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Ιστορική αναδρομή
Πρόλογος
Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ δημιουργήθηκε το έτος 1927, σχεδόν ταυτόχρονα με την
ίδρυση του ίδιου του ΤΕΕ και φέτος συμπληρώνει 90 χρόνια λειτουργίας.
Η Τεχνική Πληροφόρηση και η Τεκμηρίωση απετέλεσαν βασικό πυλώνα της
ύπαρξής της και η προσφορά της κατά τη διάρκεια όλων αυτών των δεκαετιών
παραμένει ανεκτίμητη. Ξεκίνησε να λειτουργεί με υποτυπώδη μέσα, με δωρεές και
ανταλλαγές υλικού και κατάφερε χάρη στην θέληση και την προσπάθεια
προσωπικού και Διοίκησης του ΤΕΕ, να αναδειχθεί σε μια πλήρως οργανωμένη και
σύγχρονη Τεχνική Βιβλιοθήκη.

Οι πρώτες δεκαετίες
Την πρώτη βάση της απετέλεσε η πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή του Πολυτεχνικού
Συλλόγου, η οποία από το 1926 μεταφέρθηκε στα γραφεία του ΤΕΕ, επί της οδού
Ακαδημίας 50. Στη συνέχεια εμπλουτίζεται με βιβλία από δωρεές μηχανικών που
ανήκουν στις συλλογές τους και αποκτά τα πρώτα τεχνικά περιοδικά «ΕΡΓΑ» και
«Αρχιμήδης». Έγινε μια πρώτη προσπάθεια κατάταξης (ταξινόμηση) όλων των
συγγραμμάτων κατά επιστήμη, χωρίς βαθύτερη ανάλυση του περιεχομένου τους.
Ακολούθησε η πρώτη εκτύπωση του καταλόγου το 1930.
Το 1931 και μετά από θετική εισήγηση της επιτροπής που συνέστησε προς τούτο
ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Ν. Κιτσίκης - έχοντας υπόψη «την ανάγκην όπως το
Επιμελητήριον αποκτήση βιβλιοθήκην ανάλογον της αποστολής του» αποφασίστηκε (αρ. απόφ. 184/25-11-1931) η αγορά της βιβλιοθήκης του καθηγητή
ΕΜΠ Γ. Κονοπισσόπουλου έναντι 30.000 δρχ. Η συλλογή της αποτελείτο από 900
τόμους, περιελάμβανε δε κυρίως μηχανολογικά βιβλία, περιοδικά VDI της περιόδου
1880-1907, 8-10 τόμους από εξάγλωσσο τεχνικό λεξικό, καθώς και συλλογή
αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων επί των φυσικών και μηχανικών θεμάτων.
Λίγο αργότερα το ΤΕΕ προβαίνει επίσης στην αγορά της βιβλιοθήκης του
Λουδοβίκου Σνάιδερ που αποτελείτο από 700 τόμους για θέματα κυρίως Πολιτικών
Μηχανικών.
Το 1932 είναι η χρονιά που εκδίδεται για πρώτη φορά το περιοδικό του ΤΕΕ
«Τεχνικά Χρονικά» με άρθρα τεχνικού - επιστημονικού περιεχομένου. Σχεδόν σε
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όλα τα τεύχη, γίνεται αναφορά σε νέες προσκτήσεις ελληνικών και ξενόγλωσσων
βιβλίων, καθώς και σε εκδόσεις του ΤΕΕ, με εκτενή παρουσίαση του περιεχομένου
τους. Το ενδιαφέρον του ΤΕΕ για την ανάπτυξη της συλλογής της Βιβλιοθήκης
συνεχίστηκε και η Βιβλιοθήκη αναφέρεται ως «προάγουσα την τεχνικήν κίνησιν
και συμβάλλουσα εις την ανύψωσιν του επιστημονικού επιπέδου».
Το 1933 ο αριθμός των τόμων της βιβλιοθήκης ανέρχεται στις 5.500 και ο
καταρτισθείς πλήρης κατάλογος διανέμεται σε όλα τα μέλη δωρεάν.
Την ίδια χρονιά και συγκεκριμένα την 1η Σεπτεμβρίου 1933, το ΤΕΕ μεταφέρεται σε
άλλο κτίριο, στην οδό Φιλελλήνων 15 (10η συνεδρίαση ΔΕ ΤΕΕ, αρ. απόφ. 32, 2-81933) Εδώ οι νέες εγκαταστάσεις των γραφείων επέτρεψαν στη Βιβλιοθήκη «τη
δημιουργία ωραιοτάτου και ανέτου αναγνωστηρίου» το οποίο λειτουργούσε
καθημερινά 8 π.μ.-7 μ.μ..
Η ιδιαίτερη σημασία που δίνεται, αποτυπώνεται και στα πρακτικά της Δ.Ε., όπου
εκφράζεται η πεποίθηση ότι η Επιτροπή Βιβλιοθήκης «θα εργασθεί μετά
φανατισμού εις επιτέλεσιν της ωραίας της εντολής». Στη συνεδρίαση της Δ.Ε. στις
14-3-1935 εισάγεται ο «υπό της Επιτροπής Εφορείας Βιβλιοθήκης καταρτισθείς
κανονισμός», ο οποίος και εγκρίνεται μετά από ορισμένες τροποποιήσεις.
Το 1937 η Βιβλιοθήκη είναι συνδρομητής σε 19 τίτλους περιοδικών, ενώ
ανταλλάσσει τα «Τεχνικά Χρονικά» με 60 ξένα και 11 ελληνικά τεχνικά περιοδικά.
Το 1938 εισάγονται 667 βιβλία, ενώ το 1939 με τις συνδρομές και τις ανταλλαγές,
εισάγονται 142 περιοδικά και 500 βιβλία.
Την 1η Οκτωβρίου 1939 το ΤΕΕ μεταφέρεται και πάλι, σε ιδιόκτητο κτίριο αυτή τη
φορά στην οδό Κολοκοτρώνη 4. Η Βιβλιοθήκη ακολουθεί και εγκαθίσταται σ’ ένα
πολύ μικρό χώρο στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΤΕΕ.
Το 1940, με τις οικονομικές δυσχέρειες λόγω του πολέμου, εισάγονται μόνο 211
βιβλία και περιοδικά.
Στις 14-2-1942, στην 5η συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ, ανακοινώνεται ότι -σύμφωνα
με πληροφορίες- συντάσσεται νόμος περί ιδρύσεως Εθνικής Τεχνικής Βιβλιοθήκης,
στον οποίο προβλεπόταν και η ενσωμάτωση της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ, «ούτως
ώστε τούτο να στερηθή ταύτην». Αποφασίζεται εκτός από τις ήδη γενόμενες
διαμαρτυρίες προς τους αρμοδίους, να παρουσιασθεί αυτοπροσώπως ο Πρόεδρος
του ΤΕΕ στον Υπουργό Παιδείας και να ζητήσει την ματαίωση της σύνταξης του
Νόμου αυτού, «προς ματαίωσιν της τοιαύτης αρπαγής».
Στη συνέχεια, στην 7η συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ, αποφασίζεται (αρ. απόφ. 26/53-1942), λόγω της καταστάσεως της χώρας, «όπως παύση προσωρινώς ο
δανεισμός των βιβλίων, περιοριζομένης της χρήσεώς των εντός της αιθούσης της
Βιβλιοθήκης του Επιμελητηρίου».
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Το 1951, με την έναρξη της περιόδου γενικότερης ανασυγκρότησης της χώρας,
αποφασίζεται εκ νέου η κατάταξη (ταξινόμηση) των βιβλίων και περιοδικών της
Βιβλιοθήκης, καθώς και η οργάνωση και η καλή λειτουργία της (4η συνεδρίαση Δ.Ε.
του ΤΕΕ, αρ. απόφ. 43/19-7-1951). Η εργασία αυτή ανατίθεται στον – πρώην διευθυντή της Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ, Γεώργιο Ν. Γιακουμέλο.
Το 1964 δημοσιεύεται κατάλογος νέων βιβλίων που παρελήφθησαν από την
βιβλιοθήκη και αποφασίζεται ότι στο εξής ο κατάλογος των νεοεισερχομένων θα
δημοσιεύεται στο Δελτίο του ΤΕΕ για την ενημέρωση των μελών του.
Ο χώρος όπου στεγάζεται ως τώρα η Βιβλιοθήκη, -δηλαδή η αίθουσα των
συνεδριάσεων της Δ.Ε. στην οδό Κολοκοτρώνη 4-, είναι πολύ μικρός και έτσι για την
συλλογή των περιοδικών, το 1964 χρησιμοποιήθηκε μια άλλη αίθουσα στην οδό
Κολοκοτρώνη 15.
Τον Φεβρουάριο του 1965 μεταφέρεται στην οδό Καραγεώργη Σερβίας 4 μαζί με τα
νέα γραφεία του ΤΕΕ. Τα τελευταία χρόνια όμως, επειδή στην ουσία η Βιβλιοθήκη
υπολειτουργεί, η Διοίκηση του ΤΕΕ αναγκάζεται να αναστείλει την λειτουργία της
(Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, τεύχ. 340, 25-09-1965) για ένα διάστημα, προκειμένου να
ανασυγκροτηθεί.
Για τον σκοπό αυτό γίνεται εκ νέου καταγραφή όλων των βιβλίων και δημιουργείται
καινούργιος κατάλογος. Επίσης αρχίζει η συστηματική επεξεργασία του υλικού και
παράλληλα γίνεται μεθοδική προσπάθεια εμπλουτισμού της, με παραγγελίες
πολλών βιβλίων και περιοδικών από το εξωτερικό.
Την ίδια χρονική περίοδο η Δ.Ε. του ΤΕΕ (14η συνεδρίαση, αρ. απόφ. 587/6-4-1965)
αποδέχεται τη δωρεά του Πολιτικού Μηχανικού Μόσχου Διαμαντόπουλου, ο
οποίος κληροδοτούσε με διαθήκη του στο ΤΕΕ, την προσωπική του βιβλιοθήκη, που
περιείχε περίπου 3.000 τόμους, καθώς και χειρόγραφα και πραγματείες προς
έκδοση.
Στις 15 Ιανουαρίου 1966 η Βιβλιοθήκη επαναλειτουργεί (Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ,
τεύχ. 355, 15-01-1966) -ως μη δανειστική πλέον-, καθημερινά 10 π.μ.–2 μ.μ. και 5
μ.μ –10 μ.μ. και το Σάββατο 10 π.μ.–2 μ.μ.
Στο τέλος του έτους 1970 μεταφέρεται και πάλι, ξέχωρα αυτή τη φορά από τα
υπόλοιπα γραφεία του ΤΕΕ, στην οδό Λέκκα 23-25, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ ως εργαλείο των Μηχανικών
Τον Οκτώβριο του 1976, (55η συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ, αρ. απόφ. 2348/21-101976) συστήνεται Ομάδα Εργασίας Επιστημόνων για τη μελέτη της Οργάνωσης της
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Βιβλιοθήκης αλλά και του νεοσυσταθέντος Γραφείου Τεκμηρίωσης, οπότε και
αποφασίζονται και καθιερώνονται ριζικές αλλαγές.
Μια νέα εποχή ξεκινάει, με προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού, εμπλουτισμό
με νέα βιβλία και περιοδικά, εξοπλισμό και αναδιάρθρωση των χώρων, διεύρυνση
του ωραρίου λειτουργίας, ανοικτή πρόσβαση στο βιβλιοστάσιο και δανεισμό του
υλικού, καθώς και πληρέστερη εξυπηρέτηση με παραγγελία άρθρων από ξένα
περιοδικά, συλλογή πληροφοριακών βοηθημάτων, αποδελτίωση άρθρων τεχνικών
περιοδικών, συνεργασία με άλλες επιστημονικές και τεχνικές βιβλιοθήκες του
εσωτερικού και του εξωτερικού, τηλεφωνικές και ταχυδρομικές εξυπηρετήσεις.
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η αλματώδης αύξηση της κίνησης της Βιβλιοθήκης
με μέσο όρο τους 550 επισκέπτες ανά μήνα.
Η αναδιοργάνωση της Βιβλιοθήκης ώστε να είναι μια πρότυπη για τα ελληνικά
δεδομένα τεχνική βιβλιοθήκη, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην υπεύθυνη της
Βιβλιοθήκης μέχρι το 1981, Ίρια Βουνάκη, Χημικό Μηχανικό και Βιβλιοθηκονόμο.
Το 1976 (34η συνεδρίαση της Δ.Ε του ΤΕΕ, αρ. απόφ. 1192/5-6-1976), ήταν που
αποφασίστηκε και η σύσταση του Γραφείου Τεκμηρίωσης, με σκοπό τη συλλογή
και επεξεργασία του υλικού που είναι απαραίτητο για την επιστημονική εργασία
των Επιτροπών του ΤΕΕ. Για την υλοποίηση της απόφασης αυτής, προσλήφθηκε η
αείμνηστη Άννα Σολωμού, Πολεοδόμος και Τεκμηριωτής, με αντικείμενο εργασίας
τη συγκέντρωση, καταλογογράφηση και τεκμηρίωση, με Λέξεις - Κλειδιά και
περιλήψεις, του επιστημονικού έργου του ΤΕΕ καθώς και την καθιέρωση τεχνικής
ορολογίας.
Οι μελέτες των Ομάδων Εργασίας, τα Σεμινάρια, τα Συνέδρια, οι Διαλέξεις κλπ.
καθώς και οι περιοδικές εκδόσεις του ΤΕΕ «Τεχνικά Χρονικά» και «Ενημερωτικό
Δελτίο» συγκεντρώνονται, αποδελτιώνονται και τεκμηριώνονται σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα. Δημιουργείται έτσι μία σύγχρονη υπηρεσία πληροφόρησης, που
για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα, ασχολείται εξειδικευμένα και αναλυτικά
με το επιστημονικό έργο του ΤΕΕ, ενισχύοντας και υποστηρίζοντας τον
θεσμοθετημένο συμβουλευτικό του ρόλο.
Η δεκαετία του ’80 ξεκινά με την Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ περισσότερο χρήσιμη από
ποτέ. Με σκοπό την παροχή καλύτερης πληροφόρησης αλλά και την υποβοήθηση
του Επιστημονικού Έργου του ΤΕΕ, το 1981, γίνεται ενοποίηση της Βιβλιοθήκης με
το Γραφείο Τεκμηρίωσης και το αναδιοργανωμένο Γραφείο Τυποποίησης (που
λειτουργεί ήδη από το 1933 παράλληλα με την Βιβλιοθήκη) και δημιουργείται η
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του ΤΕΕ (Μονάδα ΤΕΠ) (Συνεδρίαση ΔΕ
του ΤΕΕ αρ. 76, 5-11-1981, αρ. απόφ. 2751).
Η γνώση τώρα παράγεται με ολοένα και μεγαλύτερη ταχύτητα πράγμα που
οφείλεται όχι μόνο στην αύξηση των επιστημόνων αλλά και στη συνεισφορά της
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Πληροφορικής που εξασφαλίζει τη σύνθεση και σύζευξη γνώσεων και εμπειριών
από διαφορετικές επιστημονικές περιοχές. Η Μονάδα ΤΕΠ είναι έτοιμη να συμβάλει
σ’ αυτή την κατεύθυνση. Εκσυγχρονίζεται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την
on-line πρόσβαση σε ξένες τράπεζες πληροφοριών και ξεκινά την καταχώριση των
βιβλίων και άλλων εντύπων στο ήδη εγκατεστημένο πρόγραμμα, φιλοδοξεί δε να
αποτελέσει μια πρότυπη υπηρεσία τεχνικής πληροφόρησης για τη χώρα μας.
Σημειώνεται ότι η Μονάδα ΤΕΠ είναι, μαζί με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, οι δύο
φορείς που παρέχουν σε τρίτους (ήδη από το 1983) υπηρεσίες πρόσβασης σε
διεθνείς βάσεις δεδομένων.
Αρχικά χρησιμοποιούνται τα «κουτά» τερματικά (dumb terminals) της Univac για
την πρόσβαση με απλό τηλεφωνικό δίκτυο στις απίθανες ταχύτητες των 300 Baud.
Η πρώτη υπηρεσία παροχής τέτοιων υπηρεσιών με την οποία υπογράφει
συμβόλαιο το ΤΕΕ είναι η ESA-IRS, υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Διαστήματος ESA.
Ταυτόχρονα, από το 1982, γίνονται επαφές με την εταιρεία Univac και την υπηρεσία
μηχανογράφησης του ΤΕΕ, σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία του
Υπουργείου Δημοσίων Έργων για την αυτοματοποίηση του καταλόγου της
Βιβλιοθήκης.
Το 1987 αναπτύσσεται, σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία πληροφορικής, το
πρώτο αυτοματοποιημένο σύστημα του καταλόγου της Βιβλιοθήκης, βασισμένο
σε dBase III. Στη συνέχεια, το σύστημα εφαρμόζεται και για τις βιβλιοθήκες των
περιφερειακών τμημάτων του ΤΕΕ.
Το 1992 δημιουργούνται από το Γραφείο Τεκμηρίωσης 2 βιβλιογραφικές βάσεις
δεδομένων με χρήση του λογισμικού MICRO/ISIS της UNESCO, η πρώτη με τις
μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια κλπ. και η δεύτερη με τα άρθρα των
Τεχνικών Χρονικών, οι οποίες παραχωρούνται και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
για την ενημέρωση των ερευνητών του.
To 1995, η Βιβλιοθήκη συμμετέχει στην ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Δικτύου
Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης.
Από το 1997, με την προμήθεια του βιβλιοθηκονομικού προγράμματος Advance της
εταιρείας Geac, λειτουργεί το ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθηκών του ΤΕΕ μέσω
του οποίου παρέχεται πρόσβαση στο υλικό των βιβλιοθηκών Αθήνας και
περιφερειακών τμημάτων του ΤΕΕ.
Με το Προεδρικό Διάταγμα 295/2002 εγκρίνεται η σύσταση του Οργανισμού του
ΤΕΕ και δημιουργείται η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης – ως συνέχεια
της Μονάδας ΤΕΠ – που πλέον απαρτίζεται από 3 Τμήματα: α) Βιβλιοθήκης, β)
Τεκμηρίωσης γ) Αρχείων Πληροφόρησης.
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Το Τμήμα Τυποποίησης υπάγεται πλέον σε άλλη Διεύθυνση, χωρίς όμως να
σταματήσει η συνεργασία σε τομείς όπως η εξυπηρέτηση των χρηστών με αρχειακό
υλικό.

Νέα εποχή
Από το 2004, η Βιβλιοθήκη περνά πλέον σε νέα εποχή, με σύμμαχο τις νέες
τεχνολογίες. Έχει ήδη εγκαταστήσει από το 1997 νέο ολοκληρωμένο σύστημα, το
οποίο παρέχει άμεση πρόσβαση στον κατάλογο όλων των βιβλιοθηκών του ΤΕΕ και
έχει δημιουργήσει σύγχρονο ηλεκτρονικό κατάλογο, ο οποίος παρέχεται μέσω
Διαδικτύου στη διεύθυνση http://opac.tee.gr. Εδώ είναι δυνατή η αναζήτηση από
οποιονδήποτε και οπουδήποτε χρησιμοποιώντας διάφορα κριτήρια, όπως
συγγραφέας, τίτλος, θέμα κλπ. Παρέχονται οι βάσεις: Συλλογικός κατάλογος,
Κατάλογος Βιβλιοθήκης, Κατάλογος Τεκμηρίωσης, Τεχνικά Χρονικά, Ενημερωτικό
Δελτίο, Περιοδικά, Κατάλογος Βιβλιοθηκών Περιφερειακών Τμημάτων κάθε ένα
ξεχωριστά και Τυποποίηση ενώ αναπτύχθηκαν ειδικές βάσεις δεδομένων:
Μηχανικοί, Κτίρια Αττικής, Αφίσες ΤΕΕ, Κάστρα Δυτικής Κρήτης, Πρότυπα, με
δυνατότητα πρόσβασης από την ίδια διεύθυνση. Παράλληλα αναπτύσσεται και η
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΤΕΕ, με τη δυνατότητα ανάκτησης πλήρους κειμένου και
εικόνων από το επιστημονικό έργο του ΤΕΕ.
Από το 2001 έχει ήδη ξεκινήσει η ηλεκτρονική αποδελτίωση του Ενημερωτικού
Δελτίου ΤΕΕ με τη δημιουργία ξεχωριστής βάσης δεδομένων και με δυνατότητα
πρόσβασης στο πλήρες κείμενο.
Το 2007 ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης εντάσσεται στον Συλλογικό Κατάλογο
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΑΒ).
Το 2010 το περιεχόμενο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ διατίθεται μέσω της
Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Πύλης «Europeana».

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης δίνεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στο
πλήρες κείμενο, κυρίως σε υλικό που αφορά στο διαχρονικό επιστημονικό και
εκδοτικό έργο του ΤΕΕ και των Ελλήνων μηχανικών.
Ειδικότερα στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη περιλαμβάνονται:




Μελέτες Ομάδων Εργασίας ΤΕΕ και εισηγήσεις από Συνέδρια, Ημερίδες,
Σεμινάρια, Διαλέξεις κλπ. που έχει οργανώσει το ΤΕΕ από το 1976 μέχρι
σήμερα
Βιβλία που έχει χρηματοδοτήσει ή εκδώσει το ΤΕΕ
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Τεχνικά Χρονικά (1932-2011): αποδελτίωση 15.000 περίπου επιστημονικών
άρθρων
Ενημερωτικό Δελτίο (1959-2011): ψηφιοποίηση περίπου 2.500 τευχών και
αποδελτίωση άρθρων από το 2001-2011
Τεχνικά Περιοδικά:
 Αρχιτεκτονική (1957-1967)
 Αρχιμήδης (1899-1914)

Η ψηφιοποίηση του υλικού ολοκληρώθηκε το 2015 και υλοποιήθηκε μέσω του
υποέργου «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη» του έργου ΕΣΠΑ 2007-2013: Ανάπτυξη «eυπηρεσιών» για τον τεχνικό κόσμο.

Επίλογος
Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ είναι μια από τις σημαντικές τεχνικές βιβλιοθήκες της χώρας.
Λειτουργεί ως δανειστική βιβλιοθήκη και είναι ανοικτή σε καθημερινή βάση.
Χρήστες της είναι η Διοίκηση και άλλα όργανα του ΤΕΕ, μηχανικοί, καθηγητές
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές, ερευνητές, επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων,
σύλλογοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς από το Κέντρο και την Περιφέρεια.
Διαθέτει

 Περισσότερα από 68.000 βιβλία
 Περισσότερους από 2.600 τίτλους επιστημονικού έργου ΤΕΕ (Μελέτες,
Ημερίδες, Συνέδρια, Σεμινάρια, Διαλέξεις κλπ.

 Αρχείο Τεχνικών Χρονικών (1932-2011)
 Αρχείο Ενημερωτικού Δελτίου (1959-2001)
 1.200 τίτλους περιοδικών








Εκδόσεις Διεθνών Οργανισμών (TRB, UNEP, SCBR, IEEE, CCITT, ASME κλπ.)
Φυλλάδια, οδηγούς, εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια, στατιστικές
Ελληνική τεχνική νομοθεσία
Ευρωπαϊκή νομοθεσία
Αρχείο ελληνικών και διεθνών προτύπων (ΕΛΟΤ, EN, ISO, ASTM)
Ευρωκώδικες
Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ , Οδηγούς Δομικών Υλικών

Βιβλιογραφικές αναφορές:


«Βιβλιοθήκη και Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης».- 80 χρόνια ΤΕΕ οδοιπορικό
στο χρόνο «δια πυρός και σιδήρου».- Αθήνα: ΤΕΕ, 2003.- (σ. 108-110)
http://library.tee.gr/digital/books_tee/book_55834/book_55834_80s.pdf



Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, τεύχ. 1000/3-6-1978
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http://library.tee.gr/digital/endel/1978_979/endel_1978_1000.pdf


Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, τεύχ. 1530/22-29-8-1988
http://library.tee.gr/digital/endel/1988_1499/endel_1988_1530.pdf



Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, τεύχ. 1858/22-5-1995
http://library.tee.gr/digital/endel/1995_1839/endel_1995_1858_20.pdf



Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, τεύχ. 2308/30-8-2004
http://library.tee.gr/digital/endel/2004_2278/endel_2004_2308_12.pdf



«30 χρόνια από την έναρξη πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων: θύμησες από τη Βιβλιοθήκη
του ΤΕΕ» (Καγκουρώ: ιστολόγιο Κατερίνας Τοράκη)
http://katerinatoraki.blogspot.gr/2014_02_01_archive.html
http://katerinatoraki.blogspot.gr/2012/12/80-6.html



Εισήγηση για την οργάνωση της Βιβλιοθήκης και της Τεκμηρίωσης του ΤΕΕ / Φώτης
Προβατάς, Νίκος Γιακουμέλος, Γιάννης Ψύλλας, Ίρια-Καάρινα Βουνάκη-Νιέμινεν, Αννα
Σολωμού –Τεριακή.- Αθήνα: ΤΕΕ, 1976.- 79 σ.
Το πλήρες κείμενο: http://library.tee.gr/digital/m1_50/m20_1.pdf
Συνημμένα: http://library.tee.gr/digital/m1_50/m20_2.pdf
ΤΕΠ , ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ , ΜΕΛ Ταξ. αρ.: Μ 20



Μελέτη θεμάτων Τεκμηρίωσης ΤΕΕ Ο.Ε./απόφ. Δ.Ε. ΤΕΕ 384/77 / Φ. Προβατά, Ν.
Γιακουμέλου, Α. Καρρά, Π. Τουρναβίτη.- Αθήνα: ΤΕΕ, 1977.- 107 σ.
Το πλήρες κείμενο: http://library.tee.gr/digital/m401_450/m441.pdf
ΤΕΠ , ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ , ΜΕΛ Ταξ. αρ.: Μ 441
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