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Ομιλία στην εκδήλωση για τα 90 χρόνια της Βιβλιοθήκης 

Βασίλειος Μανεσιώτης 

Πρώην Διευθυντής – Σύμβουλος, Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 

Καταρχάς  θα ήθελα να ευχαριστήσω  τη βιβλιοθήκη για την πρόσκληση σε αυτή την 

εκδήλωση, την οποία και αποδέχθηκα ως λίαν τιμητική. 

Η πρώτη μου γνωριμία με τη βιβλιοθήκη έγινε τον Αύγουστο του  1980, λίγες ημέρες μετά 

την πρόσληψή μου στην Τράπεζα. Έκτοτε και σε όλη τη δεκαετία του 80’, επισκεπτόμουν 

πολύ συχνά τη βιβλιοθήκη, τόσο για υπηρεσιακούς όσο και για προσωπικούς λόγους. 

Από την αρχή διαπίστωσα ότι η βιβλιοθήκη διέθετε μία πλούσια συλλογή οικονομικών 

κυρίως βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών. Από όσο θυμάμαι, μόνο μία φορά 

χρειάσθηκε να δανεισθούμε έναν τίτλο από τη βιβλιοθήκη του ΚΕΠΕ.  

Στις αρχές της δεκαετίας του 90’ με απόφαση της Διοίκησης τοποθετήθηκα μέλος της 

Επιτροπής Βιβλιοθήκης, θέση στην οποία παρέμεινα σχεδόν δύο δεκαετίες. Στο διάστημα 

αυτό ασχολήθηκα συστηματικά και με τα διοικητικά θέματα της βιβλιοθήκης. 

Ένα από τα θέματα που μας απασχόλησε για πολύ καιρό ήταν η δημιουργία καταλόγου σε 

ηλεκτρονική μορφή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο παλαιός κατάλογος όπου η 

καταλογογράφηση των βιβλίων είχε γίνει με ένα ελληνικό σύστημα ταξινόμησης. Ορισμένα 

μέλη υποστήριζαν ο παλαιός κατάλογος να μείνει ως έχει, ενώ άλλα να καταργηθεί ο 

παλαιός κατάλογος, να δημιουργηθεί ένας ενιαίος κατάλογος  και όλα τα βιβλία να 

ταξινομηθούν σύμφωνα με το διεθνές σύστημα Dewey Decimal Classification. Τελικά 

επεκράτησε η δεύτερη άποψη, για την υλοποίηση της οποίας καταβλήθηκε πολύ  μεγάλη 

προσπάθεια τόσο από το προσωπικό της βιβλιοθήκης, όσο και από εξωτερικούς 

συνεργάτες.  

Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα ήταν αυτό της απώλειας βιβλίων και εν γένει της 

ασφάλειας του υλικού της βιβλιοθήκης. Με τη βοήθεια της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών της Τράπεζας, τοποθετήθηκε για πρώτη φορά αντικλεπτικό σύστημα στην 

είσοδο της βιβλιοθήκης και ειδική μαγνητική  ταινία  στο εσωτερικό κάθε βιβλίου. 

Σημειώνεται ότι και για τις δύο αυτές εργασίες – ηλεκτρονικός κατάλογος και αντικλεπτικό 

σύστημα — χρειάσθηκε να «κατέβουν από τα ράφια» όλα τα βιβλία και να 

επανατοποθετηθούν. 

Μόνιμο πρόβλημα που επανέρχονταν κάθε χρόνο ήταν η κατάρτιση του προϋπολογισμού 

της βιβλιοθήκης, καθώς υπήρχαν  αντικρουόμενοι στόχοι.  Αφενός μία προσπάθεια 

συγκράτησης και μείωσης των δαπανών της βιβλιοθήκης και αφετέρου ο εμπλουτισμός της 

με όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών. Από τα 

μέσα της δεκαετίας του 90’ τα πράγματα έγιναν πιο πολύπλοκα καθώς άρχισε η απόκτηση 

υλικού σε ψηφιακή μορφή, το οποίο τότε ήταν πολύ δαπανηρό. 
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Ένα πρόβλημα με το οποίο ασχολήθηκε η Επιτροπή, χωρίς να εξευρεθεί λύση, ήταν το 

βιβλιοστάσιο του Χολαργού. Μέρος της συλλογής της βιβλιοθήκης φυλάσσεται σε χώρους 

της Τράπεζας στο Χολαργό. Η πρόσβαση στους τίτλους που βρίσκονται εκεί είναι δύσκολη 

και απαιτείται τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα. 

Τέλος, ένα  θέμα το οποίο μας απασχόλησε πολύ στην Επιτροπή και εξακολουθεί να 

υπάρχει και σήμερα, είναι το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Η μία άποψη είναι ότι ο 

πλούτος της βιβλιοθήκης θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στο ευρύ κοινό και πέρα από τις 

ώρες λειτουργίας της Τράπεζας. Αυτό όμως προσκρούει στο γενικότερο θέμα της 

ασφάλειας της Τράπεζας. Η επιλογή είναι δύσκολη. 

Όλα αυτά τα χρόνια που διετέλεσα μέλος της Επιτροπής είχα μία άριστη συνεργασία με το 

προσωπικό της βιβλιοθήκης, συμπεριλαμβανομένης και της νομικής βιβλιοθήκης. Τα 

στελέχη της βιβλιοθήκης προετοίμαζαν τις συναντήσεις της Επιτροπής, έκαναν 

τεκμηριωμένες εισηγήσεις και προσκόμιζαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες 

για την ορθή λήψη αποφάσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, καθώς η βιβλιοθήκη 

αποκτούσε όλο και περισσότερο υλικό σε ψηφιακή μορφή, ως μέλος της Επιτροπής 

τοποθετήθηκε και ένα στέλεχος από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης. 

Ως συνταξιούχος πλέον, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα στελέχη και το 

προσωπικό της βιβλιοθήκης τόσο για τη μακρόχρονη συνεργασία μας, όσο και για τη 

βοήθειά τους, ακόμα και σήμερα, κάθε φορά που αναζητώ ένα βιβλίο, ένα άρθρο ή κάποια 

άλλη πληροφορία. 

Ευχαριστώ. 


