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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η συγκεκριμένη εργασία συντάχθηκε για τις ανάγκες του μαθήματος της Α’ Λυκείου
του 5ου Γενικού Λυκείου Κορυδαλλού του έτους 2011 – 2012. Με καθηγήτρια την
κυρία Ευδοκία Μπουκουβάλα και έχει στηριχτεί σε σχετική εργασία η οποία
παρατίθεται στη συνέχεια. Για να ξεκινήσει η εργασία αναλύσαμε τον ορισμό του
project ο οποίος είναι ο εξής: Η μέθοδος Project είναι μια μέθοδος διδασκαλίας. Είναι
μία ανοιχτή διαδικασία μάθησης τα όρια και οι διαδικασίες της οποίας δεν είναι
αυστηρά καθορισμένα και εξελίσσεται ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση και τα
ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. Συνιστά μια ομαδική διαδικασία μάθησης, όπου
συμμετέχει ενεργά, ρυθμιστικά και αποφασιστικά όλη η ομάδα. Ως δυναμική μέθοδος
που εξαρτάται άμεσα από τις επιλογές των συμμετεχόντων, δεν μπορεί να έχει
σταθερά και συγκεκριμένα όρια και δομή. Το βασικό θέμα που δόθηκε σε όλους είναι
«Η αναζήτηση πληροφοριών σε συμβατικές βιβλιοθήκες». Συγκεκριμένα επιλέξαμε
να αναλύσουμε στο project «Τις 10 μεγαλύτερες βιβλιοθήκες στον κόσμο» μέσα από
μια λίστα που μας δόθηκε από την καθηγήτρια με βάση την απήχηση που είχε στα
μέλη της ομάδας και το εύρος των πληροφοριών που μπορούσαμε να
συγκεντρώσουμε. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν κυρίως από το διαδίκτυο και από
συγκεκριμένες εγκυκλοπαίδειες. Αναλυτικά η βιβλιογραφία παρατίθεται στο τέλος της
εργασίας.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η BIBΛΙΟΘΗΚΗ

Βιβλιοθήκη κατά κυριολεξία, θήκη-ερμάριο ή και σειρά ξύλινων οριζόντιων
θέσεων που τοποθετούνται η μια κάτω από την άλλη και στις
οποίες
ταξινομούνται και φυλάσσονται βιβλία. Είναι δυνατό να είναι κτιστά ή να έχουν τον
τύπο μετακινούμενων επίπλων. Κατ΄ επέκταση βιβλιοθήκες ονομάζονται οι
αίθουσες όπου εκτίθενται τα βιβλία για μελέτη και έρευνα ή ακόμη και ειδικά
κτίσματα που περιλαμβάνουν μεγάλη συλλογή βιβλίων και διαθέτουν αίθουσες ως
αναγνωστήρια.
Ως αρχαιότερο είδος βιβλιοθηκών μπορούν να χαρακτηριστούν οι συλλογές
γραπτών μνημείων λόγου που βρέθηκαν σε διάφορες ανασκαφές και ήσαν
κυρίως θρησκευτικού χαρακτήρα. Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη είχαν οι ελληνιστικές
βιβλιοθήκες στα χρόνια των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου.
Κατά το Μεσαίωνα οι σημαντικότερες βιβλιοθήκες βρίσκονταν στις μονές,
ενώ από την Αναγέννηση αρχίζει η αλματώδης πρόοδος του αριθμού και του
περιεχομένου τους σε συνδυασμό με την εφεύρεση της τυπογραφίας. Στα
νεότερα χρόνια με τις δυνατότητες μαζικής μόρφωσης οι βιβλιοθήκες εξελίχθηκαν
και εμπλουτίστηκαν, οργανώθηκαν δε, με διάφορα συστήματα προς εξυπηρέτηση
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του κοινού. Διαιρούνται, ανάλογα με το σκοπό τον οποίο εξυπηρετούν σε τρεις
μεγάλες κατηγορίες: α)τις εθνικές, που περιλαμβάνουν την έντυπη παραγωγή
μιας χώρας, β)τις επιστημονικές, που συγκροτούνται για εξυπηρέτηση της
επιστημονικής έρευνας και γ)τις λαϊκές , με συλλογές προσιτές στο μη
ειδικευμένο κοινό.

Οργάνωση και Διοίκηση βιβλιοθήκης
Βασικά καθήκοντα στη διοίκηση βιβλιοθήκης είναι, μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός
των προσκτήσεων (ποιο υλικό πρέπει να αποκτήσει η βιβλιοθήκη, είτε με αγορές είτε
με άλλους τρόπους), η ταξινόμηση του υλικού που αποκτάται, η συντήρηση του
υλικού (κυρίως για σπάνιο αρχειακό υλικό, όπως χειρόγραφα), και η ανάπτυξη και
διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων της βιβλιοθήκης. Πιο μακροπρόθεσμα
θέματα περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και κτίσιμο νέων κτηρίων βιβλιοθήκης ή
επεκτάσεων σε υφιστάμενα, καθώς και την ανάπτυξη και υλοποίηση υπηρεσιών εξ
αποστάσεως και υπηρεσιών για διευκόλυνση της ανάγνωσης.

Χρήση της βιβλιοθήκης
Πολλοί δυνητικοί χρήστες δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό
τις δυνατότητες που μπορεί να τους προσφέρει μια βιβλιοθήκη. Αυτό μπορεί να
οφείλεται σε μη εξοικείωση με το περιβάλλον βιβλιοθήκης ή τις νέες τεχνολογίες,
καθώς και σε μη παραδοχή της άγνοιας. Αυτοί οι λόγοι δημιούργησαν την κίνηση για
εκπαίδευση βιβλιοθήκης, η οποία τονίζει την ανάγκη για εκπαίδευση των χρηστών
βιβλιοθήκης. Η εκπαίδευση βιβλιοθήκης τέθηκε σε εφαρμογή στις ΗΠΑ από τον 18ο
αιώνα. Από τους πρωτεργάτες της ήταν ο Τζον Ντάνα . Η εκπαίδευση βιβλιοθήκης
σχετίζεται άμεσα με την πληροφοριακή παιδεία. Οι βιβλιοθήκες πληροφορούν το
κοινό για το τι υλικό διαθέτουν και πώς είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό. Πριν από
την εποχή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αυτό γινόταν με τον καρτοκατάλογο —
ένα έπιπλο με πολλά μικρά συρτάρια τα οποία περιείχαν δελτία (κάρτες) που
αντιστοιχούσαν σε βιβλία ή άλλο υλικό. Στις μεγάλες βιβλιοθήκες ο καρτοκατάλογος
συχνά γέμιζε ένα ολόκληρο δωμάτιο. Η εμφάνιση του Διαδικτύου, όμως, οδήγησε στη
χρήση των ηλεκτρονικών καταλόγων οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να
διεξάγει αναζήτηση στις συλλογές της βιβλιοθήκης από οποιοδήποτε σημείο με
πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Αυτός ο τρόπος τήρησης καταλόγου είναι συμβατός με νέα
είδη βιβλιοθηκών, όπως είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, καθώς και με παραδοσιακές
βιβλιοθήκες που έχουν εκσυγχρονιστεί.
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Είδη βιβλιοθηκών
Οι βιβλιοθήκες διακρίνονται σε κατηγορίες με διάφορους τρόπους:
-ανάλογα με το είδος της αρχής (π.χ. οργανισμός, δήμος, εταιρεία) που το
υποστηρίζει και το συντηρεί π.χ. Η βιβλιοθήκη της Βουλής
-ανάλογα με το είδος τεκμηρίων ή υλικού που διαθέτουν π.χ. Βιβλιοθήκη Ηρακλείου
Αττικής
-ανάλογα με το θέμα με το οποίο καταπιάνονται π.χ. Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου
-ανάλογα με τους χρήστες που εξυπηρετούν π.χ. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας
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Οι 10 Μεγαλύτερες Βιβλιοθήκες Του Κόσμου
1)Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου

Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρείται η μεγαλύτερη
και πλουσιότερη βιβλιοθήκη παγκοσμίως.
Ιδρύθηκε το 1800 και αρχικά έδρευε στο Καπιτώλιο. Το 1814 η βιβλιοθήκη κάηκε από
τους Βρετανούς. Το 1897 μεταφέρθηκε στο χώρο όπου στεγάζεται μέχρι και σήμερα,
στην Ουάσινγκτον. Η βιβλιοθήκη διαθέτει μια ευρεία γκάμα υλικού από συλλογές με
σύγχρονα βιβλία, χειρόγραφα, σπάνια βιβλία, κυβερνητικές εκδόσεις των Ηνωμένων
Πολιτειών, εφημερίδες από όλο τον κόσμο, μικροφίλμ, χάρτες, μουσικές παρτιτούρες,
φωτογραφικές εικόνες με δημοφιλή καλλιτεχνικά αντικείμενα και σχέδια
αρχιτεκτονικής σε περισσότερες από 470 (τετρακόσιες εβδομήντα) γλώσσες.
Ο αριθμός των καταλογογραφημένων τεκμηρίων ανέρχεται περίπου στα 32
εκατομμύρια. Η βιβλιοθήκη σήμερα οργανώνει εκθέσεις, συναυλίες και διαλέξεις
στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της, και προωθεί με έμφαση εκδηλώσεις που
αναδεικνύουν τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των μειονοτικών πληθυσμών.
Αναπτύσσει επίσης υπηρεσίες εξυπηρέτησης τυφλών και εκδίδει βιβλία τυπωμένα σε
σύστημα Braille.
Κτιριακά η βιβλιοθήκη χωρίζεται σε τρεις πτέρυγες:του Τόμας Τζέφερσον του Τζον
Άνταμς και του Μνημείου του Τζέιμς Μάντισον

8

2)Η Εθνική Βιβλιοθήκη Της Κίνας

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Κίνας βρίσκεται στο δυτικό μέρος του Πεκίνου. Ο
προκάτοχός του ήταν η Βιβλιοθήκη Capital η οποία ιδρύθηκε το 1909.
Το 1916 η Βιβλιοθήκη άρχισε να δέχεται υποχρεωτικά από το νόμο την κατάθεση
αντιγράφων των εθνικών εκδόσεων. Το 1928 η Βιβλιοθήκη πήρε το όνομα της
Εθνικής Βιβλιοθήκης Beijing. Από το 1987 το όνομα,αυτό η Εθνική Βιβλιοθήκη της
Κίνας,το έχει χρησιμοποιησεί στην επικοινωνία και συνεργασία με τις βιβλιοθήκες των
άλλων χωρών.
Η Βιβλιοθήκη έχει τη συνολική επιφάνεια των 170.000 τετραγωνικών μέτρων,
κατάταξη πέμπτη θέση μεταξύ των βιβλιοθηκών του κόσμου. Μέχρι το τέλος του
2003, η Βιβλιοθήκη διέθετε μια πλούσια συλλογή από 24,1100,000 αρχεία, επίσης
κατέχει πέμπτη θέση μεταξύ των βιβλιοθηκών του κόσμου.
Στη συλλογή υπάρχουν 270 χιλιάδες τόμοι σπάνιων βιβλίων, 1.600.000 τόμοι αρχαία
βιβλία, 35.000 κομμάτια κελύφη χελώνας και οστά ζώων. Η Βιβλιοθήκη ανοίγει για το
κοινό 365 ημέρες το χρόνο και οι on-line υπηρεσίες της είναι διαθέσιμες 24 ώρες την
ημέρα μέσω της σύνδεσης της με διάφορα δίκτυα πολυμέσων και στο Διαδίκτυο.
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3)Η Βιβλιοθήκη της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών

Η Βιβλιοθήκη της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών είναι μια μεγάλη κρατική
ρωσική βιβλιοθήκη, που βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη και είναι ανοιχτή για τους
υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών και για τους
επιστήμονες με την υψηλότερη εκπαίδευση.
Πρόκειται για ένα τμήμα της Ακαδημίας και περιλαμβάνει, εκτός από την κεντρική
συλλογή, τις συλλογές της βιβλιοθήκης οι οποίες στεγάζονται από εξειδικευμένα
ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Αγία Πετρούπολη και σε άλλες πόλεις.
Η βιβλιοθήκη ιδρύθηκε στην Αγία Πετρούπολη με απόφαση του Πέτρου Α’ το 1714 .
Από το 1747 όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και από το 1783 όλοι οι εκδότες της χώρας
έχουν νομική υποχρέωση να παρέχουν τη βιβλιοθήκη με ένα δωρεάν αντίτυπο του
κάθε στοιχείου που δημοσιεύθηκε. Στο 1728-1924 συλλογές της ήταν αποθηκευμένες
στο κτίριο του Κουνστκάμερα , με το οποίο είχε διαμορφώσει ένα ενιαίο ακαδημαϊκό
ίδρυμα μέχρι το 1803.Στη δεκαετία του 1920 η βιβλιοθήκη έλαβε πολλά στοιχεία που
κατασχέθηκαν κατά την εθνικοποίηση στη Σοβιετική Ρωσία. Το 1924-1925 οι
συλλογές μεταφέρθηκαν στο νέο κτίριο το οποίο χτίστηκε για τη βιβλιοθήκη και το
1914 καταλήφθηκε από ένα στρατιωτικό νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του Πρώτου
Παγκοσμίου Πολέμου.
Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Λένινγκραντ στο 1941-1944 οι συλλογές έμειναν
στην πολιορκημένη πόλη και η βιβλιοθήκη ήταν ανοιχτή.
Στις 15 Φεβρουαρίου 1988, η βιβλιοθήκη που υπέστη την πιο καταστροφική φωτιά
στην ιστορία της, έχασε ένα σημαντικό μέρος των συλλογών της.
Πριν από την πυρκαγιά, , η συλλογή των βιβλίων που περιείχε έφτανε τα 17.288.365
είδη.
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4)Η Εθνική Βιβλιοθήκη Του Καναδά

Η εθνική βιβλιοθήκη του Καναδά ιδρύθηκε στα μέσα του 1953. Ο σκοπός της είναι να
συλλέξει και να συντηρήσει την αποδεικτική κληρονομιά του Καναδά κατευθείαν
κείμενα, εικόνες και άλλα έγγραφα σχετικά με τον πολιτισμό του Καναδά και την
πολιτική του Καναδά.
Η οικοδόμηση της βιβλιοθήκης άρχισε στις 20 Ιουνίου 1967 από πρωτοβουλία του
Πρωθυπουργός Λέστερ με 400.000 βιβλία που έχουν αυξηθεί σε πάνω από
18.000.000. Μετά από τη συγχώνευση υπάρχουν τώρα ελαφρώς περισσότεροι από
1.100 υπάλληλοι στη βιβλιοθήκη και τα αρχεία. Η επίσημη είσοδος και οι δημόσιες
υπηρεσίες βρίσκονται στην Οττάβα, Οντάριο στην οδό 395 Ουέλλινγκτον. Το κτήριο
έχει πέντε πατώματα και καλύπτει 52.600 τετραγωνικά μέτρα. Το κόστος κατασκευής
της έφτασε τα $13,000,000.
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5)Η Γερμανική Εθνική Βιβλιοθήκη

Η Γερμανική Εθνική Βιβλιοθήκη βρίσκεται στην Φρανκφούρτη. Είναι η κεντρική
αρχειακή βιβλιοθήκη και το εθνικό βιβλιογραφικό κέντρο για την Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας. Ο στόχος της είναι η μόνιμη συλλογή και αρχειοθέτηση
όλων των γερμανικών και γερμανόφωνων δημοσιεύσεων από το 1913,για να τις
καταστήσουν διαθέσιμες στο κοινό. Η γερμανική Εθνική Βιβλιοθήκη φιλοξενεί αυτή
την περίοδο περίπου 23,5 εκατομμύρια βιβλία και περιλαμβάνει online υπηρεσίες.

12

6)H Βιβλιοθήκη της Βρετανίας

Η Βρετανική Βιβλιοθήκη είναι η εθνική βιβλιοθήκη του Ηνωμένου Βασιλείου,
εδρεύει στο κέντρο του Λονδίνου και ιδρύθηκε το 1753. Η αρχική της τοποθεσία
εντοπίζεται στο Εθνικό Βρετανικό Μουσείο, από όπου όμως μεταφέρθηκε το 1998. Η
Βρετανική Βιβλιοθήκη συγκεντρώνει κατά βάση το σύνολο της εθνικής πνευματικής
παραγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου. Περιέχει περίπου 150 εκατομμύρια τεκμήρια
σχεδόν σε όλες τις γλώσσες και σε όλες τις μορφές όπως βιβλία, περιοδικά,
εφημερίδες, βάσεις δεδομένων, χάρτες, γραμματόσημα, οπτικοακουστικό υλικό.
Ακόμα περιέχει χειρόγραφα και ιστορικά αρχειακά έγγραφα που χρονολογούνται από
το 300 π.Χ. Θεωρείται η δεύτερη παγκοσμίως μεγαλύτερη βιβλιοθήκη (πρώτη
θεωρείται η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου. Εκτός όμως από τα χιλιάδες τεκμήρια που
προσφέρει η βιβλιοθήκη στους χρήστες της, παρέχει και υπηρεσίες όπως τη
δυνατότητα πρόσβασης και έρευνας στον κατάλογο της ή υλικό που μπορεί να
χρειάζονται πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως κάποια άρθρα από περιοδικά, με
κάποιο μικρό κόστος. Γενικότερα, η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη χαρακτηρίζεται ως το
Εθνικό κέντρο για μελέτη και βιβλιογραφικές αναφορές ή άλλες υπηρεσίες, για
στήριξη των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και μάθησης ή βιβλιοθηκών και κέντρων
πληροφόρησης. Τέλος, η Βρετανική βιβλιοθήκη απαρτίζεται από 5 τμήματα: α) το
εκτελεστικό γραφείο, που σχετίζεται με την διοίκηση της βιβλιοθήκης, β) το τμήμα των
ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, γ)το τμήμα των επιστημών της
τεχνολογίας και της βιομηχανίας, που ουσιαστικά περιλαμβάνει τις επιστημονικές
αναφορές και πληροφοριακές υπηρεσίες, δ)την εθνική βιβλιογραφική υπηρεσία, που
είναι επιφορτισμένη με τη δημιουργία εγγράφων αλλά και με την έκδοση της
εβδομαδιαίας λίστας βιβλίων που εκδόθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΒΝΒ) και ε) το
τμήμα που ασχολείται με την έρευνα και την ανάπτυξη.
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7)Το Ινστιτούτο Επιστημονικής Πληροφορίας της Ρωσικής Ακαδημίας
Επιστημών

Το Ινστιτούτο επιστημονικής πληροφορίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών
βρίσκεται στη Μόσχα. Ιδρύθηκε το 1969 και έχει απόθεμα πάνω από 13.5
εκατομμύρια βιβλία. Η VINITI είναι το κύριο κέντρο πληροφοριών στη Ρωσία και
χώρες της ΚΑΚ έχει την παροχή της παγκόσμιας κοινότητας με τις επιστημονικές και
τεχνικές πληροφορίες από το 1952. Το κύριο καθήκον της VINITI είναι η παροχή
υποστήριξης πληροφοριών στους επιστήμονες και ειδικούς της Ρωσίας σε φυσικές
και τεχνικές επιστήμες. Για να το κάνει αυτό, η VINITI λειτουργεί σύμφωνα με αυτές
τις κατευθύνσεις: 1)Υλοποιεί μια αναλυτική αναζήτηση στην τεράστια ροή δεδομένων
των διαφόρων ειδών στις φυσικές και τεχνικές επιστήμες, τη λήψη πληροφοριών από
100 χώρες σε 60 γλώσσες.2)Πραγματοποιεί βασική έρευνα στη θεωρία της
επιστήμης της πληροφόρησης, την ανάπτυξη των αυτόματων τεχνολογιών
προετοιμασία για την παρουσίαση ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών
πληροφοριών. Η οργάνωση και οι μέθοδοι για τις επιστημονικές δραστηριότητες
ενημέρωσης. Επιστημονικές ανακοινώσεις.3)Αναπτύσσει νέα μέσα στα δεδομένα
αναζήτησης.
Οικονομική ενίσχυση της VINITI παρέχεται από την Ρωσική Ακαδημία Επιστημών,
ρωσικό Υπουργείο Βιομηχανίας, Επιστημών και Τεχνολογιών. Η VINITI παράγει
προϊόντα πληροφόρησης σε έντυπη και ηλεκτρονικούς μορφή και δημοσιεύει
περιοδικά και ειδικά θέματα.
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8)Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ βρίσκεται στο Cambridge των Η.Π.Α.
Ιδρύθηκε το 1638 και η συλλογή της φτάνει τα 13,1 εκατομμύρια βιβλία. Είναι μια
εξαιρετική σε πόρους βιβλιοθήκη με πολλές ψηφιακές συλλογές και ένα σημαντικό
ερευνητικό εργαλείο για τους σπουδαστές, τη σχολή, το προσωπικό και τους
ερευνητές του Χάρβαρντ. Αποτελείται από περισσότερες από 80 βιβλιοθήκες και είναι
ευρέως αναγνωρισμένη ως η μεγαλύτερη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στον κόσμο.
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9)Η Εθνική Επιστημονική Βιβλιοθήκη Vernadsky της Ουκρανίας

Η Εθνική Επιστημονική Βιβλιοθήκη Vernadsky της Ουκρανίας βρίσκεται στο Κίεβο.
Ιδρύθηκε το 1919 και περιέχει πάνω από 13 εκατομμύρια βιβλία. Κατά την περίοδο
1921-1972 μετονομάστηκε σε Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κριμαίας και κατά την περίοδο
1972-1999 σε Κρατικό Πανεπιστήμιο Συμφερούπολης. Από το 1999 ονομάστηκε
Εθνικό Πανεπιστήμιο Ταυρίδας. Ήδη από το 1992 λειτουργεί το Τμήμα Ελληνικής
Φιλολογίας το οποίο ανήκει στη Σχολή Ξένων Φιλολογιών. Διδάσκονται: νέα ελληνική
γλώσσα, ιστορία και πολιτισμός, αρχαία ελληνικά, βυζαντινά, μεθοδολογία
διδασκαλίας της ελληνικής. Η διάρκεια σπουδών είναι 4-5 έτη και τα πτυχία που
χορηγούνται στους φοιτητές αποτελούν τίτλο που πιστοποιεί τη γνώση της ελληνικής
και αγγλικής γλώσσας. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών.
Το Τμήμα διαθέτει βιβλιοθήκη περίπου 1.700 τόμων και οπτικοακουστικά μέσα. Στο
πλαίσιό του έχουν εκδοθεί επτά σχολικά βιβλία και έχουν οργανωθεί δύο
επιστημονικά συνέδρια.
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10)Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέα Υόρκης είναι η τρίτη μεγαλύτερη δημόσια βιβλιοθήκη
στη Βόρεια Αμερική και μία από τις πιο σημαντικές ερευνητικές βιβλιοθήκες των
Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ταυτόχρονα μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες
βιβλιοθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες και μία από τις πιο σημαντικές ερευνητικές
βιβλιοθήκες στον κόσμο. Πρόκειται για μια ιδιωτική, κερδοσκοπική εταιρεία με
δημόσια αποστολή, που λειτουργεί τόσο με ιδιωτική όσο και δημόσια
χρηματοδότηση. Ο ιστορικός David McCullough έχει περιγράψει τη Δημόσια
Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης ως μία από τις πέντε σημαντικότερες βιβλιοθήκες στις
Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, τη Δημόσια Βιβλιοθήκη
της Βοστώνης, και τις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες του Harvard και του Yale.
Σήμερα, η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης αποτελείται από 87 βιβλιοθήκες:
τέσσερις ερευνητικές βιβλιοθήκες χωρίς τη δυνατότητα δανεισμού, τέσσερις βασικές
δανειστικές βιβλιοθήκες, μια βιβλιοθήκη για τυφλούς και κινητικά προβλήματα, και 77
βιβλιοθήκες στα υποκαταστήματα που εξυπηρετούν τις τρεις γειτονιές. Όλες οι
βιβλιοθήκες του συστήματος NYPL μπορούν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν από
όλους τους επισκέπτες. Από το 2008, οι συλλογές της έρευνας περιέχουν 44.160.825
αντικείμενα (βιβλία, βιντεοκασέτες, χάρτες, κ.λπ.) από τις οποίες 15.985.192 είναι τα
βιβλία. Τα υποκαταστήματα βιβλιοθήκες περιλαμβάνουν 7.565.579 αντικείμενα από
τα οποία 4.416.812 είναι τα βιβλία. Από κοινού, οι συλλογές συνολικά
περιλαμβάνουν περισσότερα από 50 εκατομμύρια αντικείμενα, καθώς και ο αριθμός
βιβλίων πάνω από 20 εκατομμύρια, ένας αριθμός που ξεπερνάει μόνο η Βιβλιοθήκη
του Κογκρέσου και η Βρετανική Βιβλιοθήκη.
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