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Εισαγωγικά 

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής (ΒΦΣ) του Ε.Κ.Π.Α. δημιουργήθηκε με την ενοποίηση 

των δεκαέξι  (16) πρώην Βιβλιοθηκών/Σπουδαστηρίων της Σχολής που λειτουργούσαν μέχρι 

τον Οκτώβριο του 2018 και τη μετεγκατάσταση σε νεόδμητο κτήριο. Ο παρών απολογισμός 

υπηρεσιών και δράσεων αφορά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της νέας Βιβλιοθήκης, δηλαδή 

Ιανουάριο - Δεκέμβριο 2019. 

Μεταφορά συλλογών και εξοπλισμού των Σπουδαστηρίων στη 
νέα Βιβλιοθήκη 

• Η προετοιμασία ξεκίνησε σταδιακά από  το 2005,  με την υιοθέτηση κοινού ταξινομικού 

και ταξιθετικού συστήματος, κοινής πολιτικής καταλογογράφησης όλων των επιμέρους 

συλλογών και αναδρομική καταλογογράφηση σχεδόν του συνόλου της συλλογής στο 

αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης. 

• Το έτος 2013 με απόφαση της Πρυτανείας ξεκίνησε η συστηματική προσπάθεια 

αποπεράτωσης του κτηρίου, η προμήθεια επίπλων, η μελέτη μεταφοράς των παλαιών 

επίπλων και του εξοπλισμού από τα Σπουδαστήρια και ο ενιαίος κανονισμός λειτουργίας 

της νέας Βιβλιοθήκης. 

• Μετά από επανειλημμένες επιτόπιες επισκέψεις και συζητήσεις, προχώρησε η μελέτη 

αποπεράτωσης του κτηρίου με τις αναγκαίες προσαρμογές, με ευθύνη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας (Υπεύθυνη: Μ. Καφαντάρη)  

• Καταγράφηκαν και μετρήθηκαν τα υπάρχοντα έπιπλα Σπουδαστηρίων από το 

προσωπικό των βιβλιοθηκών με τη συνεργασία της κυρίας Α. Παπάρα (Τεχνική 

Υπηρεσία). Επελέγησαν έπιπλα σε καλή κατάσταση και κατάλληλα για τοποθέτηση στο 

νέο κτήριο. 

• Εκπονήθηκε η μελέτη προμήθειας νέων επίπλων (Υπεύθυνη: Α. Παπάρα) ( γραφεία, 

βιβλιοστάσια, τραπέζια ανάγνωσης και καθίσματα αναγνωστηρίου). 

• Καταγράφηκε από το προσωπικό ο υπάρχων εξοπλισμός των Σπουδαστηρίων, 

ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός, μικροέπιπλα και αντικείμενα. 

• Καταγράφηκαν και μετρήθηκαν αναλυτικά, μέσω του συστήματος Βιβλιοθήκης, από το 

προσωπικό οι συλλογές των Σπουδαστηρίων κατά ταξινομικό αριθμό. 

• Οι μετρήσεις έδειξαν ότι έπρεπε να παραμείνει μεγάλος αριθμός βιβλίων (τουλάχιστον 

60.000) σε αποθηκευτικό χώρο στη Σχολή (πρώην Ιστορικό Σπουδαστήριο). 

• Έγινε εξαγωγή της βάσης της συλλογής από το αυτοματοποιημένο σύστημα, ελέγχθηκε 

από το προσωπικό και βάσει κοινά αποδεκτών κριτηρίων, εντοπίσθηκαν και 

επισημάνθηκαν πολλαπλά αντίτυπα, προκειμένου να παραμείνουν στον αποθηκευτικό 

χώρο. 
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• Έγινε αντίστοιχα η εξαγωγή της βάσης των περιοδικών, ελέγχθηκαν οι πολλαπλές σειρές 

περιοδικών και επελέγησαν από κάθε σειρά τα αντίτυπα τόμων/τευχών που ήταν σε 

καλύτερη κατάσταση. 

• Έγινε η αναλυτική χωροθέτηση όλης της συλλογής στα βιβλιοστάσια νέου κτηρίου, ανά 

όροφο, εκκινώντας ταξινομικά την τοποθέτηση των βιβλίων από κάτω (υπόγεια) προς τα 

πάνω (3ο όρ.). 

• Η μετακόμιση στο νέο κτήριο και προς αποθήκη/πρώην Ιστορικό Σπουδαστήριο 

πραγματοποιήθηκε σταδιακά από 10/10-30/11/2018, μετά από μελέτη και οριοθέτηση και 

του αποθηκευτικού χώρου. 

• Το προσωπικό εργαζόταν κατανεμημένα, οι συνάδελφοι στο νέο κτήριο παραλάμβαναν 

καθημερινά τα βιβλία και τα τοποθετούσαν συγχωνεύοντάς τα ανά ταξιθετικό αριθμό στο 

ράφι.  

• Μεταφέρθηκαν σταδιακά επιπλέον μικροέπιπλα, υπολογιστές, φωτοτυπικά, εκτυπωτές, 

σαρωτές, κτλ. Στη δεύτερη φάση (21/2/2019), μεταφέρθηκαν οι πάγκοι εξυπηρέτησης και 

παραλήφθηκαν τραπέζια ανάγνωσης και καθίσματα. 

• Τα σπάνια βιβλία τοποθετήθηκαν προσωρινά στο κλειστό αναγνωστήριο του 2ου 

ορόφου, έως ότου παραληφθούν τα ειδικά σχεδιασμένα έπιπλα  τον Ιούλιο του 2019, 

οπότε έγινε και η τοποθέτηση της συλλογής των Ειδικών Συλλογών. 

• Τα βιβλία, cd, dvd, παρτιτούρες, κτλ που μεταφέρθηκαν στο νέο κτήριο κατέλαβαν  6.500 

μέτρα ραφιών και τα περιοδικά 1400 μέτρα 

Τακτοποίηση και οργάνωση των χώρων και των λειτουργιών 

• Η τελική χωροθέτηση των επίπλων καθώς και η σήμανση των ραφιών και των χώρων 

της Βιβλιοθήκης ολοκληρώθηκε με μέριμνα και ευθύνη του προσωπικού. 

• Με ευθύνη των Υπευθύνων Λειτουργίας, και σε συνεργασία με το προσωπικό έγιναν οι 

κατάλληλες διοικητικές ρυθμίσεις, προκειμένου να κατανεμηθούν και να οργανωθούν οι 

εργασίες στο κάθε Γραφείο (Γραμματείας, Προσκτήσεων και Οικονομικής Διαχείρισης, 

Επεξεργασίας Υλικού, Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης), να συνταχθεί ο Κανονισμός 

χρήσης και σταδιακά ο Κανονισμός Λειτουργίας, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις  της 

Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης ΕΚΠΑ και με την έγκριση του Εφορευτικού Συμβουλίου της 

ΒΦΣ. 
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Γενικά 

• 14-1-2019, Έναρξη λειτουργίας για το κοινό, με πρωινό ωράριο 8.30 - 15.30, 

παρέχοντας  τη δυνατότητα μελέτης και ημερήσιου δανεισμού μόνο. 

• 28-1-2019, Έναρξη της υπηρεσίας Δανεισμού: Δανεισμός διδακτικών συγγραμμάτων 

Ευδόξου στους προπτυχιακούς φοιτητές, δανεισμός στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, 

τους υποψήφιους διδάκτορες και τα μέλη του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού της 

Φιλοσοφικής Σχολής.   

• 21-2-2019, Μαζική φόρτωση στο σύστημα  Sierra  των εγγραφών πρωτοετών φοιτητών 

(εισαγωγή 2018-19). 

• 1-3-2019, Έναρξη υπηρεσίας Διαδανεισμού και παραγγελίας άρθρων. 

• 14-5-2019, Παρουσίαση βάσεων δεδομένων της Brill στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης 

από εκπρόσωπο της εταιρείας. 

• 1-6-2019, Πρόσληψη  προσωπικού για την επιστασία του κτηρίου  της Βιβλιοθήκης, 

καθώς και πληροφορικού. 

• 28-8-2019, Διαδοχικές επισκέψεις συναδέλφων από  βιβλιοθήκες της Taiwan και Macao 

στο πλαίσιο του του Διεθνούς Συνεδρίου της IFLA στην Αθήνα (24-29/8/2019). 

• 30-9-2019, Καλωσόρισμα πρωτοετών φοιτητών στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής 

(ανάρτηση ανακοίνωσης και διανομή σχετικού εντύπου από τις γραμματείες της  Σχολής 

κατά την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών).  

• 8-10-2019, Παρουσίαση νέων εκδόσεων και βάσεων από εκπρόσωπο της εταιρείας 

Brepols στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης 

• 22-11-2019, Έναρξη δανεισμού πρωτοετών φοιτητών, μετά από μαζική φόρτωση των 

εγγραφών τους στο σύστημα  Sierra (εισαγωγή 2019-20) 

• 09-12-2019, Παραχώρηση της συλλογής του ΠΜΣ Μουσειακών Σπουδών από τη 

Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών. 

• Δημιουργήθηκε ο πλήρης ιστότοπος της ΒΦΣ με όλες τις πληροφορίες στα ελληνικά. 

Συνεδριάσεις Εφορευτικού Συμβουλίου Βιβλιοθήκης 

• 13-2-2019, 1η Συνεδρία Εφορευτικού Συμβουλίου Βιβλιοθήκης. Έγκριση Κανονισμού 

Δανεισμού και έναρξη δανεισμού προπτυχιακών φοιτητών 

• 3-4-2019, 2η Συνεδρία Εφορευτικού Συμβουλίου ΒΦΣ. 

• 28-6-2019, 3η Συνεδρία Εφορευτικού Συμβουλίου ΒΦΣ. 

• 23-9-2019, 4η Συνεδρία Εφορευτικού Συμβουλίου ΒΦΣ. 

http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/enarxi-leitoyrgias-bibliothikis-filosofikis-scholis.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/enarxi-leitoyrgias-bibliothikis-filosofikis-scholis.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/enarxi-tis-ypiresias-daneismoy-tis-bibliothikis-tis-filosofikis-scholis.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/enarxi-tis-ypiresias-daneismoy-tis-bibliothikis-tis-filosofikis-scholis.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/enarxi-tis-ypiresias-daneismoy-tis-bibliothikis-tis-filosofikis-scholis.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/enarxi-tis-ypiresias-daneismoy-tis-bibliothikis-tis-filosofikis-scholis.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/kalosorisma-protoeton-foititon-sti-bibliothiki-tis-filosofikis-scholis.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/kalosorisma-protoeton-foititon-sti-bibliothiki-tis-filosofikis-scholis.html
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ΠΙΝΑΚΑΣ  

Δωρεές (τεκμ. συλλογής) 2500  

Νέα τεκμήρια 8940 

Νέοι χρήστες 3224 

Εγγεγραμμένοι χρήστες 17075 

Επισκέψεις 
132.500 (περιλαμβάνονται κάθε είδους δράσεις 
και εκδηλώσεις) 

Δανεισμός 44602 

Διαδανεισμός (αιτήματα) 
Ως προμηθευτής: 850 , ακυρωμένα 45 

Ως πελάτης: 98 

Παραγγελία άρθρων 
(αιτήματα) 

Ως προμηθευτής: 62  

Ως πελάτης: 10 

Αναδιανομή συγγραμμάτων 
“Ευδόξου” 

2328 

Κατάθεση εργασιών στην 
Πέργαμο 

Πτυχιακές: 1, Διπλωματικές εργασίες (ΜΔ): 428, 
Διδακτορικές διατριβές (ΔΔ): 72 

Εκπαίδευση χρηστών 

Σεμινάρια: 17 

Εκπαιδευόμενοι: 155 

Χρηματοδότηση 

26125€, κατανομή ΒΚΠ, από ΕΛΚΕ 
86.968,89 € από ΕΚΠΑ 
873,44 € από Διεύθυνση Βιβλιοθήκης 
119.068,76 από ΕΚΠΑ 
 

Δαπάνες 

26.125 € κατανομή ΒΚΠ, από ΕΛΚΕ 

86.968,89 € έπιπλα (ΕΚΠΑ) 

32.099,87 € για προμήθεια βιβλίων, από 
Διεύθυνση Βιβλιοθήκης 

873,44 € άλλες δαπάνες, από Διεύθυνση 
Βιβλιοθήκης 
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Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

• 21/02/2020, Εγκατάσταση προβολικού συστήματος  HERMES, (Hellenic Research 

Metrics System), από ΣΕΑΒ στην είσοδο της Βιβλιοθήκης, για να προβάλλει 

βιβλιομετρικά δεδομένα της έρευνας των μελών του ΕΚΠΑ, τα οποία αντλεί από την 

βάση Web of Science.  

 

Εκπαιδευτικές δράσεις 

• 14-10-2019, Εκπαίδευση – ξενάγηση φοιτητών Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας  

• 8-11-2019, Εκπαίδευση – ξενάγηση φοιτητών Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας  

• 13-10-2019, Εκπαιδευτικό ωριαίο πρόγραμμα για πρωτοετείς της Φιλοσοφικής Σχολής 

με τίτλο "Εισαγωγή στη χρήση της Βιβλιοθήκης" διάρκειας ενός εξαμήνου (21/10/19 - 

10/1/20).  

• Μέσα από επίδειξη, πρακτική εξάσκηση και υποδειγματικές αναζητήσεις στα ράφια και 

το διαδίκτυο το προσωπικό της βιβλιοθήκης παρουσίασε στους φοιτητές τις βασικές 

υπηρεσίες και τις συλλογές της Βιβλιοθήκης. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 21η Οκτωβρίου 

2019, πραγματοποιήθηκε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη ώρα 11.00-12.00 και 12.00-13.00 

και κάθε Πέμπτη 12.00-13.00, σε τμήματα που δεν υπερέβαιναν τα 25 άτομα. Μετά το 

μάθημα, υπήρχε ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη, για όσες και όσους επιθυμούσαν.  Η 

προσέλευση των φοιτητών δεν ήταν η αναμενόμενη, καθώς το μάθημα δεν ήταν 

υποχρεωτικό. Έγιναν 17 μαθήματα και το πρόγραμμα παρακολούθησαν  155  φοιτητές 

• 02-12-2020, Σεμινάριο για τη Βιβλιοθήκη σε φοιτητές/τριες Τμήματος Γερμανικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας  

• 22-01-2020, Επαναληπτικό σεμινάριο για τη Βιβλιοθήκη σε φοιτητές/τριες του Τμήματος 

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας  

 

Επιστημονικές δράσεις 

• 04-11-2019, Συμμετοχή των υπευθύνων λειτουργίας στην 10η Συνάντηση 

Αρχαιολογικών Ερευνητικών Βιβλιοθηκών Αθήνας [10th meeting of the Athens 

Archaeological Research Libraries]. Στην ημερήσια διάταξη ήταν η διαχείριση των 

Ειδικών Συλλογών (σπανίων και πολύτιμων βιβλίων) και η τεχνολογία RFID σε 

βιβλιοθήκες του δικτύου. 
  

https://scholarly.heal-link.gr/hermes/
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/ekpaideytiko-programma.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/ekpaideytiko-programma.html
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Εκδηλώσεις 

• 20-3-2019, Εγκαίνια της Βιβλιοθήκης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Π. 

Παυλόπουλο, την Τετάρτη 20.03.2019, ώρα 12.00. Παρέστησαν η Αναπληρώτρια 

Υπουργός και Καθηγήτρια του ΕΜΠ κυρία Θ. Φωτίου, η οποία είχε εκπονήσει την 

αρχιτεκτονική μελέτη για τη Βιβλιοθήκη, η Υφυπουργός Παιδείας κυρία Μ. Τζούφη, ο 

Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ κ. Δ. Κουτσούμπας, ο οποίος δώρισε στη Βιβλιοθήκη το 

τετράτομο δοκίμιο Ιστορίας του ΚΚΕ «Από την επανάσταση του 1821 έως το 1949» και 

το Λεύκωμα για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΚΚΕ, οι βουλευτές κυρία Ν. Κεραμέως, 

κ. Θ. Φορτσάκης,  κ. Ι. Αμανατίδης, πρώην Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις, πολλά μέλη 

ΔΕΠ και στελέχη του ΕΚΠΑ, καθώς και φοιτητές.  

• Μίλησε ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής 

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος. Ακολούθησε παρουσίαση του έργου της 

Βιβλιοθήκης από την Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Καθηγήτρια Ελένη  Καραμαλέγκου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι άλλοι επίσημοι 

ξεναγήθηκαν στους χώρους της Βιβλιοθήκης. Παρουσιάστηκε σύντομο μουσικό 

πρόγραμμα από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής με την 

επιμέλεια του καθηγητή Αχιλλέα Χαλδαιάκη και του αναπληρωτή καθηγητή Παύλου 

Σεργίου. Ανακοίνωση τελετής εγκαινίων 

• 28-5-2019, Εγκαίνια της έκθεσης «Εν αρχή ήν το γράμμα - Η Βουλγαρία και τα σλαβικά 

αλφάβητα», την Τρίτη, 28 Μαΐου 2019 και ώρα 2:30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης 

της Φιλοσοφικής Σχολής, που διοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Βουλγαρίας στην 

Ελλάδα, το Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών και τη 

Βιβλιοθήκη.  Την έκθεση επιμελήθηκε το Κέντρο Κυριλλο-Μεθοδιανών Ερευνών της 

Ακαδημίας Επιστημών της Βουλγαρίας και διήρκεσε έως την 14 Ιουνίου 2019. 

Ανακοίνωση έκθεσης. 

• 13-12-2019, «Μιχάλης Αδάμης: Πολυδιάστατη δημιουργική έκφραση και μουσική 

πρωτοπορία: Επιστημονική ημερίδα με αφορμή τη συμπλήρωση των ενενήντα χρόνων 

από τη γέννηση του συνθέτη (1929-2019)». Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της 

Φιλοσοφικής Σχολής διοργάνωσε επιστημονική ημερίδα με αφορμή τα ενενήντα χρόνια 

από τη γέννηση του συνθέτη στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης και ακολούθησε συναυλία 

με έργα του τιμώμενου συνθέτη στον χώρο της Βιβλιοθήκης. Ανακοίνωση ημερίδας 

• 18-12-2019, Χριστουγεννιάτικο ρεσιτάλ με την mezzo-soprano Μαρκέλλα Χατζιάνο, Η 

Βιβλιοθήκη φιλοξένησε ρεσιτάλ με άριες από όπερες από τη διεθνούς φήμης mezzo-

soprano Μαρκέλλα Χατζιάνο. Την συνόδευσε ο  πιανίστας Γιάννης Τσανακαλιώτης. Την 

συναυλία παρακολούθησε μεγάλο πλήθος φοιτητών, καθηγητών και προσωπικού του 

πανεπιστημίου. Ανακοίνωση εκδήλωσης. 

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/teleti_egkainion_leitoyrgias_tis_bibliothikis_tis_filosofikis_scholis-1/
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/teleti_egkainion_leitoyrgias_tis_bibliothikis_tis_filosofikis_scholis-1/
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/teleti_egkainion_leitoyrgias_tis_bibliothikis_tis_filosofikis_scholis-1/
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/teleti_egkainion_leitoyrgias_tis_bibliothikis_tis_filosofikis_scholis-1/
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/teleti_egkainion_leitoyrgias_tis_bibliothikis_tis_filosofikis_scholis-1/
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/teleti_egkainion_leitoyrgias_tis_bibliothikis_tis_filosofikis_scholis-1/
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/teleti_egkainion_leitoyrgias_tis_bibliothikis_tis_filosofikis_scholis-1/
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/teleti_egkainion_leitoyrgias_tis_bibliothikis_tis_filosofikis_scholis-1/
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/teleti_egkainion_leitoyrgias_tis_bibliothikis_tis_filosofikis_scholis-1/
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/teleti_egkainion_leitoyrgias_tis_bibliothikis_tis_filosofikis_scholis-1/
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/teleti_egkainion_leitoyrgias_tis_bibliothikis_tis_filosofikis_scholis-1/
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/teleti_egkainion_leitoyrgias_tis_bibliothikis_tis_filosofikis_scholis-1/
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/teleti_egkainion_leitoyrgias_tis_bibliothikis_tis_filosofikis_scholis-1/
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/teleti_egkainion_leitoyrgias_tis_bibliothikis_tis_filosofikis_scholis-1/
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/teleti_egkainion_leitoyrgias_tis_bibliothikis_tis_filosofikis_scholis-1/
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/teleti_egkainion_leitoyrgias_tis_bibliothikis_tis_filosofikis_scholis-1/
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/teleti_egkainion_leitoyrgias_tis_bibliothikis_tis_filosofikis_scholis-1/
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/en-archi-in-to-gramma-i-boylgaria-kai-ta-slabika-alfabita.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/en-archi-in-to-gramma-i-boylgaria-kai-ta-slabika-alfabita.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/en-archi-in-to-gramma-i-boylgaria-kai-ta-slabika-alfabita.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/en-archi-in-to-gramma-i-boylgaria-kai-ta-slabika-alfabita.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/en-archi-in-to-gramma-i-boylgaria-kai-ta-slabika-alfabita.html
http://www.music.uoa.gr/proboli-newn/mixalhs-adamhs-polydiastath-dhmioyrgikh-ekfrash-kai-moysikh-prwtoporia.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/-8a6ab600d4.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/-8a6ab600d4.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/-8a6ab600d4.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/-8a6ab600d4.html
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  Επισκέψεις — Ξεναγήσεις μαθητών και νηπίων 

• 13-3-2019, 4ο Γενικό Λύκειο Αλίμου  

•  04-4-2019, Ελληνική Παιδεία Ν. Ηρακλείου 

•  09-4-2019, 2ο  Λύκειο  Δάφνης 

• 16-4-2019, 1ο ΓΕΛ Αμαρουσίου 

• 18-4-2019, 2ο  Λύκειο Ελληνικής Παιδείας 

• 08-5-2019, Ξενάγηση παιδικού σταθμού ΕΚΠΑ 

• 15-5-2019, 1ο Δημοτικό Σχολείο Σταμούλη 

• 17-5-2019, 19ο Νηπιαγωγείο Ζωγράφου 

• 18-10-2019, 10ο Δημοτικό Γλυφάδας 

•  21-10-2019, 6ο Γυμνάσιο Περιστερίου 

• 23-10-2019, Λύκειο Αλιάρτου 

• 1-11-2019, Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στην Ημέρα «Ανοικτών Πυλών» του ΕΚΠΑ, Η 

Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής σε συνεργασία με την Κοσμητεία της Σχολής 

συμμετείχε στην Ημέρα «Ανοικτών Πυλών» του ΕΚΠΑ  την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 

2019 και κατά το χρονικό διάστημα  9.00-14.00. Η επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη περιλάμβανε 

την παρουσίαση των συλλογών και των παρεχόμενων υπηρεσιών της καθώς και 

σύντομη περιήγηση σε επιλεγμένους χώρους της.   Ανακοίνωση 

• 04-11-2019, Αρσάκεια Σχολεία 

• 19-11-2019, 6ο Λύκειο Γλυφάδας 

• 28-11-2019, Λύκειο Αναβρύτων 

• 29-11-2019, Λύκειο Μαραθώνα 

• 05-12-2019, “Επιλέγω Φιλοσοφική: ημέρα επίσκεψης δημόσιων και ιδιωτικών λυκείων 

στη Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ".  Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής σε συνεργασία 

με την Κοσμητεία της Σχολής συμμετείχε στην παραπάνω δράση της Φιλοσοφικής 

Σχολής. Η επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη περιλάμβανε παρουσίαση των συλλογών και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της καθώς και σύντομη περιήγηση σε επιλεγμένους χώρους 

της.  Ανακοίνωση . 

 

http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/symmetochi-tis-bibliothikis-tis-filosofikis-scholis-stin-imera-anoikton-pylon-ekpa.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/symmetochi-tis-bibliothikis-tis-filosofikis-scholis-stin-imera-anoikton-pylon-ekpa.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/symmetochi-tis-bibliothikis-tis-filosofikis-scholis-stin-imera-anoikton-pylon-ekpa.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/symmetochi-tis-bibliothikis-tis-filosofikis-scholis-stin-imera-anoikton-pylon-ekpa.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/symmetochi-tis-bibliothikis-tis-filosofikis-scholis-stin-imera-anoikton-pylon-ekpa.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/symmetochi-tis-bibliothikis-tis-filosofikis-scholis-stin-imera-anoikton-pylon-ekpa.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/symmetochi-tis-bibliothikis-tis-filosofikis-scholis-stin-imera-anoikton-pylon-ekpa.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/epilego-filosofiki-imera-episkepsis-dimosion-kai-idiotikon-lykeion-sti-filosofiki-scholi-ekpa-pemp.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/epilego-filosofiki-imera-episkepsis-dimosion-kai-idiotikon-lykeion-sti-filosofiki-scholi-ekpa-pemp.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/epilego-filosofiki-imera-episkepsis-dimosion-kai-idiotikon-lykeion-sti-filosofiki-scholi-ekpa-pemp.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/epilego-filosofiki-imera-episkepsis-dimosion-kai-idiotikon-lykeion-sti-filosofiki-scholi-ekpa-pemp.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/epilego-filosofiki-imera-episkepsis-dimosion-kai-idiotikon-lykeion-sti-filosofiki-scholi-ekpa-pemp.html
http://phil.lib.uoa.gr/nea-anakoinoseis/detail/article/epilego-filosofiki-imera-episkepsis-dimosion-kai-idiotikon-lykeion-sti-filosofiki-scholi-ekpa-pemp.html
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Αφιερώματα στα κοινωνικά δίκτυα και στον τύπο 

• 18-3-2019, Το «ανοιχτό βιβλίο» της Φιλοσοφικής Αθηνών, Απόστολος Λακασάς, 

Εφημερίδα Καθημερινή,  

• 19-3-2019, Εγκαινιάζεται αύριο η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.     

• 20-3-2019, Εγκαινιάστηκε η εντυπωσιακή Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής της Σχολής   

• 20-3-2019, Ο Πρ. Παυλόπουλος εγκαινίασε τη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής του 

ΕΚΠΑ.  

• 20-3-2019, Φιλοσοφική Σχολή: Εγκαινιάστηκε η Βιβλιοθήκη της.  Παρουσία του 

Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, πραγματοποιήθηκαν σήμερα 

(20/3) τα εγκαίνια της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής.  

• 20-3-2019, Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας στα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης της 

Φιλοσοφικής Σχολής.  

• 20-3-2019, Εγκαινιάστηκε η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. 

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, 

πραγματοποιήθηκαν σήμερα (20/3) τα εγκαίνια της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της 

Φιλοσοφικής Σχολής.  

• 20-3-2019, Εγκαίνια της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής. Παρουσία του Προέδρου 

της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της 

Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής.   

• 20-3-2019, Εγκαινιάστηκε η εντυπωσιακή Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής της Σχολής. 

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου,  

• 20-3-2019, Εγκαινιάζεται Η Νέα Βιβλιοθήκη Της Φιλοσοφικής Σχολής 

http://athina984.gr/wp-site/2019/03/20/egkainiazetai-i-nea-vivliothiki-tis-filosofikis-

scholis-i-deyteri-megalyteri-tis-choras-2/ 

• 21-3-2019, Εγκαινιάστηκε η εντυπωσιακή Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής.   

• 21-3-2019, Εγκαίνια για τη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών 21-3-2019, 31 

βιβλιοθήκες που αξίζει να επισκεφθείς στην Αθήνα.   

• 14-11-2019, Ένας θησαυρός γνώσης που θυμίζει Harvard, Ήβη Βασιλική Πετράκη, 

εφημερίδα Ζω2 , Νοέμβριος τεύχος 82 

• 07-12-2019, Ξενάγηση στην υπερσύγχρονη βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής 

Αθηνών. Ζωγράφου.  

• 07-12-2019, Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, Ξενάγηση στη βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής 

Σχολής Αθηνών.  

https://www.kathimerini.gr/1014940/article/epikairothta/ellada/to-anoixto-vivlio-ths-filosofikhs-a8hnwn
https://www.kathimerini.gr/1014940/article/epikairothta/ellada/to-anoixto-vivlio-ths-filosofikhs-a8hnwn
https://www.kathimerini.gr/1014940/article/epikairothta/ellada/to-anoixto-vivlio-ths-filosofikhs-a8hnwn
https://www.orthodoxianewsagency.gr/paideia-kai-politismos/egkainiazetai-ayrio-i-vivliothiki-tis-filosofikis-sxolis-athinon/
https://www.lifo.gr/now/culture/230690/egkainiastike-i-entyposiaki-vivliothiki-tis-filosofikis-treis-orofoi-me-enan-monadiko-thisayro-vivlion
https://www.thetoc.gr/politismos/article/o-pr-paulopoulos-egkainiase-ti-bibliothiki-tis-filosofikis-sxolis-tou-ekpa
https://www.thetoc.gr/politismos/article/o-pr-paulopoulos-egkainiase-ti-bibliothiki-tis-filosofikis-sxolis-tou-ekpa
https://www.thetoc.gr/politismos/article/o-pr-paulopoulos-egkainiase-ti-bibliothiki-tis-filosofikis-sxolis-tou-ekpa
https://www.tovima.gr/2019/03/20/society/filosofiki-sxoli-egkainiastike-i-vivliothiki-tis/
https://www.tovima.gr/2019/03/20/society/filosofiki-sxoli-egkainiastike-i-vivliothiki-tis/
https://www.tovima.gr/2019/03/20/society/filosofiki-sxoli-egkainiastike-i-vivliothiki-tis/
https://www.902.gr/eidisi/politiki/184931/o-gg-tis-ke-toy-kke-d-koytsoympas-sta-egkainia-tis-vivliothikis-tis
https://www.902.gr/eidisi/politiki/184931/o-gg-tis-ke-toy-kke-d-koytsoympas-sta-egkainia-tis-vivliothikis-tis
https://www.902.gr/eidisi/politiki/184931/o-gg-tis-ke-toy-kke-d-koytsoympas-sta-egkainia-tis-vivliothikis-tis
http://newpost.gr/books/5c92460f6fc008934c0c5ace/egkainiastike-i-kentriki-vivliothiki-tis-filosofikis-sholis-toy-e-k-p-a-fotografies
http://newpost.gr/books/5c92460f6fc008934c0c5ace/egkainiastike-i-kentriki-vivliothiki-tis-filosofikis-sholis-toy-e-k-p-a-fotografies
http://newpost.gr/books/5c92460f6fc008934c0c5ace/egkainiastike-i-kentriki-vivliothiki-tis-filosofikis-sholis-toy-e-k-p-a-fotografies
http://newpost.gr/books/5c92460f6fc008934c0c5ace/egkainiastike-i-kentriki-vivliothiki-tis-filosofikis-sholis-toy-e-k-p-a-fotografies
https://www.kathimerini.gr/1015436/gallery/epikairothta/ellada/egkainia-ths-vivlio8hkhs-ths-filosofikhs-sxolhs-fwtografies
https://www.kathimerini.gr/1015436/gallery/epikairothta/ellada/egkainia-ths-vivlio8hkhs-ths-filosofikhs-sxolhs-fwtografies
https://www.kathimerini.gr/1015436/gallery/epikairothta/ellada/egkainia-ths-vivlio8hkhs-ths-filosofikhs-sxolhs-fwtografies
https://www.in.gr/2019/03/20/culture/egkainiastike-entyposiaki-vivliothiki-tis-filosofikis-sxolis-eikones/
https://www.in.gr/2019/03/20/culture/egkainiastike-entyposiaki-vivliothiki-tis-filosofikis-sxolis-eikones/
http://athina984.gr/wp-site/2019/03/20/egkainiazetai-i-nea-vivliothiki-tis-filosofikis-scholis-i-deyteri-megalyteri-tis-choras-2/
http://athina984.gr/wp-site/2019/03/20/egkainiazetai-i-nea-vivliothiki-tis-filosofikis-scholis-i-deyteri-megalyteri-tis-choras-2/
https://www.cnn.gr/style/politismos/story/169989/egkainiastike-i-entyposiaki-vivliothiki-tis-filosofikis-sxolis
https://www.enikos.gr/society/634584/egkainia-gia-ti-vivliothiki-tis-filosofikis-scholis-athinon-paron
https://www.lifo.gr/articles/book_articles/230547/31-vivliothikes-poy-aksizei-na-episkefteis-stin-athina
https://www.lifo.gr/articles/book_articles/230547/31-vivliothikes-poy-aksizei-na-episkefteis-stin-athina
https://www.lifo.gr/articles/book_articles/230547/31-vivliothikes-poy-aksizei-na-episkefteis-stin-athina
https://www.kathimerini.gr/1055236/gallery/epikairothta/ellada/3enaghsh-sthn-ypersygxronh-vivlio8hkh-ths-filosofikhs-sxolhs-a8hnwn-fwtografies
https://www.kathimerini.gr/1055236/gallery/epikairothta/ellada/3enaghsh-sthn-ypersygxronh-vivlio8hkh-ths-filosofikhs-sxolhs-a8hnwn-fwtografies
https://www.amna.gr/home/videos/413307/Xenagisi-sti-bibliothiki-tis-Filosofikis-Scholis-Athinon
https://www.amna.gr/home/videos/413307/Xenagisi-sti-bibliothiki-tis-Filosofikis-Scholis-Athinon
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• 8-12-2019, Ένα πρωινό στην εντυπωσιακή Βιβλιοθήκη.    

• 08-12-2019, Μια βόλτα από την νέα βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Αθηνών. Βιβλία, 

περιοδικά, υπολογιστές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, φιλοξενούνται σε έναν ενιαίο 

πλέον, χώρο με επτά επίπεδα και πολλά βιβλιοστάσια» . 

https://www.lifo.gr/articles/design_articles/261838/ena-proino-stin-entyposiaki-nea-vivliothiki-tis-filosofikis
https://www.skai.gr/news/greece/mia-volta-apo-tin-nea-vivliothiki-tis-filosofikis-athinon
https://www.skai.gr/news/greece/mia-volta-apo-tin-nea-vivliothiki-tis-filosofikis-athinon
https://www.skai.gr/news/greece/mia-volta-apo-tin-nea-vivliothiki-tis-filosofikis-athinon
https://www.skai.gr/news/greece/mia-volta-apo-tin-nea-vivliothiki-tis-filosofikis-athinon

