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Ετήσιος Προϋπολογισμός1 
 

 

Ο Ετήσιος Προϋπολογισμός της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής 

Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων για το οικονομικό έτος 2019, συντάχθηκε στις 19 

Δεκεμβρίου 2018, ως εξής 

 ΕΞΟΔΑ 2019 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2019 ΣΥΝΟΛΑ 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

20.585,88 € 420,12 € 21.006,00 € 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

83.300,64 € 1.700,00 € 85.000,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 103.885,88 € 2.120,12 € 106.006,00 € 

 

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/ 8423/Β2/21-01-2019 Απόφαση. 

Υποβλήθηκε μία (1) Τροποποίηση στις 07/11/2019. Οι επιχορηγήσεις 

κατατέθηκαν από την 17η  Απριλίου και την 13η Δεκεμβρίου 2019. 

Οι αποφάσεις χρηματοδότησης για το ΠΔΕ εκδοθήκαν 20-06-2019, 12-07-

2019, 27-09-2019, 30-09-2019, 20-11-2019, 21-11-2019 και 18-12-2019. 

                                                      
 

 

1 Στα Πεπραγμένα 2019 καλύπτεται η περίοδος από 01-01-2019 έως 31-12-2019. 
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Απορροφητικότητα: 

100% Τακτικός Προϋπολογισμός 

 93% Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων2 

Επισημαίνεται  ότι: 

- το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης δε κρίνεται ικανό για την κάλυψη 

των ανελαστικών αναγκών και δράσεων της Ζωσιμαίας  

- οι ανάγκες βελτίωσης, αναβάθμισης και ανακαίνισης της κτηριακής 

υποδομής είναι ανυπέρβλητες και κάθε χρόνο η κατάσταση 

επιδεινώνεται περισσότερο 

- ο αυξανόμενος αριθμός τεκμηρίων, από αγορές και κυρίως δωρεές 

ιδιωτών προς τη Ζωσιμαία, καθιστά επιτακτική την ανάγκη νέου & 

σύγχρονου εξοπλισμού εξοικονόμησης χώρου και ταξινόμησης του 

σπάνιου Αρχειακού Υλικού 

-  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 & 

-δαπάνες ύδρευσης. 

                                                      
 

 

2 Λόγω έλλειψης & καθυστέρησης Τεχνικών Μελετών. 
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Στοιχεία Φορέα Γενικής Κυβέρνησης  
Η Ζωσιμαι α Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθη κη, ως Φορε ας Γενικη ς Κυβε ρνησης, υποβα λλει 

ηλεκτρονικα  τα εξη ς στοιχει α: 

Κα θε μη να: 

1) Μητρω ο Δεσμευ σεων ΝΠΔΔ 

2) Μηνιαι ο Δελτι ο ΝΠΔΔ 

3) Συγκεντρωτικη  Μηνιαι α Κατα σταση αριθμου  υπαλλη λων & δαπανω ν 

μισθοδοσι ας (ΠΙΝ. 3 & 4) 

4) Μηνιαι α Έκθεση εξε λιξης ληξιπρο θεσμων υποχρεω σεων Φορε ων Γενικη ς 

Κυβε ρνησης 

5) Μηνιαι α εκτε λεση Πρου πολογισμου (ΠΙΝ. Εσο δων-Εξο δων ανα  ΚΑΕ ) 

Κα θε τρι μηνο:  

1) Τριμηνιαι α Έκθεση τη ρησης και λειτουργι ας του Μητρω ου Δεσμευ σεων 

2) Τρι μηνο Ερωτηματολο γιο στη Στατιστικη  Αρχη  

3) Παρα ρτημα Α2 Στο χοι-Πραγματοποιη σεις 

4) Πι νακα ΔΕΙΚΤΗ ΚΡΙ κυ ριος Δει κτης Επι δοσης 

Ανα  εξα μηνο: 

(e-Inventory) ΜΗΤΡΩΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

http://apps.ktpae.gr/eInventory 

Κα θε ε τος: 

1) Ετη σιο Δελτι ο ΝΠΔΔ 

2) Ετη σιο Ερωτηματολο γιο στη Στατιστικη  Αρχη  

3) Παρα ρτημα Α2 Στο χοι-Πραγματοποιη σεις 

http://apps.ktpae.gr/eInventory
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Σχετικα  με τις προμη θειες/πληρωμε ς: 

1) Εφαρμογη  Ενιαι ου Συστη ματος Πληρωμω ν (ΕΣΥΠ) 

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

2) Εθνικο  Συ στημα Ηλεκτρονικω ν Δημοσι ων Συμβα σεων 

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

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

rLoop=7706635985348164#%40%3F_afrLoop%3D7706635985348164%26_a

df.ctrl-state%3Dsdy1xs72e_4 

3) Προ γραμμα Καταχω ρησης Τεχνικω ν Δελτι ων Έργων, Νομικω ν Δεσμευ σεων, 

Αιτημα των Χρηματοδο τησης, Πληρωμω ν ΠΔΕ (e-pde) http://epde.gr/liferay-

portal/ Υπουργει ο Ανα πτυξης & Επενδυ σεων. 

    

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/
http://epde.gr/liferay-portal/
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ΙΙ. Στοιχεία Διοίκησης 
-Διεκπεραίωση πληθώρας εγγράφων που αφορούσαν σε διοικητικά, 

οικονομικά κλπ. θέματα. 

- Πραγματοποίηση δέκα (10)  Εφορευτικών Συμβουλίων, σύμφωνα με το αρθρ. 

6, §3, του Ν. 3149/2003.  

- Απογραφή ακίνητης περιουσίας. 

- Έρευνα Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

- Αξιολόγηση προσωπικού http://apografi.gov.gr/evaluation.html  

-Σύνταξη-Υποβολή Οργανογράμματος, Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας & 

Ειδικά Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας http://www.apografi.gov.gr/ 

- Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης-Ζωσιμαία Δημόσια 

Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων  

-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. 

http://www.apografi.gov.gr/
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-ΑΑΔΕ Υποβολή ετήσιων Βεβαιώσεων Αποδοχών & Παρακρατούμενου Φόρου 

Προμηθευτών- Συγκεντρωτική Κατάσταση Προμηθευτών & Δαπανών-Ετήσια 

Φορολογική Δήλωση του Φορέα. 

 

ΑΛΛΑ: 

- Τοπογραφική και Αρχιτεκτονική Αποτύπωση του ακινήτου της Ζωσιμαίας, 

για έκδοση οικοδομικής άδειας και εγγραφή στο Κτηματολόγιο. 

- Πιστοποιητικό Ελέγχου Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 (μελέτη, 

κατασκευή, επιθεώρηση & συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων). 

- Εγκατάσταση νέων συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας του κτηρίου. 

- Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας-παροχή σχεδίων και στοιχείων 

για Μελέτη Πυρασφάλειας. 
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III. 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 

«ΤΑΑΣ /ΤΑΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ/ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-19». 

-Σύνταξη-αναθεώρηση και εναρμονισμός με τον Κανονισμό Εσωτερικής 

Λειτουργίας από Πλευράς Πολιτικής Άμυνας. 
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ΙV. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ3 
 

 

 

► Κατάλογος & Λειτουργίες της Βιβλιοθήκης-μετάπτωση & μετεξέλιξη στο 

σύγχρονο σύστημα οργάνωσης & διάθεσης περιεχομένου, openABEKT στην 

Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης 

Ανοικτών Δεδομένων & Ψηφιακού Περιεχομένου του Εθνικού Κέντρου 

Τεκμηρίωσης, της Επιστημονικής δηλαδή, Υποδομής Εθνικής Χρήσης, του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για ένα βελτιωμένο μοντέλο, 

όπου οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμες διαδικτυακά & απομακρυσμένα 

(Software As A Service (SaaS)), ένα μοντέλο παροχής λογισμικού με το οποίο, 

λογισμικό & δεδομένα φιλοξενούνται στο «νέφος», το γνωστό πλέον 

περιβάλλον cloud  

( https://www.openabekt.gr/ ). 

► Συνολικός αριθμός τεκμηρίων περί τα 302.000. 

► Εισήχθησαν στο Βιβλίο Εισαγωγής της Βιβλιοθήκης μας 1.694 νέα 

τεκμήρια.  

►Καταλογογραφήθηκαν στο βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα 1.727 νέες 

εγγραφές. 

                                                      
 

 

3 Ορισμένα στοιχεία παρουσιάζουν μικρή πτώση λόγω της έλλειψης δεδομένων κατά την 
περίοδο μετάπτωσης της βάσης από το ΑΒΕΚΤ 5.6 στο openABEKT. 
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► Συνολικός αριθμός εγγραφών στο βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα ABEKT 

89.094/ 126.797 αντίτυπα (η καταλογογράφηση σε εξέλιξη). 

►Οι δανεισμοί βιβλίων κατά το 2019 ανήλθαν στους 30.718. 

►Αριθμός νέων μελών κατά το 2019 756.  

►Ο συνολικός αριθμός των μελών μας ανέρχεται στις 44.295.  

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

►Αναδρομική καταλογογράφηση παλαιοτύπων Κλειστών Συλλογών. 

►Αναδρομική αρχειοθέτηση και καταγραφή Αρχειακού Υλικού Κλειστών 

Συλλογών. 

► Ψηφιοποίηση τεκμηρίων και Αρχειακών Συλλογών της Βιβλιοθήκης. 

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

  

 

  

 

 

 Η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη, συνεχίζει την προσφορά της στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, προσφέρει οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και 

υποστηρίζει τη εκπαιδευτική πράξη σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από την 

προ-σχολική ηλικία έως τη Δια βίου μάθηση. 

 Με στόχο τη δημιουργία αναγνωστικής κουλτούρας και σκοπό το 

κέδρος της ανθρώπινης ανάπτυξης μέσω φιλαναγνωστών μαθητών, η προσοχή 

εστιάζεται ιδιαίτερα στα εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές προ-

σχολικής και σχολικής ηλικίας.   

 Οι γενικές κατευθύνσεις «Κατανοώντας, Ερευνώντας, Επικοινωνώντας, 

Συμμετέχοντας», η παρουσίαση της όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης 

εικόνας της τοπικής κουλτούρας, για την καλύτερη διαπαιδαγώγηση των 

μαθητών ως Έλληνα και Ευρωπαίου πολίτη, η δημιουργία αποθέματος 

γνώσεων για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η ευχάριστη, διερευνητική, 

μαθητοκεντρική και διαφοροποιημένη μάθηση βοηθά-μέσω των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων- να φτάσουμε από την γκρίζα και 

«αραχνιασμένη» βιβλιοθήκη στη χαρούμενη και φωτεινή.   

 Προκειμένου να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν τα εκπαιδευτικά μας 

προγράμματα ακολουθείται «Σχέδιο Δράσης» που περιλαμβάνει τον 

σχηματισμό ομάδας συνεργασίας, την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση του 
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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 2018-194 τα 

προγράμματά μας παρακολούθησαν, προγραμματισμένα, διακόσιες δέκα έξι 

(216) σχολικές τάξεις και συνολικά 6.179 μαθητές των σχολείων των 

                                                      
 

 

4 Η μικρής κλίμακας διαφορά οφείλεται στην καθυστέρηση ενός μήνα περίπου έναρξης των 
προγραμμάτων, για υπηρεσιακούς λόγους. Η πλειοψηφία των σχολείων εξυπηρετήθηκαν με 
την Κινητή Βιβλιοθήκη-Βιβλιοαυτοκίνητο της Ζωσιμαίας. 
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Ιωαννίνων, της ευρύτερης Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και σχολείων από άλλες 

περιοχές της Ελλάδας.  

 

Συνολικά το 2018-2019 σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν αποκλειστικά 

από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Δράσεων & Εκδηλώσεων της «Βιβλιοθήκης 

Γνώσης και Συναισθημάτων» της Ζωσιμαίας: 

ΝΕο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (σχ. έτος 2019-20) 

Εάν η αγάπη δεν είχε λόγια  

«Η αρπαγή της κότας…» Μία ιστορία χωρίς ΛΟΓΙΑ!!! 

(κατάλληλα διαμορφωμένο για παιδιά Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και 

Γυμνασίου) 

Μπορεί να υπάρξει ιστορία χωρίς λόγια; 

Τα πράγματα είναι πάντα όπως φαίνονται;  

Είμαστε ανοιχτοί στο διαφορετικό και το απρόβλεπτο; 

Μία αλληγορική, πολυεπίπεδη ιστορία για την υπέρβαση των 

στερεοτύπων (χαρακτήρων, σχέσεων, συμπεριφορών), το δικαίωμα της 

επιλογής αλλά και τη δύναμη της αγάπης. 

Με αφορμή το βιβλίο της Béatrice Rodriguez “Η αρπαγή της κότας» 

(Εκδόσεις Ηλίβατον, 2008), ο κάθε μαθητής θα γίνει συγγραφέας. θα κάνει την 

προσωπική του ανάγνωση με οδηγό τη φαντασία του!  
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Συνεχιζόμενα Προγράμματα & Δράσεις: 

 «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 πολιτιστικής κληρονομιάς που διαφυλάσσει 

τόσα χρόνια τώρα σαν μια άλλη «κιβωτός γνώσης και πολιτισμού».  

 

«Ο δικός μας Όλυμπος» (Γ’ Δημοτικού κ.εξ.).  

Οι δώδεκα Ολύμπιοι Θεοί συστήνονται στους μικρούς μας φίλους. 

Ονόματα, ιδιότητες, παραστάσεις στις διάφορες μορφές της τέχνης και τα 

σύμβολά τους τότε και τώρα. Παιχνίδια γνώσης και με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών.  

Απαραίτητη η γνωριμία με τον Δωδωναίο Δία και τη σύζυγό του Διώνη 

που λατρεύονταν στο αρχαιότερο Μαντείο του Ελλαδικού χώρου στη Δωδώνη.   

     

 

 «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.  
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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 της 

αποκρυπτογράφησης της Γραμμικής Γραφής Β’ . 

 

 «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. 
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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). 

 

 

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 μαθητών των Λυκείων της Ελλάδας 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). 
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-Παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων & δράσεων σε σπουδαστές 

συναφών Τμημάτων του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Ιωαννίνων. 

 

 

3α. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

-Προσφορά Πρακτικής Άσκησης, βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας  

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

Εκπαίδευση εννέα (09) φοιτητών/τριών (Τμήματα Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών, ΦΠΨ & Ιστορικό του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων). 

 

 

-Προσφορά Εθελοντικής Εργασίας, βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας 

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

 δύο (02) φοιτητές/τριες από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Το Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,  Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων & Βιβλιοθηκονομίας-Αρχειονομίας-Μουσειολογίας Ιονίου ).  
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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. 

 

5. «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην οργάνωση και διαχείριση των 

Σχολικών Βιβλιοθηκών» 

Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης ΠΕ Ιωαννίνων (ΦΕΚ 

2563/2018, τευχ. Β’, Αριθμ. Φ17/72957/Δ1). 

 

 

 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 Ελληνο-Ρωσικού 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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VI. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ5 
 

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

«Μια φορά κι έναν καιρό… στα Γιάννινα». 106η Επέτειος 

Απελευθέρωσης  των Ιωαννίνων 

 Ένας μικρός περίπατος της πόλης των Ιωαννίνων, μέσα από χαρακτικά 

περιηγητών της εποχής μέχρι την απελευθέρωση του 1913. 

 

 

Αποκριάτικο εργαστήρι  

(από 26 Φεβρουαρίου 2019). 

 

 

 

 

 

                                                      
 

 

5 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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ΜΑΡΤΙΟΣ 

  «Μοιράσου το για να το σταματήσεις»!  

Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.  

Δράσεις για την ενημέρωση και την καταστολή του φαινομένου 

(05/03/2019).   

 

 

Διεθνές Συνέδριο Νέων για τον Εθελοντισμό στη Μόσχα- ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ‘’ΜΑΞΙΜΟΣ ΓΡΑΙΚΟΣ’’ 

 Η Ρωσία διοργανώνει φόρουμ για την Νεολαία με διαφορετικά θέματα  

κάθε  χρόνο και σε διαφορετικές πόλεις. 

 Στο συνέδριο για το 2018, που έγινε στη Μόσχα από 02/12/2018 έως 

05/12/2018, για νέους μέχρι 35 ετών, συμμετείχαν έξι (6) νέοι από Ελλάδα 

και μάλιστα δύο (2) από τα Γιάννενα- μία φοιτήτρια και ένας εργαζόμενος- 

με την συνδρομή και οργάνωση του ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΗΠΕΙΡΟΥ ‘’ΜΑΞΙΜΟΣ ΓΡΑΙΚΟΣ’’. Σε εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι εντυπώσεις 

από το συνέδριο (04-03-2019). 

 

 "Εκπαιδεύομαι-Μαθαίνω-Ασχολούμαι"  

Έναρξη νέας συνεργασίας της Ζωσιμαίας με το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού για 

την  εκπαίδευση των μελών του Σώματος στις νέες τεχνολογίες (07/03/2019). 
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 Εορτασμός της Ημέρας Γαλλοφωνίας, Marathons de lecture pour la 

Francophonie  

Συμμετοχή στον 5ο Μαραθώνιο Γαλλόφωνης Ανάγνωσης «Dis, Papa, c’est quoi 

le racisme ?/ Πες μου, Μπαμπά, τι είναι ρατσισμός;», αφιερωμένο στον 

συγγραφέα μαροκινής καταγωγής Tahar Ben Jelloun. Η θεματική έχει επιλεγεί 

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού (21 Μαρτίου), καθώς 

και τη θεματική εβδομάδα «Ανθρώπινα δικαιώματα» (13/03/2019). 

 

 

А́нна Андре́евна Ахма́това: Άννα Αντρέγιεβνα Γκόρενκο-Αχμάτοβα 

(1889-1966) 

 Σε συνεργασία με τον Ελληνο-Ρωσικό Συνδέσμο Φιλίας & Συνεργασίας 

Ηπείρου «Μάξιμος Γραικός», με σκοπό την ανάδειξη της πλούσιας ρώσικης 

κουλτούρας, αφιέρωμα στην Άννα Αντρέγιεβνα Γκόρενκο-Αχμάτοβα, μία από 

τις κορυφαίες φυσιογνωμίες της «Αργυρής Εποχής» στην ποίηση της Ρωσίας 

(Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 21/03/2019).  

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

 «Ηρέμησε διαβάζοντας ένα βιβλίο». Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 

δράσεις προώθησης της φιλαναγνωσίας και έκφρασης συναισθημάτων σε ένα 

διήμερο δράσεων στα σχολεία Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης των Ιωαννίνων (02/ & 

03/04/2019).  
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«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 (02/04/2019). 

 

 

 ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, για παιδιά προσχολικής & σχολικής 

ηλικίας.  

Κατασκευές, παραδοσιακά παιχνίδια, κατανόηση των ηθών και εθίμων του 

τόπου μας μέσα από ιστορίες (21/04 έως 05/05/2019).  

 

 

ΜΑΪΟΣ 

«900 χρόνια τεκμηρίων στη Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική 

Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων»  

«Αρχεία και πολιτικές για την ιστορική έρευνα» 

Επιστημονική Διημερίδα-Τομέας Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων, Εργαστήριο 

Ιστορικής Έρευνας Νεοτέρων & Σύγχρονων Κοινωνιών & το Διατομεακό 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

(Συνεδριακό Κέντρο «Κ. Παπούλιας»/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 14 & 

15/05/2019) https://www.uoi.gr/events/archeia-kai-politikes-gia-tin-istoriki-ereyna/ . 

https://www.uoi.gr/events/archeia-kai-politikes-gia-tin-istoriki-ereyna/
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Ημέρα Ρώσικης Γλώσσας & Λογοτεχνίας  

Παρουσίαση έργων του  Ελληνορωσικού Σύνδεσμου και των μαθητών  με την 

ολοκλήρωση της φετινής χρονιάς (21/05/2019). 

 

 

«Όλοι ταξιδεύουμε μαζί…»  

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «Kι αν ήσουν εσύ;» 

200 μαθητές και μαθήτριες από σχολεία της Ηπείρου 

παρουσίασαν θεατρικά δρώμενα για το κοινό ταξίδι των ανθρώπων στον 

πλανήτη Γη…Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 

ευαισθητοποίησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θέματα προσφύγων.  

Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Ύπατη 

Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες https://allnews-

epirus.blogspot.com/2019/05/29-2019-1030.html (29/05/209). 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 

 

Ταξιδεύω με τη Ζωσιμαία! 

ένα καλοκαιρινό ταξίδι σε περιοχές της Ελλάδας, για μια γνωριμία με 

την ιστορία, τον τοπικό πολιτισμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τους, μέσα από λαϊκούς μύθους, θρύλους, παραμύθια, ποιήματα και 

τραγούδια (24/06 έως 26/07/2019).   

https://allnews-epirus.blogspot.com/2019/05/29-2019-1030.html
https://allnews-epirus.blogspot.com/2019/05/29-2019-1030.html
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"Το κληροδότημα Αλέξανδρου Αλ. Πάλλη στη Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική 

Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων" 

"Αλέξανδρος Πάλλης: Ο Γιαννιώτης λόγιος 1851 - 1935". 

Εκδήλωση μνήμης από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με 

τη Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων και την 

Εταιρεία των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων (Αρχαιολογικό 

Μουσείο Ιωαννίνων, 23/06/2019) https://typos-i.gr/article/ale3andros-pallhs-enas-

gianniwths-logios.  

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

 Ετήσια τακτοποίηση, έλεγχος υλικού, αποκατάσταση και συντήρηση 

υλικού, τεχνικές εργασίες βελτίωσης και αναβάθμισης των κτηριακών 

υποδομών και του εξοπλισμού, απολύμανση και απεντόμωση Βιβλιοθήκης. 

 

 

"Libraries: dialogue for change".  85ο Συνέδριο της Διεθνούς 

Συνομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών (IFLA WLIC 2019). 

Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων. Μια 

Βιβλιοθήκη Συναισθημάτων και Γνώσης/ Zosimaia Public Central 

Historic Library of Ioannina. A library of Emotions and Knowledge. Video 

παρουσίαση της Βιβλιοθήκης και του έργο τους στη διεθνή κοινότητα Μέγαρο 

Μουσικής Αθηνών, 24-30/08/2019). 

 

 

https://typos-i.gr/article/ale3andros-pallhs-enas-gianniwths-logios
https://typos-i.gr/article/ale3andros-pallhs-enas-gianniwths-logios
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

 «Ένας περίπατος με τα αγάλματα στη Λίμνη»  

Συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα του 13ου Γύρου της Λίμνης, 

ενός θεσμού που με τον τρόπο αυτό συνδέει τον τοπικό πολιτισμό με 

τη σύγχρονη πολύμορφη φυσιογνωμία της πόλης.   

 Ένας περίπατος στις άκρες της Λίμνης αποκαλύπτει θησαυρούς 

τους οποίους η καθημερινότητά μας κρατά «αόρατους». Πώς θα ήταν η Λίμνη 

Παμβώτιδα χωρίς αυτούς; Οι συμμετέχοντες μυούνται στη γοητεία αυτού του 

πλούτου… https://www.agon.gr/kathimerina/22277/me-ta-agalmata-tis-pamvotidas-

xekinise-i-evdomada/ (13-09-2019). 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

«Η απελευθέρωση των βιβλίων. Εναλλακτικές μορφές προώθησης της 

φιλαναγνωσίας».  

Ημερίδα-Εκδήλωση: «Παιδί και Βιβλίο: Ανοιχτή βιβλιοθήκη, ανοιχτοί 

ορίζοντες», παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους, posters με θέμα 

«Ανοιχτές Βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο», εργαστήρι για παιδιά με θέμα 

«Ετοιμάζουμε το δικό μας σχέδιο για τις Ανοιχτές Βιβλιοθήκες». 27ο Δημοτικό 

Σχολείο Ιωαννίνων https://www.agon.gr/kathimerina/23054/paidi-kai-vivlio-sto-27o-

dimotiko-scholeio-ioanninon/ (06/10/2019). 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

Παρουσίαση νέων ψηφιακών υπηρεσιών VR της Ζωσιμαίας. 

Ειδικό πρόγραμμα «επαυξημένης πραγματικότητας», μέσω του οποίου ο 

επισκέπτης κάθε ηλικίας μπορεί να περιηγηθεί ζωντανά (Virtual Tour 360ο ) 

σε όλους τους χώρους του σημερινού κτιρίου, ακόμα και στις κλειστές 

συλλογές, με ενημέρωση, περιγραφές αντικειμένων, υπηρεσιών, ιστορικών 

https://www.agon.gr/kathimerina/22277/me-ta-agalmata-tis-pamvotidas-xekinise-i-evdomada/
https://www.agon.gr/kathimerina/22277/me-ta-agalmata-tis-pamvotidas-xekinise-i-evdomada/
https://www.agon.gr/kathimerina/23054/paidi-kai-vivlio-sto-27o-dimotiko-scholeio-ioanninon/
https://www.agon.gr/kathimerina/23054/paidi-kai-vivlio-sto-27o-dimotiko-scholeio-ioanninon/
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προσώπων κλπ. https://typos-i.gr/article/deite-th-zwsimaia-biblio8hkh-me-pshfiako-mati 

Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων (01/11/2019) . 

 

«Οι Μεγάλες Σχολές των Ιωαννίνων. Ο Προεπαναστατικός 

Διαφωτισμός και ο Ηπειρώτικος Ευεργετισμός» 

1209 Σχολή της Αγγελωνύμου Γενεάς εντός του Κάστρου Ιωαννίνων- 

1828 Ελληνικόν Γενικόν Σχολείον-Ζωσιμαία Σχολή: 6 περίπου αιώνες 

Παιδείας στα Ιωάννινα. 

Ανάδειξη της σημασίας της ηπειρώτικης ευποιίας, στο πλαίσιο του 

εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.  

https://www.in.gr/2019/11/06/greece/spoudaia-ekdilosi-tis-alter-ego-sta-giannena-gia-tis-

megales-sxoles-ton-ioanninon-kai-ton-ipeirotiko-eyergetismo/ 

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών/ Δήμος Ιωαννιτών & εφημερίδες «ΤΟ 

ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ» (11/11/2019). 

 

 

ΑΠΟ ΤΟΝ   BERNASCONI    ΣTON   ΗÉBRARD, «Γνωστοί» και Άγνωστοι 

Πολεοδομικοί Χάρτες των Ιωάννινων-Θανάσης Ζυγούρης. 

Προετοιμασία και έκδοση σώματος ιστορικών χαρτών της πόλης των 

Ιωαννίνων από δημομηχανικούς και πολεοδόμους, της προ και μετά την 

Απελευθέρωση περίοδο.  

Έκδοση Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων  

 

https://typos-i.gr/article/deite-th-zwsimaia-biblio8hkh-me-pshfiako-mati
https://www.in.gr/2019/11/06/greece/spoudaia-ekdilosi-tis-alter-ego-sta-giannena-gia-tis-megales-sxoles-ton-ioanninon-kai-ton-ipeirotiko-eyergetismo/
https://www.in.gr/2019/11/06/greece/spoudaia-ekdilosi-tis-alter-ego-sta-giannena-gia-tis-megales-sxoles-ton-ioanninon-kai-ton-ipeirotiko-eyergetismo/
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  

Χριστουγεννιάτικο «τσίκι-τσίκι» 

εικαστικό εργαστήρι με origami και «τσίκι τσίκι», εμπνευσμένο από το έργο 

του ζωγράφου Αλέξη Ακριθάκη, αφήνουν τη φαντασία ελεύθερη για 

δημιουργία. Instrumental μουσική γνωστών καλλιτεχνών συνοδεύει τις 

δράσεις 

(από 09/12/2019-03/01/2020). 

 

«Ο καιρός της Επανάστασης. Τα Γιάννενα από τον Ρήγα στον Byron» 

Περιοδική Έκθεση που σκοπό έχει να αναδείξει το πνευματικό, κοινωνικό και 

καλλιτεχνικό «γίγνεσθαι» της προεπαναστατικής και της επαναστατικής 

περιόδου της πόλης των Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής, μέσα από  

πλούσιο εποπτικό υλικό, με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την 

έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. 

 https://hellasjournal.com/2019/12/emvlimatika-erga-stin-ekthesi-o-kairos-tis-epanastasis-

ta-giannena-apo-ton-riga-ston-byron/ 

(Αίθουσα Πολλαπλών Εκδηλώσεων «Δημήτρης Κωνστάντιος», Κάστρο 

Ιωαννίνων-Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, 15/12/2020-30/06/2021) . 

https://hellasjournal.com/2019/12/emvlimatika-erga-stin-ekthesi-o-kairos-tis-epanastasis-ta-giannena-apo-ton-riga-ston-byron/
https://hellasjournal.com/2019/12/emvlimatika-erga-stin-ekthesi-o-kairos-tis-epanastasis-ta-giannena-apo-ton-riga-ston-byron/
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«Είναι ο Αϊ Βασίλης μπλε; » 

 Τι χρώμα είναι τελικά η στολή του Αϊ Βασίλη; Με τι ταξιδεύει σε χώρες 

μακρινές; Θα προλάβει να μοιράσει όλα του τα δώρα;  

 Η ανατρεπτική αφήγηση του Tom Simon, σε απόδοση Κωνσταντίνου 

Ηλία, αποκαλύπτει την αλήθεια…, στην κεντρική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 

της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης (18/12/2019). 

 

 

Τα παιδιά της Μέριμνας στολίζουν "το Δέντρο της Γνώσης" 

 Ο Δημήτρης Υφαντής, με τη χορωδία Απειρωδία του Ωδείου «Νέες 

Τέχνες Ars Nova» συνοδεύει τα παιδιά της «Μέριμνας» Ιωαννίνων στο 

στολισμό του ιδιόμορφου «Δέντρου της Γνώσης» σε μια ιδιαίτερη 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή. 

https://typos-i.gr/article/o-dhmhtrhs-yfanths-mazi-me-ta-paidia-ths-merimnas 

(Αύλειος χώρος-Πεζόδρομος Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής 

Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων, 19-12-2020). 

 

 

 

https://typos-i.gr/article/o-dhmhtrhs-yfanths-mazi-me-ta-paidia-ths-merimnas
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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, 

Γαλλία/ Cambridge University Library, Αγγλία και Columbia University/Νέα 

Υόρκη Αμερική καθώς και με ερευνητές της Βυζαντινής Παλαιογραφίας και 

Ιστορίας. Έρευνα και επιστημονική τεκμηρίωση. 

 

- Παλαιογραφία-Χειρόγραφα κοσμικά.  

Εκπαίδευση φοιτητών in situ, Παλαιογραφία και κριτική των κλασικών 

κειμένων από τις Ειδικές Συλλογές της Ιστορικής Ζωσιμαίας. Φιλοσοφική 

Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλολογίας. Εκπαιδευτής Ηλίας 

Χρυσοστομίδης. 

 

 - 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: Εθνικό Ευρετήριο 

Αρχείων. 

 

 -Συμμετοχή με υλικό (παλαιότυπα, χειρόγραφα, χαρακτικά, χάρτες) στην 

ΕΚΘΕΣΗ «Ο καιρός της Επανάστασης. Τα Γιάννενα από τον Ρήγα 

στον Byron» 

σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και άλλους 

φορείς, με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της 

Ελληνικής Επανάστασης. 

 (Διάρκεια Έκθεσης υλικού 15/12/2020 έως 30/06/2021) . 

 

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. 

Έρευνα για την αρχιτεκτονική τεκμηρίωση του κτηρίου της Ζωσιμαίας 

(Δημοτικά Λουτρά). Καταγραφή και Αρχειοθέτηση. 

 

Σε τακτική βάση: 

-Αρχειοθέτηση και ταξινόμηση λυτών εγγράφων και κωδίκων. 

-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 και τα Αρχεία 

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. 

-Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης. 

-Περιφέρεια Ηπείρου 

-Δήμος Ιωαννιτών. 

-Σύλλογος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής, Ιωάννινα. 

-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

-Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

-Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

- Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα. 

- Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα.  
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-Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, Ιωάννινα. 

-Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων. 

-Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων. 

-Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

-Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ηπείρου, Ιωάννινα. 

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

-Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ιωαννίνων. 

-Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. 

-Μουσείο Αργυροτεχνίας-Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Πειραιώς 

-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. 

-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) 

Νάκα Σωτηρία, ΠΕ Δασκάλων (2018-2019) 

Λαγού Αρετή, ΠΕ Νηπιαγωγών (2019-2020) 
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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 


