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Το 1964 με την αρ. 144/13-11-64 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αταλάντης συστήνεται Ν.Π.Δ.Δ. 

με την επωνυμία "Δημοτική Βιβλιοθήκη Αταλάντης". 

Το 1970 η εν λόγω βιβλιοθήκη λειτουργεί με δημοτικό υπάλληλο στο νεόδμητο Δημοτικό Μέγαρο. 

Το 1978 με την αριθμ. 123/14-1-78 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παραχωρείται ο αδιαμόρφωτος 

αποθηκευτικός υπόγειος χώρος του δημαρχείου για τη στέγαση και λειτουργία της «Μαθητικής 

Λέσχης Αταλάντης», αξιόλογο πολιτιστικό φορέα της πόλης. 

Στον εν λόγω χώρο μεταφέρθηκε και συστεγάστηκε η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αταλάντης, η Βασική 

Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Λαϊκής Επιμόρφωσης Ενηλίκων επί σειρά ετών. 

Το 1984 ο χώρος βελτιώνεται αισθητικά και λειτουργικά και οργανώνεται το υλικό της Βιβλιοθήκης 

σύμφωνα με τα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα (Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey DDC και AACR2 

Αγγλοαμερικανικοί Κανόνες Καταλογογράφησης) από βιβλιοθηκονόμο. 

Το 1994 σημειώνεται αύξηση της βιβλιογραφικής συλλογής της Βιβλιοθήκης και ειδικότερα 

εμπλουτίζεται το Παιδικό Τμήμα (δωρεές, αγορές), επεκτείνονται τα βιβλιοστάσια, συμπληρώνεται ο 

Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και προστίθεται στην επωνυμία της το προσδιοριστικό «Αιάντειος 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Αταλάντης» προς τιμή του βασιλιά Αίαντα, προγόνου των Λοκρών, έμβλημα του 

Δήμου Αταλάντης. 

Το 1998 με την απόφαση με αριθμό 1092/20-10-1998 (ΦΕΚ Β'), η Βιβλιοθήκη υπάγεται στο Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τη νομική μορφή του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία "Αιάντειος 

Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης," ανήκοντας στην ομάδα των 45 Δημοσίων Βιβλιοθηκών του 

κράτους. 

Ως αυτοτελής πλέον υπηρεσία στα πλαίσια του έργου «Κοινωνία της Πληροφορίας, ΚτΠ» εξοπλίζεται 

τεχνολογικά ιδρύοντας Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης ΔΗ.ΚΕ.ΒΙ με επτά θέσεις (7) Η/Υ για δωρεάν 
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χρήση internet και δύο θέσεις 2 Η/Υ για ΑμΕΑ, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις 

των χρηστών της, οι οποίοι ανέρχονται σ$ε αρκετές χιλιάδες ετησίως. 

Το 2008 εντάσσεται, ως πιλοτική Βιβλιοθήκη στο έργο του ΥΠΕΠΘ «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημοσίων 

Βιβλιοθηκών» ψηφιοποιώντας 64.197 σελίδες από επιλεγμένα τεκμήρια (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες 

και χάρτες). 

Στατιστικά Στοιχεία 

4 Σύνολο τίτλων βιβλίων: 16.005 

4 Σύνολο τίτλων περιοδικών και εφημερίδων: 120 

4 Σύνολο εγγραφών στο ΑΒΕΚΤ 5.6: 13.200 τεκμήρια 

4 Δανεισμός: μέσω ΑΒΕΚΤ 5.6 

4 Ενεργά μέλη : 1.242 

4 Ανενεργά μέλη: 1.150 

Στόχος της Αιαντείου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αταλάντης είναι η υποστήριξη και προώθηση, 

εκπαιδευτικών, επιστημονικών και πληροφοριακών υπηρεσιών, μέσω της διάθεσης τεκμηριωμένων 

πληροφοριών σε κάθε είδους μορφή (έντυπη ή ηλεκτρονική, οπτικοακουστικό υλικό, νόμιμη πρόσβαση 

δικτύου κ.λπ.) με παράλληλη ενημέρωση και καθοδήγηση των χρηστών για άμεση χρήση τους από 

ειδικευμένο προσωπικό. 

Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η ουσιαστική συμβολή στην πολιτιστική και πνευματική αναβάθμιση της 

τοπικής κοινωνίας με εκπαιδευτικά προγράμματα, ιστορικά και λογοτεχνικά αφιερώματα και κάθε είδους 

πνευματικές εκδηλώσεις. Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό, βιβλιογραφικό έντυπο ή μη, 

καθώς και δικαίωμα χρήσης των Η/Υ που διατίθενται στο κοινό και πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Εκπαιδευτικά προγράμματα Α.Δ.Β. Αταλάντης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Λοκρίδας 

Μετά από την έγκριση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γνωστοποιείται ότι η Αιάντειος 

Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης πραγματοποιεί για το σχολικό έτος 2010-11 τα κάτωθι ετήσια 

εκπαιδευτικά προγράμματα: 

1. « Το φυσικό φαινόμενο του σεισμού και μέτρα προστασίας», σε συνεργασία με τον Οργανισμό 

Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ). 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολή, ενημέρωση, διάθεση έντυπου υλικού και συζήτηση των μαθητών 

με το επιστημονικό κλιμάκιο του ΟΑΣΠ. Η διάρκεια του προγράμματος είναι μία (1) ώρα και θα 

πραγματοποιηθεί στις αίθουσες εκδηλώσεων των σχολείων, τα οποία έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον. 

Έναρξη: 25/10/2010 
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2. «Παρατηρώ τα πουλιά και γνωρίσω την περιοχή Υγρότοπος και νησιά του κόλπου 

Αταλάντης», σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία και το Δασαρχείο Αταλάντης. Θα 

πραγματοποιηθούν δύο φάσεις, η μία θα αφορά εκπαιδευτικές δραστηριότητες πριν το πεδίο (στο 

παιδικό τμήμα της Βιβλιοθήκης) και η δεύτερη επίσκεψη στον υγρότοπο. 

3. «παραΛοκρίδαμυθι», σε συνεργασία με τα ΚΑΠΗ Λοκρίδας και το Αρχαιολογικό Μουσείο 

Αταλάντης. Δράσεις: 

α) Οι μαθητές θα συγκεντρώσουν και θα καταγράψουν τοπικούς μύθους και παραμύθια της περιοχής 

μετά από συναντήσεις τους με άτομα τρίτης ηλικίας, του οικογενειακού περιβάλλοντός τους καθώς και 

με τα μέλη του ΚΑΠΗ Αταλάντης. 

β) Θα εικονογραφήσουν τα παραμύθια και τους μύθους. 

4.«Ταξιδεύοντας στη μαγική χώρα του βιβλίου» με στόχο την προώθηση της φιλαναγνωσίας από 

την παιδική ηλικία. Δράσεις: 

α) η ιστορία του βιβλίου από τη γέννησή του μέχρι σήμερα, 

β) δημιουργία παιδικής λέσχης ανάγνωσης, 

γ) εργαστήρι «αναζητώ-πληροφορούμαι-μαθαίνω» (εκπαιδεύοντας τον αναγνώστη). 

Προβολή των αποτελεσμάτων με τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Παιδική λογοτεχνία & 

φιλαναγνωσία», όπου θα παρουσιαστούν και οι δράσεις των παιδιών από το πρόγραμμα 

«παραΛοκρίδαμυθι». 

Οι σχολικές μονάδες οι οποίες επιθυμούν να λάβουν μέρος στα ανωτέρω προγράμματα επικοινωνούν με 

το προσωπικό της Α.Δ.Β. Αταλάντης για περαιτέρω λεπτομέρειες. 
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