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Μοντέλο συνεργασίας

Έδρα Νεότερης 
Ελληνικής Ιστορίας 

Ιδρύματος Ελληνικής 
Κληρονομιάς 

Πανεπιστημίου York

(HHF Chair in Modern 
Greek History)

Βιβλιοθήκη 
Πολιτιστικού Ιδρύματος 

Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) 

διαμόρφωση 
μοντέλου συνεργασίας 

και διασύνδεσης 
ανάμεσα σε έδρες 

ελληνικών σπουδών 
ανά τον κόσμο και σε 

βιβλιοθήκες στην 
Ελλάδα



Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ

συλλογές βιβλιοθηκών σημαντικών ελληνικών τραπεζών που 
απορροφήθηκαν από τον Όμιλο Πειραιώς

περίπου 57.000 ελληνικοί και ξενόγλωσσοι τίτλοι βιβλίων, 
καθώς και περιοδικές εκδόσεις

θεματικές: βιομηχανική αρχαιολογία, ιστορία της τεχνολογίας, 
μουσειολογία, πολιτιστική διαχείριση, ανθρωπολογία, λαογραφία, 
εθνολογία, οικονομική και κοινωνική ιστορία, χρηματοοικονομικά, 
τραπεζικά και οικονομικά θέματα, γεωτεχνικά και περιβαλλοντικά 
θέματα, αγροτική οικονομία και πολιτική

ειδικές συλλογές με υλικό που χρονολογείται από τον 19ο 
αιώνα

μέλος του Δικτύου Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.)



Έδρα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας 
του Ιδρύματος Ελληνικής Κληρονομιάς 
του Πανεπιστημίου York

φιλανθρωπικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός

HHF ιδρύθηκε στο Τορόντο το 1996, η έδρα ξεκίνησε να λειτουργεί 
το 2002 

άντληση κεφαλαίων για τη διατήρηση και προώθηση της ελληνικής 
παιδείας, του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής κληρονομιάς 
στην καναδική κοινωνία

από το 2014 συνεργασίες με ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά 
κέντρα

The Hellenic Heritage Foundation Chair in Hellenic 
Studies and Modern Greek History



Summer Abroad Course in Modern 
Greek History
• έχει ήδη υλοποιηθεί δύο φορές

• συνολική διάρκεια έξι εβδομάδες

• εκπαιδευτικές συναντήσεις και επισκέψεις σε 
ερευνητικά κέντρα, μουσεία και χώρους 
σχετικούς με τη νεότερη και σύγχρονη 

ελληνική ιστορία

• γνωριμία με όψεις της ελληνικής 

πολιτισμικής κληρονομιάς 

• απόκτηση χρήσιμης εμπειρίας-βάση 

για μελλοντική έρευνα



Summer Abroad-Στόχος προγράμματος

• οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή με την ελληνική 
ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό 

• μέσω της in situ και όχι μόνο της παραδοσιακού 
τύπου διδασκαλίας

• με την καθοδήγηση ειδικών άλλων από τον 
διδάσκοντα καθηγητή



Summer Abroad 2018

Summer Abroad: 
εκπαιδευτικές 

συναντήσεις και 
επισκέψεις σε 

βιβλιοθήκες, αρχεία και 
ερευνητικά κέντρα

συνεργασία στη 
διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους με 
ανάθεση ερευνητικών 

εργασιών (projects)

 προγραμματισμένη επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Δίπολο συνεργασίας



Ανάθεση 
έρευνας

Κατάθεση 
αιτήματος στη 

βιβλιοθήκη 
(μέσω email)

Βιβλιογραφική 
υποστήριξη από 
το εξειδικευμένο 

προσωπικό

Εξ' 
αποστάσεως 
ικανοποίηση 

αιτήματος

Έρευνα σε ελληνικές βιβλιοθήκες

Ανάθεση ερευνητικής εργασίας από τον υπεύθυνο της 
έδρας με χρήση υλικού από ελληνικές βιβλιοθήκες



Αξιοποίηση διαφόρων προγραμμάτων

Πρόγραμμα 
υποτροφιών 
Placements

Πρόγραμμα 
Έρευνας Ελληνο-

Καναδικής Ιστορίας 



Placements
• Το πρόγραμμα υποτροφιών Placements αφορά 

την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των 
φοιτητών σε συνεργαζόμενους φορείς στην 
Ελλάδα. 

• Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Καναδικό 
Ινστιτούτο στην Ελλάδα (The Canadian Institute 
in Greece), το οποίο αξιοποιεί τον εκάστοτε 
υπότροφο στη 

βιβλιοθήκη του. 

http://www.cig-icg.gr/library



Το μοντέλο του Καναδικού Ινστιτούτου

Κύριες αρμοδιότητες υποτρόφου:

• παροχή βοήθειας στη λειτουργία της βιβλιοθήκης 
(κυρίως στη ψηφιοποίηση εγγράφων και 
φωτογραφιών)

• συμπλήρωση περιεχομένου στους ηλεκτρονικούς 
πόρους (Portal to the Past)

• υποστήριξη του γραφείου και του ξενώνα
• συμμετοχή στη διοργάνωση της ετήσιας συνάντησης 

τον Μάιο
• εκπροσώπηση του Ινστιτούτου, και γενικότερα του 

Καναδά, στη διεθνή αρχαιολογική και πολιτιστική 
κοινότητα στην Αθήνα

http://portal.cig-icg.gr/


Πρόγραμμα Έρευνας Ελληνο-Καναδικής 
Ιστορίας (Πανεπιστήμιο York)/Greek Canadian 
History Project

• για την πρόσκτηση, διατήρηση και προσβασιμότητα 
υλικού σχετικού με τους Έλληνες του Καναδά, και 
ειδικότερα με την ελληνική κοινότητα του Τορόντο

• δράσεις δημόσιας ιστορίας

https://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/handle/10315/1478/browse?value=Toronto+Telegram&type=series



Πρόγραμμα Έρευνας Ελληνο-Καναδικής 
Ιστορίας 

 ανάγκες ταξινόμησης και αρχειοθέτησης 
συλλογών με έγγραφα, μαγνητοταινίες ήχου 
και εικόνας, φωτογραφίες

 άμεση ανάγκη προσωπικού με γνώση 
Ελληνικής γλώσσας και σχετική εμπειρία



Χρήσιμες ιστοσελίδες
• Greek Canadian History Project | Πρόγραμμα Έρευνας Ελληνο-

Καναδικής Ιστορίας, http://archives.library.yorku.ca/gchp/, 
http://hellenicheritagefoundationchair.info.yorku.ca/files/2018/05/
GREEK-CANADIAN-HISTORY-PROJECT-REPORT.pdf

• The Canadian Institute in Greece, http://www.cig-icg.gr/
• The Canadian Institute in Greece-Placements, 

http://yorkinternational.yorku.ca/files/2016/11/Greece-The-
Canadian-Institute-in-Greece-SU17.pdf

• The Hellenic Heritage Foundation Chair in Hellenic Studies and 
Modern Greek History, 
http://hellenicheritagefoundationchair.info.yorku.ca/

• York Space, Institutional Repository, 
https://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/handle/10315/1478/brows
e?value=Toronto+Telegram&type=series

• York University-2018 Placements
http://yorkinternational.yorku.ca/go-global/intern-abroad/2018-
placements/#G

• Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, http://www.piop.gr

http://archives.library.yorku.ca/gchp/
http://hellenicheritagefoundationchair.info.yorku.ca/files/2018/05/GREEK-CANADIAN-HISTORY-PROJECT-REPORT.pdf
http://www.cig-icg.gr/
http://yorkinternational.yorku.ca/files/2016/11/Greece-The-Canadian-Institute-in-Greece-SU17.pdf
http://hellenicheritagefoundationchair.info.yorku.ca/
https://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/handle/10315/1478/browse?value=Toronto+Telegram&type=series
http://yorkinternational.yorku.ca/go-global/intern-abroad/2018-placements/
http://www.piop.gr/
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