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National Archives of Malta Rabat/Malta

Τα Εθνικά Αρχεία της Μάλτας διατηρούν αρχειακό υλικό, που 
χρονολογείται από το 1530 έως σήμερα. Τα τελευταία χρόνια 
ασχολούνται με τη διαχείριση μεταπολεμικού (1964-) αρχειακού 
υλικού. Παράλληλα, ασχολούνται με ζητήματα διαχείρισης 
ηλεκτρονικών αρχείων. Οι εγκαταστάσεις τους βρίσκονται κοντά στη 
μεσαιωνική πόλη Mdina, παλιά πρωτεύουσα της Μάλτας. 

The Central Archives of Historical Records Warsaw/Poland

Τα Central Archives of Historical Records ιδρύθηκαν το 1808. 
Ταξινομούν και διατηρούν τα ιστορικά αρχεία της Κεντρικής Διοίκησης 
της Πόλωνίας, όπως τα βασιλικά αρχεία και τα αρχεία του βασιλικού 
δικαστή. Αρχεία τοπικών επιτροπών (15ο-18ο αι.), Υπουργείων, 
Διευθύνσεων και Γραφείων του δημοσίου (1795-1918).  

National Digital Archives Warsaw/Poland

Τα Ψηφιακά Αρχεία είναι μία από τις τρεις δομές των Κρατικών 
Αρχείων της Πολωνίας. Αναλαμβάνουν την ψηφιοποίηση ιστορικών 
αρχείων, τη δημιουργία ηλεκτρονικών εργαλείων για να διευκολύνουν 
την πρόσβαση στα πολωνικά αρχεία, μεταδίδουν την τεχνογνωσία της 
ψηφιοποίησης, συγκεντρώνουν και ψηφιοποιούν οπτικοακουστικό 
υλικό.

Library and Archive/National Gallery of Ireland Dublin/Ireland

Η Βιβλιοθήκη και τα Αρχεία της Εθνικής Πινακοθήκης της Ιρλανδίας 
συμπληρώνουν το έργο του ιδρύματος, παρέχοντας υλικό για τη 
διοργάνωση εκθέσεων, την εκπαίδευση νέων ιστορικών τέχνης και τη 
συντήρηση των έργων. Τα Αρχεία της περιλαμβάνουν το οικογενειακό 
αρχείο του Jack B. Keats, του Sir Denis Mahon και τα αρχεία που 
παρήγαγε η ίδια η Πινακοθήκη από το 1854. 

University of Bologna Historical Archive Bologna/Italy

Το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια είναι το παλαιότερο πανεπιστήμιο 
στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1088 και λειτουργεί αδιάλειπτα από τότε. Το 
Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το 
διοικητικό αρχείο, φακέλους καθηγητών και φοιτητών, αρχείο 
ερευνητικών δραστηριοτήτων και  ένα πλούσιο φωτογραφικό αρχείο. 
Σε αυτό αποτυπώνονται σημαντικές ιστορικές στιγμές (ιταλικός 
Μεσοπόλεμος, εβραϊκή φοιτητική κοινότητα, Μάης του '68 κ.ά.). Μαζί 
με την Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη το αρχείο συγκροτεί σήμερα ενιαία 
δομή στο οργανόγραμμα του Πανεπιστημίου. 

Archivio di Stato di Genova Genova/Italy
Στα Κρατικά Αρχεία της Γένοβας διατηρούνται τα παλαιότερα 
νοταριακά αρχεία στον κόσμο. Χρονολογούνται από τον 12ο αι.



Comune di Reggio Emilia Reggio Emilia/Italy

Το Ιστορικό Αρχείο της Κοινότητας Ρέτζιο-Εμίλια διατηρεί αρχειακό 
υλικό, που χρονολογείται από τον 14ο αι. Πρόκειται για διοικητικά, 
οικογενειακά και πολιτικά αρχεία. Ακόμη, περιλαμβάνει αρχεία 
επιχειρήσεων. Η πόλη βρίσκεται στην πεδιάδα του ποταμού Πάδου και 
θεωρείται πατρίδα της παρμεζάνας (parmigiano reggiano). Ανήκει στην 
επαρχία της Emilia-Romagna, της οποίας πρωτεύουσα είναι η πόλη 
Μπολόνια. 

University of Milan Library Milan/Italy
Θέση βιβλιοθηκονόμου στη βιβλιοθήκη της αρχαιογνωσίας και της 
φιλολογίας των νεότερων χρόνων. 

St.Cyrill and Methodius Library Sofia/Bulgaria

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Βουλγαρίας περιλαμβάνει τα Ιστορικά Αρχεία, 
τα οποία ιδρύθηκαν μαζί με την Εθνική Βιβλιοθήκη το 1878 με τη 
δημιουργία δηλαδή ανεξάρτητου βουλγαρικού κράτους. Στα Ιστορικά 
Αρχεία διασώζονται μεσαιωνικά χειρόγραφα και αρχεία λογοτεχνών 
της βουλγαρικής αναγέννησης. Μετά την ίδρυση των Κρατικών 
Αρχείων (1951) της Βουλγαρίας το Τμήμα των Ιστορικών Αρχείων 
ασχολήθηκε αποκλειστικά με τη συγκέντρωση τεκμηρίων σχετικά με 
βουλγαρικούς πληθυσμούς, που κατοικούσαν στα εδάφη άλλων χωρών 
(Μακεδονία, Αδριανούπολη).

Vienna University Library & Archives Vienna/Austria

Η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Βιέννης ιδρύθηκε το 1365 και 
αύξησε σημαντικά τον αριθμό των βιβλίων της τον 15ο αι. Στους 
πρώτους αιώνες προστάτευε τα βιβλία δένοντας τα με αλυσίδες στα 
ερμάρια. Σήμερα διαθέτει σημαντικό Τμήμα Πανεπιστημιακών 
Αρχείων, τα οποία χρονολογούνται από το 1377. 

National Library of Scotland Edinburgh/Scotland

Η Εθνική Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε στο Εδιμβούργο το 1689 ως Νομική 
Βιβλιοθήκη και από το 1925 λειτουργεί ως Εθνικό Αποθετήριο. 
Συγκεντρώνει αντίτυπα όλων των βρετανικών εκδόσεων από το 1710. 
Απασχολεί περισσότερα από 300 άτομα.

University of Edinburgh Library Edinburgh/Scotland

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει περισσότερα από 400.000 σπάνια βιβλία που 
χρονολογούνται από τα μέσα του 15ου αι. Τα Πανεπιστημιακά Αρχεία 
του Εδιμβούργου χρονολογούνται από το 1583, συγκεντρώνουν το 
ενδιαφέρον επιστημόνων από όλο τον κόσμο και όλες τις επιστήμες. 



University of Glasgow Library Glasgow/Scotland

Στη βιβλιοθήκη απασχολούνται βιβλιοθηκονόμοι ειδεκευμένοι στην 
εξυπηρέτηση χρηστών καθεμιάς από τις 4 Σχολές. Διατηρεί στη 
συλλογή χειρογράφων περισσότερα από 10.000 βιβλία, που 
τυπώθηκαν πριν από το 1601. Τα αρχεία της Πανεπιστημιακής 
βιβλιοθήκης είναι εξαιρετικά πλούσια. Τα αρχεία του Πανεπιστημίου 
εκκινούν από το 1304. Πέρα από τα οικογενειακά, διατηρεί αρχεία 
επιχειρήσεων, ιατρικά αρχεία για την καταπολέμηση ασθενειών, 
αρχεία του Εγκληματολογικού και Ιατροδικαστικού Τμήματος. 

University of Strathclyde Andersonian Library Glasgow/Scotland

Το Πανεπιστήμιο του Strathclyde ιδρύθηκε το 1796 με την επωνυμία 
Andersonian Institute. Είναι το δεύτερο παλαιότερο πανεπιστήμιο της 
Γλασκώβης και σήμερα το τρίτο σε μέγεθος πανεπιστήμιο της Σκωτίας. 

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί από το 1796, διαθέτει αναγνωστήριο 2.000 
θέσεων, 1.000.000 τίτλους έντυπων βιβλίων και περισσότερα από 

500.000 e-books. Ακόμη, φυλάσσει και οργανώνει τα ιστορικά αρχεία 
του Πανεπιστημίου μαζί με ιδιωτικά αρχεία, που δωρίζουν πολίτες. 

University of Cardiff Library Special Collections Unit Cardiff/UK

Στις Ειδικές Συλλογές της Βιβλιοθήκης του Cardiff φυλάσσονται 
χειρόγραφα και κώδικες, που χρονολογούνται από τον 15ο αι. Το 
μεγαλύτερο τμήμα του αποθετηρίου καταλαμβάνουν τα αρχειακά 
σύνολα που παρήχθησαν από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Οι 
κύριες εργασίες στοχεύουν στη διατήρηση και οργάνωση αρχείων. Σε 
αυτά συνυπολογίζονται αρχεία σημαντικών οικογενειών και προσώπων 
(επιστημόνων, ιατρών, αρχιτεκτόνων, ηθοποιών και μουσικοσυνθετών, 
σεναριογράφων, τραπεζιτών, ημερολόγια περιηγητών).

Barcelona University Library Barcelona/Spain
Η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Βαρκελώνης απαρτίζεται από 16 
τμήματα και διαθέτει σημαντικά ιστορικά βιβλία και χειρόγραφα. 

Biblioteka Jagiellońska/Krakow University Library Krakow/Poland

Η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Κρακοβίας θεωρείται εθνικό 
αποθετήριο της Πολωνίας λόγω του μεγάλου αριθμού και της 
ιστορικότητας των συλλογών της. Τα αρχεία του Πανεπιστημίου είναι 
τα παλαιότερα σε όλη τη χώρα και συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον 
χιλιάδων ερευνητών ετησίως.



Warsaw University Library Warsaw/Poland

Η Warsaw University Library ιδρύθηκε το 1816 και συγκέντρωσε 
γρήγορα μεγάλο αριθμό βιβλίων. Προσέλκυσε επανειλημμένα το 
ενδιαφέρον των Τσάρων, οι οποίοι απέσπασαν χιλιάδες βιβλία και τα 
μετέφεραν στην Αγία Πετρούπολη. Λίγο πριν την έναρξη του Α 
Παγκοσμίου Πολέμου διέθετε 610.000 βιβλία. Το 1990 ξεκίνησε η 
ανάπλαση της. Σήμερα στεγάζεται σε ένα υποδειγματικό κτήριο με 
πράσινους κήπους στην οροφή της. Περιβάλλεται από ένα 
εντυπωσιακό σύμπλεγμα κήπων.

National Library of the Czech Republic Prague/Czech Republic

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Τσεχίας περιλαμβάνει 6.500.000 τίτλους και 
παραλαμβάνει 80.000 νέους τίτλους κάθε χρόνο. Είναι η μεγαλύτερη 
της χώρας και ανήκει στις σημαντικότερες βιβλιοθήκες παγκοσμίως. 
Διαθέτει μεγάλο αριθμό ιδιωτικών βιβλιοθηκών σημαντικών 
προσωπικοτήτων της Τσεχίας. Στις ιστορικές συλλογές της 
περιλαμβάνονται κώδικες και χειρόγραφα, που χρονολογούνται από το 
11ο αι. Διαθέτει μεγάλο αριθμό αρχείων από σημαντικές οικογένειες, 
επιστήμονες και λογοτέχνες της Τσεχίας. 

Bayerische Staatsbibliothek Munchen/Germany

Η Βιβλιοθήκη του Κρατιδίου της Βαυαρίας ανήκει στο δίκτυο Εθνικών 
Βιβλιοθηκών της Γερμανίας. Διαθέτει 10.700.000 τίτλους βιβλίων και 
138.000 χειρόγραφα. Κάθε χρόνο παραλαμβάνει 130.000 νέους 
τίτλους. Τέλος, παρακολουθεί εξελίξεις στον ψηφιακό χώρο και 
διαθέτει έτσι το μεγαλύτερο ψηφιακό αποθετήριο στον γερμανικό 
χώρο.

Bayerisches Hauptstaatsarchiv Munchen/Germany

Τα Κρατικά Αρχεία της Βαυαρίας διατηρούν αρχειακό υλικό από το 
777, έτος έναρξης παραγωγής διοικητικών αρχείων στο κρατίδιο της 
Βαυαρίας. 

Universitätsbibliothek der FAU Erlangen - Nürnberg Nurnberg/Germany

Η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Νυρεμβέργης ακολουθεί τη 
βιβλιοθηκονομική παράδοση του γερμανόφωνου χώρου με μία μεγάλη 
συλλογή μεσαιωνικών χειρογράφων. Στις συλλογές της ανήκουν 2.400 
μεσαιωνικά χειρόγραφα, 2.100 αρχέτυπα, 19.000 επιστολές (15ου-
18ου αι.), πάπυροι, τίτλοι ιδιοκτησίας και άλλο υλικό. Επιτελεί μεγάλο 
έργο με τις ψηφιακές υπηρεσίες της.

Zentral- und Landesbibliothek Berlin Berlin/Germany

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δημόσια βιβλιοθήκη της Γερμανίας με 
περισσότερους από 3.500.000 τίτλους. Δέχεται επισκέπτες μελετητές 
από όλο τον κόσμο. Συγκεντρώνει αντίτυπα όλων των βιβλίων και 
ηχητικών τεκμηρίων, που παράγονται στη χώρα.



Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) Dresden/Germany

Η SLUB προήλθε από τη συγχώνευση δύο ιστορικών βιβλιοθηκών της 
Δρέσδης. Της Πανεπιστημιακής με έτος ίδρυσης το 1828 και της 
Βιβλιοθήκης της πόλης με έτος ίδρυσης το 1556. Σήμερα αποτελεί τον 
Κόμβο Καινοτομίας της πόλης και του Πανεπιστημίου για τη μετάβαση 
από την έντυπη στην ψηφιακή βιβλιοθήκη. Το 2018 απασχολούσε 280 
εργαζόμενους και δέχεται ετησίως περισσότερους από 2.000.000 
επισκέπτες.

Universitaetsbibliothek Hamburg Hamburg/Germany

Είναι η μεγαλύτερη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη της πόλης. Λειτουργεί και 
ως δημοτική βιβλιοθήκη. Ιδρύθηκε το 1479 και περιλαμβάνει στις 
συλλογές της μεσαιωνικά χειρόγραφα, μουσικά αρχεία και χάρτες.

Karlsruher Institut fuer Technologie Karlsruhe/Germany

Το Πολυτεχνείο της Καρλσρούης δέχτηκε τους πρώτους μαθητές το 
1825, οπότε και εγκαινιάστηκε περισσότερο ως τεχνική σχολή για τις 
ανάγκες του βιομηχανικού και του εμπορικού κλάδου. Από το 1850 και 
εξής μετατράπηκε σε ανώτατη σχολή με τα τμήματα μηχανολογίας και 
χημείας να αποκτούν διεθνή φήμη. Σημαντικά στελέχη της ελληνικής 
βιομηχανίας και μηχανικοί σπούδασαν στο Πολυτεχνείο της 
Καρλσρούης. Η συγκρότηση ιστορικού αρχείου στην Καρλσρούη 
ξεκίνησε το 1950, έπειτα από αίτημα οργάνωσης και διάσωσης των 
παραγόμενων αρχείων. Στο Ιστορικό Αρχείο του Τεχνολογικού 
Ινστιτούτου της Καρλσρούης διατηρείται μεγάλος αριθμός 
φωτογραφιών και εγγράφων.  


