
 

 

 

Φόρμα συμπλήρωσης πληροφοριών για την κάθε βιβλιοθήκη μέλος 

Τίτλος: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ  

Διεύθυνση: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 169 & ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ , 2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 36 & 
ΑΚΤΗΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 173, 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

 

Τηλέφωνα: 210-4297540-1-2, 210-4523937, 210-4100956-7  

Τηλεομοιοτυπία: 210-4296024  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@laskaridisfoundation.org  

Ιστότοπος: www.laskaridisfoundation.org  

Κοινωνικά δίκτυα: facebook, twitter, instagram  

Έτος ίδρυσης- ιστορικό: Η βιβλιοθήκη «Καίτη Λασκαρίδη» ιδρύθηκε το 1993 από τον 
Κωνσταντίνο Λασκαρίδη στη μνήμη της συζύγου Καίτης Λασκαρίδη με σκοπό τη 
πρόσβαση στη γνώση, τη καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και τη συμβολή στην 
εκπαίδευση.  

Σκοπός του Ιδρύματος «Αικατερίνη Λασκαρίδη» είναι η προαγωγή σε ελληνικό και 

διεθνές επίπεδο του ελληνικού πολιτισμού γενικά και ιδιαίτερα των ελληνικών 

Γραμμάτων και της Ιστορικής και Ναυτικής Έρευνας, μέσα από τη πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων καθώς και η λειτουργία Βιβλιοθήκης 

με την επωνυμία «ΚΑΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ». Η Βιβλιοθήκη «Καίτη Λασκαρίδη» είναι ένα 

ζωντανό κύτταρο γνώσης, εκπαίδευσης και πολιτισμού στο κέντρο του Πειραιά και 

στεγάζεται σε έναν χώρο ανοικτό και φιλικό για όλους. Αποστολή της Βιβλιοθήκης του 

Ιδρύματος είναι να προσφέρει πρόσβαση στη γνώση, να αναπτύξει τη φιλαναγνωσία και 

να βοηθήσει στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Σήμερα η Βιβλιοθήκη αποτελείται από τη Δανειστική και την Ιστορική Βιβλιοθήκη. 

Η Δανειστική Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει βιβλία που καλύπτουν θεματικά όλους τους 
τομείς της γνώσης, με ιδιαίτερα αναπτυγμένο το λογοτεχνικό τμήμα που περιλαμβάνει 
κλασική και σύγχρονη, ελληνική και ξένη λογοτεχνία. Διαθέτει περιοδικές εκδόσεις, 
οπτικοακουστικό και πληροφοριακό υλικό, καθώς και ένα πλούσιο Παιδικό Τμήμα με 
βιβλία που απευθύνονται σε νηπιακές ηλικίες έως και εφήβους. Επίσης λειτουργεί 
ξενόγλωσσο τμήμα, με βιβλία ποικίλης θεματολογίας σε διάφορες γλώσσες. Είναι 
πλήρως αυτοματοποιημένη μέσω του βιβλιοθηκονομικού προγράμματος ΑΒΕΚΤ, ενώ τα 
βιβλία στα ράφια είναι ταξινομημένα με βάση το δεκαδικό σύστημα Dewey. Στους 
διαθέσιμους από τη Βιβλιοθήκη χώρους για το κοινό, περιλαμβάνονται αναγνωστήριο, 
εντευκτήριο, και αίθουσα Η/Υ, ενώ παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο 
διαδίκτυο σε όλο το κτήριο μέσω ασύρματου δικτύου (wi-fi) και δυνατότητα on line 
πρόσβασης σε όλους τους τίτλους της μέσω της μηχανής αναζήτησης της ιστοσελίδας. 

 

http://www.laskaridisfoundation.org/danistiki-vivliothiki/


 

 

Ξεχωριστό και πολύ σημαντικό τμήμα της Δανειστικής Βιβλιοθήκης είναι το Ναυτικό 
τμήμα. Περιλαμβάνει υλικό που καλύπτει τους τομείς της ναυτικής ιστορίας, των 
ναυτικών επαγγελμάτων, της ναυτικής τεχνολογίας και ναυπηγικής, της αλιείας καθώς 
και των φάρων. 

Η  Ιστορική Βιβλιοθήκη  συλλέγει επιμέρους συλλογές βιβλίων σημαντικών 
προσωπικοτήτων των γραμμάτων και τεχνών. Το Κύριο Σώμα της Ιστορικής Βιβλιοθήκης 
στεγάζεται στο κτήριο επί της οδού 2ας Μεραρχίας 36. Οι συλλογές αυτές διατηρούν την 
ενότητά τους, σύμφωνα με τον συλλεκτικό προσανατολισμό του κάθε κτήτορα και το 
σκεπτικό ότι αυτό ενδιαφέρει τον επισκέπτη και μελετητή. Οι θησαυροί γνώσης που 
περιλαμβάνονται στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος αποτελούν ζωντανά εργαλεία 
μάθησης και ενημέρωσης, άρρηκτα συνδεδεμένα με το σύγχρονό μας πολιτισμικό και 
γνωστικό γίγνεσθαι, όπως αποδεικνύεται και από την αλληλεπίδραση των συλλογών 
αυτών με τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.  

Οι βιβλιοθήκες του Ιδρύματος βρίσκεται σε διαδικασία συνεχούς εμπλουτισμού. Αυτό 
επιτυγχάνεται με δωρεές μελών και φίλων, καθώς και με αγορές σύγχρονων και 
παλαιότερων βιβλίων. Έτσι, το κοινό μπορεί να βρει βιβλία παλαιά και σπάνια αλλά και 
νέες κυκλοφορίες, οι οποίες και εκτίθενται σε ειδικό χώρο στην είσοδο του κτηρίου. 
Ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στη Δανειστική αλλά και στην Ιστορική βιβλιοθήκη, 
προσδίδουν οι πολύ σημαντικές δωρεές συλλογών βιβλίων που δέχεται το Ίδρυμα, από 
προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών. 

 

Σε ποιους απευθύνεται:  

Η Δανειστική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη βρίσκεται στο 

επταώροφο κτίριο της οδού Κουντουριώτου 173 και λειτουργεί με μέλη. Μέλος της 

Βιβλιοθήκης μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για τις συλλογές και τις 

υπηρεσίες της, ανεξαρτήτως ηλικίας και τόπου κατοικίας. Ακολουθείται μια σύντομη 

διαδικασία εγγραφής κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος οφείλει να δώσει τα στοιχεία 

της αστυνομικής του ταυτότητας και να καταβάλει το ποσό των 15 (δεκαπέντε) ευρώ ως 

ετήσια συνδρομή. Έτσι, αποκτά κάρτα μέλους και δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών 

της Βιβλιοθήκης. Το δανειστικό τμήμα είναι προσβάσιμο στα μέλη, που μπορούν να 

περιηγηθούν στα βιβλιοστάσια και να επιλέξουν τα βιβλία που θα δανειστούν. Φυσικά, 

μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια των βιβλιοθηκονόμων, ενώ ακόμα μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τη μηχανή αναζήτησης του website. 

Η Ιστορική βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. Απευθύνεται στον ερευνητή, τον επιστήμονα 

και τον φοιτητή. Αποτελείται από βιβλία μεγάλης πνευματικής και υλικής αξίας, από τα 

οποία πολλά είναι παλαίτυπα και πρώτες εκδόσεις. Όλοι οι χώροι και τα βιβλιοστάσια 

είναι επισκέψιμα από τους χρήστες με τη συνοδεία υπαλλήλου του Ιδρύματος. Παρόλα 

αυτά, για λόγους ασφαλείας του υλικού, η άμεση επαφή με τα βιβλία στα ράφια δεν 

επιτρέπεται. Η εξυπηρέτηση γίνεται αυστηρά με τη συνδρομή και την επίβλεψη των 

υπεύθυνων βιβλιοθηκονόμων. Δεδομένης της ευαισθησίας του Ιδρύματος σε ό,τι έχει να 

κάνει με την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας φυσικοί περιορισμοί πρόσβασης στη 

Βιβλιοθήκη δεν υπάρχουν. Απαιτείται μόνο η προηγούμενη, χωρίς καμία χρέωση, 

εγγραφή του ενδιαφερόμενου ως μέλους, με χρήση της αίτησης πρόσβασης στην 

Ιστορική Βιβλιοθήκη. Η μελέτη των βιβλίων γίνεται στο αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης, 

σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και υπό την επίβλεψη του Προσωπικού, ανάλογα με 

τη σπανιότητα και την κατάσταση των υπό παραχώρηση τεκμηρίων. Η εξυπηρέτηση και 

 

http://www.laskaridisfoundation.org/istoriki-vivliothiki-tou-idrimatos-ekaterinis-laskaridi/
http://www.laskaridisfoundation.org/silloges-vivliothikis-kaiti-laskaridou/
http://www.laskaridisfoundation.org/silloges-vivliothikis-kaiti-laskaridou/


 

 

η παραχώρηση τεκμηρίων για επιτόπια μελέτη και έρευνα γίνεται με συμπλήρωση της 

φόρμας αίτησης υλικού, η οποία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων θα 

πρέπει να αποστέλλεται δύο ημέρες πριν την επίσκεψη στους χώρους μας. 

 

Εξειδίκευση θεματικών περιοχών (πρωτεύοντες δευτερεύοντες) 

επιγραμματικά:  

Η Δανειστική Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει βιβλία που καλύπτουν θεματικά όλους τους 

τομείς της γνώσης, με ιδιαίτερα αναπτυγμένο το λογοτεχνικό τμήμα που περιλαμβάνει 

κλασική και σύγχρονη, ελληνική και ξένη λογοτεχνία. Διαθέτει περιοδικές εκδόσεις, 

οπτικοακουστικό και πληροφοριακό υλικό, καθώς και ένα πλούσιο Παιδικό Τμήμα με 

βιβλία που απευθύνονται σε νηπιακές ηλικίες έως και εφήβους. Επίσης λειτουργεί 

ξενόγλωσσο τμήμα, με βιβλία ποικίλης θεματολογίας κυρίως λογοτεχνία σε διάφορες 

γλώσσες. Ξεχωριστό και πολύ σημαντικό τμήμα της Δανειστικής Βιβλιοθήκης είναι το 

Ναυτικό. Περιλαμβάνει υλικό που καλύπτει τους τομείς της ναυτικής ιστορίας, του 

ναυτικού δικαίου, των ναυτικών επαγγελμάτων, της ναυτικής τεχνολογίας και 

ναυπηγικής, της αλιείας καθώς και των φάρων.  

Η Ιστορική Βιβλιοθήκη καλύπτει όλους τους τομείς της γνώσης και συλλέγει επιμέρους 

συλλογές βιβλίων σημαντικών προσωπικοτήτων των γραμμάτων και τεχνών. Οι 

συλλογές αυτές διατηρούν την ενότητά τους, σύμφωνα με τον συλλεκτικό 

προσανατολισμό του κάθε κτήτορα και το σκεπτικό ότι αυτό ενδιαφέρει τον επισκέπτη 

και μελετητή. Αναπόσπαστο μέρος της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του «Ιδρύματος 

Αικατερίνης Λασκαρίδη» και των επιμέρους βιβλιοθηκών που την απαρτίζουν, αποτελεί 

η συλλογή των προσωπικών Αρχείων που έχουν κατατεθεί στο Ίδρυμα. 

 

Συλλογές: Έντυπων βιβλίων και περιοδικών, Οπτικοακουστικών, αρχεία &  
http://www.laskaridisfoundation.org/eponimes-istorikes-silloges/ 

 

 

Υπηρεσίες: Γενική πληροφόρηση σχετικά με τη βιβλιοθήκη και το υλικό της, όπως 

κανόνες δανεισμού, φωτοτυπίες, χρήση οπτικοακουστικού υλικού, τοποθεσία 

τεκμηρίων κλπ. 

Εξειδικευμένη πληροφόρηση: Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικά ή προσωπικά  

Πρόσβαση στις πηγές και στο υλικό: φωτοτυπίες, εκτυπώσεις, πρόσβαση στις 

ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης. 

Δανεισμός: υπηρεσία κρατήσεων για δανεισμένο υλικό και τήρηση προτεραιότητας 

δανεισμού κατά την επιστροφή. 

Απόκτηση υλικού που δεν υπάρχει στη βιβλιοθήκη: η απόκτηση υλικού γίνεται με δύο 

τρόπους. Είτε με προτάσεις για τον εμπλουτισμό της συλλογής, ή με διαδανεισμό και 

παραλαβή τεκμηρίων από τις ελληνικές βιβλιοθήκες ή το εξωτερικό. 

Εκπαίδευση χρηστών: στη χρήση της βιβλιοθήκης, του ηλεκτρονικού καταλόγου, των 

υπηρεσιών και των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης.  

 

 

http://www.laskaridisfoundation.org/eponimes-istorikes-silloges/


 

 

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

Η Δανειστική Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή στα μέλη της με ετήσια συνδρομή 15€. 

Για πρόσβαση στο υλικό της Ιστορικής βιβλιοθήκης, δεν απαιτείται συνδρομή. Το 
υλικό δίδεται για επί τόπου μελέτη και έρευνα και δε δανείζεται. 

 

Υπηρεσίες προς τα μέλη του Δικτύου και τους αναγνώστες αυτών: Όλες οι 
υπηρεσίες μας  

 

Προσωπικό και ειδικότητες:  

25 άτομα συνολικά εκ των οποίων 4 είναι βιβλιοθηκονόμοι, 3 αρχειονόμοι – 

βιβλιοθηκονόμοι, 3 φιλόλογοι,  3 ιστορικοί, 2 αρχαιολόγοι, 1 συντηρήτρια βιβλιακού 

και αρχειακού υλικού, 1 IT Manager  και διοικητικό προσωπικό και άλλες 

ειδικότητες. 

 

 

Προτάσεις και ιδέες, προσδοκίες από το Δίκτυο: 

Ανταλλαγή εμπειριών, ιδεών και στενή γνωριμία. 

Συνδιοργάνωση δράσεων κατά περίπτωση. 

Διερεύνηση δυνατότητας ανάπτυξης των βιβλιοθηκών του δικτύου κατά τρόπο 
συμπληρωματικό για μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων μας. 

Διεύρυνση του δικτύου με σκοπό την παροχή στο κοινό - με έμφαση σε φοιτητές και 
επιστήμονες - του μέγιστου και κατά το δυνατόν πλήρους βιβλιογραφικού υλικού 
σχετικού με τη θάλασσα και τις σχετικές με αυτή δραστηριότητες και επιστήμες. 

 

 

 


