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	 ΤΜΗΜΑ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

	 Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος δηµιούργησε Τµήµα Δανειστικής Συλλογής, µία 
νέα υπηρεσία που προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στη γνώση, στην ενηµέρωση και στην 
ψυχαγωγία. Η λειτουργία του Τµήµατος αυτού αποτελεί ένα καινοτόµο εγχείρηµα σε 
διεθνές επίπεδο. Αφορά το ευρύ κοινό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να δανειστεί 
βιβλία, να πειραµατιστεί και να δηµιουργήσει αξιοποιώντας πλούσιο έντυπο και 
ψηφιακό υλικό µέσα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον, ιδανικό για µελέτη, 
εργασία και δηµιουργία.  
 
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι παρέχει υπηρεσίες όχι µόνο σε ενήλικες, αλλά και 
σε παιδιά βρεφικής, προσχολικής ηλικίας, δηµοτικού και σε εφήβους µε ένα ευρύ 
φάσµα εκπαιδευτικών και διαδραστικών προγραµµάτων. Διαθέτει για τους παραπάνω 
σκοπούς πλήρως εξοπλισµένα studios κινηµατογράφησης και µουσικής, ραδιοφωνικό 
σταθµό, αίθουσες προβολών, συναντήσεων, εργαστηρίων. 
 
Το Τµήµα Δανειστικής Συλλογής, που καλύπτει 5.000 τµ, εκτείνεται στο ισόγειο και εν 
µέρει στο 2o επίπεδο του κτιρίου. Ο σχεδιασµός του χώρου έχει διαµορφωθεί σύµφωνα 
µε τη ροή των διαφορετικών ηλικιών των επισκεπτών. Από τους χώρους για βρέφη και 
παιδιά όλων των ηλικιών µε τα πιο έντονα, ζωηρά χρώµατα και τη διαφορετική 
κλίµακα στα έπιπλα, περνάµε διαδοχικά στους χώρους των εφήβων και των ενηλίκων. 
	
Η συλλογή του Τµήµατος περιλαµβάνει περισσότερα από 37.000 τεκµήρια. Διαθέτει 
βιβλία µε έµφαση στις ανθρωπιστικές επιστήµες και στις τέχνες, στην ελληνική, την 
ξένη και την παιδική λογοτεχνία, καθώς και στα κόµικ. Επίσης, συµπεριλαµβάνει 
έντυπους τίτλους ελληνικών και ξενόγλωσσων περιοδικών γενικού ενδιαφέροντος. 
Παράλληλα, διαθέτει επιτραπέζια παιχνίδια γνώσεων και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Θα 
αναπτύσσεται συνεχώς στο µέλλον και θα είναι διακριτή για την ποιότητά της, ικανή 
να προσφέρει σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες  ελεύθερη πρόσβαση σε υψηλού 
επιπέδου πληροφορία και ψυχαγωγία. 
 
Η πρόσβαση στο Τµήµα Δανειστικής Συλλογής είναι ελεύθερη για το κοινό. Ωστόσο, η 
δυνατότητα εξωτερικού δανεισµού βιβλίων παρέχεται αποκλειστικά σε 
εγγεγραµµένους αναγνώστες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. 
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Παιδική Βιβλιοθήκη 
 
Η Παιδική Βιβλιοθήκη αποτελεί µέρος του Τµήµατος Δανειστικής Συλλογής και 
απευθύνεται σε βρέφη και παιδιά κάθε ηλικίας. Ο χώρος και οι υπηρεσίες της είναι 
προσαρµοσµένα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους. Διαθέτει βιβλία γνώσεων, 
λογοτεχνικά, εικονογραφηµένα παραµύθια, κόµικ, βρεφικά, βιβλία για γονείς και 
γωνιές που προσφέρονται για µαθησιακό παιχνίδι. Η χρήση των χώρων επιτρέπεται σε 
όλα τα παιδιά µε τη συνοδεία πάντα των γονέων, κηδεµόνων ή δασκάλων τους. Tα 
παιδιά µπορούν να δανείζονται υλικό προς το παρόν µε την Ταυτότητα Αναγνώστη του 
γονέα/κηδεµόνα.  
 
Ωράριο λειτουργίας:  
 

Τµήµα Δανειστικής Συλλογής (στελεχωµένες υπηρεσίες) 
Δευτέρα-Κυριακή: 09:00-20:00 
	
	
 
Συντάκτης κειµένου: 
Πηνελόπη Μπαρµπετάκη 
	
	
	

	


