
Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Νεωτεριστικές δράσεις & υπηρεσίες 
της Αιαντείου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αταλάντης 
στη σύγχρονη πολιτισμική πραγματικότητα ως 

Κέντρο Πληροφόρησης-Επικοινωνίας-Δια βίου Μάθησης 
στην τοπική κοινωνία
Μαρδίτσα Ζεκεντέ-Καρέντζου,

 Πρ/νη Α.Δ.Β. Αταλάντης 



Υπηρεσίες

 Το 2003 δημιουργήθηκε Δημόσιο 
Κέντρο Πληροφόρησης σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο και είναι 
στη διάθεση του αναγνωστικού 
κοινού και οι στόχοι του είναι:

 η εξοικείωση του πολίτη με τις 
νέες τεχνολογίες

 η εξάλειψη των ανισοτήτων 
μεταξύ Κέντρου και Περιφέρειας 
και επένδυση σε ανθρώπινους 
πόρους.

 ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των 
Επιχειρήσεων και

 η διάχυση των υπηρεσιών που 
παρέχει η Βιβλιοθήκη

Δημόσιο Κέντρο… …Πληροφόρησης Αταλάντης



Online πρόσβαση στον Κατάλογο της Α.Δ.Β 
Αταλάντης από το 2009

και στο Συλλογικό 
Κατάλογο των 
Δημοσίων Βιβλιοθηκών 
ΕΚΤ-ΑΡΓΩ, (μοναδική 
περιφερειακή 
βιβλιοθήκη 
Πανελλήνια), ώστε η 
συλλογή της να είναι 
προσβάσιμη από 
όλους.



Ιστοσελίδα Α.Δ.Β. Αταλάντης



Online πρόσβαση στις συλλογές όλων των Ελληνικών 
Βιβλιοθηκών μέσω της Πύλης infolibraries.gr



Ψηφιοποίηση 
υλικού Ελληνικών Δημοσίων Βιβλιοθηκών

 Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των 
Ελληνικών βιβλιοθηκών με τη χρήση των 
νέων τεχνολογιών, ψηφιοποιήθηκε το 
υλικό των 46 Δημόσιων Βιβλιοθηκών με 
στόχο :

 να διασωθεί, να αναδειχθεί, να διαχυθεί ο 
ελληνικός πολιτισμός και η πνευματική 
παραγωγή σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές περιβάλλον, χωρίς περιορισμούς 

 και παράλληλα να προστατευθούν οι 
θησαυροί των φυσικών τεκμηρίων, που 
στεγάζουν αυτές οι βιβλιοθήκες.

 Η Α.Δ.Β. Αταλάντης εντασσόμενη, ως 
πιλοτική Βιβλιοθήκη στο έργο 
Ψηφιοποίηση  Υλικού Δημοσίων 
Βιβλιοθηκών, του ΥΠΔΒΜΘ, ψηφιοποίησε 
64.197 σ. επιλεγμένα τεκμήρια (βιβλία, 
περιοδικά, εφημερίδες και χάρτες).  

 Η ψηφιοποίηση πραγματοποιήθηκε στο 
Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης και 
διήρκησε 2 μήνες περίπου.

 Επί συνόλου 214 ψηφιοποιηθέντων 
τίτλων βιβλίων οι 76  ήταν Λοκρών, 
Φθιωτών και Στερεοελλαδιτών πνευματικά 
υπευθύνων. 

  



Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Δημοσίων Βιβλιοθηκών



ΔΡΑΣΕΙΣ
της Αιαντείου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αταλάντης

          Στόχοι της πολιτικής της βιβλιοθήκης είναι:

 η δημιουργία και ενδυνάμωση αναγνωστικών συνηθειών σε παιδιά από μικρή 
ηλικία, 

 η ενθάρρυνση της φαντασίας και της δημιουργικότητας των νέων ανθρώπων,
 
 η παροχή ευκαιριών για προσωπική και δημιουργική ανάπτυξη,

 η πρόκληση αφύπνισης για την πολιτιστική κληρονομιά 

 η στήριξη και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες  

 η προώθηση του εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, πληροφοριακού και 
ενημερωτικού έργο της με την ανάδειξη και διάχυση της πληροφορίας, μέσω 
των νέων τεχνολογιών και της παροχής υπηρεσιών και δράσεων (κοινωνικό 
διαδίκτυο) 

       



     Συμπράξεις με κοινωνικούς φορείς όπως:
 Τοπικές Αρχές, Κυβερνητικούς Φορείς, & Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις, Τοπικούς Συλλόγους (Γυναικών, Αθλητικών 
Σωματείων, Προσκόπων, ΚΑΠΗ, Εθελοντικές Ομάδες κ.α ),  

 για εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με ομάδα
      στόχου: μαθητών, εκπαιδευτικών, υπαλλήλων,μεταναστών, 

ΑμεΑ, αγροτών κ.λ.π. 

 Κοινωνικές εκδηλώσεις (Ημερίδες, Αφιερώματα σε τοπικούς 
συγγραφείς κ.ά),

 



2000…

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
150 χρόνια από την γέννησή του, 
  90 χρόνια από τον θάνατό του

2-4/4: Τριήμερος εορτασμός 
«Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού 
Βιβλίου»

Καλοκαίρι 2002: «Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα Καλοκαίρι 2002»

15/12: «80 χρόνια από την 
Μικρασιατική Καταστροφή»



2 0 0 3
Ετήσια Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

Γνωριμία με τον κόσμο του βιβλίου 
και της Τυπογραφίας

Το Σπίτι με τα Χριστουγεννιάτικα 
Παραμύθια
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 2-4/4: « Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου».
 3-7/5: «ΓΥΝΑΙΚΑ – Τέχνη – Πολιτισμός - Θρησκεία» σε 

συνεργασία με Α΄ τάξεις Γυμνασίου & Λυκείου Αταλάντης.
 13/9: Παρουσίαση του βιβλίου «Πέτα ψυχή μου» του Αταλαντινού 

ποιητή Κων. Μάρκου.  

            
Παίζω και μαθαίνω του Ολυμπιακούς Αγώνες  

   Ένα μπαούλο γεμάτο Χριστουγεννιάτικους 
   Μύθους -  Θρύλους- Παραδόσεις»
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 2/4/2005: Εορτασμός « Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου»

 30/5 - 4/6: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Περιβάλλον-Πλανήτης Γη»

 11/12/2005: Αφιέρωμα στην «Παγκόσμια Ημέρα  Δικαιωμάτων 
παιδιού»

      Πραγματοποίηση Παράστασης Κουκλοθέατρου με το Κουκλοθέατρο της 
κ.Τασούλας Ξηρομερίτου με την συνδρομή των σχολείων του 
διευρυμένου Δήμου Αταλάντης. 

                   Τα έσοδα διετέθησαν στο ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS. 
  
 12-19/12/2005: Εκπ/κό Πρόγραμμα 

«Οι μήνες του χρόνου με παροιμίες, ευχές και σοφά λόγια…»
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 21/3: Παγκόσμια 
Ημέρα Ποίησης: 
Παρουσίαση Ποιητικής 
Συλλογής της Βασ. 
Νικοπούλου 
«Δεσμώτες».

 15/9: Παρουσίαση του 
Ετήσιου Εκπ/κού 
Προγράμματος με τίτλο 

      «Το ταξίδι του βιβλίου 
και της γραφής στο 
χρόνο» στο χώρο της 

      71ης Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσ/νίκης.

 11-13/12: Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 
«Αναζητώντας τις ρίζες 
των Χριστουγέννων»

     πρώτη εκδοτική απόπειρα Α.Δ.Β. Αταλάντης 



…2 0 0 6
Ετήσια Εκπαιδευτικά Προγράμματα

«ΒΙΒΛΙΟ, ένα παράθυρο ανοιχτό σε κόσμους μαγικούς 
 Το ταξίδι του βιβλίου και της γραφής στο χρόνο»

1-3/4/2007: 
Πραγματοποίηση 
Εκπ/κού 
Προγράμματος 
Τα παιδιά γνωρίζουν 
τον καλλιτέχνη Ν. 
Εγγονόπουλο 
4-6/6: Επίσκεψη και 
Ενημέρωση των 
μαθητών των 
Δημοτικών Σχολείων 
Αταλάντης σχετικά με 
το Περιβάλλον και 
διάθεση σχετικής 
χαρτοκαμπάνιας
3/10/2007: Εκτύπωση 
Χαρτοκαμπάνιας με 
θέμα: 
Το βιβλίο ταξιδεύει 
τη γνώση σε νέους 
ορίζοντες..
             



2006-2007
Σύμπραξη φορέων

      Προγράμματα  Δια Βίου 
Μάθησης.

 2006 με θέμα : Τοπική 
Ιστορία 

 2007 με θέμα: Ελληνική 
ιστορία: «Σημαντική 
Σταθμοί από την 
Αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα»

Α.Δ.Β. 
Αταλάντης

Κ.Ε.Ε.
Αρχαιολογικό 

Μουσείο 
Αταλάντης



2 0 0 7…
έτος έναρξης δημιουργίας Λέσχης Ανάγνωσης

    Από το 2007 δημιουργήθηκαν…:
 Η λέσχη Ανάγνωσης Ενηλίκων 
Βιβλιοθήκης Αταλάντης τον Μάρτιο του 
2007. Αριθμεί  70 μέλη, με ενεργά τα 25.
 Η Λέσχη Ανάγνωσης ενηλίκων Αγίου 
Κωνσταντίνου το 2008 .
 Πρόσφατα δημιουργήθηκε και νέα 
Λέσχη ανάγνωσης ενηλίκων Τραγάνας, 
με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού 
Συλλόγου.
Υπάρχουν και λέσχες ανάγνωσης 
μαθητών, που δραστηριοποιούνται στις 
σχολικές μονάδες.
 Όλες οι παραπάνω λέσχες έχουν 
δυναμική, συνεργάζονται και 
συντονίζονται από την Αιάντειο Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Αταλάντης συμμετέχοντας 
στις εκδηλώσεις της. 
 Η προβολή των δράσεων τους στο 
διαδίκτυο γίνεται μέσω της ιστοσελίδας 
της βιβλιοθήκης.



2008 

Ετήσια Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

Τα κεριά φωτίζουν το χώρο και το χρόνο της γνώσης

Με καράβι το σεντούκι καπετάνιο τη γιαγιά πάμε ταξίδι σε χρόνια παλιά…



2 0 0 8
Η μ ε ρ ί δ ε ς

Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι 
Γυμνάσια Αταλάντης, Λιβανατών, 

Λύκειο Αταλάντης & Γενική Γραμματεία 
Νέας Γενιάς.

Οι λαϊκές βιβλιοθήκες θεματοφύλακες 
Τοπικής Παράδοσης & Πολιτισμικής 
Διαφορετικότητας στα πλαίσια της 
διακήρυξης της Unesco σε συνεργασία με την 
έδρα Unesco του Πανεπιστημίου Μακεδονία.



2009
Ετήσια Εκπαιδευτικά Πρόγραμμα



ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ

ΑΙΑΝΤΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (Μ.Κ.Ο)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (Europe Direct)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ – ΚΑΠΗ)



2 0 0 9 
Συνεργασία με τοπικούς φορείς 



 2 0 1 0 
Αφιερώματα Λοκρών συγγραφέων



Συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα

  Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις     
  Υδροβίων πουλιών…

    Την 16η  Ιανουαρίου 2010 
εθελοντές από την Αταλάντη και 
μέλη της Ελληνικής 
Ορνιθολογικής Εταιρείας 
πραγματοποίησαν στη 
λιμνοθάλασσα της Αταλάντης 
τις μεσοχειμωνιάτικες 
καταμετρήσεις υδροβίων πουλιών 
σύμφωνα με το συντονισμένο 
διεθνές πρόγραμμα που ξεκίνησε 
το 1967, και σκοπό έχει την 
καταμέτρηση όλων των υδροβίων 
πουλιών στις χώρες της 
Ευρώπης, της Αφρικής και της 
Εγγύς και Μέσης Ανατολής. 

 Στην Ελλάδα οι καταμετρήσεις 
οργανώνονται από την Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία και για 
πρώτη φορά έλαβαν χώρα το 
1968. 



2 0 1 0 
Εκπαιδευτικά προγράμματα



 Απρίλης 
μήνας Παιδικού βιβλίου 



Ετήσιο Εκπαιδευτικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 
Σύμπραξη τοπικών φορέων & Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 

(Μ.Κ.Ο.)



Συνεργασία με  ΟΑΣΠ

 Έναρξη Ετησίου
 Προγράμματος 2/5/2010
 Λάρυμνα &  Μαρτίνο Λοκρίδας



2 0 1 0 
Η μ ε ρ ί δ α

 Εβδομαδιαίες Δράσεις Εθελοντισμού  
στη Λοκρίδα σε συνεργασία με την 
Μ.Κ.Ο «Μεσόγειος SOS”,το Δήμο 
Αταλάντης, το Δασαρχείο Αταλάντης, 
το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, το 
Λιμεναρχείο Σκάλας και τις Σχολικές 
μονάδες Λοκρίδας.

 Δημιουργία Δικτύου Εθελοντών



 Εβδομάδα Περιβάλλοντος





Εκπαιδευτικό Πακέτο
ΑΝΑΖΗΤΩ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ, 
Η ταξινόμηση DEWEY εργαλείο γνώσης ,,,»

     Το υλικό του εκπαιδευτικού πακέτου, που θα σας 
παρουσιάσουμε στο βιωματικό εργαστήρι σήμερα είναι 
απόσταγμα πολυετούς εμπειρίας από ξεναγήσεις στο 
χώρο της βιβλιοθήκης, εκπαιδευτικά εργαστήρια σχετικά 
με την  αναζήτηση, ανάκτηση και διαχείριση της 
πληροφορίας …με στόχο ο βιβλιοθηκονόμος να γίνει ο 
διαμεσολαβητής χρηστών και πληροφοριακών πηγών 
(εντύπων, μαγνητικών, ψηφιακών και ηλεκτρονικών), με 
εργαλείο την Ταξινόμηση Dewey. 

                                                                 Σας ευχαριστώ


