
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 

 

Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 
1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ 
Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, 
Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο 
ζηόρνο ηεο είλαη ε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ θνηλνύ ηεο 
πόιεο, γηα εθπαίδεπζε, πνιηηηζκό θαη πιεξνθόξεζε. 

 

Υλικό 
 

Η βηβιηνζήθε ζήκεξα αξηζκεί 13.000 ηόκνπο βηβιίσλ. 
Αλαιπηηθόηεξα ε ζπιινγή πεξηιακβάλεη: 

 Πινύζηα ινγνηερληθή ζπιινγή 

 Βηβιία πνπ θαιύπηνπλ όιν ην θάζκα ηεο 
αλζξώπηλεο γλώζεο 

 Πιεξνθνξηαθό πιηθό (εγθπθινπαίδεηεο, ιεμηθά, 
Βηβιηνγξαθηθνύο νδεγνύο θ.ι.π.) 

 Τνπηθή ζπιινγή κε βηβιία θαη έληππα πνπ έρνπλ 
εθδνζεί από αλζξώπνπο θαη θνξείο ηεο πόιεο. 

 Σπιινγή ζπάλησλ βηβιίσλ ηνπ 18νπ αηώλα  

 Πινύζηα ζπιινγή παηδηθώλ θαη εθεβηθώλ βηβιίσλ 



 Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ 
πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία 
ηεο πόιεο 
 

Ιστορικό 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 
1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ 
Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. 

Σην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο ε ζπιινγή ηεο 
Γεκνηηθή Βηβιηνζήθεο αλαπηύρζεθε ζηνπο 13.000 ηίηινπο. 

Κεληξηθνί ζηόρνη ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο είλαη : 

 ε ειεύζεξε πξόζβαζε ζηε γλώζε θαη ηελ ςπραγσγία 

 ε άκεζε αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ 

 ε δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο ζηήξημεο γηα ηελ 
εμνηθείσζε κε ηε λέα ηερλνινγία 

 ε ζπγθέληξσζε θαη δηαθύιαμε ηεο ηνπηθήο 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

 ε δεκηνπξγία αλαγλσζηηθνύ θνηλνύ ζηελ παηδηθή 
ειηθία 

 ε πξνώζεζε ηεο αύμεζεο ηεο αλαγλσζηκόηεηαο 

 ε ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο 
θαη ηεο θαληαζίαο ησλ λέσλ.  

 Σπλαληήζεηο κε ζπγγξαθείο θαζώο θαη δηνξγαλώζεηο 
εθδειώζεσλ κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε ηεο 
αλαγλσζηκόηεηαο. 
Τν αξρείν κειώλ ηεο Βηβιηνζήθεο αλέξρεηαη ζηα 

8.000 κέιε ελώ ε δαλεηζηηθή θίλεζε ππεξβαίλεη ηνπο 
15.000 δαλεηζκνύο θαηά κέζν όξν εηεζίσο. 



Τα ηκήκαηα ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ είλαη ην 
Πιεξνθνξηαθό, ην Παηδηθό, ην Λατθό θαη ην Αλαγλσζηήξην. 

Τν 2000 ε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε ζπκκεηέρνληαο ζην 
πξόγξακκα απηνκαηνπνίεζεο Βηβιηνζεθώλ ηνπ 
Ν.Κνδάλεο πνπ πινπνίεζε ην ΙΝ.Β.Α μεθίλεζε ηελ 
κεραλνξγάλσζε ηνπ πιηθνύ ηεο θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε 
ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηώλ ηεο. 

Τν ινγηζκηθό ζην νπνίν βαζίζηεθε ε απηνκαηνπνίεζε 
ηεο ζπιινγήο είλαη ην LIBRETO. Η ηαμηλόκεζε ηνπ πιηθνύ 
έγηλε κε βάζε ην δεθαδηθό ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο DEWEY 
ελώ ε ζεκαηηθή επξεηεξίαζε ηεο ζπιινγήο βαζίζηεθε ζην 
Searslistofsubjectheadings θαη ηνλ θαηάινγν Διιεληθώλ 
ζεκαηηθώλ επηθεθαιίδσλ ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο 
Διιάδαο. 

 
Πιεξνθνξηαθό ηκήκα: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Σην ηζόγεην ηνπ θηηξίνπ βξίζθεηαη ην πιεξνθνξηαθό 
ηκήκα κε 1.200 ηόκνπο πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ 
(Δγθπθινπαίδεηεο, Λεμηθά, Βηβιηνγξαθηθνύο νδεγνύο 
θ.ι.π.), θαζώο θαη ζπιινγή κε βηβιηνγξαθηθό θαη 
θσηνγξαθηθό πιηθό ηνπηθνύ ελδηαθέξνληνο. Τν πιηθό ηνπ 
πιεξνθνξηαθνύ ηκήκαηνο είλαη αλνηθηό ζηε ρξήζε ηνπ 
θνηλνύ κόλν κέζα ζηε βηβιηνζήθε. 
 
 
 
 
 
 



Παηδηθό Γαλεηζηηθό Τκήκα: 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Σην ηζόγεην ηνπ θηεξίνπ βξίζθεηαη ην παηδηθό ηκήκα 
κε 3.500 ηόκνπο βηβιίσλ. Υπάξρεη πινύζηα ζπιινγή 
ινγνηερληθώλ βηβιίσλ γηα παηδηά, παξακύζηα, 
εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία γηα παηδηά θαζώο επίζεο θαη 
πιεζώξα παηδηθώλ βηβιίσλ γλώζεο θαη πιεξνθόξεζεο 
από όιεο ηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο. Μηα ζεηξά 
επηηξαπέδησλ παηρληδηώλ θαη πιηθά δεκηνπξγηθήο 
απαζρόιεζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ρξήζε ζην παηδηθό 
θνηλό. 
 

Λατθό Γαλεηζηηθό Τκήκα: 
 

 

 
 

 

 
 

 

Βξίζθεηαη ζηνλ Α΄ όξνθν ηνπ θηεξίνπ ηεο Γεκνηηθήο 
Βηβιηνζήθεο θαη θηινμελεί 8.500 ηόκνπο βηβιίσλ 
δηαζέζηκνπο γηα δαλεηζηηθή ρξήζε. Η ζπιινγή ηνπ Λατθνύ 
ηκήκαηνο απνηειείηαη από βηβιία γλώζεσλ ζε όια ηα 
ζέκαηα γεληθνύ ή ηνπηθνύ ελδηαθέξνληνο, ζε δηάθνξα 
επίπεδα θαη ζε αλαινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλάγθεο 
ηνπ αλαγλσζηηθνύ θνηλνύ. Λνγνηερλία: πνίεζε, δξάκα θαη 
κπζηζηόξεκα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκνθηιώλ, 



πξόηππσλ θαη θιαζζηθώλ ζπγγξακκάησλ θαζώο θαη 
ζύγρξνλσλ έξγσλ λέσλ ζπγγξαθέσλ. 
 
 


