ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΙΟΧΑΛΚΟ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:00 – 17:00
Τετάρτη: 12:30 – 20:30
Το ωράριο κατά τις περιόδους Χριστουγέννων,
Πάσχα και καλοκαιρινών διακοπών, αλλάζει

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΙΟΧΑΛΚΟ
MICHAEL N. STASSINOPOULOS - VIOHALCO
PUBLIC BENEFIT FOUNDATION

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βιβή Κατσίφα, Αρχειονόμος – Βιβλιοθηκονόμος
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ταχ. διεύθυνση: Στάδιο, 22012 Τεγέα Αρκαδίας
τηλ: 2710 557111 & 6974 404523
φαξ: 2710 557158

MICHAEL N. STASSINOPOULOS - VIOHALCO
PUBLIC BENEFIT FOUNDATION

LIBRARY
OPENING HOURS

Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 09:00 – 17:00
Wednesday: 12:30 – 20:30
Opening hours may change during Christmas,
Easter and summer holidays.
ADDITIONAL INFORMATION

Ms. Vivi Katsifa, Librarian
CONTACT DETAILS

postal address: Stadio, 22012 Tegea, Arcadia, Greece
tel: +30 2710 5571111 & +30 6974 404523
fax: +30 2710 557158

email: library@msvf.gr
https://library.msvf.gr/

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
THE LIBRARY

MSVF 50YEARS

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος – Βιοχάλκο» λειτουργεί Βιβλιοθήκη στον 1ο όροφο του Πολιτιστικoύ
Κέντρου στο Στάδιο Τεγέας, οργανωμένη σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο φωτεινό και
ευχάριστο χώρο, η Βιβλιοθήκη διαθέτει αναγνωστήριο με
ηλεκτρονικούς υπολογιστές στη διάθεση του κοινού. Η Βιβλιοθήκη αναδιοργανώθηκε πλήρως το 2018.

THE LIBRARY

Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η κάλυψη των πληροφοριακών, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών αναγκών των κατοίκων
της περιοχής κάθε ηλικίας.

Τhe “Michael N. Stassinopoulos – Viohalco Public Benefit
Foundation” (MSVF hereafter) Library is located on the first
floor of the Foundation’s Cultural Center at Stadio Tegea, Arcadia. It has a reading room with 18 seats and an information
center with 1 desktop and 2 laptop computers. It is a lending
library open to the public of Tegea and the greater area of
Tripolis. The Library was fully reorganized in 2018.

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει περίπου 6.000 τίτλους που καλύπτουν θεματικά όλους τους τομείς της γνώσης,
με ιδιαίτερα ανεπτυγμένο το λογοτεχνικό τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει κλασική, σύγχρονη, ελληνική και ξένη λογοτεχνία
σε μετάφραση. Διαθέτει επίσης πληροφοριακό υλικό, ενώ
υπάρχει και πλούσια συλλογή για παιδιά και εφήβους. Είναι
πλήρως αυτοματοποιημένη και καταλογογραφημένη και χρησιμοποιεί το ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματισμού Βιβλιοθηκών (ILS) KOHA. Ο κατάλογός της είναι διαθέσιμος στον
ιστότοπο του Ιδρύματος.
Η καταλογογράφηση του υλικού ακολουθεί τους Αγγλοαμερικανικούς Κανόνες (AACR2), ενώ η ταξινόμηση του υλικού διενεργείται σύμφωνα με το Διεθνές Δεκαδικό Σύστημα Dewey (Dewey Decimal Classification). Η πρόσβαση στον
κατάλογο, πραγματοποιείται είτε στο χώρο της Βιβλιοθήκης
από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του αναγνωστηρίου,
είτε από οποιαδήποτε συσκευή, με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική και προσβάσιμη σε όλους τους
κατοίκους της Τεγέας καθώς και στο ευρύτερο κοινό. Προϋπόθεση για το δανεισμό είναι η απόκτηση κάρτας μέλους,
την οποία οι χρήστες μπορούν να προμηθευτούν στο γραφείο
εξυπηρέτησης στη Βιβλιοθήκη. Από το δανεισμό, εξαιρούνται
το πληροφοριακό υλικό και η συλλογή παλαιών βιβλίων. Το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής, δανείζεται μέχρι δύο εβδομάδες και μπορεί να ανανεωθεί ακόμη μία φορά, εφόσον δεν
έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη.

The Library’s mission is to meet all the information, educational and recreational needs of Tegea’s inhabitants of all ages.

ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Από το 2018 λειτουργεί Λέσχη Ανάγνωσης ενηλίκων που συναντάται μια φορά το μήνα, με συντονίστρια την Αλεξάνδρα Παπάζογλου. Έχει απήχηση στο κοινό της Τεγέας και της ευρύτερης
περιοχής. Στο πλαίσιο της λέσχης εντάσσονται και πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού,
θεατρικές παραστάσεις και συναντήσεις με συγγραφείς.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Στην προσπάθεια ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας στα νέα
παιδιά, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες
και εργαστήρια. Τη Βιβλιοθήκη μπορούν να επισκεφτούν
σχολεία, κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό της. Στο
χώρο του αναγνωστηρίου πραγματοποιούνται εβδομαδιαίως μαθήματα σκάκι σε μαθητές δημοτικού.

The Library’s collection counts more than 6.000 volumes,
covering all subject areas, with a special emphasis on fiction
both Greek and non-Greek in translation. An area of the Library houses a good size collection of children’s and young
adult books.
The Integrated library automation system KOHA supports
the catalog and the lending services offered by the library.
The cataloging and classification standards used are the
Anglo-American Cataloging rules (AACR2) and the Dewey
Decimal Classicication (DDC) respectively. The Library’s catalogue can be accessed at our website.
Anyone may become an MSVF Library member and have
lending rights following the completion of the appropriate
application form and the issuing of a member card, thus having access to lending services. The typical lending period is
15 days, which may be renewed for another 15 days, unless
another member has requested the material. Information
material, as well as books that belong to the special collection cannot be checked out.

BOOK CLUB
A Book Club for adults started in February 2018 with the intention to promote reading and make the library known to the
area. It meets monthly and is coordinated by Alexandra Papazoglou, a librarian. The group’s activity is enhanced with the
attendance of plays, visits of authors and trips to cultural sites.
EDUCATIONAL ACTIVITIES
In an effort to develop and reinforce the reading habits of
the children of the area, several educational activities were
offered by the library, including workshops and visits of children’s authors. Weekly chess lessons for elementary school
students were introduced in 2018.

