
Νέα ψηφιακή βιβλιοθήκη της 
Βουλής των Ελλήνων 

Π
ρόσβαση στην ιστορία της Ελλά

δας, με μία μόνο κίνηση στον 

υπολογιστή τους, από το σπίτι ή 

το γραφείο τους, αποκτούν όλοι οι πολί

τες μέσω της νέας Ψηφιακής Βιβλιοθή

κης της Βουλής των Ελλήνων. Η 

Βιβλιοθήκη της Βουλής, που περιλαμβά

νει μια από τις μεγαλύτερες συλλογές 

έντυπου υλικού στη χώρα μας, εκσυγ

χρονίζεται και υιοθετεί τη σύγχρονη τε

χνολογία. Μέσα από την ηλεκτρονική 

διεύθυνση http://catalog.parliament.gr, 

οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να 

κάνουν απλές και συνδυαστικές αναζη

τήσεις στις συλλογές εντύπων και μικρο-

ταινιών, να εντοπίσουν τη βιβλιογραφία 

που χρειάζονται και να ενημερωθούν για 

την κυκλοφορία των νέων ελληνικών τίτ

λων και των ξενόγλωσσων εκδόσεων που 

διαθέτει η Βουλή των Ελλήνων. 

Στην παρούσα φάση, έχει τεθεί στη διά

θεση του κοινού το περιεχόμενο 3.000 

τίτλων εφημερίδων και περιοδικών του 

19ου και 20ου αιώνα, ενώ παρέχεται η 

δυνατότητα στους χρήστες να διαβά

σουν σελίδες εντύπων που εκδίδονταν 

έως το 1940. Πρόκειται για εφημερίδες 

υψηλής κυκλοφορίας των μεγάλων αστι

κών κέντρων, αλλά και εφημερίδες τοπι

κές, μικρότερης εμβέλειας, που 

αποτυπώνουν, όμως, όψεις των κοινω

νιών της Ελλάδας και της ομογένειας. 

Από τα αναρτημένα φύλλα, ενδεικτικά 

αναφέρονται: ο Αιών, η Αθηνά, η Παλιγ

γενεσία, η Πανδώρα (του 19ου αιώνα), 

και η Ακρόπολη, η Ελευθερία, το Ελεύ

θερο Βήμα (του 20ου αιώνα)Στο ψη

φιακό υλικό από το 1940 και μετά οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν, προς το 

παρόν, να έχουν πρόσβαση επισκεπτό-
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μενοι τον χώρο της Βιβλιοθήκης της 

Βουλής. Αξιοποιώντας το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφο

ρίας» (έργο «Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση 

και Ανάδειξη των Συλλογών της Βιβλιο

θήκης της Βουλής»), η Βιβλιοθήκη έχει 

ψηφιοποιήσει περισσότερες από 15.000 

μικροταινίες (από τις συνολικά 21.000 

της συλλογής) που αντιστοιχούν σε οκτώ 

εκατομμύρια ψηφιακά τεκμήρια, καθώς 

και περισσότερα από 3.000 σπάνια χει

ρόγραφα και έντυπα. 

Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης περιλαμ

βάνουν 600.000 τόμους βιβλίων και φυλ

λαδίων που αποτελούν μια από τις 

μεγαλύτερες συλλογές έντυπου υλικού 

στην Ελλάδα, στην οποία κάθε χρόνο 

προστίθενται 4.000 ελληνικοί τίτλοι και 

περίπου 1.000 ξενόγλωσσοι, 12.000 τό

μους σπάνιων και πολύτιμων εκδόσεων 

καθώς και 600 χειρόγραφα. Επίσης πε

ριλαμβάνει 5.000 χάρτες, πλήρη σειρά 

της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, της 

Εφημερίδος των Συζητήσεων της Βου

λής και των Πρακτικών της Βουλής και 

της Γερουσίας, 100.000 τόμους εφημε

ρίδων και περιοδικών, μια πλουσιότατη 

και ιδιαίτερα αναπτυγμένη συλλογή πε

ριοδικών εντύπων από τον 19ο αιώνα, 

καθώς και μια συλλογή του ξενόγλωσ

σου Τύπου από τον 19ο αιώνα. Τέλος, 

περιέχονται 21.000 μικροταινίες, παρα

γωγή του εργαστηρίου της Βουλής, αρ

χεία: κοινοβουλευτικά, ιστορικά, 

πολιτικών προσωπικοτήτων, 2.500 CD 

ROM, 1.000 περίπου έργα τέχνης και 

πολλά άλλα. 
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