
 
 

Φόρμα συμπλήρωσης πληροφοριών για την κάθε βιβλιοθήκη μέλος 

του Δικτύου Ναυτιλιακών βιβλιοθηκών 

Τίτλος Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Ευγενίδου 

Φορέας Ίδρυμα Ευγενίδου 

Διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο 

Τηλέφωνα 210-9469631,  632 

Τηλεομοιοτυπία 210-9417372 

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

lib@eef.edu.gr 

Ιστότοπος http://www.eugenfound.edu.gr 

Κοινωνικά 
δίκτυα 

Facebook= Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Ευγενίδου 
Twitter=EugenLibrary   
Vimeo= eugenidesfoundation 
 YouTube= Ίδρυμα Ευγενίδου   

Έτος ίδρυσης- 
ιστορικό   

Η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου λειτουργεί από 
το 1966 ως δανειστική και ανοιχτής πρόσβασης, με 
εξειδίκευση στους θεματικούς τομείς της Τεχνολογίας 
και των Θετικών Επιστημών. 

Σε ποιους 
απευθύνεται 

Σε νέους και νέες, με σκοπό την ενίσχυση της 
εκπαίδευσής τους στα επιστημονικά και τεχνικά πεδία, 
αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο για τα θέματα που 
καλύπτουν οι συλλογές της. 

Εξειδίκευση 
θεματικών 
περιοχών 
(πρωτεύουσες 
δευτερεύουσες) 
επιγραμματικά 

Κύριες θεματικές κατηγορίες:   

Ναυτιλία (με έμφαση στα: Τεχνικά θέματα, Ναυπηγική 
και διεθνείς κανόνες) 

STEM (με έμφαση στη ρομποτική και τον 
προγραμματισμό) 

Τεχνολογία (με έμφαση στα: Μηχανολογία, 
Ηλεκτρονική-Ηλεκτροτεχνία, Πληροφορική, Τεχνική 
εκπαίδευση, Γεωργία-Γεωπονική)  

Θετικές Επιστήμες (με έμφαση στα: Μαθηματικά, 
Φυσική, Αστρονομία) 



 
 

Συλλογές Έντυπων και ηλεκτρονικών βιβλίων και περιοδικών και 
συνδρομές σε εξειδικευμένες διεθνείς βάσεις δεδομένων.  

Υπηρεσίες  Δανεισμός, φωτοτυπίες, εκτυπώσεις, σαρώσεις υλικού, 
σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου περί 
πνευματικών δικαιωμάτων, Ελεύθερη χρήση Η/Υ και 
Διαδικτύου μέσω Wi-Fi, Δυνατότητα πρόσβασης σε 
ψηφιακό υλικό από απόσταση, εκπαίδευση χρηστών 
στη χρήση της βιβλιοθήκης και του ηλεκτρονικού 
καταλόγου της.   

Συμμετοχή στον Συλλογικό Κατάλογο βιβλιοθηκών και 
στον Εθνικό Συλλογικό κατάλογο επιστημονικών 
περιοδικών,  Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές 
ομάδες, Επιμορφωτικά προγράμματα για παιδιά 
(ηλικίας 10 ετών και άνω) και ενήλικες.  

Συλλογές και 
υπηρεσίες (που 
τη 
διαφοροποιούν 
από τις άλλες 
βιβλιοθήκες του 
δικτύου) 

Εξειδίκευση στη ναυτιλία: Πλήρης σειρά και συνεχής 
επικαιροποίηση της συλλογής του IMO, καθώς και 
πρόσβαση στην online πλατφόρμα “Lloyd’s list”.    

Υπηρεσίες προς 
τα μέλη του 
Δικτύου και 
τους αναγνώστες 
αυτών 

Όλες οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην αντίστοιχη 
ενότητα πιο πάνω.  

Προσωπικό και 
ειδικότητες 

Στη βιβλιοθήκη απασχολούνται 5 βιβλιοθηκονόμοι. 
Στο έργο της συμβάλλει το προσωπικό από όλες τις 
υπόλοιπες δράσεις του Ιδρύματος, το οποίο ανέρχεται 
σε 114 άτομα.   

Προτάσεις και 
ιδέες, 
προσδοκίες από 
το Δίκτυο 

Η λειτουργία του Δικτύου Ναυτιλιακών βιβλιοθηκών 
μπορεί να προσφέρει δυνατότητα: 

• συντονισμένης ανάπτυξης των συλλογών (έντυπων 
και ηλεκτρονικών) των βιβλιοθηκών που το 
απαρτίζουν όσον αφορά στις θεματικές 
υποκατηγορίες κάλυψης, 

• εξυπηρέτησης του κοινού μέσω διαδανεισμού, 
• συντονισμένων κινήσεων ανάδειξης των συλλογών 

των βιβλιοθηκών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
του κοινού που ενδιαφέρεται για θέματα ναυτιλίας. 

 


