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Τιµολέων Φιλήµων
(1833-1898)

Γεώργιος Τερτσέτης
(1800-1874)



Οι Συλλογές

• Το σύνολο των συλλογών ανέρχονται σε 
650.000 τόµους

• Εµπλουτίζεται µε 5.000 τίτλους ετησίως, 
σύµφωνα µε τον νόµο της υποχρεωτικής 
κατάθεσης

• Αγοράζει περίπου 1.000 ξενόγλωσσους τίτλους 
ετησίως

• ∆ιαθέτει πλούσια συλλογή ελληνικού και 
ξενόγλωσσου Τύπου από τον 19ο αιώνα

• Έχει παράγει 21.000 µικροταινίες και 
• περισσότερα από  8 εκατοµµύρια τεκµήρια.



Ειδικές συλλογές σπανίων βιβλίων (10.000 τόµοι)
χειρόγραφα (600)

µονόφυλλα, χάρτες (4.500)
φωτογραφίες



Έργα Τέχνης 

(λάδια, υδατογραφίες, 

γλυπτά. φιλελληνικά 

αγαλµατίδια, πορσελάνες, 

προσωπογραφίες 

προέδρων της Βουλής και 

πρωθυπουργών, κ.ά.)



Ελληνικός και ξενόγλωσσος Τύπος



Ιστορικά και πολιτικά αρχεία



Μικροταινίες (21.000)



Ψηφιακά τεκµήρια

• 15.000 µικροταινίες (ελληνικές 
εφηµερίδες και περιοδικά)

voulibeu.parliament.gr

• Πάνω από 300 βιβλία και 
φυλλάδια σε συνεργασία

• Ψηφιοποιήσεις ανάλογα µε τις 
ανάγκες των χρηστών



Ψηφιοποιηµένο φυλλάδιο



Στέγαση

Μέγαρο της Βουλής
• Πολιτικές & Οικονοµικές 
επιστήµες

• Νοµική

• Κλασική φιλολογία

• Ιστορία & Γεωγραφία

• Πρακτικά της Βουλής

• Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

• Ηµερήσιος ελληνικός Τύπος

• Ελληνικά περιοδικά

• Ξενόγλωσσος Τύπος



Μέγαρο της Βουλής
Αναγνωστήριο των Λογίων - Βιβλιοστάσια



• ∆ωρεές

• Αρχεία πολιτικών 
προσωπικοτήτων

• Ανθρωπολογία

• Φιλοσοφία

• Θεολογία

• Ιατρική

• Στρατιωτικές επιστήµες

• Ελληνική & ξένη λογοτεχνία

• Καλές Τέχνες

• Βιβλιοθήκη & αρχείο Γ. 
Ψυχάρη

Μπενάκειος Βιβλιοθήκη



πρώην Καπνεργοστάσιο
Λένορµαν 218

• Συλλογή Ηµερήσιου και 
περιοδικού Τύπου (ελληνικός 
& ξενόγλωσσος)

• Εργαστήρια 
µικροφωτογράφησης, 
ψηφιοποίησης και 
ηλεκτρονικής αποθήκευσης

• Εργαστήρια συντήρησης 
Έργων Τέχνης και Εντύπων



Η διαδικασία της µικροφωτογράφησης



Το εργαστήρι Συντήρησης



Αποστολές

• Υποστήριξη των βουλευτών στο κοινοβουλευτικό τους 
έργο

• Υποστήριξη της ερευνητικής κοινότητας

• Βιβλιοθήκη Πόλης ανοικτή στο κοινό (δανειστική 
βιβλιοθήκη, µε έµφαση σπολιτιστικές εκδηλώσεις, κ.ά.)

• ∆ιοργάνωση εκθέσεων ιστορικού ή και επετειακού 
χαρακτήρα

• Αξιοποίηση της συλλογής έργων τέχνης

• Συνεργασίες µε άλλους συναφείς φορείς στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό



Κοινοβουλευτική Βιβλιοθήκη



Κοινοβουλευτική Βιβλιοθήκη

• Αναζήτηση στα Πρακτικά της 
Βουλής, νοµοσχέδια, νόµους 
του κράτους, εισηγητικές 
εκθέσεις επιτροπών, Εφηµερίς
της Κυβερνήσεως

• Κατάρτιση Ειδικών θεµατικών 
ενηµερωτικών φακέλων

Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκµηρίωσης 
(ΚΕΤ)

• συµβάλλει, σε συνεργασία µε τα άλλα 
δίκτυα πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, στην πληροφόρηση των µελών 
και των υπηρεσιών του ελληνικού 
κοινοβουλίου σχετικά µε τις εξελίξεις και τις 
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τρόπο 
ακριβή και έγκυρο, 

• παρέχει βιβλιογραφία για ευρωπαϊκά 
θέµατα και ειδικές ευρωπαϊκές εκδόσεις που 
αποτελούν µέρος της συλλογής της 
Βιβλιοθήκης της Βουλής,

• παρέχει απευθείας πρόσβαση στις 
ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και τις 
βάσεις δεδοµένων των θεσµικών οργάνων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  και 

• παρέχει πληροφόρηση για θέµατα 
ευρωπαϊκού δικαίου αλλά και συγκριτική 
πληροφόρηση σχετικά µε τα λοιπά κράτη 
µέλη, σε συνεργασία µε άλλες 
κοινοβουλευτικές βιβλιοθήκες.



Επιστηµονική αποστολή
http://catalog.parliament.gr



Τα Αναγνώστηρια



Βιβλιοθήκη Πόλης

Στόχος της Βιβλιοθήκης Πόλης είναι να αναδείξει και να 
αξιοποιήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις τρέχουσες 
συλλογές της, τα πολιτιστικά τεκµήρια που διαθέτει, να 
προσφέρει πρόσβαση στα νέα ψηφιακά προϊόντα και να 
δηµιουργήσει η ίδια ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες 
προστιθέµενης αξίας για τους πολίτες. Επιθυµεί να 
διαδραµατίσει έναν παιδευτικό ρόλο και σχεδιάζει να 
ειδικά προγράµµατα µε επίκεντρο τους νέους και την 
οικογένεια. Με τον τρόπο αυτό πιστεύει ότι θα συµβάλει 
µε πρόσφορο τρόπο στην διατήρηση της συλλογικής 
ιστορικής µνήµης µέσα από τους δρόµους της γνώσης 
αλλά και τα κανάλια µιας δηµιουργικής ψυχαγωγίας. Ο 
προγραµµατισµός της Βιβλιοθήκης Πόλης περιλαµβάνει 
και άτοµα και πολιτισµικές οµάδες που προέρχονται από 
άλλες χώρες.



Πολιτιστική αποστολή
µε εκθέσεις από το 1994



http://www.parliament.gr/collection/



Εκδόσεις ιστορικών πηγών



http://www.parliament.gr/onlinePublishing/index.htm





Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


