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Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος  
 

  Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, που ιδρύθηκε με τη σύσταση 
του νεοελληνικού κράτους  εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Στα αρχεία της φυλάσσονται ποικίλες κατηγορίες ιστορικών 
εγγράφων, σπάνιων βιβλίων και μια από τις μεγαλύτερες συλλογές 

Ελληνικών Χειρογράφων Κωδίκων διεθνώς, όλα μοναδικά τεκμήρια του ελληνικού 
πολιτισμού. 
Για την καλύτερη αξιοποίηση των έντυπων καταλόγων της και για ταχύτερη και 
πληρέστερη πληροφόρηση με άμεση πρόσβαση, η Εθνική Βιβλιοθήκη προχώρησε στην 
ψηφιοποίηση αυτών των καταλόγων. Ο δικτυακός της τόπος παρέχει δυνατότητα 
αναζήτησης στις συλλογές της με: το Δημόσιο Καταλόγο (ΟΡΑC), το γενικό αλφαβητικό 
κατάλογο και τον κατάλογο χειρογράφων. Επίσης παρέχει πρόσβαση σε μια σειρά από 
ψηφιοποιημένες εφημερίδες και επετηρίδες ελληνικών πανεπιστημίων.  

Διεύθυνση :  Πανεπιστημίου 32, ΤΚ 106 79, Αθήνα 
Tηλέφωνο :  210 3382601, fax: 210 3608495 
e-mail         :  nlg@nlg.gr 
 
 

Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών "Ιωάννης Συκουτρής"   
 

  H Aκαδημία Aθηνών είναι N.Π.Δ.Δ και εποπτεύεται από το Yπουργείο E
Παιδείας και Θρησκευμάτων.  
  Kύριος σκοπός της είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή των Eπιστημών, των 
Γραμμάτων και των Tεχνών  
  καθώς και η επιστημονική έρευνα και μελέτη.  
στην Aκαδημία Aθηνών λειτουργούν 13 Eρευνητικά Kέντρα και 10 Γραφεία 

Eρευνών με εξειδικευμένες βιβλιοθήκες, καθώς και κεντρική βιβλιοθήκη, υπό την 
επωνυμία «Bιβλιοθήκη Iωάννης Συκουτρής». 
 
Η κεντρική βιβλιοθήκη της έχει σαν κύρια αποστολή τη συντήρηση και φύλαξη 
βιβλίων, περιοδικών, χειρογράφων, χαρτών και συλλογών πού αποτελούν μέρος του 
βιβλιακού θησαυρού του Έθνους, καθώς και η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία όλων 
των βιβλίων και περιοδικών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, των Κέντρων και Γραφείων της 
Ακαδημίας. 
 
Στο ψηφιακό κατάλογο (OPAC) βιβλίων, περιοδικών και άλλου υλικού όλων των 
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών μπορείτε να αναζητήσετε πάνω από 50.000 εγγραφές.  

θνικής 

Σήμερα, 

Διεύθυνση :  Πανεπιστημίου 28, ΤΚ 106 79, Αθήνα 
Τηλέφωνο :  210 3664700 , fax: 210 3643067 

e-mail         :  library@academyofathens.gr 
 

Βιβλιοθήκη Βουλής των Ελλήνων 
 

  Η Βιβλιοθήκη της Βουλής ιδρύθηκε το 1844 από την πρώτη Βουλή που 
συνήλθε μετά το Σύνταγμα του   
  1844. Σήμερα, λόγω του μεγάλου της όγκου στεγάζεται σε τρία σημεία 
της Αθήνας:  

α) στο Μέγαρο της Βουλής όπου στεγάζεται η Κεντρική Βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει 
βιβλία που αφορούν τις πολιτικές και οικονομικές επιστήμες, την νομική, την 

http://www.nlg.gr/�
http://www.academyofathens.gr/ecPortal.asp?id=27&nt=18&lang=1�
http://www.nlg.gr/
mailto:nlg@nlg.gr
http://www.academyofathens.gr/ecPortal.asp?id=27&nt=18&lang=1
mailto:library@academyofathens.gr
http://www.parliament.gr/ktirio/xwroi.asp


κοινωνιολογία, την φιλολογία, την ιστορία και την γεωγραφία. ( Πλατεία Συντάγματος, 
Τηλ.: 210 3707227, 210 3707404, 210 3707225)  

β) στην Μπενάκειο Βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει βιβλία που αφρούν τις επιστήμες των 
μαθηματικών, της φυσικής, της ανθρωπολογίας, της φιλοσοφίας, της θεολογίας, της 
ιατρικής, τις στρατιωτικές επιστήμες, την ελληνική και ξένη λογοτεχνία και τις καλές 
τέχνες. ('Ανθιμου Γαζή 2, Αθήνα, στεγάζεται προσωρινά στην Λένορμαν 218, Τηλ.: 210 
5102603, 210 5102604) 
και τέλος  

γ) στο πρώην Καπνεργοστάσιο στο οποίο στεγάζονται το τμήμα Μικροφωτογράφισης 
και Ηλεκτρονικής Αποθήκευσης και το τμήμα συντήρησης Έργων Τέχνης και Εντύπων. 
(Λένορμαν 218, Περιστέρι, Τηλ.: 210 5102605, 210 5102315).  

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής είναι ανοιχτή όχι μόνο στους Βουλευτές αλλά και στο κοινό. Οι 
συλλογές της περιλαμβάνουν περίπου 70.000 τόμους βιβλίων, 2000 τίτλους ελληνικών 
και ξένων περιοδικών και 5.000 τίτλους ελληνικών και ξένων εφημερίδων. 
 
Διαθέτει πλήρη σειρά της εφημερίδος των συζητήσεων της Βουλής και των πρακτικών της 
Βουλής και της Γερουσίας. 
Επίσης φυλάσσονται σπάνια βιβλία της περιόδου 1471-1850, η συλλογή χαρτών και 
χαρακτικών, τα πρωτότυπα των Ελληνικών Συνταγμάτων, τα πρωτόκολλα ορκωμοσίας 
βασιλέων και προέδρων της Ελληνικής Δημοκρατίας, σπάνιες προεπαναστατικές 
εφημερίδες, παράνομος τύπος, χειρόγραφοι κώδικες και σημαντικά ιστορικά λυτά 
έγγραφα σχετικά με την Νεώτερη Ελληνική Ιστορία καθώς και οι προσωπικές βιβλιοθήκες 
πολιτικών όπως του Ι.Μεταξά, Αλ. Καφαντάρη, Ι.Σιδέρη, Π. Τσαλδάρη κ.α 

 
   

 

    
  

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες 

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών  (Heal Link) 
 
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών λειτουργεί υπό μορφή 
κοινοπραξίας και αποτελείται από 37 Ελληνικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(22 ΑΕΙ και 15 ΤΕΙ), την Ακαδημία Αθηνών, την Βιβλιοθήκη της Βουλής, την Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 14 Ερευνητικά Ιδρύματα της 
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το  
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας.  
 
Παρέχει πρόσβαση στα μέλη της κοινοπραξίας, σε πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών 
πηγών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.  
 
Διαθέτει την πύλη "ΖΕΦΥΡΟΣ"  που είναι μια πύλη πρόσβασης για τον εντοπισμό των 
διαθέσιμων βιβλίων, περιοδικών και άλλου υλικού στους καταλόγους των Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.  
 
Διαθέτει την πύλη "ΑΡΤΕΜΙΣ" ένα διαπανεπιστημιακό σύστημα ψηφιακής 
βιβλιοθήκης για την ηλεκτρονική τεκμηρίωση της σύγχρονης ελληνικής γκρίζας 
βιβλιογραφίας. 
 
Μέσω του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δίνεται 
ελεύθερη πρόσβαση στους κυριότερους καταλόγους βιβλιοθηκών της χώρας.  

Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών  
 
Η Μ.Ο.Π.Α.Β. παρέχει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις 
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Ελλάδος καθώς και επιλεγμένους διαδικτυακούς 
συνδέσμους και βιβλιογραφίες για θέματα που αφορούν την Ολική Ποιότητα των 
Βιβλιοθηκών αλλά και γενικότερα το χώρο της Βιβλιοθηκονομίας και των Επιστημών 
της Πληροφόρησης. 

Περιβάλλον πρόσβασης πηγών πληροφόρησης "ΑΡΓΩ"  
 
Στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ) μπορείτε να βρείτε δυνατότητες αναζήτησης 
και ανάκτησης ψηφιακού υλικού για όλους τους τομείς της επιστήμης και της 
τεχνολογίας.  
 
Η βάση δεδομένων "ΑΡΓΩ" του Ε.Κ.Τ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
βιβλιογραφικές πηγές πληροφοριών που διατίθενται στην Ελλάδα και σε όλο τον 
κόσμο και απευθύνεται σε όλους τους χρήστες της επιστημονικής κοινότητας που 
αναζητούν πληροφορίες. Μπορείτε να αντλήσετε υλικό: από Ελληνικές Ακαδημαϊκές 
Βιβλιοθήκες, από Βιβλιοθήκες Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Ελλάδα, από 
Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες, από Συλλογές Περιοδικών, από Βιβλιοθήκες 
στον Κόσμο και από Βάσεις Δεδομένων που παράγει ή διαθέτει το Ε.Κ.Τ. 
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Βιβλιοθήκες Α.Ε.Ι Βιβλιοθήκες Α.Τ.Ε.Ι 

Αθήνα - Πειραιάς 

Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Αθηνών 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Πειραιώς 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
  

Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Κοινωνικών Πολιτικών Επιστημών  

  

Πανεπιστήμιο Πειραιώς  
  

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

  

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών  

  

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο  
  

 

 

Στερεά Ελλάδα - Εύβοια - Θεσσαλία  

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας  

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Χαλκίδας  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Μεσολογγίου 

  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Λαμίας 

  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Λάρισας 

 
 
Πελοπόννησος - Ιόνια Νησιά - Ήπειρος  

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Πάτρας 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Καλαμάτας 

Πανεπιστήμιο Πατρών  

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
 Ιονίων Νήσων 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

http://www.lib.uoa.gr/
http://www.lib.uoa.gr/
http://www.library.teiath.gr/_hires/index.htm
http://www.library.teiath.gr/_hires/index.htm
http://www.lib.ntua.gr/
http://lib.teipir.gr/
http://lib.teipir.gr/
http://www.lib.aueb.gr/
http://library.panteion.gr/
http://library.panteion.gr/
http://www.lib.unipi.gr/
http://library.aua.gr/
http://www.library.asfa.gr/
http://www.hua.gr/vivliothiki.php
http://www.ucg.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=23
http://www.teihal.gr/library/
http://www.teihal.gr/library/
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/el_hp.asp
http://www.library.teimes.gr/
http://www.library.teimes.gr/
http://www.lib.teilam.gr/
http://www.lib.teilam.gr/
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http://www.lib.teipat.gr/
http://www.lib.uoi.gr/
http://www.lib.teikal.gr/
http://www.lib.teikal.gr/
http://www.lis.upatras.gr/index_EL.php
http://www.teihal.gr/
http://www.teihal.gr/
http://iup.ionio.gr/
http://www.teiep.gr/index.php


Hπείρου 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο   
Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκη και  

ΠΥπηρεσίες Πληροφόρησης του ΕΑ   

ατάλογος Βιβλιοθήκης ΕΑΠ
 
Κ    

ακεδονία - Θράκη

 
 
Μ  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης  
 
Μέντωρ Σύστημα Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ  

ναζήτηση Πληροφοριών στις πηγές 
 
Α
του Α.Π.Θ 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Θεσσαλονίκης 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Δυτικής Μακεδονίας 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών 
& Κοινωνικών Επιστημών  

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Σερρών 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Καβάλας 

 

ρήτη - Νησιά Αιγαίου
 
Κ  

Πανεπιστήμιο Κρήτης  

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Κρήτης 

Πολυτεχνείο Κρήτης   

Πανεπιστήμιο Αιγαίου   

  

 

 
Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου    (Π.Ι) 

ύτου αποτελεί πηγή για τη διά 
ίου μάθηση και την αυτομόρφωση,  

ρετεί το εκπαιδευτικό και 

Περιλαμβάν ι 

 

   Η βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτο
β
συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην περαιτέρω ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος. Εξυπη
ερευνητικό κοινό με τον καλύτερο και πιο σύγχρονο τρόπο. 
ει χιλιάδες τόμους βιβλίων, καλύπτοντας θέματα εκπαίδευσης κα

παιδαγωγικής, σε διάφορους επιστημονικούς τομείς, οι οποίοι αντιπροσωπεύονται 
στο σχολικό πρόγραμμα. Ο δικτυακός τόπος της βιβλιοθήκης προσφέρει σε
ηλεκτρονική μορφή: αναζήτηση στον κατάλογό της (OPAC), εκπαιδευτικά 
περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης, online βιβλία, βάσεις δεδομένων, κατάλογο 

  

http://www.eap.gr/lib/
http://www.lis.upatras.gr/index_EL.php
http://lib.eap.gr/
http://lib.eap.gr/
http://lib.eap.gr/
http://www.auth.gr/univ/units/libraries/index_el.html
http://www.auth.gr/univ/units/libraries/index_el.html
http://www.lib.auth.gr/
http://www.lib.auth.gr/


ψηφιακού και οπτικοακουστικού υλικού, αλφαβητικό κατάλογο περιοδικών, ενώ 
παράλληλα φιλοξενεί τα δελτία εκπαιδευτικής αρθρογραφίας. 

 

 

   
  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) 

κεντρώνει, οργανώνει, τεκμηριώνει και 
ιαθέτει υλικό  

ερευνητική και παραγωγική κοινότητα της χώρας. Επίσης 

ηφιακής Βιβλιοθήκης

 
  To EKT είναι η εθνική υποδομή που συγ
δ
  σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας, σε όλη την επιστημονική, 

παρεμβαίνει σε θέματα περιεχομένου της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας.  

λη "Η διαδικτυακή πύ Υπηρεσίες Ψ " αποτελεί ενιαίο σημείο 
εισόδου για τις υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης του ΕΚΤ, παρέχοντας 
εύκολη, γρήγορη

 
Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης & Τεχνολογίας

 και αποτελεσματική πρόσβαση σε οργανωμένο ψηφιακό 
περιεχόμενο επιστήμης και τεχνολογίας.  

 

 

 (Βιβλιοθήκη Κ.Θ.Δημαρά) 
ρύθηκε το 1958 και αποτελεί απόρροια της   συνεργασίας του ΕΚΤ με το ιδ

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ). Είναι εγκατάσταση εθνικής χρήσης, 
βάνει ηλεκτρονικό   
όμενο (βιβλία, ηλεκτρονικά περιοδικά, διεθνείς και ελληνικές βάσεις

δεδομένων, λεξικά και  
  εγκυκλοπαίδειες) για όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας και
παρέχει με ολοκληρωμένο
  τρόπο στο χρήστη δυνατότητες αναζήτησης και ανάκτησης ψηφιακού υλικού. 
 
  Oι χρήστες τους οποίους εξυπηρετεί είναι ερευνητές, γιατροί, πανεπιστημιακοί, 
επ
αλλά και υποψήφιοι διδάκτορες και φοιτητές όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, 
δηλαδή εξυπηρετεί το   
σύνολο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας. 
 
Επίσης, αποτελεί τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη επιστη
E
άλλη ελληνική βιβλιοθήκη, καλύπτουν τα επιστημονικά αντικείμενα των Θετικ
και των Aνθρωπιστικών Επιστημών (Bιολογία, Iατρική, Xημεία, Φυσική, Iστορία, 
Φιλοσοφία, Kοινωνιολογία κλπ.). Τέλος, με τον 

περιλαμ
  περιεχ  

 
  

ιστήμονες από βιομηχανίες   

μονικών περιοδικών στην 
λλάδα. Tα περιοδικά της συλλογής της, πολλά από τα οποία δεν υπάρχουν σε 

ών 

ψηφιακό της κατάλογο "Αργώ", 
παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφοριών που 
διατίθενται στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. 

   

 

 

 
  Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) 

http://www.ekt.gr/
http://www.ekt.gr/info-serv/diglib/index.html
http://www.eie.gr/


   Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα και από τα πιο άρτια   οργανωμένα, εξοπλισμένα και 

τουργεί κάτω από 
ν  

στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Λει
τη
ενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίαςεποπτεία της Γ  του Υπουργείου 

Ανάπτυξης. Οι
επικεντρώνοντ

έροντος, όπως: Πληροφορική, Μοριακή Βιολογία, Λέιζερ, Τηλεπικοινωνίες, 

ουθα 
τιτούτο 

πολογιστικών Μαθηματικών), ΙΜΜΒ (Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και 

 
β) Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής

 ερευνητικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις του κέντρου 
αι σε τομείς μεγάλου επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού 

ενδιαφ
Μικροηλεκτρονική, Ρομποτική, Βιοτεχνολογία, Υλικά, Χημική Μηχανική, 
Υπολογιστικά Μαθηματικά, Βιοχημική Μηχανική και Ιστορικές Έρευνες. 
 
Διαθέτει τις εξής βιβλιοθήκες: 
α) Βιβλιοθήκη που αποτελείται από συλλογές οι οποίες ανήκουν στα ακόλ
Ινστιτούτα: ΙΗΔΛ (Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ), ΙΥΜ (Ινσ
Υ
 Βιοτεχνολογίας) και   

 

 

  : υποστηρίζει την έρευνα και 
τις εκπαιδευτικές    ανάγκες στους τομείς της πληροφορικής. Ο 
κατάλογος της βιβλιοθήκης αποτελείται από εγγραφές που    
αφορούν στο υλικό της βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Πληροφορικής, 

των 
του Ιδρύματο ικής 
βάσης δεδομ

  
της βιβλιοθήκης του  
ίου Κρήτης και το υλικό της βιβλιοθήκης των υπολοίπων Ινστιτού
ς Τεχνολογίας  & Έρευνας μέσω της βιβλιογραφικής ηλεκτρον
ένων 

  Πανεπιστημ

"ALEPH" και "Ναυτίλος".  
αμβάνει ηλεκτρονικές συλλογέςΕπίσης περιλ  με καταλόγους βιβλίων, περιοδικών 

και βάσεων δεδομένων.  

 

 

   
  Βιβλιοθήκη του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών (Ι.Τ.Υ.) 
   Η Βιβλιοθήκη του Ε.Α.Ι.Τ.Υ., είναι ένας από τους τομείς υποστήριξης 

του Ινστιτούτου, λειτουργεί από το 1987  

 του Πανεπιστημίου Πατρών και είναι ειδική ερευνητική 
βιβλιοθήκ σε θέματα Η/Υ και Πληροφορικής. Ο κατάλογός της βιβλιοθήκης

σε συνεργασία με τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και 
Πληροφορικής
η  και 

ενταγμένη ιστημονικών βιβλιοθηκών 
του Εθνικ  

 

όλες οι εργασίες εξυπηρέτησης του κοινού της είναι αυτοματοποιημένες. Είναι 
 στο δίκτυο συνεργασίας των ελληνικών επ
ού Κέντρου Τεκμηρίωσης με δυνατότητα αναζήτησης και παραγγελίας

άρθρων από τις επιστημονικές βιβλιοθήκες της Ελλάδος. Η συλλογή της 
βιβλιοθήκης αποτελείται από περισσότερους από 5000 τίτλους βιβλίων, 230 
τίτλους επιστημονικών περιοδικών κ.ά.  

 

 

http://www.forth.gr/libraries-gr.html
http://www.ics.forth.gr/library/index-gr.html
http://www.ics.forth.gr/library/catalogue-gr.html
http://zeus.lib.uoc.gr/F?CON_LNG=GRE
http://zeus.lib.uoc.gr/F?CON_LNG=GRE
http://zeus.lib.uoc.gr/F?CON_LNG=GRE


   
  Βιβλιοθήκη Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

(ΕΚΕΤΑ) 
 
  Το Ε.Κ.Ε.Τ.Α είναι Ν.Π.Ι.Δ., μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

γείου 
νης 

, με στόχο την ανάπτυξη υπηρεσιών και προηγμένων 
προϊόντων.

Στον 

εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουρ
Ανάπτυξης. Αποστολή του είναι η διεξαγωγή βασικής και, κυρίως, εφαρμοσμέ

 έρευνας
  

Ο δικτυακός του τόπος περιλαμβάνει Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη που διευκολύνει την 
παροχή και διάχυση της επιστημονικής πληροφόρησης και εξειδικευμένης γνώσης, 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στους χρήστες του καθώς και σε όλους τους 
συνεργαζόμενους με αυτό ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς. 
αυτοματοποιημένο 

τεχνολογικής

κατάλογο της βιβλιοθήκης "Ίρις" (OPAC) θα βρείτε υλικό για 
βιβλία, περιοδικά, άρθρα και δημοσιεύσεις ελληνικές και ξένες κυρίως ερευνητών , 
οπτικούς δίσκους, βάσεις δεδομένων κ.λ.π. 

 

 

 
  Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Ευγενίδου  
 
ρυμα Ευγενίδου είναι ένα εκπαιδευτικό κοινωφελές ίδρυμα που συνεισφέρει 
τημονική και τεχνολογική εκπαίδευση της χώρας από το 1954. Η 

βιβλιοθ ιστική και ανοιχτής πρόσβασης, με 
εξειδίκευσ ν Θετικών Επιστημών. Οι 

  Το Ίδ
στην επισ

ήκη του λειτουργεί από το 1966 ως δανε
η στους τομείς της Τεχνολογίας και τω

συλλογές της σε έντυπο, ψηφιακό και διαδικτυακό υλικό περιλαμβάνουν επίσης και 
τους θεματικούς τομείς των Κοινωνικών Επιστημών, της Ναυτιλίας, της Γεωργίας, 
της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Ελληνικής Λογοτεχνίας, της Ελληνικής Ιστορίας 
και Τέχνης, της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας καθώς και της ξένης Λογοτεχνίας 
μεταφρασμένης στα ελληνικά. Παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης του υλικού της 
μέσω ηλεκτρονικού καταλόγου (OPAC) καθώς και αναζητήσεις ηλεκτρονικών 
περιοδικών, ηλεκτρονικών βιβλίων και βάσεων δεδομένων.  

 

 

 
  Βιβλιοθήκη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 
"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" 

θήκη του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
 
  Η βιβλιο  ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 
'50 και 
των θετ

 συλλογή ς περιλαμβάνει: 20.000 επιστημονικά βιβλία, 1.500 

εξυπηρετεί ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα της χώρας στον τομέα 
ικών επιστημών.  

Η  της βιβλιοθήκη
περιοδικά, 300.000 επιστημονικές αναφορές, κ.ά. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση 
στον ψηφιακό κατάλογο της βιβλιοθήκης, μια βάση δεδομένων που διατίθεται στα 
ελληνικά και στα αγγλικά. 

 

 

http://www.certh.gr/library.el.aspx
http://www.eugenfound.edu.gr/
http://www.lib.demokritos.gr/


 
  Βιβλιοθήκη Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών  
 

Θαλάσσιας Έρευνας  Το Κέντρο  (EΛKEΘE) έχει στόχο την προώθηση και την 
ης και  

  της ευαισθησ
Η Βιβλιοθήκη Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης έχει ως αντικείμενό της τη συλλογή 

 αυτοματοποιημένες υπηρεσίες καθώς και δυνατότητα 
 του ηλεκτρονικού καταλόγου

ανάπτυξη της γνώσ
ίας για το θαλάσσιο περιβάλλον.  

και διακίνηση της επιστημονικής πληροφορίας στο χώρο των θαλασσίων 
επιστημών. Παρέχει πλήρεις
πρόσβασης στις βιβλιογραφικές της βάσεις, μέσω  
της. Το τμήμα περιλαμβάνει επίσης τράπεζες πληροφοριών, ηλεκτρονικά 
περιοδικά, διατριβές και πρακτικά συνεδρίων. Το ευρύ επιστημονικό κοινό
να έχει πρόσβαση στο περιοδικό 

 μπορεί 
Journal of Mediterranean Marine Science, του 

ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ., καθώς και στις δημοσιεύσεις του Κέντρου. Χρήστες της Βιβλιοθήκης 
είναι η Ελληνική και διεθνής επιστημονική κοινότητα. Ειδικότερα οι επιστή
των θαλασσίων επιστημών, πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι εργαζόμενοι 
στις Εποπτείες Αλιείας, οι ψαράδες και τέλος το ευρύτερο κοινό. Όλοι έχουν 
απευθείας σύνδεση με το εκπαιδευτικό υλικό που προετοιμάζεται από την 

μονες 

Εκπαιδευτική Μονάδα του ΕΛΚΕΘΕ και την μονάδα Πολυμέσων του ΕΛΚΕΘΕ (σε 
διάφορες γλώσσες). 

 

 

 
  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών  
 
κό Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι το αρχαιότερο ερευνητικό ίδρυμα της 

 και των Βαλκανίων    
  και προ ή έρευνα, στην εκπαίδευση και 
συνολικά  Ελληνική κοινωνία. Η δικτυακή πύλη του θα μπορούσε να θεωρηθεί 

γνωση καιρού, οι σεισμοί, η αστρονομία, το 

 
  Bιβλιοθήκη Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

  Τo Εθνι
χώρας μας

σφέρει πολύπλευρα, στην επιστημονικ
 στην

ως μια πλούσια βιβλιοθήκη, στην οποία παρέχονται πληροφορίες για διάφορα 
θέματα και υπηρεσίες, όπως η πρό
διάστημα, οι κλιμ. μεταβολές κ.ά.  

 

 

  

 του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
 
  Στην πύλη  παρέχονται πληροφορίες για την 

 σκοπό, την  
οργάνωση ρίες για ερευνητικά 
και εκπαιδε κά θέματα . Η βάση της βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ινστιτούτου 

ο 
ι διακόσιους τίτλους εξειδικευμένων περιοδικών, 

ού 

ικών 

αποστολή, το
και την ιστορία του Ινστιτούτου καθώς και πληροφο
υτι

Παστέρ, δημιουργήθηκε το 1922. Υπάρχουν τίτλοι περιοδικών που ξεκινούν από τ
1920. Σήμερα περιλαμβάνε
σχετικών με τους ερευνητικούς τομείς του Ινστιτούτου αλλά και σε θέματα 
Δημόσιας Υγείας. Συμμετέχει στο Δίκτυο των Ελληνικών βιβλιοθηκών του Εθνικ
Κέντρου Τεκμηρίωσης και ως μέλος στο Ηeal Link, των ελληνικών ακαδημαϊκών 
βιβλιοθηκών, έχοντας πρόσβαση online και full text στα περιοδικά των εκδοτ
οίκων Elsevier και Academic Press. 

 

 

http://www.hcmr.gr/greek_site/library/index.html�
http://www.hcmr.gr/greek_site/library/index.html
http://www.hcmr.gr/
http://www.hcmr.gr/
http://solar.ncmr.gr/
http://www.hcmr.gr/english_site/library/e_resources/databases/index.html
http://www.hcmr.gr/english_site/library/e_resources/ejournals/index.html
http://www.hcmr.gr/english_site/library/e_resources/edissertations/index.html
http://www.medit-mar-sc.net/


 
  Βιβλιοθήκη Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)  

ιοθήκη του Ε.Κ.Κ.Ε.
 
  Η Βιβλ  ιδρύθηκε υπό την αιγίδα της UNESCO. Υπάγεται στη 

 Επιστημονικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων και ανήκει στην κατηγορία 
ών της 

ώρας  

Διεύθυνση
των ειδικών βιβλιοθηκών. Υπήρξε η πρώτη βιβλιοθήκη κοινωνικών επιστημ
χ με οργανωμένη συλλογή και σήμερα διαθέτει περίπου 42.000 τόμους
βιβλίων, 350 τίτλους περιοδικών, στατιστικές δημοσιεύσεις της ΕΣΥΕ και 
βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη του ΕΚΚΕ εξυπηρετεί τους 
ερευνητές και το υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου καθώς και πολλούς 
εξωτερικούς συνεργάτες, επιστήμονες και φοιτητές.  
Σκοπός της είναι η κάλυψη των βιβλιογραφικών αναγκών των ερευνητικών 
προγραμμάτων του ΕΚΚΕ και πληροφόρηση όσων ενδιαφέρονται για θέματα 
κοινωνικών επιστημών.  
Διαθέτει ηλεκτρονικό κατάλογο βιβλιοθήκης που περιλαμβάνει τον κύριο κατάλογο 
βιβλιοθήκης, τη βιβλιογραφία Κοινωνικών Επιστημών για τη σύγχρονη Ελληνική 
Κοινωνία και το Θησαυρό Κοινωνικών Επιστημών . 

 

 

 
  Βιβλιοθήκη Γυναικείων Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Ισότητας 

νών για Θέματα Ισότητας
 

  Το Κέντρο Ερευ  (Κ.Ε.Θ.Ι.) είναι Ν.Π.Ι.Δ.και λειτουργεί 

  χρηματοδότη , 
Δημόσιας Διοίκησης

η 

 

πάνιες 

 

 
  Βιβλιοθήκη Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

υπό την εποπτεία και    
ση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών

  
  και Αποκέντρωσης. Οι δραστηριότητες του Κ.Ε.Θ.Ι. επικεντρώνονται στη 
διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε θέματα ισότητας των φύλων και στην προώθησ
των γυναικών σε όλους τους τομείς της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής.  
Από τη διαδικτυακή πύλη του Κ.Ε.Θ.Ι. παρέχεται πρόσβαση στη βιβλιοθήκη
γυναικείων θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Η βιβλιοθήκη είναι ειδική 
πάνω στα γυναικεία θέματα και συγκεντρώνει ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία, 
φυλλάδια, διακηρύξεις, πρακτικά συνεδρίων, λεξικά, φωτογραφικές συλλογές, 
περιοδικά, αφίσες, νόμους, εγκυκλοπαίδειες, βιβλιογραφίες και παλαιές και σ
εκδόσεις από το Φεμινιστικό Κίνημα. Έτσι υποστηρίζεται το έργο της Γ.Γ.Ι. και η 
γυναικεία έρευνα και πληροφόρηση στην Ελλάδα. Στη βιβλιοθήκη έχουν πρόσβαση
όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, κοινωνικοί και συνδικαλιστικοί φορείς, 
επιστήμονες, ερευνητές, σπουδαστές, δημοσιογράφοι και, γενικότερα, κάθε 
πολίτης.  

 

 

Αυτοδιοίκησης  

η του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
 

  Η βιβλιοθήκ , είναι ανοικτής πρόσβασης και συμβάλλει στην 
προώθηση τ
 της επιμόρφ  από 
εξειδικευμέν ά και εφημερίδες, ελληνικά και ξενόγλωσσα, με 
θέματα στου  εξής τομείς: Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μάνατζμεντ, 

ης έρευνας και  
ωσης. Στις συλλογές της περιλαμβάνεται πληροφοριακό υλικό
α βιβλία, περιοδικ
ς

http://www.ekke.gr/html/gr/library/index.html
http://www.ekke.gr/greek/
http://www.ekke.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/egwirtcl/targets.egw
http://www.ekke.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/23537/query.egw;/-1+194.177.213.33:210/ADVANCE
http://www.ekke.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/23537/query.egw;/-1+194.177.213.33:210/ADVANCE
http://www.ekke.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/23537/query.egw;/-1+194.177.213.33:210/ADVANCE


Πολιτική Επιστήμη, Δίκαιο, Διεθνείς σχέσεις, Οικονομία, Κοινωνική Πολιτική, 
Περιβάλλον και Εκπαίδευση. 
ενδιαφέρει και στο 

Μπορείτε να αναζητήσετε το υλικό που σας 
ψηφιακό κατάλογο της βιβλιοθήκης  

 

 

Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος  

Η Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος είναι μια ειδική ερευνητική, επιστημονική 
ιβλιοθήκη, από τις σημαντικότερες και αρτιότερες στην Ελλάδα στον τομέα της 
οικονομικής επιστήμης. Βασικότερη πηγή της Βιβλιοθήκης για την παροχή 

τάλογος του υλικού της με μια 
υλλογή που αποτελείται από 150.000, περίπου, τόμους και περιλαμβάνει, εκτός 

 Η 
όσεων.  

Δημόσιες Βιβλιοθήκες   

 Γεώργιος - Παιδική και Εφηβική Βιβλιοθήκη Κέντρου Παιδικού και Εφηβικού 

 

β

πληροφοριών είναι ο αυτοματοποιημένος κα
σ
από τις εκδόσεις της Τράπεζας, μονογραφίες, επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες 
(ελληνικές και ξένες), ετήσιες εκθέσεις κεντρικών τραπεζών και δοκίμια εργασίας
Βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης 1.000 τόμους σπανίων βιβλίων ή πολύτιμων εκδ

 

 

 

Παιδικές Βιβλιοθήκες 
 
Άγιος
Βιβλίου  
Αλεξάνδρεια - Παιδική και Εφηβική Βιβλιοθήκη Κέντρου Παιδικού και Εφηβικού 
Βιβλίου  
Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης - Α' Παιδική Βιβλιοθήκη 
Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης - Β' Παιδική Βιβλιοθήκη 
Άμφισσα - Παιδική και Εφηβική Βιβλιοθήκη Κέντρου Παιδικού και Εφηβικού 
Βιβλίου  
Βασιλάκι - Παιδική και Εφηβική Βιβλιοθήκη Κέντρου Παιδικού και Εφηβικού 
Βιβλίου  
Βελβεντός - Παιδική και Εφηβική Bιβλιοθήκη Κέντρου Παιδικού και Εφηβικού 
Βιβλίου  
Ελευσίνα - Παιδική και Εφηβική Βιβλιοθήκη Κέντρου Παιδικού και Εφηβικού 
Βιβλίου  
Έλος - Παιδική και Εφηβική Βιβλιοθήκη Κέντρου Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου  
Ερυθρές - Παιδική και Εφηβική Βιβλιοθήκη Κέντρου Παιδικού και Εφηβικού 
Βιβλίου  
Θεσσαλονίκη - Δημοτική Παιδική Βιβλιοθήκη Δελφών 
Θεσσαλονίκη - Δημοτική Παιδική Βιβλιοθήκη Παλαιού και Νέου Σταθμού 
Θεσσαλονίκη - Δημοτική Παιδική Βιβλιοθήκη Παλαιού και Νέου Σταθμού 
Θεσσαλονίκη - Βιβλιοθήκη Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου 
Θεσσαλονίκη - Δημοτική Βιβλιοθήκη (Παράρτημα Ορέστου) 

υματικού ΚέντρουΘεσσαλονίκη - Παιδική Βιβλιοθήκη Βαφοπούλειου Πνε  

  
 
 

 

 
 
 

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_content&task=view&id=194&Itemid=254
http://www.libver.gr:4501/ecPage.asp?id=9638&nt=113&lang=1
http://www.libver.gr:4501/ecPage.asp?id=10783&nt=113&lang=1
http://www.libver.gr:4501/ecPage.asp?id=10794&nt=113&lang=1
http://www.libver.gr:4501/ecPage.asp?id=10794&nt=113&lang=1
http://www.libver.gr:4501/ecPage.asp?id=10795&nt=113&lang=1
http://www.libver.gr:4501/ecPage.asp?id=10795&nt=113&lang=1
http://www.libver.gr:4501/ecPage.asp?id=10784&nt=113&lang=1
http://www.libver.gr:4501/ecPage.asp?id=10784&nt=113&lang=1
http://www.libver.gr:4501/ecPage.asp?id=10785&nt=113&lang=1
http://www.libver.gr:4501/ecPage.asp?id=10785&nt=113&lang=1
http://www.libver.gr:4501/ecPage.asp?id=10786&nt=113&lang=1
http://www.libver.gr:4501/ecPage.asp?id=10041&nt=113&lang=1
http://www.libver.gr:4501/ecPage.asp?id=10047&nt=113&lang=1
http://www.libver.gr:4501/ecPage.asp?id=10788&nt=113&lang=1
http://www.libver.gr:4501/ecPage.asp?id=10789&nt=113&lang=1
http://www.libver.gr:4501/ecPage.asp?id=10664&nt=113&lang=1


 
 
 
 

ημόσιες Βιβλιοθήκες 

 
 
  
 

νητές Βιβλιοθήκες  

 

Δημόσια Βιβλιοθήκη Αίγινας 

 
 
 
 
 
Δ

 
 
 
 
 
Κι

Α

 
Κυβερνείου 6, ΤΚ 180 10, Αίγινα 
Τηλ. & fax: 22970 22626  

.gr  
(αντικαταστήστε το _at_ με @) 

Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας 

e-mail: vivlaigi_at_sch

  

 

.fth.sch.gr  
 @)  

  

Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη 

ΤΚ 352 00, Αμφίκλεια 
Τηλ. & fax: 22340 29033 
e-mail: mail_at_vivl-amfikl
(αντικαταστήστε το _at_ με

Ανδρίτσαινας 
ΤΚ 270 61, Ανδρίτσαινα
Τηλ. & fax: 26260 22242 
e-mail: mail_at_vivl-andrits.ilei.sch.gr 
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

 

ς  
πολη 

 
.lac.sch.gr 

  

"

  

Δημόσια Βιβλιοθήκη Αρεόπολη
ΤΚ 230 62, Αρεό
Τηλ. & fax: 27330 51320
e-mail: mail_at_vivl-areop
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

Αιάντειος" Δημόσια Βιβλιοθήκη 
Αταλάντης 
Πλατεία Δημαρχείου, Τ
Αταλάντη 
Τηλ. & fax: 22330 80016 
e-mail: mail_at_vivlatalant.fth.sc

Κ 352 00, 

h.gr 
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

Β 

Κεντρική Βιβλιοθήκη  Δημόσια 
Βέροιας    
 Έλλης 8, ΤΚ 591 00, Βέροια  
 Τηλ.: 23310 24494  
 fax: 23310 24620  

mail: info_at_libver.gr  
 (αντικαταστήστε το _at_ με @)  

Κινητή Βιβλιοθήκη  
Έλλης 8, ΤΚ 591 00, Βέροια  
ηλ.: 23310 24494  
x: 23310 24620  

e-mail: vivler_at_libver.gr  
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

βλιοθήκη Βυτίνας

 e-

Τ
fa

Δημόσια Βι  

17 
h.gr    

ΤΚ 220 10, Βυτίνα 
Τηλ. & fax: 27950 220
e-mail: vivlvyt_at_sc

http://www.infolibraries.gr/amfikleia/
http://www.infolibraries.gr/amfikleia/
http://www.infolibraries.gr/amfikleia/
http://www.infolibraries.gr/amfikleia/
http://www.infolibraries.gr/amfikleia/
http://www.infolibraries.gr/atalanti/
http://www.infolibraries.gr/atalanti/
http://www.libver.gr/
http://www.libver.gr/
http://www.libver.gr/
http://www.libver.gr/


(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

Γ 

θήκη 

 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιο
Γρεβενών   
Πλατεία Ελευθερίας, ΤΚ 511 00 
Γ
Τηλ
ρεβενά  

. & fax: 24620 23056   
e-mail:grevlibr_at_otenet.gr  

Κινητή Βιβλιοθήκη  
Πλατεία Ελευθερίας, ΤΚ 511 
00   Γρεβενά 
Τηλ. & fax: 24620 23056  
e-mail: grevlibr_at_otenet.gr 
(αντικαταστήστε το _at_ με @) 

Δ 

ών 

(αντικαταστήστε το _at_ με @) 

 

Δημόσια Βιβλιοθήκη Δελφ  
, ΤΚ 

ηλ.: 22650 82617, fax: 22650 
2834 

e-mail: mail_at_vivl-delfon.fok.sch.gr  

  

ική Βιβλιοθήκη και 

Βασ. Παύλου & Φρειδερίκης 40
330 54, Δελφοί 
Τ
8

(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

Δημόσια Ιστορ  
 Μουσείο της Ελληνικής Σχολής

Δημητσάνας.  
Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας 
ΤΚ 220 07, Δημητσάνα 
Τηλ. & fax: 27950 31219 

  

 

e-mail: vivldimi_at_sch.gr  
(αντικαταστήστε το _at_ με @) 

Δημόσια Βιβλιοθήκη Δράμας  
00, Δράμα  

r 

Κινητή Βιβλιοθήκη 
Κάρου 4, TK 66100, Δράμα 
Τηλ. & fax: 25210 33382 

Ε

Αγ. Βαρβάρας 5, TK 661
Τηλ. & fax: 25210-33382  
e-mail: kenbibldra_at_sch.g
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

 

θήκη 

 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιο
Έδεσσας 
Φιλίππου 32-34, ΤΚ 582 00, Έδεσσα  

. & fax: 23810 26777  
: mail_at_@vivl-

edess.pel.sch.gr   

0 Έδεσσα  
Τηλ. & fax: 23810 26777 
e-mail: mail_at_@vivl-
edess.pel.sch.gr 
(αντικαταστήστε το _at_ με @) 

Τηλ
e-mail

(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

Κινητή Βιβλιοθήκη 
Φιλίππου 32-34, ΤΚ 582 0

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Ελευθερούπολης  
Πλατεία Αγίου Νικολάου
Ελευθερούπολη 
Τηλ. & fax: 25920 22545  

, ΤΚ 641 00, 

e-mail: mail_at_vivl.elefth.kav.sch.gr 

at_ με @) 

, ΤΚ 641 00, 

e-mail: bibel_at_otenet.gr  
at_ με @) 

Ζ 

  
(αντικαταστήστε το _

Κινητή Βιβλιοθήκη  
Πλατεία Αγίου Νικολάου
Ελευθερούπολη 
Τηλ. & fax: 25920 22545 

(αντικαταστήστε το _

http://www.infolibraries.gr/vitina/
http://www.infolibraries.gr/vitina/
http://www.infolibraries.gr/grevena/
http://www.infolibraries.gr/grevena/
http://www.infolibraries.gr/grevena/
http://www.infolibraries.gr/delfoi/
http://www.infolibraries.gr/delfoi/
http://www.infolibraries.gr/dimitsana/
http://www.infolibraries.gr/dimitsana/
http://www.infolibraries.gr/dimitsana/
http://www.infolibraries.gr/dimitsana/
http://www.infolibraries.gr/dimitsana/
http://www.libver.gr:4521/
http://www.libver.gr:4521/
http://www.infolibraries.gr/edessa/
http://www.infolibraries.gr/edessa/


Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη 
Ζαγοράς  
ΤΚ 370 01, Ζαγορά 
Τηλ. & fax: 24260 22591 
e-mail: mail_at_vivl-
zagor.mag.sch.gr 

  

Βιβλιοθήκη 

(αντικαταστήστε το _at_ με @) 

Δημόσια Ιστορική 
Ζακύνθου  
Πλατεία Διονυσίου Σο
00, Ζάκυνθος 
Τηλ. & fax: 26950 48128 

λωμού, ΤΚ 291 

e-mail: mail_at_vivl-

στε το _at_ με @)    

Ι 

zakynth.zak.sch.gr  
(αντικαταστή

"Ζωσιμαία" Δημόσια Κεντρική  
νων Βιβλιοθήκη Ιωαννί  

Μπότσαρη, ΤΚ 454 44, Ιωάννινα 
Τηλ.: 26510 25591, fax: 26510 
83445  

gr, 

Κινητή Βιβλιοθήκη 
Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπότσαρη, 
ΤΚ 454 44, Ιωάννινα 
Τηλ.: 26510 25591, fax: 26510 
83445 
e-mail: zosbibl_at_otenet.gr  

t_ με @)  

Κ 

η 

Ελευθερίου Βενιζέλου και 

e-mail: zosbibl_at_otenet.gr,  
mail_at_vivl-ioann.ioa.sch.
vivlioan_at_sch.gr  
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

(αντικαταστήστε το _a

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκ
Καλαμάτας 
Πλατεία Υπαπαντής, ΤΚ 241 00, 
Καλαμάτα  

.: 27210 96818, fax: 27210 
96854  

r   
στε το _at_ με @)  

Πλατεία Υπαπαντής, ΤΚ 241 00, 
Καλαμάτα 
Τηλ.: 27210 96818, fax: 27210 
96854 
e-mail: mail_at_vivlkkal.mes.sch.gr 

t_ με @) 

ειος Βιβλιοθήκη 

Τηλ

e-mail: mail_at_vivlkkal.mes.sch.g
(αντικαταστή

Κινητή Βιβλιοθήκη 

(αντικαταστήστε το _a

Κοργιαλέν
Αργοστολίου   
Ηλία Ζερ
Αργοστόλι 
Τηλ.: 26710 28221, fax: 26710 2

βού 12, ΤΚ 281 00, 

2583 
e-mail: vivlarg_at_sch.gr 

)  

  

κη 

(αντικαταστήστε το _at_ με @

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθή
Καρπενησίου 

e-mail: mail_at_vivl-

 το _at_ με @)  

Κινητή Βιβλιοθήκη 
Εθν.Αντίστασης 1, ΤΚ 361 00, 
Καρπενήσι 
Τηλ.: 22370 21102, fax: 22370 
25524 

Εθνική Οδός Καρπενησίου-Αγρινίου, 
ΤΚ 361 00, Καρπενήσι  
Τηλ. & fax: 22370 80269   

karpen.eyr.sch.gr  
(αντικαταστήστε

e-mail: libkarp_at_otenet.gr 
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

http://www.vivlio-zakynthos.gr/
http://www.libver.gr:4527/
http://www.libver.gr:4527/
http://www.infolibraries.gr/kalamata/
http://www.infolibraries.gr/kalamata/
http://vivl-argost.kef.sch.gr/
http://vivl-argost.kef.sch.gr/
http://vivl-argost.kef.sch.gr/
http://vivl-argost.kef.sch.gr/
http://vivl-argost.kef.sch.gr/


Δημόσια Κεντρική Βιβλιο
Κέρκυρας  
Αγγλικοί Στρατώνες, Παλαιό Φρο
ΤΚ 491 00, Κέρκυρα    

θήκη 

ύριο 

rfu_at_otenet.gr, 

 @)  

Αγγλικοί Στρατώνες, Παλαιό Φρούριο 
ΤΚ 491 00, Κέρκυρα  
Τηλ. & fax: 26610 38195 

tenet.gr 

Τηλ. & fax: 26610 38195  
e-mail: plico
            mail_at_vivl-
kerkyr.ker.sch.gr 
(αντικαταστήστε το _at_ με

Κινητή Βιβλιοθήκη  

e-mail: plicorfu_at_o
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Κιλκίς  
Γ. Καπετά 17, ΤΚ 611 00, Κιλκίς  
Τηλ.: 23410 76338, 23410 39161, 

ail_at_vivl-kilkis.kil.sch.gr 

Γ. Καπετά 17, ΤΚ 611 00 Κιλκίς 
Τηλ.: 23410 25555 , fax: 23410 
29711 

 fax: 23410 76339  
e-mail: m
e-mail:  
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

Κινητή Βιβλιοθήκη 

e-mail: 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Κόνιτσας  
Πλατεία Ελευθερίας, ΤΚ 441 00, 
Κόνιτσα 
Τηλ. & fax: 26550 22298  
 e-mail: lib-
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

Koni_at_otenet.gr  

ιβλιοθήκη  
Ελευθερίας, ΤΚ 441 00, 

Κόνιτσα  
Τηλ. & fax: 26550 22298  

otenet.gr 

Λ 

 

Κινητή Β
Πλατεία 

e-mail: lib-Koni_at_
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Λαμίας  
Αινιάνων 6, ΤΚ 351 00, Λαμία  
Τηλ.: 22310 50570, fax: 22310 

lam1_at_otenet.gr  
  

Κινητή Βιβλιοθήκη 
Αινιάνων 6, ΤΚ 351 00, Λαμία 
Τηλ. & fax: 22310 23732   
e-mail: liblam1_at_otenet.gr  

t_ με @) 

 

23732  
e-mail: lib
 (αντικαταστήστε το _at_ με @)

(αντικαταστήστε το _a

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Λάρισας  
"Κωνσταντίνος Κούμας" 
 Παπακυριαζή 47, ΤΚ 412 22, Λάρισα  

  

 ΤΚ 412 22, Λάρισα  
Τηλ.: 2410 531973, fax: 2410 

otenet.gr   
at_ με @)  

 

Τηλ.: 2410 531973, fax: 2410 
549390  
e-mail: dkblkk_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)   

Κινητή Βιβλιοθήκη  
Παπακυριαζή 47, 

533390  
e-mail: dkblkk_at_
(αντικαταστήστε το _

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Λεβαδείας  
Πλατεία Κατσώνη, ΤΚ 321 00, 
Λειβαδιά 
Τηλ.: 22610 89970, fax: 22610 
81028 
e-mail: vivlivad_at_sch.gr 
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

Τηλ.: 22610 25340, fax: 22610 

τήστε το _at_ με @)   

Κινητή Βιβλιοθήκη 
Πλατεία Κατσώνη, ΤΚ 321 00, 
Λειβαδιά  

81340 
e-mail: libliv_at_internet.gr  
(αντικατασ

Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας 
, Λευκάδα 

e-mail: vivllefk_at_sch.gr  

  
Ροντογιάννη 11, ΤΚ 311 00
Τηλ.: 26450 22502, fax: 26450 
21047 

http://www.infolibraries.gr/kilkis/
http://www.infolibraries.gr/kilkis/
http://www.infolibraries.gr/kilkis/
http://www.infolibraries.gr/kilkis/
http://www.libver.gr:4550/
http://www.libver.gr:4550/
http://www.lamialib.gr/
http://www.lamialib.gr/
http://www.lamialib.gr/
http://www.infolibraries.gr/larisa/
http://www.infolibraries.gr/larisa/
http://vivl-livad.voi.sch.gr/
http://vivl-livad.voi.sch.gr/
http://vivl-livad.voi.sch.gr/
http://vivl-livad.voi.sch.gr/


(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Ληξουρίου. 
Mουσείο Τυπάλδων Ιακωβάτων  

ail_at_vivl-lixour.kef.sch.gr  

Κινητή Βιβλιοθήκη  
Αικατερίνης Τουλ 1, ΤΚ 282 00, 
Ληξούρι  

 fax: 26710 

raryl_at_compulink.gr  

Μ

όσια Βιβλιοθήκη Μήθυμνας 
Ιστοσελίδα υπό κατασκευή) 
Χατζηαποστόλη 18, ΤΚ 811 00, 

τήστε το _at_ με @)  

  

λεών 

Αικατερίνης Τουλ 1, ΤΚ 282 00, 
Ληξούρι 
Τηλ.: 26710 91325, fax: 26710 
92676  
e-mail: m
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

 

Τηλ.: 26710 91325,
91158  
e-mail: lib
(αντικαταστήστε το _at_ με @) 

Δημ
(

Μήθυμνα 
Τηλ. & fax: 22530 72115 
e-mail: library_at_hol.gr  
(αντικατασ

Δημόσια Βιβλιοθήκη Μη  

Τηλ. & fax: 24230 86260 

ε @)  

  

ς Βιβλιοθήκη 

ΤΚ 230 52, Μολάοι Λακωνίας 

@sch.gr, mail_at_vivl-

ε @)  

  

κη Μουζακίου 

Τηλ. & fax: 24450 41152 

 

  

ΤΚ 370 10, Μηλιές Βόλου 

e-mail: mail_at_vivl-
mileon.mag.sch.gr  
(αντικαταστήστε το _at_ μ

Δημόσια Ρουμάνειο
Μολάων 

Τηλ. & fax: 27320 23080 
e-mail: vivlmol
molaon.lak.sch.gr  
(αντικαταστήστε το _at_ μ

Δημόσια Βιβλιοθή
ΤΚ 430 60, Μουζάκι Καρδίτσας 

e-mail: bibliomo_at_otenet.gr  
(αντικαταστήστε το _at_ με @) 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Μυτιλήνης  
Σμύρνης 11, ΤΚ 811 00, Μυτιλήνη  

αστήστε το _at_ με @)   

Κινητή Βιβλιοθήκη  
Σμύρνης 11, ΤΚ 811 00, Μυτιλήνη 
Τηλ.: & fax: 22510 28187 

 @)  

Ν 

"Παπαχαραλάμπειος" Δημόσια 

Τηλ.: 22510 28187, fax: 22510-
23466  
e-mail: 
publibmyt_at_lesvos.aegean.gr  
(αντικατ

e-mail: 
publibmyt_at_lesvos.aegean.gr  
(αντικαταστήστε το _at_ με

Κεντρική  
Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου  
Κοζώνη 7, ΤΚ 303 00, Ναύπακτος  

Κινητή Βιβλιοθήκη 
Τηλ. & fax: 26340 27388 
e-mail: mail_at_vivl-
nafpakt.ait.sch.gr  

http://www.infolibraries.gr/lefkada/
http://www.infolibraries.gr/lefkada/


Τηλ.: 26340 27388, fax: 26340 
27478 
e-mail: mail_at_vivl-
nafpakt.ait.sch.gr 
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

α Κεντρική Βιβλιοθήκη Δημόσι
Ναυπλίου  
"Ο Παλαμήδης" 
Κωλέττη 3, ΤΚ 211 00, Ναύπλιο 
Τηλ.: 27520 25610, fax: 27520 
27256 
e-mail: nafplibr_at_otenet.gr 
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

Κινητή Βιβλιοθήκη 
Κωλέττη 3, ΤΚ 211 00, Ναύπλιο 
Τηλ. & fax: 27520 27256 
e-mail: nafplibr_at_otenet.gr  

Π 

ου Δημόσια Βιβλιοθήκη Πεταλιδί  

. & fax: 27220 31269 
e-mail: mail_at_vivl-petal.mes.sch.gr 

  

βλιοθήκη

ΤΚ 240 05, Πεταλίδι 
Τηλ

(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

Δημόσια Κεντρική Βι  
Πύργου  
Γερμανού & Μυρτίλου, ΤΚ 271 00, 
Πύργος 
Τηλ.: 26210 30510, fax: 26210 
22762 
e-mail: mail_at_vivl-
pyrgou.ilei.sch.gr, 
bibpyrg_at_otenet.gr 
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

Κινητή Βιβλιοθήκη 
Γερμανού & Μυρτίλου, ΤΚ 271 00, 
Πύργος 
Τηλ.: 26210 30510, fax: 26210 

Ρ 

 

22762 
e-mail: bibpyrg_at_otenet.gr 
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Ρεθύμνης  
Αγίας Βαρβάρας 26, ΤΚ 741 00, 
Ρέθυμνο 

Κινητή Βιβλιοθήκη 
Αγίας Βαρβάρας 26, ΤΚ 741 00, 
Ρέθυμνο 
Τηλ.: 28310 29215, fax: 28310 

 

Τηλ.: 28310 29215, fax: 28310 
20238 
e-mail: libret_at_otenet.gr 
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

55840 
e-mail: libret_at_otenet.gr 
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Ρόδου 
Αριστοτέλους 1, ΤΚ 851 00, 
Τηλ.: 22410 24448, fax: 22410 

Ρόδος 

λιοθήκη 
 Ρόδος 

70638 
enet.gr  

Σ 

70638 
e-mail: info_at_rhodeslibrary.gr 
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

Κινητή Βιβ
Αριστοτέλους 1, ΤΚ 851 00,
Τηλ.: 22410 24448, fax: 22410 

e-mail:biblrodos_at_ot
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

Δημόσια Κεντρική Ιστορική 
Βιβλιοθήκη Σάμου  
Θεμιστοκλή Σοφούλη 47,  
ΤΚ 831 00, Σάμος 
Τηλ. & fax: 22730 27216 

Θεμιστοκλή Σοφούλη 47,  
ΤΚ 831 00, Σάμος 
Τηλ. & fax: 22730 27216 
e-mail: librasam_at_otenet.gr 

Κινητή Βιβλιοθήκη 

http://www.vivl-nafpakt.westnet.gr/1/?data=&preview_mode=&definition_id=00376&Group=0&current_menu_language_id=1&gui_language_id=1
http://www.vivl-nafpakt.westnet.gr/1/?data=&preview_mode=&definition_id=00376&Group=0&current_menu_language_id=1&gui_language_id=1
http://www.vivl-nafpakt.westnet.gr/1/?data=&preview_mode=&definition_id=00376&Group=0&current_menu_language_id=1&gui_language_id=1
http://www.infolibraries.gr/nafplio/
http://www.infolibraries.gr/nafplio/
http://www.infolibraries.gr/petalidi/
http://www.infolibraries.gr/petalidi/
http://vivl-pyrgou.ilei.sch.gr/
http://vivl-pyrgou.ilei.sch.gr/
http://www.libret.gr/
http://www.libret.gr/
http://www.rhodeslibrary.gr/
http://www.rhodeslibrary.gr/


e-mail: librasam_at_otenet.gr 
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

θήκηΔημόσια Κεντρική Βιβλιο  
Σερρών  
Ν. Νικολάου 20, ΤΚ 621 24, Σέρρες 
Τηλ.: 23210 98550, fax: 23210 

rrelib_at_serrelib.gr 

ες  
Τηλ.: 23210 98550, fax: 23210 
55840 

otenet.gr 

α Κεντρική Βιβλιοθήκη 

58015 
e-mail: se
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

Κινητή Βιβλιοθήκη 
Κωστοπούλου 2, ΤΚ 62122, Σέρρ

e-mail: serrelib_at_
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

Δημόσι
Σιάτιστας "Μανούσεια"  
Πλατεία Τσιτσοπούλου 3, ΤΚ 503 00, 
Σιάτιστα 

στήστε το _at_ με @)  

 00, 
Σιάτιστα 
Τηλ.: & fax: 24650 21261 

α Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Τηλ.: 24650 21036, fax: 24650 
21261 
e-mail: Vivlsiatista_at_sch.gr 
(αντικατα

Κινητή Βιβλιοθήκη 
Πλατεία Τσιτσοπούλου 3, ΤΚ 503

e-mail:  
  

Δημόσι
Σπάρτης  
Λυκούργου 135, ΤΚ 231 00, Σπάρτη 
Τηλ.: 27310 26853, fax: 27310 

lspar_at_otenet.gr 

νητή Βιβλιοθήκη 
Λυκούργου 135, ΤΚ 231 00, Σπάρτη 
Τηλ. & fax: 27310 26853 & 21180 
e-mail: biblspar_at_otenet.gr  

t_ με @)  

Τ 

 

89331 
e-mail: bib
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

Κι

(αντικαταστήστε το _a

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Τριπόλεως  
Γεωργίου Α΄ 41, ΤΚ 221 00, Τρίπολη 
Τηλ. & fax: 2710 224238 

.gr,  
h.gr 

Κινητή Βιβλιοθήκη 
Γεωργίου Α΄ 41, ΤΚ 221 00, Τρίπολη 
Τηλ. & fax: 2710 224238 
e-mail: mail_at_vivl-tripol.ark.sch.gr  

t_ με @)  

Φ

e-mail: mail_at_vivl-tripol.ark.sch
vivltrip_at_sc
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

(αντικαταστήστε το _a

 

 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Φλώρινας "Βασιλικής Πιτόσκα" 

ρου 1, ΤΚ 531 00, 
Φλώρινα 

 

Κινητή Βιβλιοθήκη 
Αργυροκάστρου 1, ΤΚ 531 00, 
Φλώρινα 
Τηλ. & fax: 23850 23118 & 45411 

otenet.gr  
 

Χ 

 

Αργυροκάστ

Τηλ. & fax: 23850 23118 
e-mail: biblFlor_at_otenet.gr 
(αντικαταστήστε το _at_ με @) 

 

e-mail: biblFlor_at_
(αντικαταστήστε το _at_ με @) 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Χαλκίδας 

. Κακαρά 2, ΤΚ 341 00, Χαλκίδα 
Τηλ.: 22210 22031, fax: 22210 

chal_at_.gr 

Κινητή Βιβλιοθήκη 
Μ. Κακαρά 2, ΤΚ 341 00, Χαλκίδα 
Τηλ.: 22210 22031, fax: 22210 

Μ

88778 
e-mail: vivl
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

88778 
e-mail: biblch_at_otenet.gr 
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

http://www.infolibraries.gr/samos/
http://www.infolibraries.gr/samos/
http://www.serrelib.gr/
http://www.serrelib.gr/
http://www.siatistabibl.gr/
http://www.siatistabibl.gr/
http://www.nikiforos.edu.gr/
http://www.infolibraries.gr/tripoli/
http://www.library-florina.gr/


Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Χίου "Κοραής" 
Κοραή 2, ΤΚ 821 00, Χίος 
Τηλ.: 22710 44246, fax: 22710 

_aegean.gr 
 @)  

Κινητή Βιβλιοθήκη 
ΤΚ 821 00, Χίος 
Τηλ.: 22710 44246 ή 28256, fax: 
22710 28251 

pulink.gr  
το _at_ με @)  

 

 Εξωτερικού 

 Βιβλιοθήκη

28251 
e-mail: bibkor_at
(αντικαταστήστε το _at_ με

 

e-mail:1kor_at_com
(αντικαταστήστε 

Βιβλιοθήκες

 

Ευρωπαϊκή  

Διαδικτυακή πύλη που παρέχει ενιαία πρόσβαση στους καταλόγους και τις 
διαθέσιμες ψηφιακές συλλογές των εθνικών βιβλιοθηκών των χωρών της 

εί να αναζητήσει εύκολα και απλά, βιβλία, μουσική, 
εριοδικά, χάρτες, κ.ά, τα περισσότερα από τα οποία είναι ελεύθερα προσβάσιμα.  

μαϊκό 

ου δεν είναι προσβάσιμες από τις κοινές μηχανές αναζήτησης. Παρέχεται 

 

Ευρώπης. Ο χρήστης μπορ
π
 
Η Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη απευθύνεται ιδιαιτέρως στο ερευνητικό και ακαδη
κοινό. Καθιστά εφικτή την αναζήτηση σε μία εκτεταμένη συλλογή από υψηλού 
επιπέδου βιβλιογραφικές αναφορές σε ποικίλους θεματικούς τομείς ενδιαφέροντος, 
π
κατάλογος Εθνικών Βιβλιοθηκών όλων των Ευρωπαϊκών χωρών.  
 
Ο ιστότοπος υποστηρίζεται από το ίδρυμα C.E.N.L (Conference of European 
National Librarians). Το ίδρυμα αυτό διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του 
των εθνικών βιβλιοθηκών στην Ευρώπη, που αποσκοπεί στη συντή
π
στη γνώση σε όλους τους τομείς.  

θεσμού 
ρηση και 

ροώθηση της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, διευκολύνοντας την πρόσβαση 

European Public Law Library (Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου)  
 
Η Ευρωπαϊκή, Δημοσίου Δικαίου Βιβλιοθήκη EPLC ειδικεύεται στον τομέα του 
δημοσίου δικαίου, το διεθνές δίκαιο, τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 

 της 
ημοκρατίας στα κράτη μέλη της Ε.Ε και τις Τρίτες χώρες, και ενθαρρύνει τη 

σης 

ανθρώπινα δικαιώματα κ.ά. Στοχεύει στην προώθηση του κράτους δικαίου και
δ
μελέτη και την εφαρμογή του νόμου, των δημοκρατικών θεσμών, της εκπαίδευ
και της κατάρτισης. 

European Commission: Education and Culture (Εκπαίδευση και Πολιτισμός 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση) 
 
Μια από τις βασικότερες αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενίσχυση και 

ς. Με πολιτικές και προγράμματα εκπαίδευσης, 
ατάρτισης, πολιτισμού και αθλητισμού στοχεύει στην υποστήριξη όλων των 

προώθηση της δια βίου μάθησης, πάντα με βάση τη γλωσσική και πολιτιστική 
ποικιλομορφία της κάθε χώρα
κ
ηλικιακών ομάδων των πολιτών.  
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθιερώθηκε το 1958 όταν 
ιδρύθηκαν τα όργανα της Ε.Ε. Οι συλλογές της βιβλιοθήκης παρέχουν το ιστο
και σύγχρονο όραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και στοχεύουν στην παροχ
ποικίλων πληροφοριών. Περιλαμβά

ρικό 
ή 

νεται κατάλογος βιβλιοθηκών (ECLAS), ο 

http://www.infolibraries.gr/halkida/
http://www.infolibraries.gr/halkida/
http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html
http://libraries.theeuropeanlibrary.org/libraries_en.xml
http://www.cenl.org/
http://www.eplc.gr/library/library.php
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html


οποίος βελτιώνεται συνεχώς. 

CORDIS Library  (Βιβλιοθήκη Υπηρεσίας Πληροφοριών Κοινοτικής Έρευνας και 

 Κοινοτικής Έρευνας και Ανάπτυξης

Ανάπτυξης) 
 
Η Υπηρεσία Πληροφοριών  (CORDIS) της 

 
ς 

Aυστρία: Eθνική Bιβλιοθήκη 

Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτει βιβλιοθήκη η οποία αποτελεί το κεντρικό σημείο
εισόδου για όλα τα επίσημα έγγραφα και εκδόσεις σχετικά με τις δραστηριότητε
της ευρωπαϊκής έρευνας και καινοτομίας. 

 

 αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη είναι όχι μόνο η μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη 

 
 

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Βιέννης

 
Η
βιβλιοθήκη της χώρας αλλά και ένας δημοφιλής χώρος μελέτης, έρευνας και 
ψυχαγωγίας. Χρησιμοποιεί ψηφιακούς καταλόγους και βάσεις δεδομένων. Στις 
συλλογές της περιλαμβάνονται πολύτιμα βιβλία και αντικείμενα από δέκα ειδικές
συλλογές, συλλογές χειρογράφων και παλαιοτύπων, φωτογραφιών, χαρτών, ξένη
βιβλιογραφία κ.ά. 

  

ο πανεπιστήμιο της Βιέννης είναι το παλαιότερο πανεπιστήμιο στο γερμανόφωνο 

. 

Βέλγιο: Βασιλική Βιβλιοθήκη 

 
Τ
κόσμο και ένα από τα μεγαλύτερα στην κεντρική Ευρώπη. Η βιβλιοθήκη του είναι 
πλούσια σε περιεχόμενο και παρέχει πρόσβαση σε καταλόγους και βάσεις 
δεδομένων με ψηφιακές βιβλιοθήκες, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, διατριβές κ.ά
με πολύ χρήσιμο υλικό στην ακαδημαϊκή έρευνα. 

 

 Βασιλική Βιβλιοθήκη του Βελγίου ιδρύθηκε σε 1837 με την απόκτηση μιας 
στικό 

Βουλγαρία: Πανεπιστήμιο της Σόφιας "Άγιος Κλήμης Αχρίδος"

 
Η
συλλογής 900 χειρογράφων του 15ου αιώνα. Είναι το επιστημονικό και πολιτι
κέντρο πληροφόρησης της χώρας. Έχει χρεωθεί με τη συλλογή και καταχώριση 
κάθε βελγικής δημοσίευσης. Διατηρεί την εθνική κληρονομιά όχι μόνο στον τομέα 
των βιβλίων και των περιοδικών, αλλά και στον τομέα των χαρτών, σχεδίων, 
χαράξεων, νομισμάτων, μεταλλίων και μουσικής. 

  

 πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη στη Σόφια, που ιδρύθηκε το 1888, είναι 
 
τήμης 

South Slavic Area National and University Libraries 

 
Η
πληροφοριακό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό κέντρο εθνικής
σπουδαιότητας. Εχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της επισ
και της εκπαίδευσης στη χώρα για περισσότερο από 115 έτη, υποστηρίζοντας την 
έρευνα και την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο λογοτεχνικός πλούτος της βιβλιοθήκης 
είναι τεράστιος (περισσότερα από 2.000.000 αντίτυπα) σε επιστημονική και 
εκπαιδευτική λογοτεχνία με παλαιά βιβλία, σπάνιες εκδόσεις, σειρές κ.ά.  

 (Εθνικές και 

θνικές και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες νοτίων σλαβικών χωρών: Σλοβενίας, 

South Slavic Literature Library

πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες)  
 
Ε
Κροατίας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Γιουγκοσλαβίας και Fyrom.    

  (Βιβλιοθήκη Νότιας Σλαβικής Λογοτεχνίας)  
 
Εικονική βιβλιοθήκη για τους μελετητές της νότιας σλαβικής λογοτεχνίας. Καλύπτει 



τα της Σλοβενίας, Κροατίας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Γιουγκοσλαβία και Fyrom, 

ολυπολιτισμική διάσταση της περιοχής. 
με σκοπό την γλωσσική παρομοίωση τονίζοντας με αυτό τον τρόπο την 
π

Γαλλία: Εθνική Βιβλιοθήκη  
 
Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας (BnF), από τις αρχαιότερες και σημαντικότερες 

ες συλλογές από χειρόγραφα και έντυπα, χάρτες, 
σματα κ.ά . Σημαντικότερα απoκτήματά της: το 

του Δυτικού κόσμου, με πλούσι
αφίσες, ζωγραφικούς πίνακες, νομί
αρχαιότερο σωζόμενο Αιγυπτιακό χειρόγραφο- ο πάπυρος Prisse (1900 π.Χ.), 
ενεπίγραφη Ακκαδική στήλη από οφίτη, ο Καταλανικός παγκόσμιος άτλας (14ος 
αι.) κ.ά. 

Gallica: la bibliothèque numérique de la BnF  

Μια συλλογή ψηφιοποιημένων έργων, εικόνων και ηχητικών ντοκουμέντων, από 
αι περιοδικά με υλικό για 

ιστορία, λογοτεχνία, φιλοσοφία και επιστήμες. 
κλασικούς συγγραφείς καθώς και εκδόσεις, λεξικά κ

Γερμανία: Γερμανική Βιβλιοθήκη  (Die Deutsche Bibliothek, Frankfurt am 
Main)  
 

 
. Ο στόχος της είναι η μόνιμη συλλογή και αρχειοθέτηση όλων των 

Η γερμανική Εθνική Βιβλιοθήκη (Φρανκφούρτη) είναι η κεντρική αρχειακή 
βιβλιοθήκη και το εθνικό βιβλιογραφικό κέντρο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
της Γερμανίας
γερμανικών και γερμανόφωνων δημοσιεύσεων από το 1913, για να τις 
καταστήσουν διαθέσιμες στο κοινό. Η γερμανική Εθνική Βιβλιοθήκη φιλοξενεί 
αυτήν την περίοδο περίπου 23,5 εκατομμύρια βιβλία και περιλαμβάνει online 
υπηρεσίες. 

Ελβετία: Εθνική Βιβλιοθήκη  
 
Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελβετίας αντικατοπτρίζει την πολλαπλότητα και την 

ιτιστικής κληρονομιάς. Συλλέγει, καταχωρεί και 
τους τομείς των επιστημών, των γραμμάτων και 

ποικιλομορφία της ελβετικής πολ
συντηρεί πληροφορίες σε όλους 
των τεχνών. Έχει καταστήσει διαθέσιμη στο κοινό ολόκληρη την ελβετική 
λογοτεχνική παραγωγή που δημοσιεύεται στην Ελβετία, αλλά και οποιαδήποτε 
εργασία, παλαιά ή σύγχρονη, που δημοσιεύεται στο εξωτερικό σχετικά με την 
Ελβετία και τους ανθρώπους της. Επίσης περιλαμβάνει και ειδικές συλλογές με 
αφίσες, φωτογραφίες κ.ά. 

Network of Libraries and Information Centers in Switzerland  
 
Το Δίκτυο Βιβλιοθηκών και Κέντρο Πληροφόρησης στην Ελβετία περιλαμβάνει 

ς NEBIS 
.  

καταλόγους βιβλιοθηκών σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Ο κατάλογο
περιέχει περίπου 3 εκατομμύρια τίτλους βιβλίων, περιοδικών και παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Bέρνης  
 
Στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου της Βέρνης θα βρείτε οnline καταλόγους των 

, καταλόγους ηλεκτρονικών 
πανεπιστημιακά αρχεία με 

βιβλιοθηκών της Βέρνης, πανεπιστημιακών και μη
περιοδικών για τις επιστήμες και την εκπαίδευση, 
συλλογές εγγράφων για το πανεπιστήμιο και συμβουλές για τους ερευνητές. 

Ηνωμένο Βασίλειο: Εθνική Βιβλιοθήκη του Ενωμένου Βασιλείου   
 
Η Εθνική Βιβλιοθήκη του Ενωμένου Βασιλείου (British Library) είναι μια από τις 

http://www.borut.com/library/
http://www.bnf.fr/
http://www.ddb.de/
http://www.nb.admin.ch/
http://www.nebis.ch/index_e.html
http://www.unibe.ch/eng/libraries.html


μεγαλύτερες του κόσμου, με μεγάλες συλλογές από βιβλία, χειρόγραφα, χάρτες, 

υγκαταλέγονται: το μοναδικό χειρόγραφο του 11ου αι. με το έπος του Beowulf, 
εφημερίδες, περιοδικά, σχέδια κ.ά. Ανάμεσα στους θησαυρούς της 
σ
το χειρόγραφο της Magna Carta, εκδόσεις του 15ου αι. των θρύλων του 
Canterbury του Chaucer, αντίγραφα θεατρικών έργων του W. Shakespeare προ 
του 1642 κ.ά. 

Intute: a free online service database  (Πρόσβαση σε πόρους του δια
για την εκπαίδευση) 
 

δικτύου 

Μια υπηρεσία που δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από αγγλικά πανεπιστήμια και 

ματα σχετικά με τις τέχνες καθώς και τις φυσικές, θετικές και 
οινωνικές επιστήμες. 

παρέχει πρόσβαση στους καλύτερους πόρους του διαδικτύου για την εκπαίδευση 
και την έρευνα και θέ
κ

Βιβλιοθήκες Αγγλικών Πανεπιστημίων (Copac Academic & National Library 
Catalogue)  
 
Πρόσβαση στους καταλόγους Βρετανικών και Ιρλανδικών ακαδημαϊκών και 

ευκολότερο και ελεύθερα διαθέσιμο σύστημα αναζήτησης 
ιβλιοθηκών στη Βρετανία. 

εθνικών βιβλιοθηκών, με δυνατότητα αναζήτησης περιοδικών και βιβλίων. Το 
πληρέστερο, 
β

Oxford University Library  
 
Παρέχεται πρόσβαση σε ψηφιακές συλλογές βιβλίων, κειμένων, περιοδικών, 
εικόνων και τεκμηρίων όλων των τμημάτων και βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου 

ι υλικό για μελέτη στους τομείς της αρχαιολογίας, 
τορίας, φιλοσοφίας, τέχνης, ευρωπαϊκών γλωσσών, κοινωνικών, οικονομικών, 

ν 

της Οξφόρδης. Περιλαμβάνετα
ισ
ιατρικών επιστημών κ.ά. ικανοποιώντας τις ανάγκες σπουδαστών, ακαδημαϊκώ
και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας.  
  

Bodleian Library 
 
Η περίφημη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης με ψηφιοποιημένες 
συλλογές χειρογράφων, αρχείων και κειμένων που αφορούν τις ανθρωπιστικές 

ι πρόσβαση και στις εν εξελίξει ψηφιακές συλλογές κειμένων, 
εριοδικών, εικόνων και τεκμηρίων όλων των τμημάτων και βιβλιοθηκών του 
επιστήμες. Παρέχετα
π
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. 

Library of London School of Economics and Political Science 
 
Μια από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες στον κόσμο για τις οικονομικές, κοινωνικές 
και πολιτικές επιστήμες. Είναι ένας μοναδικός πόρος για ιστορική έρευνα μιας και 

9ου και 20ου 
ιώνα.  
κρατά χιλιάδες παλαιά τεύχη, πολιτικών κυρίως, δημοσιεύσεων του 1
α

Cambridge University Library  
 
Η πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη περιέχει μια από τις μεγαλύτερες συλλογές βιβλίων 
και χειρογράφων στον κόσμο. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες, μερικές από τις οποίες 

 πανεπιστημίου. είναι διαθέσιμες μόνο στα μέλη του

UCL Library (University College London)  
 
Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης UCL περιλαμβάνει τον κατάλογο της Σλαβικής και 
Ανατολικο-ευρωπαϊκής βιβλιοθήκης μελετών: The School of Slavonic and Eastern 

http://www.bl.uk/
http://www.intute.ac.uk/
http://copac.ac.uk/
http://www.ox.ac.uk/research/libraries/index.html
http://www.ouls.ox.ac.uk/bodley
http://www.lse.ac.uk/library/
http://www.lib.cam.ac.uk/


European Studies Library (SSEES) καθώς και τους καταλόγους μιας σειράς ειδικών 
ε προβλήματα ακοής: Royal National ιδρυμάτων, όπως τη βιβλιοθήκη για άτομα μ

Institute for Deaf People Library  

Imperial College London Library  
 
Παρέχεται πρόσβαση σε βιβλιογραφικό υλικό εφαρμοσμένης μηχανικής, ιατρικής, 
φυσικών επιστημών και οικονομικών επιστημών. Επίσης θα βρείτε και τον 

ου Φυσικών Επιστημώνκατάλογο της βιβλιοθήκης του Μουσεί  (Science Museum 
Library).   

Ισπανία: Εθνική Βιβλιοθήκη  
 
Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ισπανίας είναι αρμόδια για τη συντήρηση και διάδοση 
των πληροφοριών σε σχέση με τον ισπανικό πολιτισμό. Περιλαμβάνει μία από τις 

ιημένου υλικού με κλασικά και μοντέρνα 
, αρχειακό υλικό που χρονολογείται και πριν από 

πλουσιότερες συλλογές ψηφιοπο
ισπανόφωνα λογοτεχνικά κείμενα
το 1831, ψηφιακά κείμενα για την Καραϊβική και τη Λατινική Αμερική και ένα 
μεγάλο αριθμό από γκραβούρες του Γκόγια. Επίσης στη συλλογή της περιέχονται 
μονογραφίες, περιοδικά, εφημερίδες, σχέδια, αφίσες, φωτογραφίες, πλούσιο 
οπτικοακουστικό υλικό και μια σημαντική συλλογή παλαιών και σύγχρονων 
χαρτογραφικών αρχείων από όλη την υδρόγειο.  

Ιταλία: Εθνική Κεντρική Βιβλιοθήκη της Ρώμης  
 
Η Εθνική Κεντρική Βιβλιοθήκη της Ιταλίας στη Ρώμη (BNCR) έχει ως κύρια 
αποστολή τη συντήρηση της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. 

ν βιβλίων για την Ιταλία 
λειας χειρογράφων και 

ικές 

ς 

Διατηρεί τις σημαντικότερες μελέτες και συλλογές ξένω
ανά τον κόσμο. Είναι εθνικό κέντρο μελέτης και ασφά
διαθέτει μερικές από τις σημαντικότερες αρχαίες συλλογές βιβλίων. Οι ασιατ
συλλογές της βιβλιοθήκης και τα αραβικά, περσικά, ιαπωνικά και κινεζικά 
χειρόγραφα, χάρτες και βιβλία τεκμηριώνουν μια ιστορική και σταθερή σχέση 
μεταξύ ιταλικού και ανατολικού πολιτισμού από το 16ο έως το 19ο αιώνα. Το 
σύγχρονο ιταλικό τμήμα λογοτεχνίας (19ος-20ος αιώνας) έχει ίσως την 
πλουσιότερη συλλογή στη χώρα, από χειρόγραφα και τυπωμένα βιβλία των 
σημαντικότερων Ιταλών συγγραφέων καθώς επίσης και από πολύτιμες, σπάνιε
εκδόσεις.  

Aμβροσιανή Bιβλιοθήκη  
 
H βιβλιοθήκη του Μιλάνου περιλαμβάνει ψηφιοποιημένα ιστορικά ντοκουμέντα, 
περγαμηνές, χειρόγραφα, διατριβές, άρθρα εγκυκλοπαίδειες, πινακοθήκη με 

επίσης, θα βρείτε μια πλούσια συλλογή ελληνικών 
.  

καλλιτεχνικά έργα κ.ά. Εδώ, 
χειρογράφων και παλαιοτύπων

Εθνική Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας  
 
Η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη οφείλει τη γέννησή της σ’ έναν Έλληνα, τον καρδινάλιο 
Βησσαρίωνα, ο οποίος δώρισε το 1468 στη Βενετική Δημοκρατία θησαυρό από 
800 ελληνικούς και λατινικούς κώδικες. 

Bibliotheca Augustana  
 
Βιβλιοθήκη στην οποία θα βρείτε επιλογές τέχνης, μουσικής και κειμένων από 
διάφορες χώρες.  
Στη Bibliotheca Graeca παρουσιάζεται μια επιλογή ελληνικών κειμένων από τον 8ο 
π.Χ. έως το 15ο αιώνα (Αρχιμήδης, Αριστοφάνης, Ηρόδοτος, Αίσωπος κ.ά.)  

http://www.ucl.ac.uk/Library/index.shtml
http://www3.imperial.ac.uk/pls/portallive/url/page/library/
http://www3.imperial.ac.uk/pls/portallive/url/page/library/
http://www3.imperial.ac.uk/pls/portallive/url/page/library/
http://www.sciencemuseum.org.uk/library/
http://www.sciencemuseum.org.uk/library/
http://www.sciencemuseum.org.uk/library/
http://www.bne.es/index_eng.html
http://www.bncrm.librari.beniculturali.it/
http://www.ambrosiana.it/
http://marciana.venezia.sbn.it/


Βιβλιοθήκη Βατικανού  
 
Είναι μια βιβλιοθήκη εξειδικευμένη στις φιλολογικές και ιστορικές επιστήμες, με
πλούσια συλλογή ιστ
των θετικών επιστημών. Περιλαμβάνει μεγάλες συλλογές βιβλίων, χειρογράφων, 
νομισμάτων, μεταλλίων, χαρτών, σχεδίων, φωτογραφικού υλικού κ.α., οι οπο

 
ορικού υλικού στους τομείς της θεολογίας, των νόμων και 

ίες 
χρησιμοποιούνται και για επιστημονική έρευνα. 

ondazione Giangiacomo FeltrinelliF   (Ίδρυμα - Βιβλιοθήκη) 

ως τεκμηριώνει εκείνες τις ιδέες 
που σχετίζονται με την εξέλιξη της εργασίας και των σοσιαλιστικών κινημάτων. Η 

ουν βιβλία, 
αταλόγους της βιβλιοθήκης, σπάνιες και σύγχρονες μονογραφίες, εκτενείς 

 
Το Ίδρυμα - Βιβλιοθήκη Giangiacomo Feltrinelli από το 1949 ερευνά, συλλέγει, 
συντηρεί και κάνει διαθέσιμα στους μελετητές και όλους τους ενδιαφερόμενους 
υλικό για την κοινωνική, πολιτική, οικονομική σκέψη και την ιστορία των ιδεών 
από το δέκατο όγδοο αιώνα έως σήμερα και κυρί

βιβλιοθήκη και οι αρχειακές συλλογές του ιδρύματος περιλαμβάν
κ
συλλογές εφημερίδων και περιοδικών, χειρόγραφα κ.ά. σε διάφορες γλώσσες.  

Galileo Galilei's Notes on Motion  (Φλωρεντία. Οnline βιβλία και ηλεκτρονικά
περιοδικά)  
 
Ψηφιακή συλλογή που καλύπτει πολλά θέματα και εποχές με Οnline βιβλία κα
ηλεκτρονικά περιοδικά σε πλήρη κείμενο. Τα θέματα που καλύπτει είναι: γεν
έργα, κλασσικές σπουδές και ιστορία, δίκαιο, οικονομικά, λογοτεχνία, μυθολογία

 

ι 
ικά 

, 
λαογραφία, φιλοσοφία και θρησκεία.  

νομοσπονδία Ιδρυμάτων της Εργατικής ΙστορίαςΔιεθνής Συ   
 
Η Διεθνής Συνομοσπονδία Ιδρυμάτων της Εργατικής Ιστορίας (I.A.L.H.I.) 
συγκεντρώνει βιβλιοθήκες, ερευνητικά ιδρύματα, αρχεία, βάσεις δεδομένων και 
μουσεία που ειδικεύονται στην ιστορία και τη θεωρία του εργατικού κινήματος σε 
όλο τον κόσμο. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του  (Virtual Library Labour History) έχει 
δημιουργηθεί από το τμήμα ιστορίας της εργασίας της εικονικής βιβλιοθήκης VL σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα (EUI) στην Φλωρεντία και το 
ίκτυο ΙστορίαςΔ  (WWW VL History Network), που διατηρείται από το Διεθνές 
Ίδρυμα Κοινωνικής Ιστορίας (International Institute of Social History) στο 
Άμστερνταμ. 
 Επίσης το δίκτυο ιστορίας προσφέρει τους εξής καταλόγους με βιβλιογραφικό 
υλικό για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία (15ος - 21ος αι.): WWW-VL history 
central catalogue και CARRIE, a full-text e-library. 

Library of European University Institute in Florence  (Βιβλιοθήκη του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος) 
 
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα (EUI) στην Φλωρεντία διεξάγει έρευνα γι
την ιστορία, το νόμο, τα οικονομικά, τις πολιτικές και τις κοινωνικές επιστήμες. 
Παρέχει υπηρεσίες βιβλιοθήκης για όλα τα τμήματά 

α 

του. Το τμήμα ιστορίας και 
πολιτισμού του πανεπιστημίου προσφέρει ένα από τα παγκόσμια κύρια 

η του 
εια καταλόγων όπως τον WWW-VL 

προγράμματα στην σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία (15ος-21ος αι.) Η βιβλιοθήκ
παρέχει πολύ υλικό προς έρευνα με τη βοήθ
history central catalogue και τον CARRIE, a full-text e-library. 

Istituto e Museo di Storia della Scienza (Διεθνές Ίδρυμα για την Ιστορία τη
Επιστήμης) 

Το Istituto e Museo di Storia della Scienza στη Φλωρεντία είναι ένα από τα κύρια 

ς 

http://www.fh-augsburg.de/~harsch/augusta.html#gr
http://bav.vatican.va/en/v_home_bav/home_bav.shtml
http://bav.vatican.va/en/v_home_bav/home_bav.shtml
http://bav.vatican.va/en/v_home_bav/home_bav.shtml
http://bav.vatican.va/en/v_home_bav/home_bav.shtml
http://bav.vatican.va/en/v_home_bav/home_bav.shtml
http://bav.vatican.va/en/v_home_bav/home_bav.shtml
http://www.fondazionefeltrinelli.it/en
http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/Galileo_Prototype/MAIN.HTM
http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/Galileo_Prototype/MAIN.HTM
http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/Galileo_Prototype/MAIN.HTM
http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/Galileo_Prototype/MAIN.HTM
http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/Galileo_Prototype/MAIN.HTM
http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/Galileo_Prototype/MAIN.HTM
http://www.ialhi.org/
http://www.iisg.nl/%7Ew3vl/
http://www.iisg.nl/%7Ew3vl/
http://vlib.org/
http://vlib.org/
http://www.eui.eu/LIB/LibrarySitemap.shtml
http://vlib.iue.it/history/index.html
http://www.iisg.nl/
http://www.eui.eu/LIB/LibrarySitemap.shtml


διεθνή ιδρύματα στην ιστορία της επιστήμης με βιβλιογραφικές και ηλεκτρονικές
πηγές, βιβλιοθήκες, αρχεία, περιοδικά , συλλογές, φωτογραφικό

 
 υλικό κ.ά και 

βρίσκεται πάντα στην υπηρεσία της διάδοσης της επιστημονικής παιδείας.  

Κάτω Χώρες: Εθνική Βιβλιοθήκη  
 
Η Koninklijke Bibliotheek ως Εθνική Βιβλιοθήκη των Κάτω Χωρών συλλέγει και 

Κύπρος: Πανεπιστήμιο Κύπρου

συντηρεί την εθνική τυπωμένη και γραπτή κληρονομιά. Εξυπηρετεί τους 
ακαδημαϊκούς μελετητές και έχει συλλογές από λογοτεχνικά βιβλία, περιοδικά, 
εφημερίδες, μεσαιωνικά και σύγχρονα χειρόγραφα κ.ά. 

  

 βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Κύπρου διαθέτει περισσότερα από 220.000 
και 

ούς χρήστες.  

 Κύπρου

 
Η
βιβλία και εξυπηρετεί τις ανάγκες μάθησης και πληροφόρησης της Ακαδημαϊκής 
της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας της χώρας. Στις συλλογές της 
περιλαμβάνει έντυπο, ψηφιακό, οπτικοακουστικό υλικό καθώς και δυνατότητες 
παραγωγής υλικού αφής σε γραφή Braille για τους τυφλ

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο   

α 

Ουγγαρία: Εθνική Βιβλιοθήκη 

 
Η βιβλιοθήκη του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου είναι η κύρια τεχνική 
βιβλιοθήκη της Κύπρου και αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς των φοιτητών. Η 
βιβλιοθήκη στο παρόν στάδιο αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται, ώστε ν
προσφέρει άμεση πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης μέσω του διαδικτύου.  

 

 Εθνική Βιβλιοθήκη Szιchιnyi της Ουγγαρίας ιδρύθηκε το 1802 μετά από 
 

γραπτά 

βρίσκεται το παλαιότερο κείμενο στα ουγγρικά, το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε και 
ειρόγραφα του εθνικού ύμνου κ.ά. 

 
Η
αναζήτηση ουγγρικών βιβλίων στη χώρα και το εξωτερικό. Στη βιβλιοθήκη θα
βρείτε την πλουσιότερη συλλογή παλαιών ουγγρικών βιβλίων στη χώρα, 
χειρόγραφα, χάρτες, αφίσες, μικρογραφίες, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, 
και ακουστικά έγγραφα μουσικής κ.ά. Μεταξύ των θησαυρών της βιβλιοθήκης 

δημοσιεύθηκε στην Ουγγαρία, τα χ

Ουκρανία: Κεντρική Επιστημονική Βιβλιοθήκη Vernadsky  
 
Η Εθνική Βιβλιοθήκη Vernadsky της Ουκρανίας είναι η μεγαλύτερη βιβλιο
χώρα και καθιερώθηκε από το 1918 ως το κύριο επιστημονικό, ερευνητικό και 
πολιτιστικό κέντρο πληροφόρησης της Ουκρανίας. Η μοναδική συλλογή της 
(περισσότερα από 15 εκατομμύρια κομμάτια) περιλαμβάνει βιβλία, περιοδικά, 
παρουσιάσεις, χάρτες, μουσικά αρχεία, έργα τέχνης, σπάνια χειρόγραφ

θήκη στη 

α και 
εφημερίδες. Έχει την πληρέστερη συλλογή σλαβικών γραπτών και συγγραμμάτων, 

κρανικών 
 των 

σημαντικά πολιτιστικά και επιστημονικά αρχεία, αντίγραφα των ου
τυπωμένων εγγράφων από το 1917 και αρχεία της Εθνικής Ακαδημίας
Επιστημών της Ουκρανίας.  

Ρουμανία: Εθνική Βιβλιοθήκη  
 
Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ρουμανίας είναι η πρώτη σημαντική Ρουμανική δημό
βιβλιοθήκη που δημιουργήθηκε το 1836 στο Βουκουρέστι. Παγίωσε τον 
εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα της με την απόκτηση ενός μεγάλου αριθμού 
επιστημονικών και τεχνικών εργασιών. Οι συλλογές της είναι μεγάλης αξίας 
ποικιλίας. Σε αυτές συμπεριλ

σια 

και 
αμβάνονται παλαιά ρουμανικά και ξένα σπάνια βιβλία 

και περιοδικά, έγγραφα σημαντικής αξίας, παλαιά και σύγχρονα χειρόγραφα, 
χάρτες, σπάνια φωτογραφικά και ιστορικά αρχεία, οπτικοακουστικό υλικό κ.ά. 

http://www.imss.fi.it/index.html
http://library.ucy.ac.cy/index.htm
http://library.ucy.ac.cy/index.htm
http://library.ucy.ac.cy/index.htm
http://library.ucy.ac.cy/index.htm
http://library.ucy.ac.cy/index.htm
http://library.ucy.ac.cy/index.htm
http://www.oszk.hu/index_en.htm
http://www.nbuv.gov.ua.ua/


Ρωσία: Εθνική Βιβλιοθήκη  
 
Πρόκειται για μια από τις δυο Εθνικές Βιβλιοθήκες της Ρωσίας, η οποία είναι 
αρμόδια για τη συλλογή και συντήρηση όλης της εθνικής τυπωμένης ή γρ
πολιτιστικής και επιστημονικής κληρονομιάς, προκειμένου να διασφαλιστεί
δικαίωμα των πολιτών να τη χρησιμοποιήσουν και να έχουν ελεύθερη πρόσβαση
στις πληροφορίες.  

απτής 
 το 

 

Κρατική Βιβλιοθήκη της Ρωσίας  
 

ναι πράγματι η Μνήμη της Ρωσίας και μια από τις 
εγαλύτερες βιβλιοθήκες στον κόσμο (περισσότερα από 42 εκατομμύρια 

ανάπτυξη της επιστήμης, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, 
μέσω ενός συστήματος καταλόγων και με την οργάνωση διαφόρων εκθέσεων. 

ουηδία: Εθνική Βιβλιοθήκη

Η Ρωσική Κρατική Βιβλιοθήκη εί
μ
κομμάτια). Οι συλλογές της είναι μοναδικές από άποψη πληρότητας και 
καθολικότητας και περιλαμβάνουν έγγραφα σε 247 γλώσσες του κόσμου καθώς 
και ειδικές συλλογές χαρτών, μουσικών αρχείων, σπάνιων βιβλίων, διατριβών, 
εφημερίδων, κ.λπ. Η βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση στις πλούσιες συλλογές 
βιβλίων της για την 

Σ   

 
ορες 

Κατάλογος LIBRIS 

 
Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Σουηδίας περιλαμβάνει σημαντικές συλλογές της
βασιλικής οικογένειας καθώς και συλλογές από ιδιωτικές δωρεές και διάφ
ανταλλαγές, όπως συλλογές ξένης λογοτεχνίας, παλαιότερες και σύγχρονες 
σουηδικές δημοσιεύσεις, χειρόγραφα, χάρτες, εφημερίδες, εικόνες, αφίσες, 
μουσική κ.ά. Είναι μια ερευνητική βιβλιοθήκη με υλικό που συλλέγεται, 
συντηρείται και τίθεται στην διάθεση του κοινού.     

 

θνικός κατάλογος και υπηρεσία αναζήτησης βιβλίων και περιοδικών, με έξι 

ένων, 
υ 

ήκες 

πιστημίου της Ουψάλα

 
Ε
εκατομμύριο τίτλους από σουηδικές βιβλιοθήκες δημόσιες, ερευνητικές και 
πανεπιστημίων. Ο κατάλογος περιλαμβάνει την πλήρη σουηδική εθνική 
βιβλιογραφία από το 1976, χάρτες, τυπωμένη μουσική, αφίσες, βάσεις δεδομ
διατριβές κ.ά. Επίσης μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις βιβλιοθήκες πο
χρησιμοποιούνται για την άντληση του υλικού του καθώς και για βιβλιοθ
Σκανδιναβικών χωρών. 

Βιβλιοθήκη του Πανε   

βικές 
μέχρι 

ιοθήκες, 

κη Τεχνικού Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης 

 
Το πανεπιστήμιο της Ουψάλα είναι το παλαιότερο πανεπιστήμιο στις σκανδινα
χώρες. Η βιβλιοθήκη του ιδρυμένη το 1620, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή 
και σήμερα, προωθώντας τη γνώση και την έρευνα με ηλεκτρονικές βιβλ
καταλόγους και πλούσιο έντυπο υλικό. Επιπλέον η βιβλιοθήκη έχει μοναδικές 
συλλογές παλαιοτύπων, χειρογράφων, μουσικής, χαρτών κ.ά. 

Ηλεκτρονική Βιβλιοθή   (KTHB 
Electronic Library) 

 ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του KTHB προσφέρει στους ερευνητές, σπουδαστές και 
 
Η
υπαλλήλους του KTH Royal Institute of Technology καθώς και σε οποιονδήποτε 
επισκέπτη της, βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία 
και εργασίες για την επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης προσφέρει πρόσβαση σε
πολλούς ελεύθερους πόρους του διαδικτύου.  

 

 

http://www.bibnat.ro/
http://www.bibnat.ro/
http://www.libris.kb.se/english/search.jsp
http://www.libris.kb.se/english/search.jsp
http://www.libris.kb.se/english/search.jsp
http://www.libris.kb.se/english/search.jsp
http://www.libris.kb.se/english/search.jsp
http://www.libris.kb.se/english/search.jsp
http://www.libris.kb.se/english/search.jsp
http://www.ub.uu.se/eindex.cfm


 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  και  Καναδάς  

Celebrating Research - Library Overviews & Collection Profiles   
(Συλλογές από πανεπιστημιακές και ερευνητικές Βιβλιοθήκες ΗΠΑ και Καναδά) 
 
πιλεγμένες πληροφορίες για τις διαθέσιμες συλλογές των πανεπιστημιακών και 
ερευνητικών βιβλιοθηκών ΗΠΑ και Καναδά από την Ένωση Ερευνητικών 
Ε

Βιβλιοθηκών (ARL: μη κερδοσκοπική οργάνωση ερευνητικών βιβλιοθηκών στη 
όρεια Αμερική). 

Index of American Universities

Β

 (Διευθύνσεις πανεπιστημίων σε ΗΠΑ, Καναδά και 

Σελίδα που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο της Φλόριδα στην οποία θα βρείτε 

σε άλλες χώρες) 
 

όλες τις διευθύνσεις πανεπιστημίων στις ΗΠΑ, στον Καναδά  και σε άλλες χώρες,  
 στις ιστοσελίδες των οποίων μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις βιβλιοθήκες

τους.  

USA Universities  (Διευθύνσεις πανεπιστημίων στις ΗΠΑ) 
 
Μια σελίδα που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο του Τέξας στην οποία θα βρείτε 
όλες τις διευθύνσεις των πανεπιστημίων στις ΗΠΑ στις ιστοσελίδες των οποίων 

.Π.Α: Βιβλιοθήκη Αμερικανικού Κογκρέσου

μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις βιβλιοθήκες τους. 

Η   

φήσεις, 12 εκ. φωτογραφίες, 4,8 εκ. χάρτες, 57 εκ. χειρόγραφα. Στις 
συλλογές της συμπεριλαμβάνονται ο κώδικας Huexotzinco (1531), αντίγραφο της 

ς διακήρυξης των 
) κ.ά.  

 για 

βλιοθηκών

 
Πρόκειται για τον παλαιότερο πολιτιστικό ομοσπονδιακό θεσμό των Η.Π.Α και, 
παράλληλα, για τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη στον κόσμο με 29 εκ. βιβλία, 2,7 εκ. 
ηχογρα

βίβλου των προνομίων του Κολόμβου (1502), αντίγραφο τη
δικαιωμάτων του ανθρώπου του στρατηγού Lafayette (1789
Η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου λειτουργεί ως πρωτοπόρος φορέας στο χώρο της 
πληροφόρησης, λόγω της συμβολής της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 
καινοτομώντας στη δημιουργία και παροχή προτύπων, εργαλείων και υπηρεσιών
την αποτελεσματική διαχείριση της πληροφορίας.  

Στη διαδικτυακή αυτή πύλη θα βρείτε: Κατάλογο βι , που περιλαμβάνει 
 εθνικές, ακαδημαϊκές και άλλων φορέων βιβλιοθήκες στις Η.Π.Α και σε όλο τον

κόσμο. Κατάλογο εύρεσης βιβλίων, φωτογραφιών, ήχων κ.ά. Συλλογές βιβλίων και 
περιοδικών σε διάφορες γλώσσες εκτός από τα αγγλικά.  
 
Επίσης από την πύλη Portals to the World παρέχει πρόσβαση σε βιβλιοθήκες εθνικέ
εκπαιδευτικές, επιστημονικές, ιστορικές, ιατρικές κ.ά., από διάφορες περιοχές του
κόσμου και μέσω της πύλης  

ς, 
 

Global Gateway παρέχεται πρόσβαση σε πολυμεσικές
ψηφιακές βιβλιοθήκες και σε προσωπικές ψηφιακές συλλογές με υλικό για την 
ιστορία, τον πολιτισμό και την κουλτούρα του κόσμου. 

Οργανισμοί για το βιβλίο και την ανάγνωση στον

 

 κόσμο 

ς 
 
Αυτή η σελίδα του Αμερικάνικου Κογκρέσου είναι μια προσπάθεια ευαισθητοποίηση
των πολιτών ώστε να ενδιαφερθούν για την εκπαίδευση και τα βιβλία. Δίνονται 
πληροφορίες για εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και βιβλιοθήκες. 

http://www.lib.kth.se/main/eng/
http://www.celebratingresearch.org/libraries/index.shtml
http://www.arl.org/
http://www.arl.org/
http://www.arl.org/
http://www.arl.org/
http://www.arl.org/
http://www.arl.org/
http://www.loc.gov/index.html
http://www.loc.gov/index.html
http://www.loc.gov/index.html
http://www.loc.gov/index.html
http://www.loc.gov/index.html
http://www.loc.gov/index.html
http://www.loc.gov/index.html
http://www.loc.gov/index.html
http://www.loc.gov/index.html
http://www.loc.gov/index.html
http://www.loc.gov/index.html


Εθνική βιβλιοθήκη της Βοστόνης  

 

Μεταξύ των μεγάλων 
συλλογών της είναι οι πρώτες εκδόσεις των έργων του Σαίξπηρ, τα αρχικά μουσικά 

 βιβλιοθήκη 
υ John Adams. Διαθέτει πολλούς καταλόγους και βάσεις δεδομένων

Η δημόσια βιβλιοθήκη της Βοστόνης (BPL) ιδρυμένη το 1848, είναι η πρώτη μεγάλη
ελεύθερη δημοτική βιβλιοθήκη στις ΗΠΑ. Η ερευνητική συλλογή της περιλαμβάνει 
μια τεράστια συλλογή βιβλίων και πάνω από ένα εκατομμύριο σπάνια βιβλία, 
χειρόγραφα, χάρτες, τυπωμένα μουσικά κομμάτια κ.ά.. 

έργα και η σπάνια συλλογή βιβλίων του Μότσαρτ καθώς και η προσωπική
το  για ανεύρεση 
βιβλιογραφικού, τυπωμένου ή όχι, υλικού. 

Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης  
 

ς είναι ένα από τα μεγάλα εργαλεία γνώσης 
του κόσμου και οι συλλογές της είναι πολλές. Σε αυτές περιλαμβάνονται σεβάσμια 
Η δημόσια βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκη

μνημεία του ανθρώπινου πολιτισμού, όπως η Βίβλος Gutenberg και το αντίγραφο 
χειρογράφων Jefferson της Διακήρυξης της ανεξαρτησίας. Οι κατάλογοι με τις 
συλλογές της είναι προσιτές στους χρήστες του διαδικτύου παγκόσμια.  

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Καλιφόρνια  (California Digital Library) 
 
Η ψηφιακή βιβλιοθήκη της Καλιφόρνια ιδρύθηκε ως συνεργασία των Πανεπιστημίων 
της Καλιφόρνια και η αποστολή της είναι η παροχή πρόσβασης στην παγκόσμια 
γνώση, κυρίως πολιτιστικών και εκπαιδευτικών πληροφοριών, υποστηρίζοντας 
άμεσα τη διδασκαλία και την έρευνα. 
 
Ο Συλλογικός κατάλογος (Melvyl Catalog) περιλαμβάνει περισσότερες από 
25.000.000 εγγραφές με βιβλία, παρτιτούρες και ηχογραφήσεις, ηλεκτρονικά 
αρχεία, διατριβές, κυβερνητικά έγγραφα, χάρτες, βίντεο, αρχεία ήχου και εικόνας 
και άλλο αρχειακό υλικό. Ο κατάλογος παρέχει πρόσβαση σε λίστα υλικού από 
βιβλιοθήκες εννέα ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων είναι το Πανεπιστήμιο 
Καλιφόρνια, η Θεολογική Ένωση Αποφοίτων, η Ακαδημία Επιστημών και άλλες 

 από 
 σε υλικό είτε 

δημοτικές βιβλιοθήκες και κρατικές σχολές. Επιπλέον εμφανίζονται περισσότεροι
814.000 τίτλοι περιοδικών και διατίθεται υπηρεσία άμεσης πρόσβασης
σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή.  

Calisphere: a world of Digital Resources  (Ψηφιακές Πηγές) 
 
Π
Περιέχει αρχείο εικόνων και τεκμηρίων , τις πανεπιστημιακές ψηφιακές συλ
καθώς και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με πάνω από 1400 τίτλους χωρίς υποχρέωσ
εγγραφής (θετικές επιστήμες, ιστορία, τέχνη, πολιτική θεωρία, φιλοσοφία, 
λογοτεχνία, μουσική, θρησκεία κ.α.)                                          

ροϊόν της συνεργασίας των 10 πανεπιστημιουπόλεων του παν/μίου της California. 
λογές 

η 

Βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων της Καλιφόρνια (University of California 
libraries)  
 
Οι βιβλιοθήκες UC αποτελούν τη μεγαλύτερη ερευνητική ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη 
στον κόσμο, με παγκόσμιας ποιότητας συλλογές και καινοτόμες υπηρεσίες. 

CSB LibrariesU   

να έχουν 
ηλεκτρονικών 

περιοδικών κ.ά. Στις συλλογές τους περιλαμβάνονται σπάνια βιβλία, χειρόγραφα και 

 
Οι βιβλιοθήκες UCSB είναι βιβλιοθήκες επιστημών, εφαρμοσμένης 
μηχανικής, ανατολικής και ασιατικής βιβλιογραφίας και εθνικών μελετών. Οι 
σπουδαστές, το προσωπικό και η σχολή, οπουδήποτε στον κόσμο, μπορούν 
πρόσβαση σε καταλόγους και βάσεις δεδομένων άρθρων, βιβλίων, 

http://lcweb.loc.gov/z3950/gateway.html#other
http://lcweb.loc.gov/z3950/gateway.html#other
http://lcweb.loc.gov/z3950/gateway.html#other
http://lcweb.loc.gov/z3950/gateway.html#other
http://lcweb.loc.gov/z3950/gateway.html#other
http://www.loc.gov/loc/cfbook/cob4.html
http://www.bpl.org/catalogs/index.htm
http://www.nypl.org/
http://www.cdlib.org/
http://melvyl.cdlib.org/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=cdl90
http://www.calisphere.universityofcalifornia.edu/
http://www.calisphere.universityofcalifornia.edu/
http://www.calisphere.universityofcalifornia.edu/
http://www.calisphere.universityofcalifornia.edu/
http://www.calisphere.universityofcalifornia.edu/
http://www.calisphere.universityofcalifornia.edu/


διάφορες διακεκριμένες συλλογές όπως η συλλογή τεχνών και τα εθνικά και 
πολυπολιτισμικά αρχεία Καλιφόρνια. 

Thesaurus Linguae Graecae (Ψηφιακή βιβλιοθήκη Ελληνικής λογοτεχνίας)  
 

ευνητικού κέντρου TLG του παν/μίου της California να 
 ψηφιακή βιβλιοθήκη της ελληνικής λογοτεχνίας από 

ποιήσει τα 
ο έως 

Προσπάθεια του ερ
δημιουργήσει μια περιεκτική
την αρχαιότητα στην παρούσα εποχή. Έχει ήδη συλλέξει και ψηφιο
περισσότερα λογοτεχνικά κείμενα που γράφονται στα ελληνικά από τον Όμηρ
την πτώση του Βυζαντίου το 1453. 

Electronic text center University of Virginia  (Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με 
λογοτεχνία) 
 
Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Virginia. Η συλλογή περιέχει 1800 

 
.) 

ηλεκτρονικούς τίτλους χωρίς υποχρέωση εγγραφής (Βρετανική και Αμερικανική
λογοτεχνία, μεγάλοι συγγραφείς, Σαίξπηρ, Αγία Γραφή, παιδική λογοτεχνία κ.α

The Schoenberg Center for Electronic Text & Image  (Ηλεκτρονικά αντίγραφ
κειμένων) 
 
Ειδική συλλογή της βιβλιοθήκη του Πανε

α 

πιστημίου της Πενσυλβάνια (SCETI), που 
παρέχει στην ακαδημαϊκή κοινότητα ηλεκτρονική πρόσβαση σε αντίγραφα 

 
πρωτότυπων κειμένων, έγγραφα και πηγές. Περιλαμβάνει διάφορες συλλογές 
σπάνιων βιβλίων και παπύρων, χειρόγραφα, φωτογραφίες, χάρτες, και ακουστικό
υλικό.  

Women's Travel Writing, 1830-1930: A Women's Studies Digitization 
Project Initiative  (Λογοτεχνικά έργα) 
 

άνει έργα από επιλεγμένες Αμερικάνες και Ευρωπαίες γυναίκες που 

Από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα μια συλλογή λογοτεχνικών έργων γραμμένα από 
γυναίκες ταξιδιωτικούς συγγραφείς, οι οποίες ταξίδεψαν από και προς τις ΗΠΑ. 
Επίσης περιλαμβ
ταξίδεψαν σε μη δυτικές περιοχές.  

Columbia University Libraries  (Ερευνητικές βιβλιοθήκες) 
 
Ερευνητικές βιβλιοθήκες με εκτενείς συλλογές από χειρόγραφα, σπάνια βιβλία και 
ηλεκτρονικό υλικό σε όλους τους τομείς της επιστήμης. Μια από τις βιβλιοθήκες 

 αυτές αποτελεί το κέντρο για την τεκμηρίωση και την έρευνα των ανθρώπινων
δικαιωμάτων.  

Digital Scriptorium  (Ψηφιοποιημένες ιστορικές πηγές)   
 
Βάση δεδομένων που περιέχει Μεσαιωνικά και πρώιμα Αναγεννησιακά χειρόγραφα. 
Το πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συνεργασίας των βιβλιοθηκών των πανεπιστημίων 
του Berkeley και της Columbia με στόχο την ψηφιοποίηση ιστορικών πηγών και την 

ημαϊκής έρευνας. καταχώρησή τους σε ένα ενιαίο εργαλείο διδασκαλίας και ακαδ

Perseus Digital Library  (Ψηφιακές πηγές για τις ανθρωπιστικές επιστήμες) 
 
Διαρκώς ανανεούμενη ψηφιακή βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου Tufts που παρέχε
πρόσβαση σε με

ι 
γάλο εύρος πηγών που αφορούν τις ανθρωπιστικές επιστήμες 

(Ελληνική και Λατινική αρχαιολογία, ελληνικοί και λατινικοί πάπυροι της 
Πτολεμαϊκής και Ρωμαϊκής περιόδου, λεξικό ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιολογίας 
και γεωγραφίας, Πολύβιος, Αππιανός, Πλίνιος ο πρεσβύτερος, Σαίξπηρ, Μάρλοου 

http://libraries.universityofcalifornia.edu/
http://www.library.ucsb.edu/index.html
http://www.tlg.uci.edu/
http://etext.lib.virginia.edu/ebooks/ebooklist.htm
http://etext.lib.virginia.edu/ebooks/ebooklist.htm
http://etrc.lib.umn.edu/womtrav.htm
http://etrc.lib.umn.edu/womtrav.htm
http://www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/libraries.html


κ.α.).                                                                                                                
                                                 

International Children´s Digital Library  (Μια βιβλιοθήκη για παιδιά)  

Πρόγραμμα σε εξέλιξη του Πανεπιστημίου του Maryland που στοχεύει στη 

 
ς 

 

δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με τουλάχιστον 10000 τίτλους σε 100 
διαφορετικές γλώσσες.  
Μια βιβλιοθήκη για παιδιά που περιέχει παραμύθια και παιδικά βιβλία σε διάφορες 
γλώσσες. Η αποστολή της είναι να εμπνευστούν τα παιδιά του κόσμου και να γίνουν
μέλη της παγκόσμιας κοινότητας παιδιών που καταλαβαίνουν την αξία της ανοχή
και του σεβασμού των διαφορετικών πολιτισμών, γλωσσών και ιδεών. Η συλλογή 
είναι ελεύθερα διαθέσιμη στα παιδιά, τους δασκάλους, τους βιβλιοθηκάριους, τους
γονείς, και τους μελετητές σε όλο τον κόσμο μέσω του Διαδικτύου χωρίς υποχρέωση 
εγγραφής.  

Yale University Libraries (Βιβλιοθήκες του πανεπιστημίου του Yale) 
 
Οι βιβλιοθήκες του πανεπιστημίου του Yale διαθέτουν ηλεκτρονικούς κατάλ
βιβλίων, 

όγους 
ειδικές ψηφιακές συλλογές για διάφορους τομείς των επιστημών και 

τεχνών καθώς και 
των 

καταλόγους με άρθρα , βάσεις δεδομένων , online εφημερίδ
περιοδικά.  

ες και 

Electronic Text Center 
 
Βιβλιοθήκη του Yale που καλύπτει θέματα ιστορίας, λογοτεχνίας, θρησκείας και 
πληροφορικής δίνοντας περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε πλήρες κείμενο. 
Είναι ένας χρήσιμος βιβλιογραφικός οδηγός για σπουδαστές και ερευνητές. 

Princeton University Library (Βιβλιοθήκες του πανεπιστημίου του Pri
 
H πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη του Princeton είναι από τις πιό διακεκριμένες 
παγκοσμίως ερευνητικές βιβλιοθήκες, αποτελείται από βιβλιοθήκες που 
περιλαμβάνουν σπάνια βιβλία και ειδικές συλλογές για διάφορους τομείς όπως 
τέχνης, κοιν

nceton) 

ωνικών επιστημών, ανθρωπολογίας, γεωφυσικής, εντομολογίας κ.ά. 
Διαθέτει επίσης ψηφιακές συλλογές και καταλόγους με άρθρα, βάσεις δεδομένων, 

ά περιοδικά.   εφημερίδες και ηλεκτρονικ

Harvard University Libraries  (Βιβλιοθήκες του πανεπιστημίου του Harvard) 
 
Μια εξαιρετική σε πόρους βιβλιοθήκη με πολλές ψηφιακές συλλογές και ένα 
σημαντικό ερευνητικό εργαλείο για τους σπουδαστές, τη σχολή, το προσωπικό και 

 και 
ο.  

τους ερευνητές του Χάρβαρντ. Αποτελείται από περισσότερες από 80 βιβλιοθήκες
είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως η μεγαλύτερη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στον κόσμ

Massachusetts Institute of Technology libraries (Μ.Ι.Τ: Βιβλιοθήκε
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Μασαχουσέτης) 
 
Η αποστολή του 

ς του 

M.I.T είναι να προωθηθεί η γνώση ώστε η εκπαίδευση των 
σπουδαστών στις επιστήμες να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του 21ου αιώνα. Οι 
συλλογές των βιβλιοθηκών του, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καλύπτουν τα 

ς 

ίες, 

εξής επιστημονικά πεδία: Μηχανική, Αρχιτεκτονική, Προγραμματισμό, Κοινωνικέ
Επιστήμες, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ανθρωπιστικές Σπουδές. Επίσης στους 
καταλόγους τους περιλαμβάνονται βιογραφίες, περιοδικά, χάρτες, φωτογραφ
παρτιτούρες, ηχογραφήσεις και μαγνητοσκοπήσεις. 

http://www.scriptorium.columbia.edu/
http://www.icdlbooks.org/
http://www.library.yale.edu/
http://www.library.yale.edu/etc/subjects.html
http://www.library.yale.edu/etc/subjects.html
http://library.princeton.edu/
http://library.princeton.edu/


Brown University Library (Βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου του Βrown) 
 
Η πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη του Brown University περιλαμβάνει υλικό για πολλούς 
τομείς των επιστημών και ειδικά για τη διδασκαλίας και έρευνα για τις 

 
όγραφα καθώς και φωτογραφικές 

ιαφάνειες.  

ανθρωπότητες, τις κοινωνικές επιστήμες και τις καλές τέχνες. Επίσης υπάρχουν
ειδικές συλλογές με σπάνια βιβλία και χειρ
δ

Library systems of National Aeronautics and Space Administration  
 
Oι βιβλιοθήκες της NASA. 

Διάφοροι Παγκόσμιοι Χάρτες 
 
Μια προσπάθεια του Πανεπιστημίου της Αϊόβα να συγκεντρώσει χάρτες και
βιβλιοθήκες χαρτών που είναι χρήσιμοι και ενδιαφέροντες, διαθέσιμοι μέσ
World Wide Web. 

 
ω του 

National Academy Press  (Ηλεκτρονική πρόσβαση σε βιβλία) 
 
Δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε 3.700 βιβλία τα οποία μπορείτε να αποθηκεύσετε
ολόκληρα ή κάποι

 
ο τμήμα τους. Το NAP δημοσιεύει περισσότερα από 200 βιβλία 

ετησίως σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών 
θεμάτων.                                                      

ΕServer.Org   (Ελεύθερη διάθεση, μέσω διαδικτύου, συγγραφικών έργων) 

νεπιστήμιο της Αϊόβα, όπου συλλέγονται και 
ητών 

 
 

ικής, αισθητικής, λογοτεχνίας, πολιτισμού, εκπαίδευσης, ιστορίας, 
audio-video, κ.ά.. 

 
Ο EServer εδρεύει στο κρατικό πα
δημοσιεύονται οι εργασίες συγγραφέων, καλλιτεχνών, συντακτών και μελετ
σαν ελεύθερα αρχεία, διαθέσιμα δωρεάν σε όλους τους αναγνώστες, παρόλο που
προορίζεται για φοιτητές και Πανεπιστήμια. Τα θέματα που μπορείτε να βρείτε είναι
τέχνης, αρχιτεκτον

DLF Digital Collections Registry  (Ψηφιακές Συλλογές) 
 
Δημόσια προσιτές ψηφιακές συλλογές από βιβλιοθήκες, μουσεία κ.ά., για διάφορες
θεματικές ενότητες όπως τέχνες, επιστήμες, οικονομί
οικολογία κ.ά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και απ

 
α, λογοτεχνία, ιστορία, 

ό εκπαιδευτικούς, σπουδαστές και 
μελετητές οι οποίοι θα βρουν υψηλής ποιότητας υλικό για χρήση στην τάξη ή την 
έρευνά τους. 

Fathom (Συλλογή Δικτυακών Τόπων) 
 
Μια διαδικτυακή πύλη με απέραντο πλούτο γνώσεων σε πολλούς τομείς 
ενδιαφέροντος. Περιλαμβάνει συνδέσεις σε βιβλιοθήκες δημόσιες και 
πανεπιστημιακές, μουσεία επιστημών, το αμερικάνικο ίδρυμα ταινιών κ.ά.  

ThinkQuest Library  (Συλλογή Δικτυακών Τόπων) 
 
Συλλογή δικτυακών τόπων που αναπτύχθηκαν από μαθητές πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ΗΠΑ στα πλαίσια του ετήσιου μαθητικού 
διαγωνισμού Thinkquest USA (έτη 1996-2003). Οι δικτυακοί τόποι είναι 
οργανωμένοι σε κατηγορίες καθώς καθένας απ' αυτούς πραγματεύεται ένα 
συγκεκριμένο θέμα. 

http://libraries.mit.edu/
http://web.mit.edu/
http://dl.lib.brown.edu/libweb/index.php
http://www.nap.edu/
http://eserver.org/
http://dlf.grainger.uiuc.edu/dlfcollectionsregistry/browse/index.asp


ERIC - the Education Resources Information Center  (Ερευνητική Βιβλιοθήκη 
ια την εκπαίδευση, USA) 

ευση. 
γοτεχνικά 

έγγραφα καθώς και σε άρθρα που είναι αποκλειστικά για την εκπαίδευση.  
ιβλιοθηκάριοι, εκπαιδευτικοί 

αι σπουδαστές, γονείς και το ευρύ κοινό.  

γ
 
Ψηφιακή, εύχρηστη, ερευνητική βιβλιοθήκη με πληροφορίες για την εκπαίδ
Παρέχει πρόσβαση σε βιβλία, περιοδικά, άρθρα, σε πολιτικά, τεχνικά και λο

Οι χρήστες της είναι ερευνητές για την εκπαίδευση, β
κ

Dumbarton Oaks Research Library and Collection  (Ερευνητική Βιβλιο
Βυζαντινών Μελετών) 
 
Tο ερευνητικό κέντρο

θήκη 

 βυζαντινών σπουδών στην Washington διαθέτει ερευνητική 
βιβλιοθήκη η οποία συλλέγει υλικό για να υποστηρίξει τις βυζαντινές μελέτες. Στη 

ατα κ.ά., η πλειοψηφία των οποίων έχει περιεχόμενο από 
υς βυζαντινούς χρόνους. Επίσης θα βρείτε περιοδικά για την τέχνη, την 

βιβλιοθήκη θα βρείτε σπάνιες συλλογές βιβλίων και βιβλίων εικόνας, σχέδια, 
φωτογραφίες, σχεδιαγράμμ
το
αρχαιολογία καθώς και συλλογές εικόνων και αρχεία για την υπαίθρια εργασία. 

Καναδάς: Εθνική Βιβλιοθήκη 
 
Η Εθνική Βιβλιοθήκη του Καναδά, μια από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου 
(πάνω από 18 εκατ. βιβλία), συλλέγει και συντηρεί όσα αναδεικνύουν την 

ει σε ψηφιοποιημένη μορφή υλικό από δημοσιεύσεις, αρχεία, 
πτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες, έργα τέχνης και ηλεκτρονικά έγγραφα.     

κληρονομιά της χώρας και τα καθιστά προσιτά σε όλους τους Καναδούς. Αυτή η 
κληρονομιά περιλαμβάν
ο

Καναδικές Βιβλιοθήκες και Αρχεία  
 
Ιστοσελίδα που συλλέγει και συντηρεί την βιβλιογραφική κληρονομιά του Καναδά 
και την καθιστά προσιτή σε όλους τους Καναδούς. Αυτή η κληρονομιά περι
δημοσιεύσεις, την εθνική συλλογή βιβλίων, ιστορικών εγγράφων, κυβερνητικών

λαμβάνει 
 

αρχείων καθώς και φωτογραφίες, οπτικοακουστικά υλικά, έργα τέχνης, χάρτες, 
μουσική, βιβλιοθήκες κ.ά. 

Canadian Universities  (Συνδέσεις με πανεπιστήμια του Καναδά) 
 
Ιστοχώρος ο οποίος περιέχει συνδέσεις με τα πανεπιστήμια του Καναδά, στις 
ιστοσελίδες των οποίων μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις βιβλιοθήκες 
τους.                                                                                                                 
                                                             

 

 

Αυστραλία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιαπωνία, Κίνα  

Αυστραλία:  Εθνική Βιβλιοθήκη 

 
βιβλία 

 
Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας με πλούσιο ψηφιοποιημένο υλικό περιλαμβάνει
80.000 εικόνες, αδημοσίευτα αρχεία χειρογράφων προσώπων ή οργανισμών, 
που αφορούν τις εξερευνήσεις κ.α. Παρέχει επίσης πρόσβαση σε όλα τα περιοδικά 
και εφημερίδες που εκδίδονται στην Αυστραλία. 

http://www.fathom.com/
http://www.fathom.com/
http://www.fathom.com/
http://www.fathom.com/
http://www.fathom.com/
http://www.thinkquest.org/library/index.html
http://www.eric.ed.gov/
http://www.doaks.org/Byzantine.html
http://www.nlc-bnc.ca/


Australian Universities 
 
τοχώρος ο οποίος περιέχει συνδέσεις με τα πανεπιστήμια της Αυστραλίας, στις 

ιστοσελίδες των οποίων μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις βιβλιοθήκες τους. 

Council Australian University Librarians

Ισ

  (Ένωση Αυστραλιανών 

οθηκών

πανεπιστημιακών βιβλιοθηκονόμων) 
 
Η ένωση Αυστραλιανών πανεπιστημιακών βιβλιοθηκονόμων (CAUL) σε μια 
προσπάθεια βελτίωσης της πρόσβασης του προσωπικού και των σπουδαστών στη 
γνώση και την έρευνα, μέσω αυτής της σελίδας, προσφέρουν πληροφορίες για 
βιβλιοθήκες, καταλόγους, βάσεις δεδομένων κ.ά. Μπορείτε να βρείτε σελίδες με 
καταλόγους και ιστοχώρους πανεπιστημιακών βιβλι  καθώς και ηλεκτρονικά 
περιοδικά και ψηφιακές βιβλιοθήκες  κ.ά. 

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου του Sydney  
 
 Η βιβλιοθήκη του πανεπιστήμιου του Σίδνεϊ είναι ένα δίκτυο πολλών βιβλιοθηκών 

υς τους 
εις 

ά.  

σε διάφορες πανεπιστημιουπόλεις. Οι συλλογές της βιβλιοθήκης σε όλο
επιστημονικούς τομείς περιλαμβάνουν ηλεκτρονικούς καταλόγους, βάσ
δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά κ.

Αίγυπτος:  Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας   
 
Συγκρότημα που περιλαμβάνει βιβλιοθήκη με 8 εκ. τίτλους βιβλίων (Αραβικά, 
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά κ.ά.), 6 εξειδικευμένες βιβλιοθήκες 
(πολυμέσων, ΑμΕΑ, λογοτεχνίας, παιδική, νεανική κ.ά.), μουσεία, 7 ερευνητικά 
κέντρα, μόνιμες εκθέσεις, πλανητάριο κ.ά. Οι συλλογές του αρχαιολογικού μουσείου 

 βιβλιοθήκη- περιέχουν 
κή, την ελληνιστική, τη ρωμαϊκή, τη 

ς 
ι 

-του μοναδικού στον κόσμο που στεγάζεται σε
αντιπροσωπευτικά εκθέματα από τη φαραωνι
χριστιανική και την ισλαμική περίοδο αλλά και ευρήματα από τις υποβρύχιες έρευνε
στον Α. λιμένα της πόλης. Στο μουσείο χειρογράφων εκτίθενται 120 χειρόγραφα κα
σπάνια βιβλία.  

Ισραήλ:  Εθνική Βιβλιοθήκη  
 
Η Εθνική Βιβλιοθήκη του Ισραήλ (The Jewi
κατέχει συλλογές ψηφιοποιημένων χειρογράφων και βιβλίων, εφημερίδων, αρ
ήχου. Από τις σημαντικότερες συλλογές της αποτελεί αυτή των έργων του Μαϊμονίδη
και το ψηφιοποιημένο αρχείο του Αϊνστάιν. 

Ιαπωνία: 

sh National and University Library ) 
χείων 

 

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Τόκυο  
 
Η Βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου του Τόκυο διαθέτει βάσεις δεδομένων και 
ψηφιακούς καταλόγους βιβλίων και περιοδικών όλων των επιστημονικών θεμάτων 
και μια σημαντική συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων και περιοδικών προσβάσιμες 
κυρίως από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Τόκυο. Οι ψηφιακές 

άνουν επίσης σημειώσεις ιστορίας και 
γραφίες, χάρτες, δυτικά βιβλία, θεατρικά παιχνίδια 

συλλογές της βιβλιοθήκης περιλαμβ
λογοτεχνίας, μυθιστορήματα, βιο
κ.ά.  

Κίνα:  Εθνική Βιβλιοθήκη    
 
Μια από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου.        

 

http://www.universitiesaustralia.edu.au/content.asp?page=/about/current_office_holders/avcc_members.htm
http://www.caul.edu.au/uni-libs.htm
http://www.bibalex.org/
http://jnul.huji.ac.il/


 

Εθνικές Βιβλιοθήκες από όλο τον κόσμο  

Βraintrack  (Παγκόσμιος κατάλογος με πληροφορίες για πανεπιστήμια, 

ίως. Περιέχει πληροφορίες 
για πανεπιστήμια, πολυτεχνεία, κολλέγια και άλλα υψηλότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
πό όλο τον κόσμο (194 χώρες). Ελέγχει συνεχώς και ενημερώνει τη βάση 
εδομένων και ταυτόχρονα συλλέγει πληροφορίες για τα νέα πανεπιστήμια στις 
έντε ηπείρους.  
τις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις 
βιβλιοθήκες τους. 

πολυτεχνεία, κολλέγια κ.ά. ) 
 
Ο πιο ολοκληρωμένος εκπαιδευτικός κατάλογος παγκοσμ

α
δ
π
Σ

Unesco Libraries Portal  (Κατάλογος Βιβλιοθηκών από την UNESCO) 
 
Για τη διάδοση των εκπαιδευτικών, επιστημονικών και πολιτιστικών πληροφοριών με 
ουσιαστική, ελεύθερη ροή ιδεών και για τη διατήρηση, αύξηση και διάδοση της 
γνώσης σε όλο τον κόσμο, η UNESCO έχει δημιουργήσει μια διεθνή πύλη
πληροφορίες για τους βιβλιοθ
μ
παιδικές, ακαδημαϊκές και ερευνητικές, ειδικές, ιστορίας και πολιτισμού κ.ά.  

 με 
ηκάριους και τους χρήστες βιβλιοθηκών. Σε αυτή 

πορείτε να βρείτε βιβλιοθήκες δημόσιες, εθνικές, διεθνείς, κυβερνητικές, ψηφιακές, 

LibDex: The Library Index (Παγκόσμιος Κατάλογος Βιβλιοθηκών) 
 
Το Libdex είναι ένας παγκόσμιος κατάλογος βιβλιοθηκών που επιτρέπει στους
επισκέπτες του να μοιραστούν πληροφορίες και ιδέες. Παρέχονται συνδέσεις
ακαδημαϊκές, κυβερ

 
 σε 

νητικές, εθνικές, λαϊκές και ειδικές βιβλιοθήκες σε όλο τον 
κόσμο. 

Βιβλιοθήκες στο Διαδίκτυο   (Libweb: Library Servers via WWW) 
 
Διεθνής σύνδεσμος που παραπέμπει σε εκατοντάδες ακαδημαϊκές, εθνικές, 
κοινοτικές και άλλες βιβλιοθήκες από 146 χώρες. (Ευρώπη, Β. και Ν. Αμερική, Α
Αφρική και Αυστραλία) 

σία, 

Academic Info  (Ψηφιακός κατάλογος εκπαιδευτικού περιεχομένου)) 

 τον κόσμο. 
 
Θα βρείτε πληροφορίες για ακαδημαϊκές και όχι μόνο, βιβλιοθήκες ανά

Networked Digital Library of Theses and Dissertations  (Ψηφιακή βιβλιοθή
μεταπτυχιακών & διδακτορικών διατριβών) 
 

κη 

Διαπανεπιστημιακή ψηφιακή δικτυακή βιβλιοθήκη μεταπτυχιακών εργασιών και 
αι συντηρείται διδακτορικών διατριβών σε διάφορες γλώσσες, που δημιουργήθηκε κ

από το διεθνή οργανισμό NDLTD. 

The WWW Virtual Library  (Εικονική Βιβλιοθήκη) 
 
Η εικονική βιβλιοθήκη VL είναι ο παλαιότερος κατάλογος του Ιστού, στον οποίο 

ια όλες τις 
χέσεις κ.ά 

μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για βιβλιοθήκες, για την εκπαίδευση, γ
επιστήμες και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα όπως τέχνη, διεθνείς σ

http://www.braintrack.com/
http://www.braintrack.com/
http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/portal_bib2/cgi/page.cgi?g=index.shtml;d=1
http://www.libdex.com/country.html
http://lists.webjunction.org/libweb/
http://lists.webjunction.org/libweb/


Virtual library for Theatre and Drama  (Συλλογή Θεατρικών Έργων) 
 
Σ
του Ιστού την 
υλλογή με ηλεκτρονικά κείμενα θεατρικών έργων από τον παλαιότερο κατάλογο 

εικονική βιβλιοθήκη VL.  

Directory of Open Access Journals (DOAJ) (Ψηφιακός Κατάλογος περιοδικών 
και άρθρων) 

ατάλογος περιοδικών και άρθρων, ελεύθερα διαθέσιμος στο διαδίκτυο, με πολλά 
ην 

Project Gutenberg

 
Κ
επιστημονικά κυρίως θέματα σε διάφορες γλώσσες. Μια πολύτιμη υπηρεσία για τ
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Είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως ιατρική βιβλιοθήκη. Συλλέγει και παρέχει 
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