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Το EDL (European Digital Library) είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος eContentplus Programme. Το EDL 

οικοδομείται πάνω στην υπάρχουσα Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη (European Library). Η 

Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη είναι η διαδικτυακή πύλη που δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ένωσης Διευθυντών των 

Ευρωπαϊκών Εθνικών Βιβλιοθηκών (CENL). Η Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη παρέχει ενιαία 

πρόσβαση στους καταλόγους και τις διαθέσιμες ψηφιακές συλλογές των εθνικών 

βιβλιοθηκών χωρών της Ευρώπης. Το EDL θα κάνει διαθέσιμους, μέσω της Ευρωπαϊκής 

Βιβλιοθήκης, τους βιβλιογραφικούς καταλόγους και τις ψηφιακές συλλογές των εθνικών 

βιβλιοθηκών Βελγίου, Ελλάδος, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργου, 

Νορβηγίας, Ισπανίας και Σουηδίας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος EDL, στο 

τέλος του 2007, η Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη θα επιτρέπει πρόσβαση σε καταλόγους και σε 

ψηφιοποιημένες συλλογές όλων των εθνικών βιβλιοθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην 

ουσία θα επιτρέπει την πρόσβαση σε 31 από τις 45 βιβλιοθήκες μέλη της CENL.  

 

Το πρόγραμμα EDL αποτελεί μια άμεση απάντηση στην πρόταση της Viviane Reding , 

Επιτρόπου για την Κοινωνία της Πληροφορίας και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που 

έγινε στη διάσκεψη της CENL στο Λουξεμβούργο, τον Σεπτέμβριο του 2005, σύμφωνα με 

την οποία οι εθνικές βιβλιοθήκες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητές τους 

για τη δημιουργία ενός πολυγλωσσικού σημείου πρόσβασης στις ψηφιακές πολιτιστικές 

συλλογές της ηπείρου μας.  

Το πρόγραμμα EDL αποτελεί συνέχεια του προγράμματος TEL-ME-MOR, το οποίο είναι 

επίσης σε εξέλιξη και περιλαμβάνει τους καταλόγους και ψηφιοποιημένες συλλογές των 

εθνικών βιβλιοθηκών των Νέων Κρατών Μελών. Στο πρόγραμμα TEL-ME-MOR 

συμμετέχουν οι εθνικές βιβλιοθήκες της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Κύπρου, της 

Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της 

Σλοβακίας και της Σλοβενίας. 

Το EDL έχει συνολικό προϋπολογισμό € 2.114.000, από τα οποία το 1 εκατομμύριο είναι 

συμμετοχή του προγράμματος eContentplus. Το πρόγραμμα άρχισε το Σεπτέμβριο 2006 

και θα διαρκέσει 18 μήνες. 

Η συμβολή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο EDL είναι ο κατάλογος των 

βιβλιογραφικών εγγραφών της και το ψηφιοποιημένο υλικό που διαθέτει. Σήμερα, ο 

αριθμός των βιβλιογραφικών εγγραφών της είναι περίπου 320.000, αλλά μέχρι την 

ολοκλήρωση του προγράμματος ο αριθμός αυτός θα έχει πολλαπλασιαστεί με δεδομένο 

ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα αναδρομικής καταλογογράφησης και 

μετατροπής, σε ηλεκτρονική μορφή, περίπου 80.000 εγγραφών από τον παλιό 

χειρόγραφο κατάλογο. Όσον αφορά το ψηφιοποιημένο υλικό της, αποτελείται από 

περίπου 250.000 σελίδες εφημερίδων, όπως ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΕΜΠΡΟΣ, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, ΣΚΡΙΠ και 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (Αιγύπτου), κλπ. Μέχρι το τέλος του 2007, οπότε και θα ολοκληρωθεί το 

πρόγραμμα, υπολογίζεται να προστεθούν άλλες 200.000 σελίδες ψηφιοποιημένου 

υλικού. 
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