ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κωνσταντίνος Απόστολου ∆οξιάδης
Ο Κωνσταντίνος ∆οξιάδης γεννήθηκε το 1913 στη Στενήµαχο της Ανατολικής Ρωµυλίας. Ήταν γιος του
Απόστολου ∆οξιάδη –διακεκριµένου παιδίατρου, ο οποίος διετέλεσε υπουργός επί σειρά ετών σε κυβερνήσεις Ελ. Βενιζέλου– και αδελφός δύο κορυφαίων γιατρών, του Σπυρίδωνος και του Θωµά ∆οξιάδη. Το 1935 αποφοίτησε ως αρχιτέκτων µηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το 1936 υποβάλλει τη διδακτορική του διατριβή, µε θέµα «Η διαµόρφωση του χώρου στην ελληνική πολεοδοµία»
(Raumordnung in griechischen Stadtebau), στο Πολυτεχνείο Charlotenburg του Βερολίνου και παίρνει
τον τίτλο του ∆ιδάκτορος Μηχανικού µε διάκριση. Το 1940 παντρεύτηκε την Έµµα Σκέπερς. Από το γάµο αυτό γεννήθηκαν η Ευανθία, η Καλλιόπη, η Ευφροσύνη και ο Απόστολος. ∆ιετέλεσε Προϊστάµενος

Κεντρική Βιβλιοθήκη Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου

της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας της ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης (1937-38) και αργότερα (1940-44) οργάνω-

∆ιεύθυνση: Ηρώων πολυτεχνείου 9, 157 73 Ζωγράφου

σε και διηύθυνε το Γραφείο Χωροταξίας και Πολεοδοµικών Μελετών του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

Είναι δανειστική, µε ωράριο από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8:30 - 20:00

Από το 1946-48 διετέλεσε Υφυπουργός και αργότερα Γενικός

Γραφείο εξυπηρετήσεως χρηστών: 010 7723878

∆ιευθυντής Ανοικοδοµήσεως στο Υπουργείο Ανοικοδοµήσε-

Γραφείο ∆ανεισµού: τηλ. 010 7721576

ως. Από το 1948-51, ως υφυπουργός στο Υπουργείο Συντονι-

Fax: 010 7721565

σµού, οργανώνει και διευθύνει την Υπηρεσία Εφαρµογής Σχε-

e-mail: root@lib.ntua.gr

δίου Ανασυγκροτήσεως, η οποία είναι υπεύθυνη για το συντονισµό και την προώθηση και παρακολούθηση της εφαρµο-

Παράρτηµα Κεντρικής και Ιστορικής Βιβλιοθήκης στο Συγκρότηµα Πατησίων

γής των προγραµµάτων στα πλαίσια του σχεδίου Μάρσαλ. Το

∆ιεύθυνση: Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα

1951 ίδρυσε το Γραφείον ∆οξιάδη - Σύµβουλοι δι’ Ανάπτυξιν

Αποτελείται από τρεις λειτουργικές ενότητες, στενά συνδεδεµένες µεταξύ τους, οι οποίες καλύπτουν θεµατικά το

και Οικιστικήν. Το Γραφείο ∆οξιάδη αναδείχθηκε σε έναν από

γνωστικό αντικείµενο της εκπαίδευσης του Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Οι ενότητες αυτές είναι:

τους σηµαντικότερους οργανισµούς µελετών διεθνώς, εκπο-

Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο Κτιρίου Αβέρωφ (Ροτόντα)

νώντας αναπτυξιακές και οικιστικές µελέτες ενός ευρύτατου

Ώρες λειτουργίας: 10.00 - 18.00

φάσµατος σε 46 χώρες. Ο Κ. Α. ∆οξιάδης υπήρξε διεθνούς

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 010 7723313, 010 7723717, 010 7723835

κύρους διανοητής σε θέµατα σχετικά µε το ανθρωπογενές

Fax: 010 7723735

περιβάλλον και το µέλλον των οικισµών. ∆ιετέλεσε σύµβου-

Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο Κτιρίου Μπουµπουλίνας (5ος όροφος) - Βιβλιοθήκη Κ. Α. ∆οξιάδη

λος πολλών κυβερνήσεων και διεθνών οργανισµών, δίδαξε

Ώρες λειτουργίας : 8.30 - 18.00

σε πανεπιστήµια, κυρίως των Ηνωµένων Πολιτειών και υπήρ-

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 010 7723732, 010 7723733, 010 7723734

ξε πολυγραφότατος. Ανάµεσα στις σηµαντικότερες δηµοσιεύ-

Fax: 010 7723476

σεις του: Raumordnung im Griechischen Stadtebau, (1937),

Ιστορική Βιβλιοθήκη Κτιρίου Πρυτανείας

µεταφράστηκε και δηµοσιεύτηκε ως Architectural Space in

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 010 7723879

Ancient Greece (1972), Οικιστική ανάλυση (1946), Καταστροφές

Την αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης ∆οξιάδη εκ µέρους της Σχολής Αρχιτεκτόνων παρακολούθησαν οι:

Toynbee στο αρχαίο θέατρο της ∆ήλου το 1970, κα-

οικισµών στην Ελλάδα (1947), Η Πρωτεύουσά µας και το µέλλον

Ανδρέας Κούρκουλας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ και Ελένη Καλαφάτη, Αρχιτέκτων, Σύµβουλος Βιβλιοθήκης.

τά τη διάρκεια του 8ου Συµποσίου της ∆ήλου

της (1960), Architecture in Transition (1963), Between Dystopia

Προϊσταµένη του Παραρτήµατος Πατησίων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης είναι η Ελένη Μυλωνά, ενώ για την

Ο Κωνσταντίνος και η Έµµα ∆οξιάδη µε τον Αrnold

and Utopia, (1966), Ekistics: An Introduction to the Science of Human Settlements (1968), The Two Head-

καταλογογράφηση των βιβλίων ∆οξιάδη εργάζονται οι Αλεξάνδρα Καρανίκα και Αγγελική Φραγκούλη, Βιβλιοθηκονόµοι.

ed Eagle, (1972), Ecumenopolis, the Inevitable City of the Future (1975). O K. A. ∆οξιάδης τιµήθηκε µε διεθνείς διακρίσεις, όπως το Βραβείο Πολεοδοµίας Sir Patrick Abercrombie, που απονεµήθηκε στον ίδιο

∆ικτυακοί τόποι

και στο Γραφείο ∆οξιάδη από τη ∆ιεθνή Ενωση Αρχιτεκτόνων το 1963, το Μετάλλιο Cali de Oro από τη

Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ: www.lib.ntua.gr

∆ιεθνή Ένωση Μεξικανών Αρχιτεκτόνων (1963), το Αριστείο της Industrial Designers Society των ΗΠΑ

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: www.arch.ntua.gr

(1965), το Βραβείο Ανθρωπικών Επιστηµών Aspen (1966). Ο Κ. Α. ∆οξιάδης απεβίωσε στις 28 Ιουνίου

Ίδρυµα Κωνσταντίνου και Έµµας ∆οξιάδη: www.doxiadis.org

1975 ύστερα από µακρυά αρρώστεια.

Βιβλιοθήκη ∆οξιάδη
Η Βιβλιοθήκη του Aθηναϊκού Kέντρου Oικιστικής στο EMΠ

«Βιβλιοθήκη Κ. Α. ∆οξιάδη»: Η βιβλιοθήκη του Αθηναϊκού Κέντρου Οικιστικής

Το Αθηναϊκό Κέντρο Οικιστικής

επαναλειτουργεί στο Συγκρότηµα Πατησίων του ΕΜΠ

Από τότε που ιδρύθηκε το Γραφείο ∆οξιάδη ενδιαφέρθηκε ενεργά για την εκπαίδευση και την έρευνα. Το
1958 πήρε την πρωτοβουλία και µε τη συµπαράσταση σηµαντικών διανοητών, όπως οι Ευάγγελος Παπανούτσος, Κ. Θ. ∆ηµαράς, Γιάννης Παπαϊωάννου, ίδρυσε τον Αθηναϊκό Τεχνολογικό Οµιλο, ένα µη κερδοσκοπικό

Τον ∆εκέµβριο του 1998 το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αποδέχτηκε µια σηµαντική δωρεά - τη σηµαντικό-

οργανισµό, που είχε για σκοπό «την παροχή βασικής τεχνικής εκπαίδευσης στην ελληνικής νεολαία, την µε-

τερη ίσως στην ιστορία της βιβλιοθήκης του. Πρόκειται για τη γνωστή βιβλιοθήκη του Αθηναϊκού Κέντρου Οι-

ταπτυχιακή εκπαίδευση επιστηµόνων από όλο τον κόσµο στον κλάδο της Οικιστικής, καθώς και την πραγµα-

κιστικής, την οποία δώρισε στο ΕΜΠ το Ίδρυµα Έµµας και Κωνσταντίνου ∆οξιάδη.

τοποίηση ακαδηµαϊκής έρευνας στον τοµέα της οικιστικής και της ανάπτυξης γενικότερα».

Η βιβλιοθήκη αυτή, που υποστήριζε την ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Αθηναϊκού Τεχνο-

Η Oικιστική (Ekistics) υιοθετείται ως όρος από τον Κ. ∆οξιάδη και τους συνεργάτες του περί τα µέσα της δε-

λογικού Οµίλου και του Αθηναϊκού Κέντρου Οικιστικής καθώς και τη µελετητική δραστηριότητα του Γραφεί-

καετίας του 1950 για να δηλώσει την «επιστήµη των ανθρώπινων οικισµών», η οποία έχει ως σκοπό «να συ-

ου ∆οξιάδη, αποτελούσε για δεκαετίες βασική αναφορά του τεχνικού κόσµου της χώρας και θεωρείται ιδι-

ντονίση και τελικώς να συνθέση τας απόψεις και ειδικότητας της αρχιτεκτονικής, πολεοδοµίας, τεχνολογίας,

αιτέρως σηµαντική στο είδος της διεθνώς.

µε τας θεωρήσεις της οικονοµίας, κοινωνιολογίας, διοικήσεως, γεωγραφίας, µαθηµατικών και των άλλων επιστηµών και τεχνών αι οποίαι έχουν άµεσον ή έµµεσον σχέσιν µε την ανάλυσιν, την αναγνώρισιν προβληµάτων,

«Βιβλιοθήκη Κ.Α.∆οξιάδη», στον 5ο όροφο του κτιρί-

• Μονογραφίες: περίπου 16.000 τόµους, στους οποί-

ου Μπουµπουλίνας του Συγκροτήµατος Πατησίων, σε

ους αντιπροσωπεύονται όλες οι ταξινοµικές κατηγο-

ανακαινισµένο χώρο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχα-

ρίες Dewey, ιδιαιτέρως όµως οι Κοινωνικές Επιστή-

νικών. Καταλαµβάνει έκταση 700 τµ., έχει όλο τον

µες, οι Φυσικές Επιστήµες και τα Μαθηµατικά, οι

απαραίτητο τεχνολογικό εξοπολισµό και διαθέτει

Εφαρµοσµένες Επιστήµες, η Πολεοδοµία και η Αρχι-

αναγνωστήριο 70 θέσεων, το οποίο ονοµάζεται προς

τεκτονική, η Γεωγραφία και η Ιστορία

τιµή του δωρητή «Αίθουσα Κωνσταντίνου Α. ∆οξιάδη».

• Περιοδικά: 590 ξενόγλωσσους και 58 ελληνικούς

Τον Ιανουάριο 2001 ξεκίνησε η καταλογογράφηση του υλικού της συλλογής σε ηλεκτρονική µορφή, ακολου-

τίτλους, κυρίως περιόδου 1960-1980

θώντας το προηγµένο συνοπτικό σύστηµα βιβλιοθήκης ALEPH που χρησιµοποιεί για την αυτοµατοποίησή της

• Τεχνικές και Πολεοδοµικές Μελέτες

η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ.

• Χάρτες και Αεροφωτογραφίες
• Κυβερνητικές εκδόσεις

Οι τίτλοι της «Βιβλιοθήκης Κ.Α. ∆οξιάδη» είναι προ-

των ανθρώπινων οικισµών». Το διεθνώς αυξανόµενο ενδιαφέρον για την
προσέγγιση αυτή οδήγησε το 1963 στην ίδρυση του Αθηναϊκού Κέντρου
Οικιστικής ως φορέα για την ανάπτυξη της έρευνας, εκπαίδευσης, τεκµηρίωσης και διεθνούς συνεργασίας σε όλα τα µείζονα θέµατα που σχετίζονται µε την εξέλιξη των οικισµών.
24, στις αρχές της δεκαετίας του 1960

Η δωρεά στεγάζεται, ως ειδική συλλογή υπό τον τίτλο

Η συλλογή περιλαµβάνει:

Η βιβλιοθήκη του ΑΚΟ της οδού Στρατιωτικού Συνδέσµου

την λειτουργίαν και την εφαρµογήν προγραµµάτων διά την ανάπτυξιν

Στον τοµέα της έρευνας, το ΑΚΟ ανέπτυξε πέντε διεπιστηµονικά προγράµµατα ευρείας κλίµακας: Η Πόλη του Μέλλοντος (µακροπρόθεσµες µελέτες για την αστική ανάπτυξη στην κλίµακα της οικουµενόπολης), Η Πρωτεύουσα της Ελλάδος (συγκριτικές µελέτες σε µητροπολιτική κλίµακα), η
Ανθρώπινη Κοινότητα (µελέτη της µεγαλύτερης αστικής υποενότητας η
οποία εξακολουθεί να µένει στην ανθρώπινη κλίµακα), οι Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις (συγκέντρωση, αξιολόγηση και µελέτη πληροφοριών για τις αρχαίες ελληνικές πόλεις σε µια προσπάθεια να καταννοηθεί πληρέστερα η

• Πληροφοριακό υλικό

εξέλιξη των ανθρώπινων οικισµών), και η Αξιολόγηση των Ανθρώπινων Οι-

• Φακέλους µε αρχείο αποκοµµάτων εφηµερίδων και

κισµών (απόπειρα να αναπτυχθεί µια µεθοδολογία για την αξιολόγηση των

περιοδικών

σβάσιµοι ως χωριστή βάση δεδοµένων από τη διεύ-

διαφόων τύπων οικισµών στη βάση συστηµατικών κριτηρίων).
Σε ότι αφορά την εκπαίδευση λειτούργησε η Graduate School of Ekistics

θυνση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στο Internet, µε ει-

και στη, συνέχεια, διαφοροποιηµένα προγράµµατα µεταπτυχιακών

δικό σύνδεσµο (link) που θα παραπέµπει αποκλειστι-

σπουδών, που συγκέντρωναν σπουδαστές από διάφορες χώρες.

κά στον ειδικό κατάλογο της συλλογής. Η καταλογο-

Στον τοµέα των προγραµµάτων διεθνούς συνεργασίας το Κέντρο διορ-

γράφηση έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους

γάνωνε τον ετήσιο Αθηναϊκό Μήνα Οικιστικής, που περιελάµβανε και

2002, οπότε και η «Bιβλιοθήκη Κ. Α. ∆οξιάδη» θα εί-

τα Συµπόσια της ∆ήλου (1963-1975), στα οποία συγκεντρώνονταν ειδι-

ναι ανοιχτή στο κοινό.

κοί από περισσότερο από 60 χώρες για µια διεπιστηµονική συζήτηση
και ανταλλαγή απόψεων σε διάφορα επίπεδο. Φιλοξενούσε επίσης και
Θεωρούµε ότι το ΕΜΠ, διαθέτοντας τους αναγκαίους

τη γραµµατεία της Παγκόσµίας Εταιρείας Οικιστικής (World Society of Ekistics), που ιδρύθηκε το 1967. Βασι-

πόρους για την αξιοποίηση της συλλογής και επανα-

κή δραστηριότητα του ΑΚΟ αποτελούσε η συλλογή, ταξινόµηση και διάδοση της πληροφορίας σχετικά µε την

λειτουργώντας τη «Βιβλιοθήκη Κ.Α. ∆οξιάδη», θέτει

επιστήµη της οικιστικής. Για το σκοπό αυτό εξέδιδε το περιοδικό Ekistics, το Ekistic Index of Periodicals, διά-

ξανά στη διάθεση του τεχνικού κόσµου της χώρας µια

φορα δελτία και µονογραφίες. Στα πλαίσια αυτής της συστηµατικής προσπάθειας τεκµηρίωσης συγκροτήθη-

βασική γνωσιολογική αναφορά, όπως άλλωστε ήταν η

κε και η σηµαντική σε έκταση βιβλιοθήκη, η οποία είναι πιθανόν και η πρώτη επιστηµονική βιβλιοθήκη στην

επιθυµία του ιδρυτή της.

Ελλάδα που οργανώθηκε σύµφωνα µε τις σύγχρονες αρχές της βιβλιοθηκονοµίας.

