 

• http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/Library
/news.aspx  

• Βιβλιογραφικό δελτίο από το 1939 σε έντυπη 
μορφή, από το 2010 online δημοσίευση 

• Βιβλιογραφία από το 2010 (44 τεύχη) 

• Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, 1η έκδ. 2009 

• Ημερήσια πολιτιστική ενημέρωση από το 2016 (σε 
email) 

• Ενημερωτικό δελτίο της Βιβλιοθήκης, 7-9 φορές 
ετησίως με email στο δίκτυο της Τράπεζας 
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Εκδηλώσεις 
• Φωτογραφίες αποδεικνύουν ότι η αίθουσα της 

Βιβλιοθήκης (κεντρικό αναγνωστήριο) αποτελούσε 
χώρο φιλοξενίας εκδηλώσεων 1962 

• 24-11-2006 ημερίδα με θέμα: Οι βιβλιοθήκες των 
τραπεζών στην Ελλάδα: δυνατότητες συνεργασίας με 
άλλους φορείς, Τράπεζα της Ελλάδος, συνδιοργάνωση 
με: Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Αγροτική Τράπεζα 

• 6-3-2015 φιλοξενία της 1ης επιστημονικής ημερίδας του 
Δικτύου Οικονομικών Βιβλιοθηκών με θέμα: Η συμβολή 
των οικονομικών βιβλιοθηκών στην έρευνα και στην 
ανάπτυξη 
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   Εκδήλωση της Σχολής Τραπεζικών Σπουδών του 1960-1961 
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Ομιλία στην Βιβλιοθήκη το 1962, παρουσία Κ. 
Καραμανλή και Ξ. Ζολώτα (Πηγή. Ιστορικό Αρχείο) 



1η ημερίδα ΔΙ.Ο.ΒΙ. 6-3-2015 



Εκδηλώσεις 
• 27-29 Σεπτεμβρίου 2016: φιλοξενία και 

συνδιοργάνωση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα του 7th ESCB Information Management 
Network meeting, θέμα: Knowledge 
management in the new information age 

• 20-10-2016: Open Day στην Βιβλιοθήκη 

• 18-1-2018: 90 χρόνια Βιβλιοθήκη της Τράπεζας 
της Ελλάδος 
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27-29 Σεπ. 2016, 7th ESCB IMN meeting 



20-10-2016 Open day στην Βιβλιοθήκη 



Η Βιβλιοθήκη σε αριθμούς 

1.231 τ.μ. έκταση 8.309,06 τρέχοντα μέτρα ραφιών 

2.473 δανεισμοί και επιστροφές 
βιβλίων στους υπαλλήλους (2017) 

3.581 αιτήματα εξυπηρετήθηκαν 
το 2016 

27.643 επισκέψεις / κτυπήματα 
(hits) στις ιστοσελίδες της (2017) 
έναντι 16.616 (2016), εκτός 
WebPAC 

172.354 τεκμήρια (στοιχεία 8-1-
2018) 

75.702 βιβλιογραφικές εγγραφές 
(στοιχεία 8-1-2018) 

251.073 ηλεκτρονικά βιβλία 
(2017) 

26.899 τίτλοι ηλεκτρονικών 
περιοδικών (2017) 

50+ βάσεις δεδομένων 

Summon: ταυτόχρονη αναζήτηση 
σε 25 βάσεις δεδομένων με 
κείμενο (περιοδικά, βιβλία, 
working papers) 
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Σημερινές και μελλοντικές επιδιώξεις 

Γνωσιακή βάση δεδομένων 

• Δημοσιεύσεις στελεχών σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, δοκίμια εργασίας, 
πρακτικά συνεδρίων 

• Διαβαθμισμένες εκθέσεις που δημιουργούνται εντός Τραπέζης 

• Αποθήκευση, διατήρηση και επαναχρησιμοποίηση πνευματικού κεφαλαίου 

Έρευνα ικανοποίησης χρηστών, πραγματοποιήθηκε το 2014 και 
προγραμματίζεται ανάλογη έρευνα το 2018 

Βιβλιοθήκη της Κατασκήνωσης, 2016 κ.ε. 

Εγκατάσταση συστήματος RFID το 2017 για δανεισμό, αντικλεπτικό και 
απογραφή 

Κοινές προμήθειες ηλεκτρονικών πηγών και υπηρεσιών μέσω EPCO 
(Eurosystem Procurement Coordination Office) 

Ανακαίνιση της Βιβλιοθήκης 2018 
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Επίλογος 
• Η Βιβλιοθήκη 

• Παραμένει προσανατολισμένη στις ανάγκες των 
χρηστών της 

• Ακολουθεί τις εξελίξεις της Τράπεζας και 
εμπλουτίζει αντιστοίχως την θεματολογία της 

• Εκσυγχρονίζεται (κυλιόμενες βιβλιοθήκες, RFID, 
γνωσιακή βάση, ανακαίνιση χώρων) 

• Επιθυμεί να παραμένει σχετική με τον οργανισμό 

• Συνεργάζεται σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο 

• Εξελίσσεται 90 χρόνια με το προσωπικό της και θα 
εξελίσσεται στο μέλλον με το προσωπικό που θα 
την στελεχώνει 
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• Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου για 
την βοήθεια στην προετοιμασία της 

ομιλίας 
 

• Σας ευχαριστώ για την προσοχή 
σας 

 
• esemertzaki@bankofgreece.gr 
• T. 210-3202396 
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