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Έτος ίδρυσης- ιστορικό   Η βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας Ιστορίας 

Ναυτικού ξεκίνησε τη διαδρομή της το 1917 με 

την ίδρυση του τμήματος «ιστορικών εργασιών 

και περιοδικού» μετά την έκδοση σχετικού 

βασιλικού διατύγματος. 

Σκοπός της βιβλιοθήκης της Υ.Ι.Ν είναι η 

παροχή πληροφοριών για την προώθηση 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών, οι 

οποίες αναπτύσσονται στα πλαίσια 

πρωτοβουλιών που σχετίζονται με θέματα 

ναυτικής ιστορίας. Η ορθή οργάνωση και 

διαχείρηση του υλικού της βιβλιοθήκης 

αποτελεί πρωταρχικό στόχο του προσωπικού, 

ενώ διαρκής παραμένει είναι και  η επιδίωξη 

συνεργασιών με άλλες βιβλιοθήκες 

αντίστοιχων υπηρεσιών ή κοινωφελών 

ιδρυμάτων/οργανισμών, για την καλύτερη 

εκμετάλλευση των υφισταμένων πόρων καθώς 

και για το βέλτιστο δυνατό εμπλουτισμό του 

ήδη υπάρχοντος υλικού προς όφελος του 



ερευνητικού κοινού. 

 

Σε ποιους απευθύνεται Ερευνητές, Στελέχη/Προσωπικό Των Ενόπλων 

Δυνάμεων, Μέλη ΔΕΠ, Σπουδαστές 

Στρατιωτικών Σχολών, Προπτυχιακοί και 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Εξωτερικοί 

Συνεργάτες, Βιβλιοθήκες, το Ευρύτερο 

Κοινωνικό Σύνολο. 

Εξειδίκευση θεματικών περιοχών 

(πρωτεύουσες δευτερεύουσες) 

επιγραμματικά 

Πολεμικό Ναυτικό, Λεξικά, Επετηρίδες 

Αξιωματικών/Υπαξιωματικών, Ημερολόγιο 

Πολέμου ΓΕΝ, Στόλος Π.Ν, Εθιμοτύπια και 

Στρατιωτικός Βίος, Εγχειρίδια Ναυτιλίας και 

Ναυτικηής Τέχνης, Νομοθεσία/Διατάξεις, 

Διαταγές/Διατάγματα, Ναυτικό Δίκαιο, 

Υδρογραφία, Φάροι/Φαρικό Διίκτυο, Ιστορία 

Πολεμικού Ναυτικού, Τεχνικά Εγχειρίδια, 

Θέματα Ναυτικής Ιστορίας,  Ναυπηγική, 

Ναρκαλιεία, Απομνημονεύματα, Χάρτες.  

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ:   Αστρονομία, Εμπορικό 

Ναυτικό, Λογοτεχνία, Φιλοσοφία, Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος , Ιστορία της Τέχνης. 

Συλλογές Επιστημονικά Περιοδικά, Συλλογές Έντυπων 

και Ηλεκτρονικών Περιοδικών «Ναυτική 

Επιθεώρηση», Έντυπες εκδόσεις της 

Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, Ιστορικό Αρχείο 

σε έντυπη και ψηφιοποιημένη μορφή, 

Χειρόγραφα , Χάρτες. 

 

Υπηρεσίες 

 

• Γενική πληροφόρηση: σχετικά με τη 

βιβλιοθήκη και το υλικό της, όπως 

κανόνες πρόσβασης, φωτοτυπίες κτλ.  



• Πρόσβαση στις πηγές και στο υλικό: 

φωτοτυπίες, πρόσβαση στις θεματικές 

μέσω Οpen Abekt, και της ιστοσελίδας 

της ΥΙΝ. (www.yin.mil.gr) 

• Εξειδικευμένη πληροφόρηση: η διαδικασία 

που το ερευνητικό κοινό μπορεί να 

προσέλθει στο χώρο μας προς έρευνα 

και απόκτηση υλικού, υπάρχει 

αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 

υπηρεσίας ιστορίας ναυτικού στο 

διαδίκτυο.  Η βιβλιοθήκη της Υ.Ι.Ν είναι 

διαθέσιμη στο κοινό κατόπιν υποβολής 

σχετικής αιτήσεως, καθημερινά 09:00-

14:00. Τηλεφωνικά για οποιαδήποτε 

διευκρίνηση καθώς και υποβολή 

εξειδικευμένων ερωτημάτων έρευνας 

που διεκπεραιώνονται από το 

προσωπικό μας. 

• Απόκτηση υλικού που δεν υπάρχει στη 

βιβλιοθήκη : Η απόκτηση υλικού γίνεται 

μέσω δωρεών ιδιωτών και δημοσίων 

φορέων και με προτάσεις του 

προσωπικού της βιβλιοθήκης για την 

ενημέρωση των σειρών της και 

σπανίων τίτλων ειδικού ενδιαφέροντος 

για τον εμπλουτισμό της. 

 

Συλλογές και υπηρεσίες (που τη 

διαφοροποιούν από τις άλλες 

βιβλιοθήκες του δικτύου) 

• Δυνατότητα ψηφιοποίησης και έκδοσης 

βιβλίων, παραγωγής e-books με ίδια 

μέσα. 

• Η πρόσβαση στο υλικό της βιβλιοθήκης 



μας δεν απαιτεί σύνδρομη και διατίθεται 

για επιτόπια μελέτη και έρευνα. 

• Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση ιστορικού 

και ημιενεργού αρχείου της υπηρεσίας 

μας. 

• Έκδοση περιοδικού ναυτική 

επιθεώρηση από το 1917. 

Υπηρεσίες προς τα μέλη του 

Δικτύου και τους αναγνώστες 

αυτών 

• Όλες οι υπηρεσίες μας απευθύνονται 

στο ερευνητικό κοινό. 

Προσωπικό και ειδικότητες 
• Μια μόνιμη υπαξιωματικός      

διαχειρίστρια υλικού βιβλιοθήκης και 

στρατεύσιμο προσωπικό.  



Προτάσεις και ιδέες, 
προσδοκίες από το 
Δίκτυο 

• Η συνεργασία μεταξύ συναφών 
θεματικά βιβλιοθηκών, η 
συμπληρωματικότητα και ο 
διαδανεισμός συλλογών και τεκμηρίων 
ανά περίπτωση, η ανάληψη κοινών 
δράσεων, η προώθηση της γνώσης 
για τη σημασία της ναυτιλίας στη 
χώρα μας αλλα και διεθνώς. 

 


