
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Επίςκεψη ςτην Εθνική Βιβλιοθήκη» 
 

Η Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  Δϋ Ακινασ  μζςω τθσ υπεφκυνθσ 

Πολιτιςτικϊν Θεμάτων και ςε ςυνεργαςία με τθν Εκνικι Βιβλιοκικθ (ΕΒΕ) διοργανϊνει επίςκεψθ 

ςτθ νζα ζδρα τθσ, ςτο Κζντρο Πολιτιςμοφ Κδρυμα Σταφροσ Νιάρχοσ (ΚΠΙΣΝ). Η επίςκεψθ είναι 

προγραμματιςμζνθ για τθν Παραςκευι 11 Οκτωβρίου και ϊρα 14.00.  

Η Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδοσ αποτελεί τον κορυφαίο κεματοφφλακα και διαχειριςτι 

τθσ πνευματικισ παρακατακικθσ των Ελλινων. Αποςτολι τθσ είναι να εντοπίηει, να 

ςυγκεντρϊνει, να οργανϊνει, να περιγράφει και να διαφυλάςςει ςτο διθνεκζσ τα τεκμιρια τθσ 

επιςτιμθσ και του πολιτιςμοφ που δθμιουργοφνται ςτθν Ελλάδα ι διεκνϊσ και ςχετίηονται με τον 

ελλθνιςμό ςτθ διαχρονία του, προςφζροντασ ανοικτι και ιςότιμθ πρόςβαςθ ςε κάκε 

ενδιαφερόμενο. Ιδρφκθκε από τον Ιωάννθ Καποδίςτρια το 1829 και θ πορεία τθσ είναι 

παράλλθλθ με τθν ιςτορία του ελλθνικοφ κράτουσ. Στα 188 ςυναπτά ζτθ λειτουργίασ τθσ 

αποκθςαυρίηει τθν πνευματικι περιουςία του ελλθνιςμοφ και μζχρι ςιμερα ζχει αναπτφξει μια 

μοναδικισ αξίασ ςυλλογι 2.000.000 τεκμθρίων. 

Η Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδοσ είναι Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και 

εποπτεφεται από το Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων. 

Με περιςςότερα από 1 εκατομμφριο βιβλία και περιοδικά και ζνα πλικοσ ςπάνιων 

χειρόγραφων κωδίκων από τον 9ο ωσ τον 19ο αιϊνα, θ Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδοσ αποτελεί 

κεματοφφλακα τθσ ελλθνικισ γραμματείασ και ςυνδετικό κρίκο του παρελκόντοσ, του παρόντοσ 

και του μζλλοντοσ. Με αφορμι τθ μετεγκατάςταςθ τθσ ςτο ΚΠΙΣΝ, ο κορυφαίοσ κεςμόσ 

αναςυντάςςει τισ δυνάμεισ του και ειςζρχεται ςτθ ψθφιακι εποχι. Στισ νζεσ τθσ εγκαταςτάςεισ, θ 

Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδοσ επαναπροςδιορίηει τθ ςχζςθ τθσ με το κοινό ωσ χϊροσ μελζτθσ, 

ζρευνασ και εκπαίδευςθσ, ωσ εκκολαπτιριο νζων ιδεϊν και ανοιχτόσ τόποσ μάκθςθσ. Τζλοσ, για 

Ν. μφρνη, 20/9/2019 

Αρ. Πρωτ.:  15853 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Δϋ ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΟ:   Όλεσ οι ςχολικζσ μονάδεσ  
ΔΕ ΔϋΑθήνασ  
 
 

ΚΟΙΝ: 1) Γραφείο υντονιςτϊν  4ου 

ΠΕΚΕ Αθήνασ. 

2) ιβιτανίδειοσ Δημόςια χολή     

Σεχνϊν και Επαγγελμάτων 

Σαχ. Δ/νςη: υγγροφ 165 

Πληροφορίεσ:  Γιακουμάτου Σ. 

Σηλζφωνα: 213 16 17 348 

Σηλεομοιοτυπία:213 16 17 317 

Ιςτοςελίδα: http://politistika-d-ath.sch.gr 

Ηλεκτρ. Διεφθ.: tomeaspol@sch.gr 



πρϊτθ φορά θ Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδοσ δθμιουργεί ζνα Δανειςτικό Τμιμα το οποίο 

προςφζρει μια ξεχωριςτι ςυλλογι για παιδιά, εφιβουσ και ενιλικεσ ςε ςυνδυαςμό με ζνα ευρφ 

φάςμα εκπαιδευτικϊν και διαδραςτικϊν προγραμμάτων. 

Οι εκπαιδευτικοί που κα παρακολουκιςουν τθν ξενάγθςθ κα ενθμερωκοφν για τουσ 

τρόπουσ αξιοποίθςθσ του ςυνόλου των υπθρεςιϊν και των τεκμθρίων τθσ Εκνικισ Βιβλιοκικθσ. 

Οδηγίεσ Τποβολήσ Αιτήςεων  Εκπαιδευτικϊν 

 Στθν επίςκεψθ μποροφν να δθλϊςουν ςυμμετοχι όςοι ςυνάδελφοι ενδιαφζρονται και 

υπθρετοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Διεφκυνςθσ ΔΕ ΔϋΑκινασ. Λόγω του περιοριςμζνου χϊρου 

μποροφν να ικανοποιθκοφν ωσ 20 αιτιςεισ. Σε περίπτωςθ που οι αιτιςεισ υπερβοφν τισ 20, κα 

ακολουκιςει θλεκτρονικι κλιρωςθ με τθν παρουςία και των τριϊν υπευκφνων (Αγωγισ Υγείασ, 

Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και Πολιτιςτικϊν Θεμάτων). Οι αιτιςεισ  υποβάλλονται από τθ 

Δευτζρα 23/9/2019 και ϊρα 16.00 ζωσ τισ 28/9/2019. Τα ονόματα των ςυναδζλφων που κα 

παρακολουκιςουν τθν ξενάγθςθ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα των Πολιτιςτικϊν Θεμάτων. 

Παρακαλείςκε να δθλϊςετε τα ςτοιχεία ςασ, εφόςον ενδιαφζρεςτε να λάβετε μζροσ ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ: http://bit.ly/EBE-DATH  

Οδηγίεσ Προςζλευςησ 

Οι επιλεχκζντεσ κα προςζλκουν ςτο χϊρο τθσ υποδοχισ τθσ Εκνικισ Βιβλιοκικθσ τθσ 

Ελλάδοσ. Παρακαλοφμε να βρίςκονται ςτο χϊρο 10' πριν τθν ζναρξθ τθσ ξενάγθςθσ. Η ξενάγθςθ 

κα αρχίςει ςτισ 14:00 από το ιςόγειο και το Δανειςτικό Τμιμα τθσ ΕΒΕ και κα ςυνεχίςει ςτο 2ο και 

4ο επίπεδο του κτιρίου. Το πρόγραμμα διαρκεί περίπου μία (1) ϊρα.  

Πλθροφορίεσ για τθν πρόςβαςι ςασ ςτθν ΕΒΕ, ςτο Κζντρο Πολιτιςμοφ Κδρυμα Σταφροσ 

Νιάρχοσ κα βρείτε ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: https://www.snfcc.org/visit-snfcc#access. 

 

 

       Ο Διευκυντισ 

 

 

       

     Αριςτοτζλθσ Χρ. Βαρελάσ 
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