
Οι δέκα πιο εντυπωσιακές βιβλιοθήκες του 
κόσμου 

 

Η βιβλιοθήκη του Ελ Εσκοριάλ στη Μαδρίτη   
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Βιβλιοθήκες θεσμοί, «ναοί» φωτός και γνώσης,  αποκαλύπτουν την ιστορία τους. Βανκούβερ, Παρίσι, Δουβλίνο, 

μερικές από τις πόλεις που φιλοξενούν τις πιο όμορφες και σημαντικές βιβλιοθήκες του κόσμου σύμφωνα με τους 

αναγνώστες του BBC, που μοιράστηκαν δημόσια την προτίμησή τους. Νεο-γοτθικό, ύστερο βικτωριανό, κλασικό 

και σύγχρονο, όλα τα στιλ εναλλάσσονται και πίσω από αυτά «κρύβονται» σπουδαίες αρχιτεκτονικές εμπνεύσεις.  
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 φωτογραφίες 

 

 

Βιβλιοθήκη του Ελ Εσκοριάλ στη Μαδρίτη  

 

Η συλλογή της αποτελείται από περισσότερους από 40.000 τόμους. Η βιβλιοθήκη του Ελ 

Εσκοριάλ στη Μαδρίτη σχεδιάστηκε από τον Χουάν δε Ερρέρα, με τις τοιχογραφίες στα 

θολωτά ταβάνια να απεικονίζουν τις εφτά ελεύθερες τέχνες. Τη ρητορική, διαλεκτική, 

μουσική, γραμματική, αριθμητική, γεωμετρία και αστρονομία.  

 

Τη συγκέντρωση των πιο σημαντικών έργων της Ισπανίας και άλλων χωρών ανέλαβε ο 

Φίλιππος Β΄ ο οποίος δώρισε την προσωπική συλλογή εγγράφων στο κτίριο. Κατά τη 

διάρκεια της βασιλείας του αρχαία χειρόγραφα γραμμένα, μεταξύ άλλων, σε λατινικά και 

ελληνικά κοσμούσαν μια ολόκληρη αίθουσα.  

 

 

Δημοτική Βιβλιοθήκη του Βανκούβερ 

 

Πολλοί λένε ότι θυμίζει κάτι από Ρώμη και συγκεκριμένα από Κολοσσαίο. Η δημοτική 

βιβλιοθήκη του Βανκούβερ είναι ένα ορθογώνιο με πολλές «ιστορίες». Σε αυτή «κρύβονται» 

στοίβες βιβλίων και ποικίλες υπηρεσίες, που περιβάλλονται από έναν πολυεπίπεδο τοίχο ο 

οποίος καθορίζει τις ζώνες μελέτης και ανάγνωσης.  

 

Η βιβλιοθήκη αυτή συνιστά ένα από τα πιο μεγάλα και δαπανηρά εγχειρήματα στην πόλη, με 

την απόφαση για το κτίσιμο να έρχεται μετά από ένα «ναι» δημοψηφίσματος το 1990. Τότε 

οργανώθηκε διαγωνισμός για την ανάληψη του σχεδιασμού του κτιρίου, και ο «κλήρος» 

έπεσε στον Μοσέ Σαφντί και στο αρχιτεκτονικό γραφείο DA, των οποίων το σχέδιο 

θεωρήθηκε το πιο ριζοσπαστικό και συν τοις άλλοις αποτέλεσε το αγαπημένο των κατοίκων. 

Τελικά, η κατασκευή ξεκίνησε το 1993 και ολοκληρώθηκε δύο χρόνια μετά, το 1995. 

 

Βιβλιοθήκη Μπόντλιαν 

 

Μια από τις παλαιότερες βιβλιοθήκες στην Ευρώπη, η πιο βασική για έρευνα στο 

πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, είναι εκείνη του Μπόντλιαν. Αποτελεί μία από τις έξι 

αποθετήριες βιβλιοθήκες του Ηνωμένου Βασιλείου, που σημαίνει ότι όλες οι εκδοτικές 

εταιρείες που εκδίδουν κάποιο βιβλίο στη χώρα οφείλουν να αποστείλουν αντίτυπό του στη 

Βιβλιοθήκη. 

 

Βιβλιοθήκη του Trinity College στο Δουβλίνο 

 

Χτίστηκε το 1717-1732, με το εξωτερικό της βιβλιοθήκης να είναι εντυπωσιακό, ενώ 

διαθέτει έναν μεγάλο ενιαίο θάλαμο, γνωστό ως Μακρύ Δωμάτιο. Το αρχαιότερο έγγραφο 



που φιλοξενεί χρονολογείται πίσω στον 13ο αιώνα π.Χ., και ένα από τα πιο γνωστά 

χειρόγραφα της βιβλιοθήκης είναι το «The Book of Kells: Μετατρέποντας το σκοτάδι σε 

φως», στο οποίο περιέχονται τα τέσσερα Ευαγγέλια στα λατινικά. 

 

Δημόσια βιβλιοθήκη της Βοστόνης 

 

Ιδρύθηκε το 1848, και περιλαμβάνει 23, περίπου, εκατομμύρια τεκμήρια ανάμεσα στα οποία 

βρίσκονται βιβλία, dvd, χάρτες, παρτιτούρες και οπτικό υλικό. Συγκατάλεγεται στις 

μεγαλύτερες βιβλιοθήκες των ΗΠΑ, και το 2014 πραγματοποίησε πάνω από 10.000 

προγράμματα, όλα δωρεάν για το κοινό. 

 

Βιβλιοθήκη του Κέλσου στην Έφεσο 

 

Kτίστηκε ανάμεσα στο 114 και 125 μ.Χ. από τον Τιβέριο Ιούλιο Ακίλα Πολεμαιάνο, και στους 

χώρους της στεγάστηκαν δώδεκα χιλιάδες τόμοι βιβλίων, με τα έξοδα διατήρησης να 

ανατίθενται στο κοινό. 

 

Το εσωτερικό της βιβλιοθήκης του Κέλσου καταστράφηκε στον τρίτο αιώνα όταν έγινε 

σεισμός, και από τότε δεν ξαναλειτούργησε. Στη δεκαετία του 1970 έγινε η αναστήλωση της 

πρόσοψης, για να βρίσκεται σήμερα η βιβλιοθήκη στη «λίστα» με τα πιο γνωστά αρχαία 

μνημεία της Τουρκίας.  

 

Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου 

 

Έχει το όνομα της μεγαλύτερης και πλουσιότερης βιβλιοθήκης στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 

1800 και το 1814 κάηκε από τους Βρετανούς. Το 1897 μεταφέρθηκε στο χώρο όπου 

στεγάζεται μέχρι και σήμερα, στην Ουάσινγκτον. Διαθέτει από χειρόγραφα, σπάνια βιβλία 

και κυβερνητικές εκδόσεις των ΗΠΑ μέχριβιντεοπαιχνίδια, τηλεοπτικές εκπομπές, ταινίες, 

βιντεάκια του YouTube. Τα τεκμήρια κινητών εικόνων ξεπερνούν τα 1,4 εκατομμύρια και 

του ήχου τα 3,5 εκατομμύρια. 

 

Βιβλιοθήκη του John Rylands στο Μάντσεστερ 

 

Σε ένα νεο-γοτθικό κτίριο, η βιβλιοθήκη του John Rylands στο Μάντσεστερ άνοιξε τις πύλες 

της στο κοινό το 1900. Είναι μέρος της βιβλιοθήκης του Πανεπιστήμιου του Μάντσεστερ, με 

τις συλλογές της να είναι από τις πλουσιότερες του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 

Όταν πρωτοάνοιξε η βιβλιοθήκη, φιλοξενούσε 70.000 βιβλία και το 2012 έφτασε τους 

250.000 έντυπους τόμους, με τα χειρόγραφα και αρχειακά τεκμήρια να ξεπερνούν το ένα 

εκατομμύριο.  

 

Βιβλιοθήκη Sainte Geneviève στο Παρίσι 

 

Περιλαμβάνει πάνω από δύο εκατομμύρια έγγραφα, και ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική της. 

Ανάμεσα στο 1838 και το 1850, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ένα κτίριο για τη 

βιβλιοθήκη υπό την καθοδήγηση του γνωστού γάλλου αρχιτέκτονα Ανρί Λαμπρούστ. 

Αποκορύφωμα της έμπνευσης ενός από τους θεμελιωτές της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, το 

δωμάτιο ανάγνωσης της βιβλιοθήκης που συνδυάζει το γυαλί με το σίδερο, έχει αποσπάσει 

το χαρακτηρισμό του «επιβλητικού», με τη δημιουργία αυτή να αντικατοπτρίζει ένα 

σύγχρονο ναό γνώσης.   

 

Κεντρική Βιβλιοθήκη του Λίβερπουλ (Picton Reading Room) 

 

Η κεντρική βιβλιοθήκη του Λίβερπουλ είναι η μεγαλύτερη από τις 22 βιβλιοθήκες της πόλης. 

Εντυπωσιακό παράρτημα της βιβλιοθήκης το Picton Reading Room, του οποίου το θεμέλιο 



λίθο έθεσε ο Τζέιμς Πίξον το 1875, σχεδιάστηκε από τον Κορνήλιο Σέρλοκ και 

ολοκληρώθηκε η κατασκευή της το 1879. Ήταν η πρώτη ηλεκτρικά φωτισμένη βιβλιοθήκη 

του Λίβερπουλ.  


