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Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 
Στο πλαίσιο του περιορισμού της διασποράς του covid-19 και σύμφωνα με το 

Ειδικό Σχέδιο που σχεδίασε και εφαρμόζει η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική 

Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, συνεχίζεται ο δανεισμός βιβλίων έως την 17η Αυγούστου 2020.  

Από τις 17 έως τις 28 Αυγούστου 2020, σε εφαρμογή του Εσωτερικού Οδηγού 

Λειτουργίας της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής  Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων ( 6/3-3-

2005 θέμα 1ο «Κατάρτιση Εσωτερικού Οδηγού Λειτουργίας της Ζωσιμαίας Δημόσιας 

Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων» Απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου της 

Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων ) και της Απόφασης 

6/10-07-2020 Θέμα 5ο «Λειτουργία για το κοινό της Ζωσιμαίας Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκης 

Ιωαννίνων κατά τον μήνα Αύγουστο» , δεν θα πραγματοποιούνται δανεισμοί λόγω του 

ελαιοχρωματισμού του Κεντρικού Αναγνωστηρίου και άλλων χώρων της Βιβλιοθήκης και 

της τακτοποίησης και καθαρισμού που συνεπάγεται.   

Το διάστημα αναστολής του δανεισμού φέτος είναι μικρότερο από κάθε άλλη χρονιά 

διότι το προσωπικό, το οποίο ήταν παρόν στη Βιβλιοθήκη καθ’ όλη τη διάρκεια του 

περιορισμού του κορωνοϊού, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας, προέβη 

σε έλεγχο για φθορές υλικού και στην τακτοποίηση του στο δανειστικό τμήμα, καθώς και 

στις κλειστές αίθουσες. Επομένως αρκετή εργασία από αυτή που πραγματοποιείται 

ετησίως, κατά τον μήνα Αύγουστο, είχε ήδη ολοκληρωθεί. 

Οι επιστροφές των βιβλίων μπορούν να γίνονται κανονικά, στη θυρίδα επιστροφής 

των βιβλίων (διπλά στην Κεντρική Είσοδο), και οι ανανεώσεις των δανεισμών τηλεφωνικώς 

http://www.infolibraries.gr/ioannina


στα τηλέφωνα Γραμματείας (2651 0 72863 & 2651 0 83446), καθ’ όλη τη διάρκεια που η 

Βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή για το κοινό . 

Οι υπάλληλοι, πλην των εχόντων κανονική άδεια, βρίσκονται στην υπηρεσία και, 

παράλληλα, με τις διοικητικές και οικονομικές εργασίες, πραγματοποιούν τις απαραίτητες 

βιβλιοθηκονομικές εργασίες και βρίσκονται στη διάθεση του κοινού. 

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γραμματείας, στην ιστοσελίδα της 

Ζωσιμαίας και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

                           
                                                                                        Από τη Βιβλιοθήκη 
 

 

                                                                    

 
 

 

 


