
Οι Ψηφιακές υλλογές της ΒΚΠ 
στις υπηρεσίες της εκπαίδευσης και της έρευνας

Σεβαστή Ζώη

Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών



Συλλογές «Περγάμου», στο πλαίσιο των έργων: 

«Εμπλουτισμός και Αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών» (Β' ΕΠΕΑΕΚ)
«Ψηφιακή υλλογή του Ιστορικού Αρχείου του ΕΚΠΑ»
«Ψηφιακή υλλογή Μουσικής Βιβλιοθήκης Ψάχου»

 Ιστορικό Αρχείο

 Λαογραφικό Αρχείο και Μουσειακή υλλογή του Πανεπιστημίου Αθηνών

 Θεατρική υλλογή

 υλλογή Ιατρικών Εικόνων

 υλλογή Μουσικής Βιβλιοθήκης Kωνσταντίνου A. Ψάχου

 υλλογή Μουσείου Ορυκτολογίας

 Χειρόγραφα πουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

 υλλογή Δημοσιευμένων Εκλογικών Αποτελεσμάτων

 Αρχείο των ελληνικών κοινοτήτων της Κωνσταντινούπολης

 Αρχείο της Μαρασλείου

 υλλογή Παπύρων



Νέες συλλογές 
στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας ψηφιακού αποθετηρίου και 
συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για 
την βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ»

 υλλογή επιστημονικών δημοσιεύσεων, ερευνητικού και άλλου υλικού 

 Σιμητικές και αφιερωματικές εκδόσεις του ΕΚΠΑ 

 υλλογή σπάνιων βιβλίων 

 Αρχείο πυρίδωνος Λάμπρου 

 υλλογή Γκρίζας Βιβλιογραφίας 

 υλλογή περιοδικών εκδόσεων 

 υλλογή με παλιές υφηγεσίες 

 Πρακτικά συνεδρίων

Επιπλέον, ψηφιοποιήθηκε υλικό και για τις συλλογές:

 Λαογραφικό Αρχείο και Μουσειακή υλλογή του Πανεπιστημίου Αθηνών

 υλλογή Μουσικής Βιβλιοθήκης Kωνσταντίνου A. Ψάχου

 Χειρόγραφα πουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας



Ιστορικό Αρχείο

 Αρχείο Φιλοσοφικής Σχολής

 Χρονική κάλυψη: 1838-1965 

 Περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την Κοσμητεία της χολής (εισηγητικές εκθέσεις, 
ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία της χολής, ίδρυση εδρών κ.ά.)

 Αρχείο Φυσικομαθηματικής Σχολής

 Χρονική κάλυψη: 1895-1980 

 Περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την Κοσμητεία της χολής (εισηγητικές εκθέσεις, 
ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία της χολής, ίδρυση εδρών κ.ά.)

 Αρχείο Γραμματείας Συγκλήτου

 Χρονική κάλυψη: 1837-1983 

 Περιλαμβάνει πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της υγκλήτου, τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων των υγκλητικών Επιτροπών, τα πρακτικά των 
Αρχαιρεσιών και το Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου

 Έντυπα

 Χρονική κάλυψη: 1837-1986

 Περιλαμβάνει δημοσιεύματα του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως 
Πρυτανικούς Λόγους, Επετηρίδες, Εκατονταετηρίδες, Ποιητικούς Αγώνες, 
Βιβλία κ.ά.



 Αρχείο Φωτογραφιών

 Χρονική κάλυψη: 1961-1996

 Περιλαμβάνει 527 λευκώματα με φωτογραφίες από τις τελετές και τις κυριότερες 
εκδηλώσεις του Ιδρύματος (αναγορεύσεις επίτιμων διδακτόρων, εγκαίνια κτηρίων 
διδασκαλίας και εργαστηρίων, ομιλίες πρυτάνεων, τελετές, συναυλίες κ.ά.)

 Γενικά Μητρώα Φοιτητών

 Χρονική κάλυψη: 1891-1895

 Αρχείο Ιατρικής Σχολής

 Χρονική κάλυψη: 1851-1982 

 Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Ιατρικής χολής

 Αρχείο Νομικής Σχολής

 Χρονική κάλυψη: 1837-1970 

 Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Νομικής χολής

 Αρχείο Θεολογικής Σχολής

 Χρονική κάλυψη: 1857-1967 

 Περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την Κοσμητεία της χολής (εισηγητικές εκθέσεις, 
ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία της χολής, ίδρυση εδρών και 
πολλά άλλα).









Αρχείο των ελληνικών κοινοτήτων της Κωνσταντινούπολης

 Απογευματινή εφημερίδα Κωνσταντινούπολης

 Μητρώα ενοριτών μαθητών

Χρονικό εύρος: 19ος - 20ος αι.





Συλλογή Μουσικής Βιβλιοθήκης Kωνσταντίνου A. Ψάχου

 Μουσικά χειρόγραφα

 Μουσικά έντυπα

 Χειρόγραφα της μουσικής

 Έντυπα βιβλία περιοδικά

 Ηχητικό υλικό

Χρονικό εύρος: 9ος - 20ος αι.







Χειρόγραφα Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και 
Νεοελληνικής Φιλολογίας

 Χειρόγραφοι κώδικες

 Βυζαντινά και τα μεταβυζαντινά χειρόγραφα, κυρίως 
εκκλησιαστικού περιεχομένου

Χρονικό εύρος: 11ος - 19ος αι.







Λαογραφικό Αρχείο και Μουσειακή Συλλογή

 Περιλαμβάνει:

 Πρωτογενές λαογραφικό υλικό, προϊόν επιτόπιας έρευνας,
κατατεθειμένο υπό μορφή χειρογράφων στο πουδαστήριο
Λαογραφίας του Σμήματος Φιλολογίας

 υλλογή λαογραφικών αντικειμένων (χρηστικών ή μη) της 
καθημερινής ζωής. Σα αντικείμενα αυτά είναι ποικίλου υλικού 
(μέταλλο, ξύλο, ύφασμα, πηλός, καλάμι, γυαλί, κ.ά.).

 Χρονικό εύρος: 19ος - 20ος αι.

 Γεωγραφική κάλυψη: Ελληνικός ηπειρωτικός και νησιωτικού χώρου,
Κύπρος, μικρασιατικός και ποντιακός Ελληνισμός και μικρό ποσοστό
από διάφορες χώρες του κόσμου ποντιακός Ελληνισμός και ορισμένα
από διάφορες χώρες του κόσμου



 Αρχείο πρωτογενούς λαογραφικής ύλης - Συλλογή χειρογράφων

 Έγγραφα (πωλητήρια, προικοσύμφωνα κ.ά.)

 Πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό

 Δείγματα υφαντικής, κεντητικής, πλεκτικής και άλλης λαϊκής χειροτεχνίας,
είδη φυτών, βοτάνων με θεραπευτική χρήση και μαγική σημασία

 Χάρτες πολιτικοί, γεωφυσικοί, τοπωνυμικοί

 Λαογραφικά αντικείμενα:

 Ποικίλα υλικά, χρηστικά ή μη (λυχνάρια, κουτάλια, φανάρια, δίσκοι, εικόνες,
μύλοι του καφέ κ.ά.)

 Κοσμήματα:

 Φωτογραφίες κοσμημάτων από μέταλλο, πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους
(ασημοσουγιάδες, βραχιόλια, γιορντάνια, ζώνες, κιουστέκια, νυφικά στέφανα,
πόρπες, σταυροί, τεπελίκια κ.ά.)

 Ενδύματα

 Φωτογραφίες ενδυμάτων (αλαντζιάς, γιλέκι, δεκλεμές, διμίτι, ζωνάρι,
κεφαλομάντηλο, κοντογούνι, μεσοφόρι, μπροστέλλα, ποδόγυρος, σεγκούνα,
σκούφια, φούντες κ.ά.)







Συλλογή Δημοσιευμένων Εκλογικών Αποτελεσμάτων

 Δημοσιευμένα εκλογικά αποτελέσματα Ελληνικών 
Βουλευτικών και ορισμένων δημοτικών Εκλογών

 Συγκεκριμένα:
 τατιστικές βουλευτικών εκλογών

 τατιστικές γερουσιαστικών εκλογών

 Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών

 Αποτελέσματα δημοτικών και κοινοτικών εκλογών

 Αποτελέσματα δημοψηφίσματος

Χρονικό εύρος: 1926 - 1977





Αρχείο Μαρασλείου

 Χρονικά

 Διδακτέα ύλη

 Πρακτικά Συνεδριάσεων

 Μαθητολόγια

Χρονικό εύρος: 20ος αι.





Θεατρική Συλλογή

 Προγράμματα θεατρικών παραστάσεων

 Εμπορικών θιάσων 

 Κρατικών σκηνών 

 Έργων πρόζας

 Μουσικού θεάτρου

 Παιδικών παραστάσεων 

Χρονικό εύρος: 19 - 20ος αι.



Θεατρική παράσταση Φάουστ του Γκαίτε σε σκηνοθεσία Δ. Ροντήρη (Εθνικόν Θέατρον, 1941-1942)



Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

 Φωτογραφίες  δειγμάτων ορσκτών 

Χρονικό εύρος: 1835 έως σήμερα

Aζουρίτης και Ασβεστίτης (Καμάριζα/Λαύριο)



Συλλογή Ιατρικών Εικόνων

 Εκπαιδευτική συλλογή

 Συλλογή εικόνων υψηλής ανάλυσης

 Συλλογή οργάνων και συσκευών

 Συλλογή παθολογικού υλικού

 Συλλογή ερευνητικού υλικού

Χρονικό εύρος: 20ος - 21ος αι.



Περιστρεφόμενος Αναδευτής Ιστοτεμαχίων



Συλλογή Παπύρων

 Ελληνικοί 

 Δημοτικοί

 Ιερατικοί

 Κοπτικοί

 Ορισμένα σπαράγματα σε χαρτί

Χρονικό εύρος: 3ος έως 7ος αι.



Χρηματικό δάνειο - P. Athen.Xyla 12 (6ος αι.)



Ψηφιακές 
συλλογές 

ΕΚΠΑ

Ιστορικό Αρχείο

Αρχείο 
ελληνικών 

κοινοτήτων 
Κων/πολης

Μουσική 
Βιβλιοθήκη 

Ψάχου

Χειρόγραφα 
Βυζαντινής και 
Νεοελληνικής 

Φιλολογίας

Πάπυροι

Θεατρικά 
προγράμματα

Μουσείο 
Ορυκτολογίας 

και Πετρολογίας

Ιατρικές εικόνες

Λαογραφικό 
αρχείο και 
μουσειακή 
συλλογή

Αρχείο 
Μαρασλείου

Δημοσιευμένα 
εκλογικά 

αποτελέσματα


