
Host City/Country Στοιχεία για τον φορέα 

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.  

National Archives of Romania Bucharest/Romania 

Τα Εθνικά  Αρχεία της Ρουμανίας διατηρούν σημαντικό 
αρχειακό υλικό των κρατικών οργανισμών, προσώπων 
και οικογενειών της χώρας. Στο κεντρικό παράρτημα στο 
Βουκουρέστι ταξινομούν και διαθέτουν στην έρευνα 
σημαντικά αρχεία του 19ου αι. και της κομουνιστικής 
περιόδου.  

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).   

Dublin City Archives Dublin/Ireland 

Διατηρεί αρχεία των διοικήσεων της πόλης από το 1171 
έως τα τέλη του 20ού αιώνα. Ακόμη παραλαμβάνουν 
αρχεία σημαντικών προσώπων, οικογενειών και πρώην 
εργαζομένων.  



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.  

Archivio di Stato di Torino Torino/Italy 

Τα Αρχεία του Τορίνο ιδρύθηκαν το 1925 και 
στεγάζονται από τότε σε ένα ιστορικό κτήριο της πόλης. 
Το παλιό Θεραπευτήριο για όσους έπασχαν από 
λοιμώδη νοσήματα αποκαταστάθηκε, ώστε να στεγάσει 
τα ιστορικά αρχεία της πόλης. Το φυλασσόμενο 
αρχειακό υλικό καταλαμβάνει 60 γραμμικά χλμ. ραφιών.  

University of Milan Library Milan/Italy 

Θέση βιβλιοθηκονόμου στη βιβλιοθήκη της 
αρχαιογνωσίας και της φιλολογίας των νεότερων 
χρόνων.  



Varna Public Library Varna/Bulgaria 

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βάρνα ιδρύθηκε το 1883 από 
προοδευτικούς κατοίκους της πόλης. Στόχος τους ήταν η 
δημιουργία ευκαιριών επιμόρφωσης και κοινωνικής 
ανέλιξης για το κοινό της πόλης. Το 1887 μετονομάστηκε 
σε Δημοτική Βιβλιοθήκη της πόλης και μετατράπηκε σε 
εστία για την τοπική λογοτεχνική κοινότητα. Παράλληλα 
προσέφερε υπηρεσίες πληροφόρησης σε νέους 
επιστήμονες. Σήμερα είναι ο κεντρικός άξονας στον 
τομέα της πληροφόρησης για την ευρύτερη περιοχή της 
Βάρνας και διαθέτει περισσότερους από 870.000 
τίτλους. Έχει βραβευτεί επανειλημμένα τα τελευταία 
χρόνια για τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες 
πληροφόρησης της, συνεργάζεται με Επιμορφωτικά 
Ινστιτούτα άλλων χωρών και έχειΩ σχεδιάσει και 
υλοποιήσει πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα. Η 
πολιτική προσέλκυσης κοινού έχει κριθεί ιδιαίτερα 
επιτυχής, αφού αύξησε σημαντικά το κοινό της 
βιβλιοθήκης και τη σχέση των πολιτών με την ιστορία 
της Βάρνας. Ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις της 
εξωστρέφειας και έχει δική της σελίδα σε αρκετά 
κοινωνικά δίκτυα. Συνεργάζεται με τη Europeana, το 
πρόγραμμα Global Libraries. Το επόμενο βήμα για τη 
Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βάρνα είναι η μετεγκατάσταση 
της στο νέο κτήριο, που οικοδομείται με σύγχρονες 
προδιαγραφές.     



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). 

Santiago de Compostela University Library Santiago/Spain 

Η πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη του Santiago de 
Compostela έχει την έδρα της στην ομώνυμη πόλη και 
ένα παράρτημα στη μεσαιωνική πόλη της Γαλικίας Lugo. 
Η βιβλιοθήκη φυλάσσει ιστορικά χειρόγραφα. Το 
πανεπιστήμιο διαθέτει Ιστορικό Αρχείο. Οι φοιτητές/-
τριες μπορούν να εκπαιδευτούν στο σύγχρονο 
περιβάλλον μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης.  

Salamanca University Library Salamanca/Spain 

Η ιστορική βιβλιοθήκη της Salamanca διασώζει ιστορικές 
συλλογές από διάφορες μικρές βιβλιοθήκες που 
λειτουργούσαν στην πόλη από τον 15ο αι. Μαζί με τα 
βιβλία διασώζει χειρόγραφα και κώδικες. 

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.  



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. 

Karlsruher Institut fűr 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.   

The National Library of Finland Helsinki/Finland 

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Φινλανδίας διαθέτει Τμήμα 
Ειδικών Συλλογών, στο οποίο φυλάσσονται 20.000 
φωτογραφίες, συλλογή καρτ-ποστάλ, περισσότερα από 
750 αρχεία προσώπων και οικογενειών, φοιτητικών 
ενώσεων, συλλόγων επιστημόνων και καλλιτεχνών. Τα 



χειρόγραφα που διατηρεί βρίσκονται σε διαφορετικά 
υποστρώματα (χαρτί, πάπυρο, φύλλα φοίνικα, πηλό). 

Ljubljana City Library Ljubljana/Slovenia 

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Λιουμπλιάνα γεννήθηκε το 
2008 μετά τη συγχώνευση 6 βιβλιοθηκών σε έναν 
φορέα. Έχει εισάγει διάφορες πρακτικές προσέλκυσης 
ομάδων κοινού στα αναγνωστήρια της, εμπλέκει τη 
χρήση νέων τεχνολογιών και επενδύει στη νεολαία και 
την τρίτη ηλικία! 

University of Zadar Library Zadar/Croatia 

Η βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1956 και ήδη το 1970 οι τίτλοι 
της είχαν ξεπεράσει τα όρια του παλαιού κτηρίου. Από 
το 1980 μεταφέρθηκε στις σημερινές εγκαταστάσεις της, 
όπου φυλάσσονται περισσότεροι από 122.000 τίτλοι. 
Ακόμη η βιβλιοθήκη διαθέτει στην Ειδική Συλλογή της 
600 τόμους χειρογράφων. Τέλος, σημαντικοί Κροάτες 
φιλόσοφοι και επιστήμονες έχουν παραδώσει τα 
προσωπικά αρχεία τους στη Βιβλιοθήκη.  



 

National and University Library of Zagreb Zagreb/Croatia 

Το 1611 το τάγμα των Ιησουιτών ίδρυσε ένα κολλέγιο και 
μια βιβλιοθήκη. Το 1669 το Κολλέγιο μετονομάζεται σε 
Ακαδημία του Ζάγκρεμπ και στεγάζεται σε ένα παλιό 
μοναστήρι στο κέντρο της πόλης. Το 1776 η βιβλιοθήκη 
λειτούργησε ως τμήμα της Βασιλικής Ακαδημίας των 
Επιστημών της Κροατίας. Το 1837 ο μεταρρυθμιστής 
διανοούμενος Antun Kukuljević τη μετονόμασε σε Εθνική 
Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη και σαράντα χρόνια αργότερα 
ανέλαβε την υποστήριξη του Πανεπιστημίου του 
Ζάγκρεμπ. Ήδη το 1913 η Βιβλιοθήκη διέθετε 2.500.000 
τίτλους. Από το 1995 λειτουργεί στις σημερινές 
εγκαταστάσεις της.    


