
Ετήσια 
αναφορά 

2018 
 

 

  

   
Τηλ. 2651 0 72863 
Φαξ 2651 0 83445 

Μ. Μπότσαρη & Ελ. Βενιζέλου 
454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

www.zosimaialib.sch.gr 
e-mail: zosimaialib@sch.gr 

   
 



 
 Πίνακας περιεχομένων 

   
 

Πίνακας περιεχομένων 
I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  .............................................................................................................................................  

1. Ετήσιος Προϋπολογισμός .................................................................................................................. 1 

2. Στοιχεία Φορέα Γενικής Κυβέρνησης ........................................................................................... 3 

II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ .............................................................................................................................................. 5 

III. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ……………………………...………………………………………………….7 

IV. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ……………………………………………………………….8 

1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση .................................................................................................................... 9 

2. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ............................................................................................................... 13 

3. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση…………………….… …….……………………………………………….……14 

3α.Πρακτική Άσκηση & Εθελοντισμός……..…………….…..……………………………………………..15 

4.  Εκπαίδευση Ενηλίκων………………………..……………….………………………………………………15 

5. Πρόγραμμα Ενηλίκων & Παιδιών Προσφύγων…………..……...………………………………….16 

6. Μαθήματα Ρώσικης Γλώσσας ……………………………………..………………………………………16 

V. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ……………………………………………………………………….17 

VI. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/ΣΠΑΝΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ…………………………………………………………..26 

VII. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ………………………………………………………………………………………………..…………29 

VIII. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ της ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ……………………… ..………………………………………………………..32 

 



Σελ. 01 
  

   

 

Ετήσιος Προϋπολογισμός1 
 

 

Ο Ετήσιος Προϋπολογισμός της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής 

Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων για το οικονομικό έτος 2018, συντάχθηκε στις 19 

Δεκεμβρίου 2017, ως εξής 

 ΕΞΟΔΑ 2018 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2018 ΣΥΝΟΛΑ 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

21.006,00 € 0,00 € 21.006,00 € 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

92.739,64 € 7.260,36 € 100.000,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 113.745,64 € 7.260,36 € 121.006,00 € 

 

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Γεν. 

Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών, Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού & 

Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευομένων Φορέων,  Τμήμα Α΄, με την 

ΔΠΠΔΑΕΦΑ/ 228669/Β/28-12-2017 Απόφαση. 

Υποβλήθηκε μία (1) Τροποποίηση στις 24/10/2018. Οι επιχορηγήσεις 

κατατέθηκαν από την 19η  Απριλίου και την 12η Δεκεμβρίου 2018. 

Οι αποφάσεις χρηματοδότησης για το ΠΔΕ εκδοθήκαν 17-09-2018, 19-10-

2018, 30-10-2018, 08-11-2018 και 14-12-2018. 

                                                      
 

 

1 Στα Πεπραγμένα 2018 καλύπτεται η περίοδος από 01-01-2018 έως 31-12-2018. 
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Επισημαίνεται  ότι: 

- το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης δεν επαρκεί επ’ ουδενί για την 

κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων αναγκών της Ζωσιμαίας  

- οι ανάγκες βελτίωσης, αναβάθμισης και ανακαίνισης της κτηριακής 

υποδομής είναι ανυπέρβλητες και κάθε χρόνο η κατάσταση 

επιδεινώνεται περισσότερο 

-  δεν υπάρχουν πληρωμές για αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας, η 

οποία είναι απολύτως αναγκαία, λόγω των αυξημένων και εκτός 

ωραρίου δραστηριοτήτων 

- οι δαπάνες έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και/ή έχουν μηδενιστεί.  

Επιπλέον, η Ζωσιμαία Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκη δεν βαρύνει τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό  

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

παραχωρημένο ακίνητο με χρήση εσαεί και 

-με δαπάνες ύδρευσης. 
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Στοιχεία Φορέα Γενικής Κυβέρνησης  
Η Ζωσιμαία Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκη, ως Φορέας Γενικής Κυβέρνησης, υποβάλλει 

ηλεκτρονικά τα εξής στοιχεία: 

Κάθε μήνα: 

1) Μητρώο Δεσμεύσεων ΝΠΔΔ 

2) Μηνιαίο Δελτίο ΝΠΔΔ 

3) Συγκεντρωτική Μηνιαία Κατάσταση αριθμού υπαλλήλων & δαπανών 

μισθοδοσίας (ΠΙΝ. 3 & 4) 

4) Μηνιαία Έκθεση εξέλιξης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης 

5) Μηνιαία εκτέλεση Προϋπολογισμού(ΠΙΝ. Εσόδων-Εξόδων ανά ΚΑΕ ) 

Κάθε τρίμηνο:  

1) Τριμηνιαία Έκθεση τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Δεσμεύσεων 

2) Τρίμηνο Ερωτηματολόγιο στη Στατιστική Αρχή 

3) Παράρτημα Α2 Στόχοι-Πραγματοποιήσεις 

Ανά εξάμηνο: 

(e-Inventory) ΜΗΤΡΩΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

http://apps.ktpae.gr/eInventory 

Κάθε έτος: 

1) Ετήσιο Δελτίο ΝΠΔΔ 

2) Ετήσιο Ερωτηματολόγιο στη Στατιστική Αρχή 

3) Παράρτημα Α2 Στόχοι-Πραγματοποιήσεις 

 

 

http://apps.ktpae.gr/eInventory
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Σχετικά με τις προμήθειες/πληρωμές: 

1) Εφαρμογή Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (ΕΣΥΠ) 

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/DimosiaDioikisi/esyp.html2)  

2) Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcente

r/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?

_afrLoop=7706635985348164#%40%3F_afrLoop%3D7706635985348164%

26_adf.ctrl-state%3Dsdy1xs72e_4 

3) Πρόγραμμα Καταχώρησης Τεχνικών Δελτίων Έργων, Νομικών 

Δεσμεύσεων, Αιτημάτων Χρηματοδότησης, Πληρωμών ΠΔΕ (e-pde) 

http://epde.gr/liferay-portal/ Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης. 

    

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/DimosiaDioikisi/esyp.html2
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=7706635985348164#%40%3F_afrLoop%3D7706635985348164%26_adf.ctrl-state%3Dsdy1xs72e_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=7706635985348164#%40%3F_afrLoop%3D7706635985348164%26_adf.ctrl-state%3Dsdy1xs72e_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=7706635985348164#%40%3F_afrLoop%3D7706635985348164%26_adf.ctrl-state%3Dsdy1xs72e_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=7706635985348164#%40%3F_afrLoop%3D7706635985348164%26_adf.ctrl-state%3Dsdy1xs72e_4
http://epde.gr/liferay-portal/
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ΙΙ. Στοιχεία Διοίκησης 
-Διεκπεραίωση πληθώρας εγγράφων που αφορούσαν σε διοικητικά, 

οικονομικά κλπ. θέματα. 

- Πραγματοποίηση οκτώ (8)  Εφορευτικών Συμβουλίων, σύμφωνα με το 

αρθρ. 6, §3, του Ν. 3149/2003.  

- Απογραφή ακίνητης περιουσίας. 

- Έρευνα Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

- Αξιολόγηση προσωπικού. 

-Σύνταξη Οργανογράμματος, Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας & Ειδικά 

Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας 

-Διαχείριση εφαρμογής μισθοδοσίας ΙΤΥΕ Διόφαντος. 

- Ενιαία Αρχή Πληρωμών. 

-Αναρτήσεις στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια.  

-Διαχείριση ψηφιακής εφαρμογής ATLAS «Σύστημα Κεντρικής 

Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ», ως Φορέας 

Υποδοχής. 

- ΕΦΚΑ-Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων. 

-ΕΡΓΑΝΗ- Υποβολή Απασχολούμενων στο Φορέα. 

-Pothen.gr Κατάλογος Υπόχρεων σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης & 

Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων. 

-ΑΑΔΕ Υποβολή ετήσιων Βεβαιώσεων Αποδοχών & Παρακρατούμενου 

Φόρου Προμηθευτών- Συγκεντρωτική Κατάσταση Προμηθευτών & 

Δαπανών-Ετήσια Φορολογική Δήλωση του Φορέα. 
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Συμμετοχή σε Ειδικές Δράσεις 
Ως Ιστορική Βιβλιοθήκη, με πλούσιο σπάνιο υλικό, ιδιαίτερης σπουδαιότητας 

και αξίας, η Ζωσιμαία συμμετείχε στις ετήσιες ασκήσεις ΠΣΕΑ (Περί  

Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης)-Γενικό Επιτελείο Εθνικής 

Άμυνας(ΓΕΕΘΑ)-Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ Περιφέρειας Ηπείρου-

Ασκήσεις ΤΑΜΣ (Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων)«ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 

2018» & «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (Ιανουάριος 2018). 

-Εναρμονισμός με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας από Πλευράς 

Πολιτικής Άμυνας. 
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ΙΙΙ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

► Συνολικός αριθμός τεκμηρίων περί τα 300.000. 

► Εισήχθησαν στο Βιβλίο Εισαγωγής της Βιβλιοθήκης μας 832 νέα 

τεκμήρια.  

►Καταλογογραφήθηκαν στο βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα ABEKT 1.652 

νέες εγγραφές. 

► Συνολικός αριθμός εγγραφών στο βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα ABEKT 

87.347 (η καταλογογράφηση σε εξέλιξη). 

►Οι δανεισμοί βιβλίων κατά το 2018 ανήλθαν στους 32.144. 

►Αριθμός νέων μελών κατά το 2018 1.180.  

►Ο συνολικός αριθμός των μελών μας ανέρχεται στις 43.539.  

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

►Αναδρομική καταλογογράφηση παλαιοτύπων Κλειστών Συλλογών. 

► Ψηφιοποίηση τεκμηρίων από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης. 

►Ετήσια τακτοποίηση του υλικού της Βιβλιοθήκης κατά το μήνα Αύγουστο. 
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IV. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ &    
ΔΡΑΣΕΙΣ                                     

  

 

 Η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη, με την πολυετή πλέον εμπειρία 

της, προσφέρει οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και 

υποστηρίζει τη εκπαιδευτική πράξη σε όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης, από την προ-σχολική ηλικία έως τη Δια βίου 

μάθηση. 

Η προσοχή εστιάζεται ιδιαίτερα στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα για μαθητές προ-σχολικής και σχολικής ηλικίας,  αφού στόχος 

μας είναι η δημιουργία αναγνωστικής κουλτούρας, με σκοπό το κέδρος της 

ανθρώπινης ανάπτυξης μέσω φιλαναγνωστών μαθητών.   

Για την επιλογή των αξόνων των εκπαιδευτικών δράσεων λαμβάνονται 

υπόψη 1ον οι γενικές κατευθύνσεις «Κατανοώντας, Ερευνώντας, 

Επικοινωνώντας, Συμμετέχοντας», στο πλαίσιο της προσπάθειας για 

συγχρονισμό της εκπαίδευσης της χώρας μας με τις τάσεις εκπαίδευσης στις 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες (διδασκαλία βασικών ή οριζοντίων 

ικανοτήτων, μύηση σε βασικούς γραμματισμούς π.χ. ιστορικός, κοινωνικός 

γραμματισμός κλπ., συνοχή μεταξύ διδακτικών/γνωστικών αντικειμένων), 

2ον η παρουσίαση της όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης εικόνας της 

τοπικής κουλτούρας, για την καλύτερη διαπαιδαγώγηση των μαθητών ως 

Έλληνα και Ευρωπαίου πολίτη (κάτι που αποδεδειγμένα αποτελεί ένα 

μεγάλο κενό στη διδασκόμενη ύλη των σχολείων), 3ον η δημιουργία 

αποθέματος γνώσεων για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, 4ον η ευχάριστη, 

διερευνητική, μαθητοκεντρική και διαφοροποιημένη μάθηση και γενικά πώς 

να φτάσουμε από το «Σκυθρωπό Σχολείο» στο «Χαρούμενο».   
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Στη Βιβλιοθήκη άλλωστε υπάρχει το περιθώριο της αυτενέργειας και 

ευελιξίας στον καθορισμό στόχων και πρακτικών, κάτι το οποίο δεν είναι 

τόσο εύκολο σε σχολική τάξη.  

Προκειμένου να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν τα εκπαιδευτικά μας 

προγράμματα ακολουθείται ένα Σχέδιο Δράσης που περιλαμβάνει τον 

σχηματισμό ομάδας συνεργασίας, την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση του 

προσωπικού, τη διερεύνηση των υφιστάμενων αναγκών, τον καθορισμό των 

στόχων του προγράμματος, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του 

προγράμματος και τέλος την συντρέχουσα και τελική αξιολόγηση. 

Τα προγράμματα χρηματοδοτούνται 100% από τον Προϋπολογισμό του 

Φορέα που στηρίζεται αποκλειστικά στην κρατική χρηματοδότηση του 

Υπουργείου Παιδείας. 

Τα προγράμματα είναι θεματικά και ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες στις 

οποίες απευθύνονται. 

1. Α’ ΒΑΘΜΙΑ & Β’ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 

Η συμμετοχή των μαθητών 

της Α΄  και Β’ βάθμιας 

εκπαίδευσης παρουσιάζει 

σταθερή επισκεψιμότητα. Κατά το σχολικό έτος 2017-18 τα προγράμματά 

μας παρακολούθησαν, κατόπιν συνεννόησης, διακόσιες ογδόντα τρεις (283) 

σχολικές τάξεις και συνολικά 6.540 μαθητές  των σχολείων των Ιωαννίνων, 

αλλά και της ευρύτερης Περιφέρειας Ηπείρου.  
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Συνολικά το 2017-2018 σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν αποκλειστικά 

από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Δράσεων & Εκδηλώσεων της 

«Βιβλιοθήκης Γνώσης και Συναισθημάτων» της Ζωσιμαίας  οκτώ (8) 

εκπαιδευτικά προγράμματα, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, 

διαδραστικά και με πολυμορφικά εργαστήρια: 

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (σχ. έτος 2018-19) 

 «Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!... για όλα αυτά που ΖΩ!» (κατάλληλα 

διαμορφωμένο για παιδιά Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου) 

Σ΄ ευχαριστώ,  σ΄ αγαπώ, συγγνώμη… λέξεις απλές και καθημερινές. 

Ζώντας σε μια κοινωνία που οδηγεί όλο και περισσότερο στην αποξένωση 

και στην μοναξιά ξεχνάμε να εκτιμάμε και να αναζητούμε την ουσία στα 

«αγαπημένα» μας. 

Τι μπορεί να διορθώσει τα λάθη μας; Πώς μπορούμε να διώξουμε την 

αδιαφορία και τον εγωισμό; Έχουμε ευκαιρίες επανόρθωσης; 

Με αφορμή το βιβλίο της Κατερίνας Τζαβάρα « Πού να απλώσω τόση 

αγάπη;» (Εκδόσεις Διάπλους, 2012), οι μαθητές έρχονται σε επαφή με ότι 

αγαπούν και εκτιμούν στη ζωή τους. Θετικές σκέψεις, αγαπημένοι και 

αγαπημένα, δημιουργική έκφραση, φαντασία, μιμήσεις και ένα πλυντήριο για 

δυνατά συναισθήματα.   

 «Η ΖΩσιμαία αποκαλύπτεται στα παιδιά» (δράση διαμορφωμένη 

αναλόγως της βαθμίδας εκπαίδευσης από Ε’ Δημοτικού-Α’ Γυμνασίου),  

στοχεύει στη γνωριμία των μαθητών με την ιστορική Ζωσιμαία 

Βιβλιοθήκη που λειτουργεί περίπου δύο αιώνες, τους χώρους και τους 

τρόπους αναζήτησης και εντοπισμού πληροφοριών στο έντυπο και 

ηλεκτρονικό της υλικό, τους τρόπους οργάνωσης μιας σύγχρονης  

βιβλιοθήκης, τις υπηρεσίες που προσφέρει και τους θησαυρούς της 
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πολιτιστικής κληρονομιάς που διαφυλάσσει τόσα χρόνια τώρα σαν μια άλλη 

«κιβωτός γνώσης και πολιτισμού».  

 

Συνεχιζόμενα Προγράμματα & Δράσεις: 

 «ΜΠΟΥΜ! Ένα ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί.» (κατάλληλα 

διαμορφωμένο για παιδιά Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου) 

Θυμός. Ένα συναίσθημα που βιώνουν έντονα τόσο τα μικρά παιδιά όσο 

και τα παιδιά στην προεφηβεία και εφηβεία, αντικατοπτρίζοντας την ένταση 

της ελληνικής κοινωνίας μέσα στον μικρόκοσμο της οικογένειας και του 

σχολείου. 

Τι νιώθουμε όταν θυμώνουμε; Πώς αντιδρούμε; Πώς μπορούμε να 

ξεφύγουμε από τη δίνη αυτού του δυνατού αλλά (αυτό)καταστροφικού 

συναισθήματος; Οι μαθητές, με τη βοήθεια ερεθισμάτων (κείμενα, video 

animation, μουσική, τέχνη) κατάλληλα επιλεγμένων για την ηλικία τους, θα 

έχουν την δυνατότητα να κατανοήσουν, να εκφράσουν και να διαχειριστούν το 

συναίσθημα του θυμού μέσα από δημιουργικές, διαδραστικές ασκήσεις. 

 «Ένας θεός για κάθε δουλειά; η πρώτη μου γνωριμία με την 

αρχαία Ελληνική Μυθολογία» (προσχολική ηλικία & Α’ Δημοτικού). 

Οι μικροί μας μαθητές Προσχολικής ηλικίας και της πρώτης τάξης 

του Δημοτικού, συνδυάζοντας τη μυθολογία και τη φιλαναγνωσία, θα έχουν 

τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να παίξουν με τους 12 θεούς του 

Ολύμπου.  

Αφόρμηση αποτελούν τα βιβλία του Φίλιππου Μανδηλαρά και  των 

Κατερίνας Μουρίκη και Ιωάννας Κυρίτση-Τζιώτη «Οι 12 θεοί του Ολύμπου». 

Με πολλές παιγνιώδεις δραστηριότητες και κατασκευές, θα έρθουν πιο κοντά 

στην πλούσια ελληνική μυθολογία. 
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«Γνωριμία με τους 12 θεούς του Ολύμπου» (δράση διαμορφωμένη 

αναλόγως της βαθμίδας εκπαίδευσης από την Α-Γ Δημοτικού).  

Οι βασικοί Ολύμπιοι Θεοί συστήνονται στους μικρούς μας φίλους. 

Ονόματα, ιδιότητες, παραστάσεις στις διάφορες μορφές της τέχνης και 

σύμβολα τότε και τώρα. Παιχνίδια γνώσης και με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τοπική ιστορία-αρχαιολογία, 

σχετικά με το ιερό της Δωδώνης,  του Δωδωναίου Δία και της Διώνης. 

 

 «Από τις πινακίδες της Γραμμικής γραφής στα tablets» (για μαθητές Γ’ 

Δημοτικού-Α’ Γυμνασίου).  

        Ένα διαχρονικό ταξίδι στην ιστορία της γραφής και του βιβλίου, 

από τις πήλινες πινακίδες της Προϊστορίας στις σύγχρονες πινακίδες 

tablets.  

Η χρονογραμμή της Ιστορίας της Γραφής και του Βιβλίου ταξιδεύει 

ευχάριστα στο χρόνο και στους τόπους/πολιτισμούς, όπου 

πρωτοχρησιμοποιήθηκαν  τα είδη και τα υλικά γραφής. Παράλληλα, και 

με βιωματικό τρόπο, μέσω των αντικειμένων που διαθέτει το 

Εργαστήριο Συντήρησης της Ιστορικής μας Βιβλιοθήκης, ξετυλίγονται οι 

πτυχές από τις απαρχές του βιβλίου (χειρόγραφου και έντυπου). Μια 

μικρή προθήκη-μουσείο, φιλοξενεί σε χρονική σειρά, τα υλικά γραφής 

από την Προϊστορία (σφηνοειδής γραφή) έως τα σύγχρονα tablets. Με 

εκμαγεία αποδίδονται οι πήλινες πινακίδες από τη σφηνοειδή και 

ιερογλυφική γραφή έως τη Γραμμική Α’ (Δίσκος της Φαιστού) και   

Γραμμική Β’ . 

Ένα ενδιαφέρον εργαστήριο, στα πλαίσια του προγράμματος, δίνει στους 

μαθητές την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη γλώσσα των Μυκηναίων και 
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της αποκρυπτογράφησης της Γραμμικής Γραφής Β’ ως μικροί Michael Ventris 

και John Chadwick. 

 

 «Οι μικροί βιβλιοθηκονόμοι» (δράση διαμορφωμένη αναλόγως της 

βαθμίδας εκπαίδευσης από Ε’ Δημοτικού-Α’ Γυμνασίου), η οποία 

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. 

 

 

2. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

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). 
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Λύκειο  

Σε σύνδεση με τη διδακτέα ύλη ενεργή συμμετοχή στα ερευνητικά 

προγράμματα και τις σύνθετες διαθεματικές εργασίες (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.  

 

 

3. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

-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. 

-Απάντηση Ερωτηματολογίων για Πανεπιστημιακές Εργασίες (Προπτυχιακές 

& Μεταπτυχιακές). 

-Παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων & δράσεων σε σπουδαστές 

συναφών Τμημάτων του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Ιωαννίνων. 
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3α. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

-Προσφορά Πρακτικής Άσκησης, βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας 

Δημοσίων Βιβλιοθηκών (§5.3, ΦΕΚ 1173/20-08-2003):  

Εκπαίδευση έντεκα (11) φοιτητών, από το Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων και Ιονίου (Τμήματα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας, 

Ιονίου Πανεπιστημίου, και Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών, Φιλολογίας & Ιστορικό του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων). 

-Προσφορά Εθελοντικής Εργασίας, βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας 

Δημοσίων Βιβλιοθηκών (§5.3, ΦΕΚ 1173/20-08-2003): 

 τρεις (03) φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).  

 

 

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων στις νέες τεχνολογίες, ηλικιακής 

κατηγορίας 60+,  

για την εξάλειψη του αποκλεισμού και την βελτίωση της πρόσβασης 

στη «δια βίου μάθηση», την ενεργό και υγιή γήρανση, τον Το 

πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, στα tablets, στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, στις 

ηλεκτρονικές εφαρμογές για το Δημόσιο κλπ., επικοινωνία εξ 

αποστάσεως (πχ. Skype κ.α), κινητά,    smartphones κλπ. 
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 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Στο πλαίσιο του κοινωνικού χαρακτήρα και των πρωτοβουλιών που έχει 

αναλάβει η Ζωσιμαία σχετικά με τους προσφυγικούς πληθυσμούς που 

βρίσκονται στην Ήπειρο. Ως κοινωνικός χώρος και φορέας αύξησης της 

κοινωνικής συνοχής η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για συναντήσεις ομάδων και 

ατόμων , προσφέρει πρόσβαση σε γνώσεις και πληροφόρηση ως μια 

σύγχρονη βιβλιοθήκη ίσων ευκαιριών, στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι 

πολίτες. Σκοπός η σύζευξη της γνώσης με τις πραγματικές ανάγκες. 

 

 6. и снова вместе: Μαθήματα Ρωσικής γλώσσας- 

Ελληνορωσικός Σύνδεσμος Φιλίας & Συνεργασίας Ηπείρου 

«ΜΑΞΙΜΟΣ ΓΡΑΙΚΟΣ». 

Μαθήματα για την εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας σε επίπεδο 

αρχαρίων, με πιστοποιημένες καθηγήτριες του Ελληνορωσικού Συνδέσμου 

και σύμφωνα με το πρόγραμμα του Ρωσικού Πολιτιστικού και Επιστημονικού 

Κέντρου της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα, για 

ενήλικες και παιδιά.  
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V. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

Virginia Woolf. Αφιέρωμα στη Αγγλίδα μυθιστοριογράφο (25/01/2018). 

 

 

  

«Ποιος είδι πράσιν’ άλογα ψηλά σαν τα ρεβίθια; …» 

Αποκριάτικες δράσεις και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά με θέμα τις 

Απόκριες στα Ιωάννινα των περασμένων χρόνων (29/01-16/02/2018). 

 

 

 

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

 «Μιχαήλ Χρυσοχόος: ο Ζιτσαίος πρωτοπόρος της εθνικής 

χαρτογραφίας.» 

Εγκαίνια Έκθεσης Χαρτών του Μιχαήλ Θ. Χρυσοχόου-Ζιτσαίου, με 

κεντρικό έκθεμα τη συλλογή χαρτών «Πίναξ τῆς Μεσημβρινῆς 

Ήπείρου καί τῆς Θεσσαλίας / Ἐκπονηθείς ὑπό Μιχαήλ Θ. Χρυσοχόου, 

Ζιτσαίου. Ἐν Αθήναις : Ἐκ τοῦ λιθογραφείου Γ. Κόλμαν, 1881», 

Ειδικές  Συλλογές Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης, ( "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2018" 10-

24/02/2018). 
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«Μια φορά κι έναν καιρό στο Μπιζάνι». 105η Επέτειος 

Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ζωσιμαίας αφιερωμένο στην 

Απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων, με ιδιαίτερη έμφαση 

στα εθελοντικά σώματα στο μέτωπο της Ηπείρου και στις 

υπηρεσίες της Ελληνικής Αεροπορίας στη Μάχη του Μπιζανίου 

με τον περίφημο "Τρελοκαμπέρο" και τους ηρωικούς 

αεροπόρους Νοταρά, Αργυρόπουλο και Αδαμίδη (19-28/02/2018). 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

«Όταν ο Φασιανός ζωγραφίζει… Χελιδόνια!» 

Ο πίνακας του Αλέκου Φασιανού υπήρξε η αφόρμηση για γνώση και 

δημιουργία. Τα «ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ» είναι ένα πρωτομαρτιάτικο έθιμο, 

ένα μελωδικό καλωσόρισμα της Άνοιξης με τραγούδια των παιδιών 

που γυρνάνε από σπίτι σε σπίτι κρατώντας στεφάνι λουλουδιών ή ένα 

κλαδί από κισσό & ομοίωμα χελιδονιού, του αγγελιοφόρου αυτού της 

Άνοιξης (01-26/03/2018). 

 

«Η θέση της γυναίκας στο έργο του Χρηστοβασίλη (1855-1937)». 

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2018 

Μια ενδιαφέρουσα αναδρομή στη θέση της γυναίκας στο έργο του 

Χρήστου Χρηστοβασίλη, την εποχή πριν την απελευθέρωση της Ηπείρου 

και λίγο μετά, με επιλεγμένα κείμενα της ηπειρωτικής διανόησης του 

Χρήστου Χρηστοβασίλη, από την Ειδική Συλλογή της Ζωσιμαίας και 

βιωματικές αφηγήσεις (06/03/2018).   
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«Η Xάρτα του Ρήγα στο Καπέσοβο. 220 χρόνια από την έκδοσή 

της  (Βιέννη 1797)».  

Συμμετοχή στην περιοδική Έκθεση, σε συνεργασία με την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, την Πασχάλειο Σχολή Καπεσόβου, το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη,  με αφορμή τον εορτασμό της 

25ης Μαρτίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 10 

ετών από την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων (11/03-

06/05/2018).   

 

Εορτασμός της Ημέρας Γαλλοφωνίας, Marathons de lecture pour la 

Francophonie  

4ος Μαραθώνιος Γαλλόφωνης Ανάγνωσης. Ένα λογοτεχνικό ταξίδι μέσα 

από το μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν «Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 

ημέρες/Le Tour du Monde en 80 jours», με την ευκαιρία του εορτασμού 

των 190 χρόνων από τη γέννηση του Ιουλίου Βερν (17/03/2018). 

 

 

ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΓΡΑΙΚΟΣ 

500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 

Με αφορμή τα πεντακόσια χρόνια παρουσίας του Αγίου Μάξιμου του 

Γραικού στη Ρωσία, διοργανώθηκε εκδήλωση προς τιμήν του, από τη 

Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη των Ιωαννίνων και τον 

Ελληνορωσικό Σύνδεσμο Φιλίας & Συνεργασίας Ηπείρου «ΜΑΞΙΜΟΣ 

ΓΡΑΙΚΟΣ» (20/03/2018). 
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«Παγκόσμια Ημέρα Κουκλοθέατρου» στη Ζωσιμαία 

Μια γιορτή για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη δρώμενα, παραστάσεις 

και μια μεγάλη παρέλαση στο Κέντρο της πόλης, από το θέατρο 

Έκφραση (23-24/03/2018). 

 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ -30 χρόνια Παιδικό 

Βιβλίο στη Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη! 

«Το μικρό είναι μεγάλο μέσα σε ένα βιβλίο», δράσεις προώθησης 

της φιλαναγνωσίας και έκφρασης συναισθημάτων σε ένα 

τριήμερο δράσεων, με  την παρουσία των συγγραφέων Μίλτου 

Γήτα και Σοφίας Γραμμόζη (29/03-03/04/2018)  

 

«Η Βιβλιοθήκη γίνεται μπλε!» ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ Ενημέρωσης και 

Ευαισθητοποίησης για τον  Αυτισμό 

Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών 

Ατόμων στο πλαίσιο φωταγώγησης δημοσίων κτηρίων και μνημείων και 

ενημερωτικές δράσεις παγκοσμίως (02/04/2018). 
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, για παιδιά προσχολικής & σχολικής 

ηλικίας.  

Το έθιμο των κόκκινων αβγών: κατασκευές, παραδοσιακά παιχνίδια, 

κατανόηση των ηθών και εθίμων του τόπου μας μέσα από ιστορίες 

(02/- 16/04/2018).  

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ: Διαβά-Ζω & Αλλά-Ζω  

στη Ζω-σιμαία Βιβλιοθήκη. 

Ένα αφιέρωμα στους William Shakespeare και Miguel Cervantes για να 

τους γνωρίσουν οι μικροί μας φίλοι (23/04/2018). 

 

Παρουσίαση γαλλικών διδακτικών βιβλίων. 

Παρουσίαση των νέων εκπαιδευτικών βιβλίων στους διδάσκοντες την 

γαλλική γλώσσα (28/04/2018) 

 

 

ΜΑΪΟΣ 

«Άρωμα Μαγιού» 

Δράσεις για το καλωσόρισμα του Μαΐου για μαθητές σχολικής ηλικίας 

(30/04-11/05/2018). 
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Το ραντεβού της Άνοιξης 

Ανθοφύτευση από τους κηπουρούς-μαθητές και μαθήτριες του Ειδικού 

Γυμνασίου-Λυκείου Ιωαννίνων (04/05/2018). 

 

Για τη μητέρα: Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας 

Μητρότητα! όλη η αγάπη αρχίζει και τελειώνει εκεί  (Robert Browning) 

(14/05/2018). 

 

Εκδήλωση λήξης τμημάτων Ρωσικής γλώσσας 

Παρουσίαση του έργου του  Ελληνορωσικού Σύνδεσμου και των μαθητών  

με την ολοκλήρωση της φετινής χρονιάς (30/05/2018). 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: «Η Οδύσσεια του Έρικ» 

Θέμα: «Μαζί καταπολεμάμε την πλαστική ρύπανση» παρουσιάζοντας το 

οικολογικό παραμύθι γνώσεων «Η Οδύσσεια του Έρικ» μαζί με τη 

συγγραφέα-εικαστικό Ulli Mirasgetis - Ούλη Μοιρασγέτη (εκδ. ΟΑΣΙΣ) 

Αφήγηση παραμυθιού, βιντεοπροβολές και ένα Εργαστήριο χειροτεχνίας 

όπου η οικολογική αφύπνιση μετατρέπεται σε τέχνη! (05/06/2018). 
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Πετάει Πετάει… η Βιβλιοθήκη! 

Καλοκαιρινές δημιουργικές δράσεις της «Βιβλιοθήκης Γνώσης και 

Συναισθημάτων» της Ζωσιμαίας. Λαϊκοί μύθοι, θρύλοι, παραμύθια, 

ποιήματα και τραγούδια για την εξερεύνηση της αέναης ανάγκης του 

ανθρώπου να κατανοήσει και να επικοινωνήσει με τη φύση και τα 

πλάσματά της, ιδιαίτερα τα πουλιά (18/06-31/07/2018). 

 

Η Κινητή πάει Κατασκήνωση. 

Υποστήριξη του έργου της παιδικής κατασκήνωσης στη Σαγιάδα 

Θεσπρωτίας, σε συνεργασία με την Ι.Μ. Ιωαννίνων (Ιούλιος 2018). 

  

 

Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος-Κέντρο Στήριξης Παιδιού & 

Οικογένειας Ιωαννίνων. 

Παρουσίαση προγραμμάτων της «Βιβλιοθήκης Γνώσης και 

Συναισθημάτων» της Ζωσιμαίας σε φιλοξενούμενα παιδιά του Κέντρου 

(27/06& 25/07/2018). 

 

 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

Ετήσια τακτοποίηση, έλεγχος υλικού, αποκατάσταση και συντήρηση υλικού, 

τεχνικές εργασίες βελτίωσης και αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών και 

του εξοπλισμού, απολύμανση και απεντόμωση Βιβλιοθήκης. 
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Εκδήλωση για τον Μιχαήλ Θ. Χρυσοχόο στη γενέτειρά του. 

Συνδιοργάνωση Δήμου Ζίτσας, Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής 

Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων και Πολιτιστικού Συλλόγου Ζίτσας, με χάρτες από τις 

Ειδικές Συλλογές της Ζωσιμαίας. 

Πινακοθήκη Χαρακτικής «Κώστας Μαλάμος”  (12/08/2018)  

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ2 

 «Μία λίμνη… χίλιοι μύθοι» 

Συμμετοχή στις πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις του 12ου 

Γύρου Λίμνης Ιωαννίνων.  

Μύθοι και θρύλοι συνδεδεμένοι από αιώνες με τη λίμνη Παμβώτιδα-σε 

έναν εικονικό γύρο της μέσω της ανάγνωσης λογοτεχνικών κειμένων, 

δημιουργικών δράσεων και παραδοσιακών παιχνιδιών, με σκοπό τα 

παιδιά να γνωρίσουν την κοινωνία, την ιστορία και τον πολιτισμό της 

πόλης τους (18-09-2018).  

                                                      
 

 

2 Οι εκδηλώσεις της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων, από 
το Σεπτέμβριο 2018 ανεστάλησαν και περιορίστηκαν απολύτως στις ήδη 
προγραμματισμένες, λόγω εντοπισμού σοβαρών τεχνικών θεμάτων στις κτηριακές 
υποδομές. Ως εκ τούτου, για λόγους ασφαλείας και έως την επίλυσή τους, εκδηλώσεις και 
δράσεις της Ζωσιμαίας που κρίνονται απολύτως απαραίτητες θα γίνονται, κατόπιν 
συνεννόησης και μόνον στον ισόγειο χώρο. 
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

 Παιδιά! Ας κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο γι' αυτά. 

Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού 

(20/11/2018). 

 

 «Orange the World: Hear me too». 

Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών-Δράσεις 

ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης (25/11/2018). 

http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-

women 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  

Ρώσικα Χριστούγεννα. 

Από το Παιδικό Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας, του Ελληνορωσικού Συλλόγου       

Ηπείρου «Μάξιμος Γραικός», με ρώσικα έθιμα και τραγούδια (17/12/2018). 

 

  

Ποιος έρχεται στη Ζωσιμαία;  Κεντρική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 

για παιδιά.  

Η ιστορία του Αγίου Βασιλείου, ο Αγ. Βασίλης και η παρουσία 

του σε άλλους πολιτισμούς, με αφορμήσεις υπέροχα σύγχρονα 

αναγνώσματα, πολυαισθητικό εργαστήρι, εκπαιδευτικές και 

δημιουργικές δράσεις για παιδιά, κινησιολογία. 

 Αναβίωση του εθίμου της Ειρεσιώνης (19/12/2018). 

http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women
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VI. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/Σπάνιες 
Συλλογές Αξιοποίηση, Ανάδειξη & 
Διαχείριση  
 

-Μυθιστορία Βαρλαάμ και Ίωάσαφ. Χειρόγραφο. Περγαμηνή. 11ος/12ος 

αι. (1090-1110) 

Ιχνηλάτηση λανθάνοντος χειρογράφου (ΚΩΔΙΚΑ 1) της Ζωσιμαίας 

Βιβλιοθήκης, αλληλογραφία με τις Ecole Pratique des Hautes Etudes, 

Cambridge University Library  και Columbia University, Νέα Υόρκη Αμερική 

καθώς και με ερευνητές της Βυζαντινής Παλαιογραφίας και Ιστορίας. Έρευνα 

και επιστημονική τεκμηρίωση. 

 

- Βυζαντινά και μεταβυζαντινά ευχολόγια: ΚΩΔΙΚΕΣ 18 & 19 

Ζωσιμαίας-Χαρτί 16ος & 17ος αι. Österreichische Akademie der 

Wissenschaften (Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών), Τμήμα 

Μεσαιωνικών Ερευνών-Βιέννη. 

 

 - 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. 

-Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γεν. Δ/νση Σύγχρονου Πολιτισμού, 

Δ/νση Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας, Τμήμα Συνεργιών & Συμμετοχής 

σε Πολυμερείς Συνεργασίες, για την προστασία και προώθηση της 

Πολυμορφίας των Πολιτιστικών Εκφράσεων στην Ελλάδα. 
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-Γενικά Αρχεία του Κράτους/Κεντρική Υπηρεσία: δημιουργία Εθνικού 

Ευρετηρίου Αρχείων. 

 

 -Συμμετοχή στην ΕΚΘΕΣΗ «Η χάρτα του Ρήγα στο Καπέσοβο. 220 

χρόνια από την έκδοσή της (Βιέννη 1797)» σε συνεργασία με την 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, την Πασχάλειο Σχολή Καπεσόβου, το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη,  με αφορμή τον εορτασμό της 

25ης Μαρτίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 10 

ετών από την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων 

(Διάρκεια Έκθεσης υλικού 11/03-06/05/2018).   

 

-Συμμετοχή στην Εθνική Διακλαδική Άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2018»,  

με σκοπό την  εφαρμογή του συστήματος χειρισμού κρίσεων και του Εθνικού 

Συστήματος Συναγερμού, καθώς και η δοκιμή σχεδίων οργάνωσης και 

λειτουργίας υπηρεσιών Πολιτικής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης 

Ανάγκης (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ) (Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) διάρκεια 

Άσκησης 05-12/10/2018). 

-Συμμετοχή στην Εθνική Διακλαδική Άσκηση μεγάλης κλίμακας, άνευ 

στρατευμάτων, “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-2018”,  

με σκοπό την α. ενεργοποίηση του συστήματος χειρισμού κρίσεων, β. 

εξάσκηση του προσωπικού στην εφαρμογή του συστήματος διοίκησης και 

ελέγχου επιχειρήσεων και γ. εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Συναγερμού, 

των Εθνικών Κανόνων Εμπλοκής και του Εθνικού Συστήματος Αναφορών 

(Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) διάρκεια Άσκησης 29/01-

02/02/2018). 

-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: Έρευνα για την 

αρχιτεκτονική τεκμηρίωση του κτηρίου της Ζωσιμαίας (τέμενος Λελυπαρά ή 
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Μεχμέτ Αγά). Αρχείο Ανταλλαξίμων κλπ. Καταγραφή και Αρχειοθέτηση  

(Ιούλιος-Αύγουστος 2018). 

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. 

Έρευνα για την αρχιτεκτονική τεκμηρίωση του κτηρίου της Ζωσιμαίας 

(Δημοτικά Λουτρά). Καταγραφή και Αρχειοθέτηση. 

 

-Επιστημονική τεκμηρίωση και περιγραφή έντυπου υλικού και χειρογράφων. 

-Αναδρομική καταλογογράφηση. 

-Εξυπηρέτηση ερευνητών και μελετητών από την ημεδαπή και αλλοδαπή 

στην αναζήτηση τεκμηρίων και βιβλιογραφίας από τα παλαιότυπα των 

Σπανίων Συλλογών μας. 
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VII. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
-Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Τμήμα Χειρογράφων, Αθήνα. 

-Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα. 

-Γεννάδιος Βιβλιοθήκη, Αθήνα. 

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

Δημοκρατία, Αθήνα. 

- Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Τραπέζης Πειραιώς. 

-Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας, Αθήνα. 

-Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Αθήνα. 

- Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), Αθήνα. 

-ΔΙΑΥΛΟΣ Ζωντανές διαδικτυακές μεταδόσεις 

- Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων Αθήνα. 

-Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλόγων Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη 

Κολίτιδα (European Federation of Crohn's and Colitis' Associations - 

EFCCA)/ Σύλλογος Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα 

Ελλάδας. 

-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

-Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης. 

-Περιφέρεια Ηπείρου 

-Δήμος Ιωαννιτών. 

-Σύλλογος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής, Ιωάννινα. 

-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 
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-Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

-Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

- Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα. 

- Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα.  

-Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, Ιωάννινα. 

-Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων. 

-Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων. 

-Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

-Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ηπείρου, Ιωάννινα. 

- Κέντρο Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) Ιωαννίνων. 

-Αρσάκεια Σχολεία (Δημοτικό, Γυμνάσιο), Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, 

Ιωάννινα. 

-Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ιωαννίνων. 

- Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) 

Ιωαννίνων. 

-ΕΗΜ (Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών) & ΙΜΙΑΧ (ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΡΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ), Ιωάννινα. 

-Ίδρυμα Ιωσήφ & Εσθήρ Γκανή, Ιωάννινα. 

- Ελληνορωσικός Σύνδεσμος Φιλίας & Συνεργασίας Ηπείρου «ΜΑΞΙΜΟΣ 

ΓΡΑΙΚΟΣ». 

-Παιδικά Χωριά SOS-Παράρτημα Ιωαννίνων. 

-Πολιτιστικοί Σύλλογοι νομού Ιωαννίνων. 
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-Άριστη συνεργασία με τις περισσότερες Δημόσιες Βιβλιοθήκες της χώρας. 
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VIII. Προσωπικό Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης 
Μόνιμο προσωπικό: οκτώ (08) 

Βαΐα Οικονομίδου, Ιστορικός-Αρχαιολόγος Ph.D., Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Νικόλαος Ιωάννου, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 

Μπάφα Αικατερίνη, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 

Ευάγγελος Κασιούμης, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 

Γεώργιος Λάιος, ΔΕ Οδηγών 

Μάρκου Φρειδερίκη, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 

Τόλη Μαρία, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (δόκιμη) 

Χαλιαμούρδα Παναγιώτα, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (δόκιμη) 

 

Σύμβαση Αορίστου Χρόνου: ένας (01) 

Σφώρος Χρήστος, ΠΕ Διοικητικού 

 

Αποσπασμένοι: ένας (01) 

Γεωργίου Γεωργία, ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας (2017-2018) 

Νάκα Σωτηρία, ΠΕ 70 Δασκάλων (2018-2019) 
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Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων 

Μ. Μπότσαρη & Ελ. Βενιζέλου 
454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Τηλ. 2651 0 72863 

Φαξ 2651 0 83445 

www.zosimaialib.sch.gr 


