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Στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνα̋ υπάρχουν τρει̋ βιβλιοθήκε̋ (Αμφιάλη̋, Δραπετσώνα̋ και 

Ευγένεια̋) οι οποίε̋ καλύπτουν τι̋ ανάγκε̋ επιμόρφωση̋, πληροφόρηση̋ και ψυχαγωγία̋ των 

δημοτών και όχι μόνο.  

Και οι τρει̋ βιβλιοθήκε̋ του Δήμου μα̋ οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με 

σχολεία του Δήμου μα̋, ενισχύοντα̋ το εκπαιδευτικό έργο βοηθώντα̋ του̋ μαθητέ̋ και του̋ 

φοιτητέ̋ στην εκπόνηση των εργασιών του̋. Πραγματοποιούνται παρουσιάσει̋ βιβλίων με σκοπό 

την προώθηση τη̋ φιλαναγνωσία̋. Συνεργάζονται με Βιβλιοθήκε̋, Ιδρύματα, Οργανισμού̋, 

Κοινωνικού̋ Φορεί̋ κ.τ.λ.  που ασχολούνται με το βιβλίο.  

Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου (Αμφιάλη̋), έχει δημιουργηθεί  από τον Δεκέμβριο του 2013 

το MEDIA Lab. Πρόκειται για έναν ελκυστικό χώρο μάθηση̋ και πρόσβαση̋ στο Διαδίκτυο, με 

ηλεκτρονικού̋ υπολογιστέ̋, στούντιο επεξεργασία̋ εικόνα̋ και ήχου, χώρου̋ διαδραστική̋ 

συνεργασία̋, διαδραστικού̋ πίνακε̋ κ.ά., όπου οι χρήστε̋ μπορούν να εκφράσουν τη 

δημιουργικότητά του̋ με όλου̋ του̋ τρόπου̋ που διαθέτει η σύγχρονη τεχνολογία. Στη Βιβλιοθήκη 

τη̋ Δραπετσώνα̋ λειτουργεί λέσχη ανάγνωση̋ με σκοπό την ανάπτυξη τη̋ αναγνωσιμότητα̋. 

Για να γίνει κάποιο̋ μέλο̋ στο δανειστικό τμήμα είναι απαραίτητη η αστυνομική του ταυτότητα ή το 

διαβατήριο. Με την ατομική κάρτα μέλου̋ που του αποστέλλεται ταχυδρομικώ̋, μπορεί να δανειστεί 

3 βιβλία για 15 ημέρε̋, με δικαίωμα ανανέωση̋ αν κάποιο μέλο̋ δεν έχει ζητήσει το βιβλίο.  

Στοιχεία επικοινωνία̋ και ώρε̋ λειτουργία̋: 

e-mail:keratsinilib@gmail.com                      

http://keratsinilibrary.blogspot.gr        

https://www.facebook.com/keratsinilibrary                                    

Κεντρική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου (Αμφιάλη̋): 

Εμμανουήλ Μπενάκη 70, Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη», τηλέφωνο 2104003116 

Ώρε̋ λειτουργία̋: Δευτέρα έω̋ Παρασκευή  08:30 – 20:00 (συνεχώ̋).     

Βιβλιοθήκη Δραπετσώνα̋:  

Αγωνιστών Πολυτεχνείου & Γ. Καραϊσκάκη, τηλέφωνο 2132004097 

Ώρε̋ λειτουργία̋: Δευτέρα 13:00 – 17:00, Τρίτη 08:30 – 14:30, Τετάρτη 08:30 – 14:30,  Πέμπτη 

13:00 – 19:00,  Παρασκευή 08:30 – 14:30                                                       

Βιβλιοθήκη Ευγένεια̋:  

Βύρωνο̋ 79, Πολιτιστικό Κέντρο Ευγένεια̋, τηλέφωνο 2104002916  

Ώρε̋ λειτουργία̋: Δευτέρα: 14:00 – 20:00, Τρίτη 14:00 – 20:00, Τετάρτη 08:30 – 13:30, Πέμπτη 

08:30 – 13:30, Παρασκευή 08:30 – 13:30              

 


