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Κοινωνικά δίκτυα --  

Έτος ίδρυσης- ιστορικό  Η Ναυτική Σχολή 
Πολέμου ιδρύθηκε το 1921 και βιβλιοθήκη της 
είναι από τις παλαιότερες και πλουσιότερες του 
Πολεμικού Ναυτικού. Έχει ως έργο την διάθεση 
των κατάλληλων εκδόσεων προς τους 
Αξιωματικούς του Επιτελείου της Σχολής, τους 
Σπουδαστές και γενικότερα τα στελέχη των ΕΔ, 
για την ενημέρωση τους επί των εξελίξεων, οι 
οποίες επηρεάζουν τη Ναυτική και γενικά την 
Πολεμική Επιστήμη και Τέχνη. 

 

Σε ποιους απευθύνεται Επιτελείο, 

Διδάσκοντες και Σπουδαστές  της Ναυτικής 

Σχολής Πολέμου καθώς και σε όλα τα στελέχη 

των Ενόπλων Δυνάμεων. 

 

Εξειδίκευση θεματικών περιοχών 

(πρωτεύουσες δευτερεύουσες) επιγραμματικά 

 

 

Πρωτεύουσες θεματικές περιοχές θεματικών 

•    Στρατηγική 

•    Φιλοσοφία του Πολέμου 

•    Γεωπολιτική 
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•    Γεωστρατηγική 

•   Διεθνείς Σχέσεις 

•   Διπλωματία 
•   Τεχνολογία& Επιστήμη στην Υπηρεσία  του 
Πολέμου 
•    Τρομοκρατία 
•    Ναυτιλία 
•    Ηγεσία 
•    Οργάνωση και Διοίκηση 
•    Χημικός Πόλεμος 
•    Στρατιωτικοί κανονισμοί 
•    Διοικητική Μέριμνα 
•    Τακτική 
•    Θαλάσσια Ισχύς 
 
Δευτερεύουσες θεματικές περιοχές 
 
•    Ναυτική Ιστορία 
•    Γενική Ιστορία 
•    Εκπαίδευση 
•    Δίκαιο 
•    Γεωγραφία-Γεωλογία 
•    Φιλοσοφία 
•    Ψυχολογία 
•    Μηχανική 
•    Πληροφόρηση 
•    Ναυτική Τέχνη 
•    Ενέργεια 
•    Διεθνής Πολιτική  

Συλλογές Έντυπων βιβλίων,  περιοδικών,  

εργασιών σπουδαστών 

 

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 μπορεί 
κανείς να υποβάλλει εξειδικευμένα ερωτήματα 
έρευνας που διεκπεραιώνονται από την 
βιβλιοθηκονόμο. 

Πρόσβαση στις πηγές και στο υλικό: επιτόπια χρήση& 
έρευνα του υλικού, φωτοτυπίες, σαρώσεις, 
πρόσβαση στις θεματικές κατηγορίες της 
βιβλιοθήκης μέσω της ιστοσελίδας του ΠΝ. 

Δανεισμός: στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Λειτουργεί επίσης υπηρεσία κρατήσεων για 
δανεισμένο υλικό. 

Απόκτηση υλικού που δεν υπάρχει στη 
βιβλιοθήκη: Η απόκτηση υλικού γίνεται κατόπιν 



αγοράς έπειτα από αξιολόγηση προτάσεων για 
τον εμπλουτισμό της συλλογής, ή με δωρεές από 
καθηγητές, στελέχη ΕΔ,  σπουδαστές και χρήστες 
της βιβλιοθήκης. 
Εκπαίδευση χρηστών: -- 

 

Συλλογές και υπηρεσίες (που τη 

διαφοροποιούν από τις άλλες βιβλιοθήκες 

του δικτύου) 

Α. Αρχείο εργασιών /διατριβών/μελετών, 
Αξιωματικών Πλωταρχών, Υποπλοιάρχων και 
Σημαιοφόρων ΠΝ και αντιστοίχων άλλων Κλάδων 
των Εν. Δυνάμεων και ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (σπουδαστών 
της Σχολής). 

Β. Βιβλία – Κειμήλια (βιβλία που έχουν εκδοθεί από  
1700 έως 1900) 

Υπηρεσίες προς τα μέλη του Δικτύου και τους 

αναγνώστες αυτών 

Επιτόπια χρήση/μελέτη των βιβλίων της 
βιβλιοθήκης. 

 

Προσωπικό  1 ΜΠΥ Α΄ Βαθμού πτυχιούχος, Βιβλιοθηκονόμος 

1 Αντιπλοίαρχος ΠΝ, Αξιωματικός Βιβλιοθήκης 
 
1 Σημαιοφόρος ΠΝ, Υπόλογος Βιβλιοθήκης 

 

Προτάσεις και ιδέες για το δίκτυο Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού των 
βιβλιοθηκών, ο διαδανεισμός και η ανταλλαγή 
τυχόν διπλών τεκμηρίων που η βιβλιοθήκη δεν 
χρειάζεται.   

 

 


