
 

 

 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ  

ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΕΤΟΣ 2014 

 

 

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: 

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο Προϋπολογισμός της Ζωσιμαίας Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων 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. Εκρίθηκε με την με την 35179/Δ12/11-3-2014  Απόφαση 

του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

Η επιχορήγηση μας, στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού για το οικ. Έτος 

2014, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων περιορίστηκε στις έντεκα χιλιάδες 

διακόσια πενήντα  ευρώ ( μετά τον περιορισμό της κατανομής οικ. έτους 2014 στο 75% της 

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

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών15.000*75%=11.250,00 € ).  

  Υπεβλήθησαν τέσσερις (4) Τροποποιήσεις. 

 Στις 08 Δεκεμβρίου 2014 υπεβλήθη ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015. 

Επισημάνουμε  ότι: 

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

απολύτως αναγκαία και προσφέρεται από το εναπομείναν προσωπικό,  

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

είναι δυνατή η συμμετοχή μας σε συναντήσεις, συνέδρια κλπ. 

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 
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-δεν πληρώνει λογαριασμούς ύδρευσης. 

 Ο Προϋπολογισμός της Ζωσιμαίας Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων, οικονομικού 

έτους 2015, υπεβλήθη στο Υ.ΠΑΙ.Θ. στις 08 Δεκεμβρίου 2014. 

 

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Λόγω της 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 

3) Παράρτημα Α2 Στόχοι-Πραγματοποιήσεις 

Κάθε έτος: 

1) Ετήσιο Δελτίο ΝΠΔΔ 

2) Ετήσιο Ερωτηματολόγιο στη Στατιστική Αρχή 

3) Παράρτημα Α2 Στόχοι-Πραγματοποιήσεις 

 

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ: 

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

-Διαχείριση εφαρμογής μισθοδοσίας ΙΤΥΕ Διόφαντος (Ιανουάριος 2013). 

-Αναρτήσεις στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια.  

-Αναρτήσεις στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

-Διαχείριση ψηφιακής εφαρμογής ATLAS «Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της 

Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ», ως Φορέας Υποδοχής. 

- Αξιολόγηση προσωπικού. 
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- Δημιουργία ηλεκτρονικής κίνησης των Λογαριασμών της Ζωσιμαίας Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκης 

Ιωαννίνων και ηλεκτρονική παροχή εντολών προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τη 

διενέργεια εμβασμάτων από τον Λογαριασμό προς τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων που 

τηρούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

- Ένταξη στις Ασφαλείς Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ), ως εποπτευόμενος 

φορέας του ΥΠΑΙΘ. 

- ΣΥΖΕΥΞΙΣ Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης: Εγγραφή και καταχώρηση  

- Απογραφή ακίνητης περιουσίας. 

-Υπογραφή Οριστικού Πρωτοκόλλου Παράδοσης και Παραλαβής ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & 

ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΛΗ, μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών και 

Ζωσιμαίας Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων. 

- Προετοιμασία και διεκπεραίωση νομίμων διαδικασιών για τον δανεισμό τεκμηρίου από τις 

Σπάνιες Συλλογές της Βιβλιοθήκης στο Μουσείο Μπενάκη. 

- Ψηφίσματα και διεκπεραίωση διαδικασιών,  λόγω της κοίμησης του Μακαριστού 

Σεβασμιώτατου Κυρού Θεόκλητου, Προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου της 

Βιβλιοθήκης.  

- Πραγματοποίηση 15 Εφορευτικών Συμβουλίων, σύμφωνα με το αρθρ. 6, §3, του Ν. 

3149/2003. 

 

 

Γ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΑ: 

-Εισήχθησαν στο Βιβλίο Εισαγωγής της Βιβλιοθήκης μας 2.369 τεκμήρια.  

-Καταλογογραφήθηκαν στο βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα ABEKT 3.044 εγγραφές. 

-Οι δανεισμοί βιβλίων κατά το 2014 ανήλθαν στους 37.295. 

-Αριθμός νέων μελών κατά το 2014 1.329.  

Ο συνολικός αριθμός των μελών μας ανέρχεται στις 38.817, με συνεχόμενη αυξητική 

τάση. 

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

-Αναδρομική καταλογογράφηση παλαιοτύπων Συλλογής Λάμπρου, Οικονόμου, Βοΐλα και 

Αντωνιάδη. 

-Καταγραφή Αρχείου Χρίστου Σούλη. 

-Ψηφιοποίηση Αρχείου Χρίστου Σούλη. 

- Ψηφιοποίηση τεκμηρίων από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης. 

-Αποδοχή Δωρεάς 850 τεκμηρίων πρώην Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. 
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-Αποδοχή Δωρεάς Αρχείου Λέανδρου Βρανούση. 

-Εγκατάσταση και διαχείριση αυτοματοποιημένου συστήματος καταγραφής χρηστών και 

παρακολούθησης ορθής χρήσης διαδικτύου Δημοσίου Κέντρου Πληροφόρησης Localhost. 

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

 

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ: 

Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης: 

Α΄ Βάθμια Εκπαίδευση 

Η συμμετοχή των μαθητών της Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζει συνεχόμενη 

αξιοσημείωτη αύξηση.  

Συνολικά το 2014 υλοποιήθηκαν από τη Βιβλιοθήκη μας πέντε (5) εκπαιδευτικά 

προγράμματα, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, τα οποία παρακολούθησαν 

προγραμματισμένα συνολικά 4.175 μαθητές  των σχολείων των Ιωαννίνων, αλλά και της 

ευρύτερης Περιφέρειας Ηπείρου.  

Το 2014 σχεδιάστηκαν δύο (2) νέα εκπαιδευτικά προγράμματα: 

 « Ο Πύργος των παραμυθιών» (για μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας) 

βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Γιολάντας Τσορώνη-Γεωργιάδη αφηγείται την 

πολύχρωμη ιστορία της Φαντασίας, η οποία κατοικεί στον Πύργο της και έχει τη χαρά να 

μοιράζεται αυτά τα παραμύθια με τους κατοίκους της μικρής της πόλης.  Η διαδραστική 

παρουσίαση της ιστορίας ακολουθείται από αναδιήγηση και βιωματική δραστηριότητα. 

Στόχος: η ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας και η προαγωγή της συναισθηματικής νοημοσύνης, 

με την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης.  

«Από τις πινακίδες της Γραμμικής γραφής στα tablets» (για μαθητές Γ’ Δημοτικού κ.εξ.): 

παρουσιάζεται διαδαστικά η ιστορία της γραφής και του βιβλίου, από τις πήλινες πινακίδες 

της Προϊστορίας στις σύγχρονες πινακίδες tablets.  

Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν ευχάριστα στο χρόνο και στους 

τόπους/πολιτισμούς, όπου πρωτοχρησιμοποιήθηκαν  τα είδη και τα υλικά γραφής και να 

έρθουν σε επαφή με τις σύγχρονες πινακίδες tablets που διαθέτει η βιβλιοθήκη μας. 

Ειδική προθήκη με εκμαγεία, τα οποία δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό, αλλά και με 

υλικά γραφής, είδη και εργαλεία βιβλιοδεσίας που διαθέτει η Ιστορική μας Βιβλιοθήκη, 

βοηθούν στη βιωματική προσέγγιση του προγράμματος. 

Παράλληλα, συνεχίστηκε η υλοποίηση και των συνεχιζόμενων εκπαιδευτικών μας 

προγραμμάτων: 
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«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. 

«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. 

«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. 

 

Β΄ Βάθμια Εκπαίδευση 

Γυμνάσιο 

 «Ανακάλυψε τη Βιβλιοθήκη της πόλης σου» 

Ενημέρωση των μαθητών για τη λειτουργία, τις συλλογές, το Δημόσιο Κέντρο 

Πληροφόρησης κλπ. της Βιβλιοθήκης.  

Βοήθεια σε βιβλιοθηκονομικό επίπεδο για τη σύνταξη και εκπόνηση εργασιών  (αναζήτηση 

πηγών, αναζήτηση εγγραφών και τεκμηρίων). 

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. 
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Γ’ Βάθμια Εκπαίδευση  

 

-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 δώδεκα (12) φοιτητών, από 

τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Κατά την περίοδο Μάϊος έως και Νοέμβριος 2014 στη Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική 

Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων πραγματοποίησαν την Πρακτική του Άσκηση δώδεκα (12) 

φοιτητές, σε δύο περιόδους. Συγκεκριμένα:: 

Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας, Ιονίου Πανεπιστημίου: τρεις (3) φοιτήτριες 

Τμήμα Ιστορικό & Αρχαιολογικό της Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: μία 

(1) φοιτήτρια 

Τμήμα Ιστορικό, Ιονίου Πανεπιστημίου: ένας (1) φοιτητής. 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: πέντε (5) 

φοιτητές. 

Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: μία (1) φοιτήτρια. 

Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: μία (1) 

φοιτήτρια. 

 

-Προσφορά Εθελοντικής Εργασίας, βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοσίων 

Βιβλιοθηκών (§5.3, ΦΕΚ 1173/20-08-2003): δώδεκα (12) φοιτητές από το 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιονίου, Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας 

και ΤΕΙ Αθηνών .  

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  

η προσφορά εθελοντικής εργασίας από φοιτητές υπήρξε, για ακόμη μια χρονιά απαραίτητη. 

Οι εθελοντές φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, προέρχονται από: 
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Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης: μία (1) φοιτήτρια. 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: μία (1) φοιτήτρια. 

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

Τμήμα Φιλολογίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:  τρεις (3) 

φοιτητές. 

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Παν/μιου Ιωαννίνων: τέσσερις (4) φοιτητές. 

Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: μία (1) 

φοιτήτρια. 

Τμήμα Συντήρησης Έργων Τέχνης, ΤΕΙ Αθήνας: μία (1) φοιτήτρια. 

 

-Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας:  μία (1)  Βιβλιοθηκονόμος, στο πλαίσιο της πράξης 

«Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε 

επιβλέποντες φορείς», Περιφέρεια Ηπείρου. 

 

Ε. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ- ΔΡΑΣΕΙΣ: 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: 

   «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου» (04 Απριλίου 2014): 

παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιάννη Καλπούζου, σε συνεργασία με το Βιβλιοπωλείο 

Χαρτέξ και τις Εκδόσεις Ψυχογιός. 

 

 «Χωρίς δίχτυ ασφαλείας»  (27 Μαΐου 2014): παρουσίαση του νέου βιβλίου 

της Πένυ Παπαδάκη, σε συνεργασία με το Βιβλιοπωλείο Χαρτέξ και τις Εκδόσεις 

Ψυχογιός.  
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 

  «Παραμυθοραφείο- Παραμύθια στα μέτρα σας» (από 12 

Φεβρουαρίου έως και 04 Ιουνίου 2014 ) 

Λέσχη Μικρών Αναγνωστών, για παιδιά Α΄ έως Γ΄ Δημοτικού (κάθε Τετάρτη 16:30- 18:00 

μ.μ.) 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

  «Γιορτάζουμε τις Απόκριες στη Ζωσιμαία Δημόσια 

Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων» (23-26 Φεβρουαρίου 2014) 

Εορτασμός της Αποκριάς με το έθιμο της Μασκαράτας από την πλούσια λαογραφία της 

Ελλάδας, καθώς και αποκριάτικες παραδόσεις από όλον τον κόσμο. 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

 

  «Παγκόσμια Εβδομάδα Ψηφιακού Βιβλίου 

(19-21 Μαρτίου 2014):  Εργαστήριο παρουσίασης των προσφερόμενων εφαρμογών στον 
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χώρο της Βιβλιοθήκης, από τον κ. Θεόφιλο Χαμάλη, Μεταπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος 

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

 

 

                          

 

                             Εορτασμός της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 

ΒΙΒΛΙΟΥ  «Όταν ο Αίσωπος συνάντησε τον Andersen…» (2 Απριλίου 2014):  

παραμυθοδρώμενα (αφήγηση ιστορίας, αναδιήγηση, ζωγραφική, κυνήγι κρυμμένης 

λέξης/θησαυρού) βοηθούν 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). Τα παιδιά, στο διάστημα από τέλη Μαρτίου έως και τη λήξη του σχολείου 

για τις διακοπές του Πάσχα, είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ευφάνταστες κατασκευές, 

παραδοσιακά παιχνίδια και κατανόηση των ηθών και εθίμων του τόπου μας. Ιδιαίτερο 

αφιέρωμα υπήρξε στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και στο διήγημά του Εξοχική Λαμπρή, 

σε νεοελληνική απόδοση. 

 

ΜΑΪΟΣ 

 «Στεφανάκια για τον Μαη!» (2 Μαϊου 2014) 

 

 

 



 – 10 –   

 

 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 

 «Ήρθε το καλοκαίρι! Πάμε Βιβλιοθήκη…» (Ιούνιος-Ιούλιος 2014). 

Δημιουργικές καλοκαιρινές δράσεις με ποικίλες θεματικές, Εργαστήρι Ανάγνωσης, 

κατασκευές με διάφορα υλικά και τεχνικές και διαδραστικές προβολές. 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

 «Από τα παιδιά… για τα παιδιά» 

Λέσχη ανάγνωσης για παιδιά σχολικής ηλικίας (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2014). 

Επίκεντρο τα παιδιά και τα ενδιαφέροντά τους. Χρησιμοποιώντας την θεωρία της 

εσωτερικής κινητοποίησης, βασιζόμενοι δηλαδή στα ενδιαφέροντα που έχουν τα παιδιά,  

ερευνήσαμε διάφορα θέματα, μέσα από δράσεις, ιστορίες και παραμύθια. Στόχος η 

γνωστική επένδυση, η μάθηση που βασίζεται στην κατανόηση και η δημιουργικότητα στην 

επίδοση. Μέσα από την εσωτερική κινητοποίηση, τα παιδιά επιζητούν να ασχοληθούν με 

αυτό που τους ενδιαφέρει, νιώθουν ευχάριστα και διασκεδάζουν μαθαίνοντας. 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

http://www.agon.gr/news/121/ARTICLE/24806/2014-02-06.html
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  «Χρίστος Ι. Σούλης (Βασιλείου) Ο οραματιστής: urbi et orbi» 

(01-30 Νοεμβρίου 2014) 

Έκθεση Αρχειακού υλικού, με την ευκαιρία της υπογραφής του οριστικού Πρωτοκόλλου 

Παράδοσης της Συλλογής Χρ. Σούλη από το Δήμο Ιωαννιτών στη Ζωσιμαία Δ.Κ.Ι. 

Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων και της συμπλήρωσης 75 χρόνων ανεξάρτητης «Ζωσιμαίας εν 

Ηπείρω Βιβλιοθήκης». 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

  Χριστουγεννιάτικες δράσεις 2014 (από 02 έως και 23 

Δεκεμβρίου 2013). 

Η Ελατοχώρα των ευχών, ο στολισμός της Ειρεσιώνης, γνώση και κατασκευές για τους 

φίλους της Βιβλιοθήκης. Η κεντρική μας εκδήλωση είχε ως θέμα «Διαθρησκευτικά 

Χριστούγεννα και τοπική παράδοση». 

 

    «Οι εκπαιδευτικές δράσεις του Ιδρύματος 

της Βουλής και το πρόγραμμα «Δημοκρατία και Εκπαίδευση» στη  «Ζωσιμαία» 

Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων (Δευτέρα 15-12-2014). 
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Παρουσίαση των νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς των 

Ιωαννίνων και της Ηπείρου, Α. Καζάκος, προϊστάμενος τμήματος εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων του Ιδρύματος της Βουλής. 

 

 

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. 

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

καραμανλίδικης γλώσσας και σύνταξη και έκδοση σχετικού CORPUS. 

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

παρουσίαση εκκλησιαστικών χειρογράφων σε φοιτητές της Ακαδημίας. 

-Συμμετοχή στην ΕΚΘΕΣΗ «Ο Γκρέκο μεταξύ Βενετίας και Ρώμης», σε συνεργασία με 

το ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ, η οποία παρουσιάστηκε αρχικά στο Ιστορικό Μουσείο 

Κρήτης (20 Ιουνίου-25 Οκτωβρίου 2014) και από 20 Νοεμβρίου 2014 στο Μουσείο 

Μπενάκη, όπου θα παραμείνει έως την 1 Μαρτίου 2015, ενόψει του εορτασμού του Έτους 

Greco. 

- DARIAH-GR (Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού  

της Ακαδημίας Αθηνών ): Συμμετοχή στο Μητρώο συλλογών, φορέων της Εθνικής 

Ψηφιακής Υποδομής για την Έρευνα στις Τέχνες και στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. 

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: 

- Επιστημονική τεκμηρίωση και καταγραφή Αρχείου Χρ. Σούλη.  

- Έκδοση τριπτύχου για την Έκθεση  «Χρίστος Ι. Σούλης (Βασιλείου) Ο οραματιστής: 

urbi et orbi». 

- Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ: νέες ψηφιακές συνεργασίες: 

live streaming εκδηλώσεων 

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

Πρότυπου-Πειραματικού Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής 

Σμύρνης. Β΄ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλαναγνωσίας «Το φωτόδεντρο και η 

14η ομορφιά» (18 Οκτωβρίου 2014-1 Απριλίου 2015) 

-Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Mentoring του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
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-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. 

-Creating Site-Specific Dance and Performance Works: συνεργασία. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: 

-Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Τμήμα Χειρογράφων 

-Μουσείο Μπενάκη 

-Γεννάδιος Βιβλιοθήκη 

-Ιστορικό Μουσείο Κρήτης 

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

-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

-Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας 

-Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

-Σύλλογος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής 

-Σύλλογος Αποφοίτων Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων 

-Dumbarton Oaks, Harvard University 

-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

- Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

-Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

-Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

-Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

- Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου  

- Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

-Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 

-Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων 

-Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων  

-Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

-Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου 

-Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 

-Ίδρυμα Ιωσήφ & Εσθήρ Γκανή, Ιωάννινα 

-Δήμος Ιωαννιτών 

-Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας & Παρέμβασης Ιωαννίνων 

- Κέντρο Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) Ιωαννίνων  
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- Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Ιωαννίνων 

-Άριστη συνεργασία με τις περισσότερες Δημόσιες Βιβλιοθήκες της χώρας. 

  

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: 

- Β. Οικονομίδου, «Χρίστος Ι. Σούλης (Βασιλείου) Ο οραματιστής: urbi et orbi». Μία 

Έκθεση στη μνήμη του, Ιωάννινα 2014. 

- Νίκος Κ. Ψημμένος, «Η φιλοσοφία του Φιλίππου Ιωάννου. Ερμηνευτική προσέγγιση», 

«ΔΩΤΙΟΝ», Ιωάννινα 2014.  

 

 

 

  


