
 

 

 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ  

ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΕΤΟΣ 2013 

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: 

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2013 της Ζωσιμαίας Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκης; 

Ιωαννίνων εγκρίθηκε με την Φ.1/Α/147/13666/ΙΒ/31-01-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Υποβλήθησαν δύο (2) Τροποποιήσεις:: 

 1η Τροποποίηση στις 14-03-2013, προκειμένου να συνυπολογιστεί το πραγματικό 

Ταμειακό Υπόλοιπο της 31-12-2012, ύψους 92,48 €, καθώς και η επιχορήγηση ύψους 

1.700,00 € που αφορά στο 10% του ποσοστού διάθεσης για τη Βιβλιοθήκη μας, των 

πιστώσεων του ΚΑΕ 2441 «Επιχορήγηση σε Βιβλιοθήκες» του ε.φ. 19-120 «Βιβλιοθήκες & 

Ιστορικά Αρχεία» του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, για το προηγούμενο 

οικονομικό έτος 2012.  Το ποσό των 1.700,00 € κατατέθηκε στο λογαριασμό της 

Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης, ο οποίος τηρείται στην Εθνική Τράπεζα, στις 04-01-2013.  

2η Τροποποίηση στις 01-10-2013, ούτως ώστε να συμπεριλάβει στο σώμα του, αφενός 

την ανακατανομή των πιστώσεων ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ), σε ότι αφορά τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό, και αφετέρου τις νέες εγκεκριμένες πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων, σύμφωνα με την Απόφαση 128807/ΣΤ1/13-9-2013 «Έγκριση Δαπανών Έργων 

1997ΣΕ044000000, 1998ΣΕ04400001 και 2000ΣΕ04400000», ύψους 4.000,00 € για το Έργο 

1997ΣΕ04400000 «Προμήθεια, Διαμόρφωση, Εξοπλισμός, Επισκευή, Συντήρηση 

Βιβλιοαυτοκινήτων», 15.000,00 € για το Έργο 1998ΣΕ04400001 «Επισκευές – Επεκτάσεις – 

Αναμορφώσεις κ.λ.π. καθώς και νέες κατασκευές Κτιρίων Δημοσίων Βιβλιοθηκών» και 37.000,00 

€ για το Έργο 2000ΣΕ04400000 «Αγορά, Συντήρηση, Επεξεργασία (καταγραφή, ταξινόμηση, 

βιβλιοδεσία, καταλογογράφηση) παλαιών & νέων βιβλίων…» 

Θα πρέπει να επισημάνουμε  ότι: 

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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- 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 πληρώνει λογαριασμούς ύδρευσης 

 

Ο Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2014, συνολικού ύψους 26.200,00€, συντάχθηκε 

στις 18 Νοεμβρίου 2013 και απεστάλη προς έγκριση στο ΥΠΑΙΘ στις 19 Νοεμβρίου 2013, 

με το με αριθμ. πρωτ. 389/19-11-2013 έγγραφό μας. Η επιχορήγηση μας, για το οικ. Έτος 

2014, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, περιορίζεται κατά 25% της περσινής 

χρονιάς, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 124004/ΙΒ/6-9-2013 Απόφαση της  Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, και υπολογίζεται σε έντεκα χιλιάδες διακόσια πενήντα  

ευρώ (15.000*75%=11.250,00 €).  

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

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

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 
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Κάθε έτος: 

1) Ετήσιο Δελτίο ΝΠΔΔ 

2) Ετήσιο Ερωτηματολόγιο στη Στατιστική Αρχή 

 

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ: 

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

-Ένταξη στην εφαρμογή μισθοδοσίας ΙΤΥΕ Διόφαντος (Ιανουάριος 2013). 

-Αναρτήσεις στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια.  

-Αναρτήσεις στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ( για δαπάνες άνω των 1000, 00€ ). 

- Ένταξη στην ψηφιακή εφαρμογή ATLAS «Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της 

Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ», ως Φορέας Υποδοχής (Μάρτιος 2013). 

- Υποβολή Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (20/12/2013) 

-Πραγματοποιήθηκαν 14 Εφορευτικά Συμβούλια, σύμφωνα με το αρθρ. 6, §3, του Ν. 

3149/2003. 

 

Γ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΑ: 

-Εισήχθησαν στο Βιβλίο Εισαγωγής της Βιβλιοθήκης μας 1.580 τεκμήρια, προερχόμενα 

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

βιβλίων. 

-Καταλογογραφήθηκαν στο βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα ABEKT 4.486 εγγραφές. 

-Οι δανεισμοί βιβλίων κατά το 2013 ανήλθαν στους 40.521 ( 40.100 το 2012). 

-Αριθμός νέων μελών κατά το 2013 1.873.  

Ο συνολικός αριθμός των μελών μας ανέρχεται στις 37.493, με συνεχόμενη αυξητική 

τάση. 

-Αποδοχή δωρεών (βιβλίων, χειρογράφων και αντικειμένων τέχνης). 

-Αναδρομική καταλογογράφηση παλαιοτύπων Συλλογής Λάμπρου, Οικονόμου, Βοΐλα και 

Αντωνιάδη. 

- Ψηφιοποίηση τεκμηρίων από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης. 

-Εισαγωγή  και διόρθωση μεταδεδομένων ψηφιοποιημένων τεκμηρίων. 

-Heal Link εγγραφή (Σεπτέμβριος 2013). 

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

 

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ: 
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1. Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης 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 συνεχόμενη 

αξιοσημείωτη αύξηση. Το 2013 σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τη Βιβλιοθήκη μας 

τέσσερα εκπαιδευτικά προγράμματα, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, τα οποία 

παρακολούθησαν προγραμματισμένα συνολικά 5.219 μαθητές ( 3.463 μαθητές το 2012) 

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 και παιχνίδι. 

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, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

3. «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 παραστάσεις τους στις διάφορες μορφές της τέχνης. Στη 

συνέχεια οι μαθητές λαμβάνουν μέρος σε ένα παιχνίδι δράσης και γνώσης. 

4. «Μια φορά κι έναν καιρό… στο Μπιζάνι».  (προσαρμοσμένο αναλόγως της βαθμίδας 

εκπαίδευσης). Επετειακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον εορτασμό των 100 χρόνων από 

την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων.  Η αφήγηση των ιστορικών γεγονότων που 

οδήγησαν στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων και την προσάρτηση της Ηπείρου στην 

ελεύθερη Ελλάδα. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του εθελοντισμού. Η εμπέδωση 

γίνεται μέσω παιχνιδιού.  
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Β΄βάθμια 

Γυμνάσιο 

 «Ανακάλυψε τη Βιβλιοθήκη της πόλης σου» 

Από τα στατιστικά μας στοιχεία σχολικού έτους 2012-13 προέκυψε το αποτέλεσμα ότι οι 

μαθητές των Γυμνασίων απουσιάζουν, είτε ως μεμονωμένοι αναγνώστες-χρήστες, είτε ως 

ομάδες-με τις σχολικές τους τάξεις και τους καθηγητές τους-από τις δραστηριότητες. Για το 

σκοπό αυτό η «Ζωσιμαία» Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκη πραγματοποίησε Εκστρατείας προώθησης με 

τίτλο  «Ανακάλυψε τη Βιβλιοθήκη της πόλης σου» , στους νέους αυτής της ηλικίας. Η 

εκστρατεία περιλάμβανε επιτόπιες και κατόπιν συνεννόησης επισκέψεις στα Γυμνάσια της 

πόλης μας και της ευρύτερη περιοχής, προκειμένου οι μαθητές να ενημερωθούν για τη 

λειτουργία, τις συλλογές, το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης κλπ. της βιβλιοθήκης της 

πόλης τους. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Περιφερειακή Διεύθυνση Α’ 

& Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. 

Λύκειο  

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. 

 

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): εκπαίδευση σε δεκατρείς (13) φοιτητές.  

Κατά την περίοδο Μάρτιος 2013 έως και Δεκέμβριος 2013 στη Ζωσιμαία Δημόσια 

Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων πραγματοποίησαν την Πρακτική του Άσκηση 

δέκα τρεις (13) φοιτητές, σε τρεις περιόδους (Μάρτιος-Απρίλιος, Ιούλιος-Αύγουστος & 

Νοέμβριος-Δεκέμβριος). Συγκεκριμένα::  

Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας, Ιονίου Πανεπιστημίου: μία (1) φοιτήτρια   

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: ένας (1) φοιτητής 

Τμήμα Ιστορικό & Αρχαιολογικό της Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: 

πέντε (5) φοιτήτριες 
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Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: μία (1) 

φοιτήτρια. 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: μία (1) 

φοιτήτρια. 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: δύο (2) φοιτήτριες. 

Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: δύο (2) φοιτήτριες. 

-Προσφορά Εθελοντικής Εργασίας, βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοσίων 

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

Λόγω:  

Α. του ιδιαιτέρως μεγάλου αριθμού επισκέψεων μαθητών σχολείων για την παρακολούθηση 

των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων 

Β. του μεγάλου αριθμού παιδιών που συμμετείχαν στις δράσεις μας 

Γ.  των αυξημένων αναγκών της Βιβλιοθήκης για επιστημονικό προσωπικό για τη διαχείριση 

των Συλλογών της και  

Δ. λόγω της απουσίας αποσπασμένων εκπαιδευτικών, με προσόντα, οι οποίοι θα μπορούσαν 

να συνδράμουν στο έργο της 

η προσφορά εθελοντικής εργασίας από φοιτητές των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Ιονίου, 

υπήρξε απαραίτητη. Οι εθελοντές φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, προέρχονται 

από: 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παν/μίου Ιωαννίνων: τρεις (3) φοιτήτριες. 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: τρεις (3) φοιτήτριες. 

Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας, Ιονίου Πανεπιστημίου: πέντε (5) φοιτήτριες.  

Τμήμα Φιλολογίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας:  τρεις (3) φοιτητές. 

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Παν/μιου Ιωαννίνων: μία (1) φοιτήτρια. 

 

2. Βιβλιοπαρουσιάσεις- Δράσεις-Εκδηλώσεις: 

  Έκθεση σχολικών και εξωσχολικών εκπαιδευτικών περιοδικών, 

από τη συλλογή του εκπαιδευτικού και συγγραφέα κ. Στέφανου 

Κωλέττα (26-01 έως 15-02-2013). 

 Έκθεση στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων απελευθέρωσης 

των Ιωαννίνων και της γιορτής των Τριών Ιεραρχών. 
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«Εμπρός δια της λόγχης. Η μεγάλη εξόρμηση 1912-13». 

Βιβλιοπαρουσίαση του ιστορικού μυθιστορήματος του Φ. 

Σαραντόπουλου. (9 Μαρτίου 2013). Στα πλαίσια του 

εορτασμού των 100 χρόνων της απελευθέρωσης της πόλης 

των Ιωαννίνων. 

 

 

-«BIBΛΙΟΧΑΡΑ» σ΄ όλη τη γη!». 

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου (2 Απριλίου 

2013)  

Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, στα 

πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου, τίμησε 

τα 208 χρόνια από τη γέννηση του Andersen με παράλληλες εκδηλώσεις στο χώρο της 

Βιβλιοθήκης, αλλά και στην Ηγουμενίτσα, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα των υπευθύνων 

της «ΦΛΟΓΑΣ» , του Πολιτιστικού & Κοινωνικού Συλλόγου Ηγουμενίτσας «ΡΕΝΑ 

ΚΩΤΣΙΟΥ» και των 150 μαθητών των τεσσάρων δημοτικών σχολείων της.  Αφήγηση 

ιστορίας, αναδιήγηση,  ζωγραφική, κυνήγι κρυμμένης λέξης/θησαυρού κ.α. βοήθησαν τους 

μικρούς μαθητές να καταλάβουν την αξία των βιβλίων και της ανάγνωσης  και να στείλουν το 

δικό τους μήνυμα  στα παιδιά όλου του κόσμου… 

 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, για παιδιά προσχολικής 

& σχολικής ηλικίας ( από Δευτέρα 15 Απριλίου έως και Παρασκευή 

26 Απριλίου 2013).  

 

 «Καλώς ήρθες καλοκαίρι 2013». (Ιούλιος 2013). 

Δημιουργικές καλοκαιρινές δράσεις, Εργαστήρι Ανάγνωσης, 

μικροκατασκευές, με διάφορα υλικά και τεχνικές και ομαδικά 

παραδοσιακά παιχνίδια. 

 

«Εικόνες που μας μαθαίνουν… Γεωπάρκο Βίκου-Αώου» (Ιούλιος 2013). 

Γνωριμία με το Γεωπάρκο της UNESCO που βρίσκεται στην περιοχή 

καθώς και με τη χλωρίδα, πανίδα, και τα πολιτισμικά στοιχεία που εμπεριέχονται. Είναι η 

αφόρμηση για γνωριμία με περιβαλλοντικές οργανώσεις, παγκόσμιες οργανώσεις, κλπ. 

πάντα μέσα από παιχνίδι. 
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 Κινητή Βιβλιοθήκη. Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο και 

Γυμνάσιο Σταυρακίου Ιωαννίνων (04/12/2013). 

 

 

 

 «Αετοί και Λύκοι». Βιβλιοπαρουσίαση του 

μυθιστορήματος του Βαγγέλη Κούτα, σε συνεργασία 

με το βιβλιοπωλείο ΧΑΡΤΕΞ & τις Εκδόσεις 

Μεταίχμιο (17 Δεκεμβρίου 2013). 

 

 

 

 

Χριστουγεννιάτικες δράσεις 2013 (από 02 έως και 23 Δεκεμβρίου 

2013). 

Γνώση και κατασκευές για τους φίλους της Βιβλιοθήκης. 

 

 

ΕΙΡΕΣΙΩΝΗ: το στολισμένο δέντρο των αρχαίων 

Ελλήνων.( 17-12-2013). 

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. 

 

Η μαγεία του Καρυοθραύστη στη Ζωσιμαία 

Βιβλιοθήκη (Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013). Στη 

Βιβλιοθήκη μας ζωντάνεψε το μαγευτικό παραμύθι του 

Καρυοθραύστη. Πρόκειται για μια παράλληλη 

εκδήλωση, σε συνεργασία με τα Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης του Δήμου Ιωαννιτών (ΚΔΑΠ). Το 

πρόγραμμα περιλάμβανε αφήγηση του παραμυθιού, μουσικά παιχνίδια…. Την ίδια ώρα 

στον πεζόδρομο, έξω από τη Βιβλιοθήκη υπήρχαν διάφορες ανοικτές εκδηλώσεις με θέμα 
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τον Καρυοθραύστη και όχι μόνον, από τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του 

παιδιού. 

 

Η Ελατοχώρα των ευχών, στη Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική 

Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων (Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 από 

τις 12:30 έως τις 19:30),  για να στολίσουμε την Ελατοχώρα με τις 

δικές σας ευχές 

 

 

 

ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ: 

-Επιστημονική τεκμηρίωση και περιγραφή τεκμηρίων και χειρογράφων. 

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

τεκμηρίων και βιβλιογραφίας από τα παλαιότυπα των Συλλογών μας. 

-Οριστική παραχώρηση δωρεάς Βιβλιοθήκης & Αρχείου Χρίστου Σούλη. 

- Η’ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΟΣΥΝΗ. ΦΩΤΟΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Αθωνικά Ανάλεκτα αρ. 6 ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ ΕΡΓΑ (Θεολογικά - Ιστορικά - 

Μεταφράσεις). Φωτοαναστατική έκδοση της βιογραφίας και έργων του Ευγένιου Βούλγαρη, 

σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη 

Ιωαννίνων. 

-Συνεργασία με το Πολυτεχνείο Γιλδίζ της Κωνσταντινούπολης για την έρευνα της 

καραμανλίδικης γλώσσας. 

-Συνεργασία με την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία (ΑΕΑ) Βελλάς Ιωαννίνων: 

παρουσίαση εκκλησιαστικών χειρογράφων σε φοιτητές της Ακαδημίας. 

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: 

- Επιστημονική τεκμηρίωση και ταύτιση χαρακτικών Συλλογής Π. Τσιλίκη. Προετοιμασία 

έκθεσης. 

- Πρόταση για συνεργασία από τον Όμιλο «Φιλαναγνωσία & Σχολική Βιβλιοθήκη» του 

Πρότυπου-Πειραματικού Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής 

Σμύρνης. Πρώτος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλαναγνωσίας (29/11/2013-

28/03/2014). 
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 -Συμμετοχή με Έκθεση Παιδικού Βιβλίου στο 3o Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας, με θέμα «Το 

παιδί και η οικογένεια στο σχολείο σήμερα», Ιωάννινα 16-17 Νοεμβρίου 2013. 

-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. 

-Αναμόρφωση και βελτίωση των υποδομών της Βιβλιοθήκης: 

Α. κτηριακά: 

Αλλαγή δαπέδου και τοποθέτηση Linoleum  

Βάψιμο των εσωτερικών χώρων 

Βάψιμο της εξωτερικής όψης του κτηρίου 

Καθαρισμός σκεπής και υδρορροών 

Αλλαγή σωμάτων θέρμανσης 

Αντικατάσταση καμινάδας 

 Β. εξοπλισμός: 

Αγορά Η/Υ για τον εξοπλισμό των γραφείων 

Αγορά tablets για ηλεκτρονικά βιβλία 

Αγορά αναλογίου και μικροφωνικής εγκατάστασης για τις εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης. 

Αγορά επαγγελματικού scanner, για ψηφιοποίηση τεκμηρίων. 

Αγορά οθόνης και προβολέα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Εκτυπώσεις κανονισμών, αφισών, banner κλπ. 

Γ. Βιβλιοαυτοκίνητο: 

Αγορά νέων ελαστικών, μπαταριών απαραίτητων για τη κίνηση του βιβλιοαυτοκινήτου της 

Βιβλιοθήκης. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: 

-Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Τμήμα Χειρογράφων 

-Βιβλιολογικό Εργαστήρι «Φίλιππος Ηλιού» 

-Μουσείο Μπενάκη 

-Γεννάδιος Βιβλιοθήκη 

-Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία 

-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

-ΑΤΕΙ Αθηνών, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας 

-Dumbarton Oaks, Harvard University 

- Central University Library, Iasi Romania 
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-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

- Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

-Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 

-Ίδρυμα Ιωσήφ & Εσθήρ Γκανή, Ιωάννινα 

-Δήμος Ιωαννιτών 

-Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας & Παρέμβασης Ιωαννίνων 

- Κέντρο Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) Ιωαννίνων  

-Άριστη συνεργασία με τις περισσότερες Δημόσιες Βιβλιοθήκες της χώρας. 

  

 

 

 

  

 


