
 

 

 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ  

ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΕΤΟΣ 2012 

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: 

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2012 της Ζωσιμαίας Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκης; 

Ιωαννίνων εγκρίθηκε με την Φ.1/Α/966/124524,122592/ΙΒ/06-12-2011 Απόφαση του 

Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. 

Υποβλήθησαν δύο (2) Τροποποιήσεις:: 

 1η Τροποποίηση στις 16-05-2012, προκειμένου να συνυπολογιστεί η έκτακτη 

επιχορήγηση προς τη Βιβλιοθήκη, καθώς και η αύξηση της αρχικής ετήσιας επιχορήγησης.  

2η Τροποποίηση στις 15-10-2012, αφού επανεξετάστηκαν όλες οι δαπάνες και 

κυρίως οι πραγματικές ανελαστικές δαπάνες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και καταβλήθηκε 

κάθε προσπάθεια περιορισμού τους στο ελάχιστο δυνατό. 

Λόγω της μειωμένης επιχορήγησης εξοικονομήθηκαν πόροι από προσαρμογές σε 

διάφορους ΚΑΕ, ως εξής: 

- Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου Συστήματος Συναγερμού μας μέσω Κέντρου Λήψεως 

Σημάτων- αναστολής λειτουργίας  Ευθείας Γραμμής με ΕΛ.ΑΣ.  

(εξοικονόμηση 1.118,27€ ) 

-Αγορά οικονομικού πακέτου ΟΤΕ business  

(εξοικονόμηση 891,79€ ) 

-Απόσυρση ενός βιβλιοαυτοκινήτου λόγω κυκλοφορίας επί σαρακονταετία ( 1972-2012,  

κατανάλωσης βενζίνης SUPER και ιδιαιτέρως ασύμφορης και προβληματικής- λόγω μη 

ευρέσεως ανταλλακτικών- επισκευής του 

(εξοικονόμηση 706,99€ ) 

-Χρήση ΦΑΞ και ηλεκτρονικών μηνυμάτων & περιορισμός εξόδων 

ταχυδρομείου/ταχυμεταφοράς 

Ζ Ω Σ Ι Μ Α Ι Α  

Δ Η Μ Ο Σ Ι Α  Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η  
Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η  Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν  
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(εξοικονόμηση 86,40€ ) 

Θα πρέπει να επισημάνουμε επίσης ότι: 

- δεν υπάρχουν πληρωμές για αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας, η οποία είναι πλέον 

αναγκαία από το εναπομείναν προσωπικό, λόγω της συνταξιοδότησης τριών (3) συναδέλφων. 

- δεν υπάρχουν έξοδα μετακίνησης προς το εσωτερικό/εξωτερικό, με αποτέλεσμα να μην 

είναι δυνατή η συμμετοχή μας σε συναντήσεις, συνέδρια κλπ. 

- δεν υπάρχει καμία δαπάνη για φαρμακευτικό υλικό, το οποίο όμως είναι απαραίτητο για 

την προσφορά των πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ανάγκης είτε χρήστη της Βιβλιοθήκης 

είτε του προσωπικού. 

Επιπλέον, η Βιβλιοθήκη δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό  

- με μίσθωμα, αφού το κτήριο στο οποίο στεγάζεται η Βιβλιοθήκη είναι παραχωρημένο 

ακίνητο με χρήση εσαεί και 

-δεν πληρώνουμε λογαριασμούς ύδρευσης 

 

Ο Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2012 συντάχθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2012 και 

απεστάλη προς έγκριση στο ΥΠΑΙΘΠΑ στις 21 Δεκεμβρίου 2012, με το με αριθμ. πρωτ. 

839/21-12-2012 έγγραφό μας. 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Λόγω της οριστικής ένταξης της Βιβλιοθήκης μας στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, από 

τις αρχές του 2012 υποβάλουμε ηλεκτρονικά τα εξής στοιχεία: 

Κάθε μήνα: 

1) Π11 (Πίνακας Ανάληψης Υποχρεώσεων Προϋπολογισμού) 

2) Μητρώο Δεσμεύσεων ΝΠΔΔ 

3) Μηνιαίο Δελτίο ΝΠΔΔ 

4) Βοηθητικό έντυπο Τακτικού Προϋπολογισμού ανεξόφλητων υποχρεώσεων ΝΠ 

5) Βοηθητικό έντυπο ΠΔΕ ανεξόφλητων υποχρεώσεων ΝΠ 

6) Συγκεντρωτική Μηνιαία Κατάσταση αριθμού υπαλλήλων & δαπανών μισθοδοσίας 

7) Μηνιαία Έκθεση εξέλιξης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης 

Κάθε τρίμηνο: 

 1) Τριμηνιαία Έκθεση τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Δεσμεύσεων 

2) Τρίμηνο Ερωτηματολόγιο στη Στατιστική Αρχή 

Κάθε έτος: 

1) Ετήσιο Δελτίο ΝΠΔΔ 

2) Ετήσιο Ερωτηματολόγιο στη Στατιστική Αρχή 
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Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ: 

- Από τις 01/01/2012 έως και σήμερα έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία μας, λόγω 

συνταξιοδότησης, δύο (2) υπάλληλοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του 

εναπομείναντος  προσωπικού. Ιδιαιτέρως σημαντική ήταν η αποχώρηση της συντηρήτριας 

της Υπηρεσίας μας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον η απαιτούμενη φροντίδα των 

παλαιοτύπων μας. 

- Από το Φεβρουάριο ενταχθήκαμε στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ). 

-Διεκπεραίωση πληθώρας εγγράφων που αφορούσαν σε διοικητικά, οικονομικά κλπ. θέματα. 

-Αναρτήσεις στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια  

-Πραγματοποιήθηκαν 21 Εφορευτικά Συμβούλια, σύμφωνα με το αρθρ. 6, §3, του Ν. 

3149/2003. 

 

Γ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΑ: 

-Εισήχθησαν στο Βιβλίο Εισαγωγής της Βιβλιοθήκης μας 1.178 τεκμήρια, προερχόμενα 

κυρίως από δωρεές αφού το ύψος της επιχορήγησής μας βαίνει εις βάρος της αγοράς 

βιβλίων. 

-Καταλογογραφήθηκαν στο βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα ABEKT 6.544 εγγραφές. 

-Οι δανεισμοί βιβλίων κατά το 2012 ανήλθαν στους 40.100 ( 35.976 το 2011). 

-Αριθμός νέων μελών κατά το 2012 1.964 χρήστες. 

-Αποδοχή δωρεών (βιβλίων και χειρογράφων). 

-Αναδρομική καταλογογράφηση παλαιοτύπων Συλλογής Λάμπρου, Οικονόμου, Βοΐλα. 

-Ολοκλήρωση του Έργου της Ψηφιοποίησης του υλικού μας: έλεγχος περιεχομένου σε 

1.916.649 σελίδες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 4.271 βιβλία, 255 περιοδικά δημοσιεύματα 

και 2 χάρτες. 

-Εισαγωγή  και διόρθωση μεταδεδομένων των ανωτέρω  ψηφιοποιημένων τεκμηρίων. 

-Ετήσια τακτοποίηση του υλικού της Βιβλιοθήκης κατά το μήνα Αύγουστο. 

 

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ: 

1. Υποστηρίζουμε την εκπαιδευτική πράξη σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα, με τη χρήση νέων 

τεχνολογιών,  για μαθητές Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης. 

Α΄βάθμια 

Η συμμετοχή των μαθητών της Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζει αξιοσημείωτη αύξηση, 

σχεδόν διπλάσια από το προηγούμενο έτος. Το 2012 σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από 
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τη Βιβλιοθήκη μας τέσσερα εκπαιδευτικά προγράμματα, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, τα 

οποία παρακολούθησαν συνολικά 3.463 μαθητές των σχολείων των Ιωαννίνων, αλλά και της 

ευρύτερης Περιφέρειας Ηπείρου. 

1. «Η κυρία καμηλοπάρδαλη είναι σοφή» (μαθητές της Α΄& Β΄ Δημοτικού) (βασισμένο 

στο βιβλίο «Η κυρία Καμηλοπάρδαλη ήταν σοφή!» των Π. Βασιλάκη & Β. Ηλιόπουλου, εικ. 

Λ. Καλογερή, εκδ. Πατάκη). Τα παιδιά, με την ειδικά σχεδιασμένη ψηφιακή προβολή, 

καλούνται να αποκαλύψουν το μυστικό της κυρίας καμηλοπάρδαλης, που δεν είναι άλλο 

παρά η αγάπη για το βιβλίο και το διάβασμα. Την αφήγηση ακολουθεί βιωματική 

δραστηριότητα. 

2. «Οι μικροί βιβλιοθηκονόμοι» (μαθητές Δ’ Δημοτικού αλλά και διαμορφωμένη 

αναλόγως της βαθμίδας εκπαίδευσης). Στοχεύει στη γνωριμία των μαθητών με τους χώρους, 

τους τρόπους οργάνωσης μιας σύγχρονης  βιβλιοθήκης, τις υπηρεσίες που προσφέρει και 

τους τρόπους αναζήτησης και εντοπισμού πληροφοριών στο έντυπο και ηλεκτρονικό της 

υλικό. Τι είναι βιβλιοθήκη, τι είναι και με τι ασχολείται ο βιβλιοθηκονόμος, τι είναι η βάση 

δεδομένων, πως τοποθετούνται τα βιβλία στα ράφια, πως βρίσκουμε το βιβλίο που μας 

ενδιαφέρει; Στη συνέχεια οι μαθητές αναλαμβάνουν δράση οι ίδιοι σαν μικροί 

βιβλιοθηκονόμοι. 

3. « μια μέρα στο εργαστήριο συντήρησης» (μαθητές Γ΄ Δημοτικού-Λυκείου) Επίσκεψη 

στο εργαστήριο συντήρησης και βιβλιοδεσίας της Βιβλιοθήκης μας,, ενημέρωση και 

εξοικείωση των μαθητών με τα υλικά συντήρησης, τον τρόπο χρήσης τους, τις τεχνικές 

βιβλιοδεσίας και τις διαφορές ανάμεσα στη στάχωση και στον σημερινό τρόπο έκδοσης ενός 

βιβλίου (ανάλυση αναλόγως της βαθμίδας εκπαίδευσης). 

4. «Γνωριμία με τους 12 θεούς του Ολύμπου» (μυθολογία για μικρά παιδιά). 

Με ψηφιακή εφαρμογή παρουσιάζονται οι 12 Ολύμπιοι Θεοί σε απλοποιημένη μορφή, με 

τις βασικότερες πληροφορίες για κάθε θεό και τα σύμβολά τους. Εξηγούμε στα παιδιά πως 

από τα σύμβολα αναγνωρίζουμε τις αναπαραστάσεις τους στις διάφορες μορφές της τέχνης. 

Στη συνέχεια οι μαθητές λαμβάνουν μέρος σε ένα παιχνίδι γνώσης. 

 

Β΄βάθμια 

Ενεργή συμμετοχή στα Ερευνητικά Προγράμματα (Projects) των Λυκείων της πόλης των 

Ιωαννίνων και της περιφέρειας: επισκέψεις των μαθητών των Λυκείων σε ομάδες, ενημέρωση, 

βιβλιογραφική ανάλυση και αναζήτηση βιβλιογραφίας και πηγών στη βιβλιοθήκη μας 

σχετική με τα ποικίλα θέματα που-κατά ομάδες-αναλαμβάνουν οι μαθητές. 
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Γ’ βάθμια 

-Αρωγοί στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ των 

Ιωαννίνων, φοιτητών Προγράμματος ERASMUS, αλλά και φοιτητών οι οποίοι αναζητούν 

βιβλιογραφία και πηγές από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

-Προσφορά Πρακτικής Άσκησης, βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοσίων 

Βιβλιοθηκών (§5.3, ΦΕΚ 1173/20-08-2003): δεκαπέντε (15) φοιτητές  

Κατά την περίοδο Μάιος 2012 έως και Νοέμβριος 2012 στη Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική 

Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων πραγματοποίησαν την Πρακτική του Άσκηση δέκα πέντε 

(15) φοιτητές, σε δύο περιόδους (Μάιος-Αύγουστος & Οκτώβριος-Νοέμβριος). 

Συγκεκριμένα::  

Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας, Ιονίου Πανεπιστημίου: τέσσερις (4) φοιτητές   

Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου: ένας (1) φοιτητής 

Τμήμα Ιστορικό και Αρχαιολογικό της Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: 

οκτώ (8) φοιτητές 

Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: δύο (2) 

φοιτητές. 

-Προσφορά Εθελοντικής Εργασίας, βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοσίων 

Βιβλιοθηκών (§5.3, ΦΕΚ 1173/20-08-2003): οκτώ (8)  φοιτητές 

Λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου αριθμού επισκέψεων μαθητών σχολείων για την 

παρακολούθηση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων και επειδή δεν εγκρίθηκαν 

αποσπάσεις εκπαιδευτικών στη βιβλιοθήκη μας  για το τρέχον σχολικό έτος η προσφορά 

εθελοντικής εργασίας από φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για την υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων, υπήρξε απαραίτητη. Οι εθελοντές φοιτητές, 

προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί προέρχονται από: 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Ιωαννίνων: έξι (6) φοιτητές 

Το Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας, Ιονίου Πανεπιστημίου: ένας (1) φοιτητής 

Το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, της Σχολής Διοίκησης και 

Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας: ένας (1) φοιτητής 

 

2. Άλλες Εκπαιδευτικές Δράσεις-Εκδηλώσεις: 

- «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια ιστορία που την ήξερε όλος ο κόσμος». 

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου (2 Απριλίου 2012)  

Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, στα πλαίσια του 

εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου, υποδέχθηκε το 1ο Νηπιαγωγείο 
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Περάματος Ιωαννίνων, για να γιορτάσουν μαζί με τους μαθητές. Εκτός από το μήνυμα της 

ημέρας τα παιδιά παρακολούθησαν την αφήγηση της ιστορίας του «Βιβλιοπόντικα» και 

συμμετείχαν σε δρώμενα, με σκοπό να αντιληφθούν βιωματικά ότι ο θησαυρός είναι τα 

βιβλία. 

-«Κινητή Έκθεση για τον ποιητή Νικηφόρο Βρεττάκο», 09-5-2012 έως και 18-05-2012 

Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, φιλοξένησε την Έκθεση, η 

οποία συνοδευόταν από σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, συμμετέχοντας στις επετειακές 

εκδηλώσεις  για το «έτος Νικηφόρου Βρεττάκου» , που διοργάνωσε το Υπουργείο 

Πολιτισμού, ανακηρύσσοντας το 2012 ως «Έτος Νικηφόρου Βρεττάκου» με αφορμή τη 

συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του ποιητή ( Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ και 

Αρχείο «Νικηφόρου Βρεττάκου», Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης ).  

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα ««μια μυγδαλιά και δίπλα της …» , που αποσκοπούσε στη γνωριμία των 

μαθητών Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης με την ποίηση του Ν. Βρεττάκου.  

-ΕΙΡΕΣΙΩΝΗ: το στολισμένο δέντρο των αρχαίων Ελλήνων. Χριστουγεννιάτικη 

εκδήλωση ( 19-12-2012). 

Μικροί και μεγάλοι στολίσαμε μαζί το δέντρο των αρχαίων Ελλήνων με υλικά και 

κατασκευές αναβιώνοντας το αρχαίο έθιμο. Προηγήθηκε η παρουσίαση του αρχαίου εθίμου 

και επιστημονική ενημέρωση των συμμετεχόντων, με τη χρήση νέων τεχνολογιών.  

 

ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ: 

-Συντήρηση και βιβλιοδέτηση (βυζαντινή στάχωση) των παλαιοτύπων των Συλλογών της 

Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης (έως τον Αύγουστο 2012 οπότε και αποχώρησε από την ενεργό 

υπηρεσία η Συντηρήτρια της Βιβλιοθήκης μας). 

-Εξυπηρέτηση ερευνητών και μελετητών από την ημεδαπή και αλλοδαπή στην αναζήτηση 

τεκμηρίων και βιβλιογραφίας από τα παλαιότυπα των Συλλογών μας. 

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: 

-Σύνταξη και κατάθεση αναλυτικής πρότασης στο Υπουργείο Παιδείας & 

Θρησκευμάτων (21-09-2012) για την αξιοποίηση του ψηφιοποιημένου υλικού της 

Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης στη Β΄ βάθμια εκπαίδευση. Προτείνονται μία (1) γενική 

εφαρμογή, όπου οι μαθητές θα εμπλέκονται σε διαδικασίες αναζήτησης και ανακάλυψης 

νέων πληροφοριών και γνώσεων στον Κατάλογο Δημοσίων Βιβλιοθηκών και δύο (2) τοπικού 

χαρακτήρα: η μία αφορά στην αξιοποίηση της πλούσιας Ηπειρωτικής Βιβλιογραφίας  που 
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βρίσκεται στις Συλλογές της Ζωσιμαίας Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων και η άλλη στην 

αξιοποίηση του ψηφιοποιημένου υλικού από το εν Βενετία τυπογραφείο του Γιαννιώτη 

τυπογράφου του 17ου αι. Νικολάου Γλυκύ που βρίσκεται στις Συλλογές της Βιβλιοθήκης 

μας.   

-Συμμετοχή στη Διευρωπαϊκή έρευνα για τη μέτρηση των αντιλήψεων των χρηστών 

σχετικά με τα οφέλη από τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στις Βιβλιοθήκες 

κοινού, που διεξάγεται σε 17 χώρες τις Ευρώπης, χρηματοδοτείται από το Ιδρυμα Bill & 

Melinda Gates και υποστηρίζεται από το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, Γεν. Αρχείων του 

Κράτους & Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠΑΙΘΠΑ. 

-Υπογραφή Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ και της 

Βιβλιοθήκης μας με αντικείμενο την «Δωρεάν εγκατάσταση, εκπαίδευση και παροχή 

υπηρεσιών υποστήριξης του ΑΒΕΚΤ 5.6» (02-04-2012). 

-Εταίρος του Τμήματος Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

της Κύπρου, στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος Leonardo da Vinci-

Κινητικότητα και σύμφωνα με το §5.3, ΦΕΚ 1173/20-08-2003. 

-Δημιουργία νέου ισοτόπου μέσω του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου 

(www.zosimaialib.sch.gr).  

-Προβολή της Βιβλιοθήκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για πρώτη φορά. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: 

-Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Τμήμα Χειρογράφων 

-Βιβλιολογικό Εργαστήρι «Φίλιππος Ηλιού» 

-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

-Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 

-Ίδρυμα Ιωσήφ & Εσθήρ Γκανή, Ιωάννινα 

-Δήμος Ιωαννιτών 

-Άριστη συνεργασία με τις περισσότερες Δημόσιες Βιβλιοθήκες της χώρας. 

  

 

 

 

  

 

http://www.zosimaialib.sch.gr/

