
προγραμματική συνεργασία του Δήμου και της ΚΔΒΚ με
το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης (2008-
2010), η οποία μετά από δημόσια παρουσίασή της εγκρί-
θηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στις
12 Μαΐου 2008.
Ο βασικός στόχος της προγραμματικής συνεργασίας για
“την οργάνωση και ανάδειξη της Δημοτικής Χαρτοθήκης
Κοζάνης” είναι να αποτελέσει η Χαρτοθήκη ένα φιλόδοξο

και αναγνωρίσιμο κέντρο έρευνας, μελέτης και διάδοσης
της ιστορικής χαρτογραφίας και γεωγραφίας, με επίκε-
ντρο την περίοδο και τα αντίστοιχα πνευματικά προϊό-
ντα του Ελληνικού Διαφωτισμού. Ένα κέντρο σύγχρονο
και πρωτογενές, το οποίο θα στηρίζεται και θα διευρύνει
τις χρήσεις και εφαρμογές των ψηφιακών τεχνολογιών
στο πεδίο της χαρτογραφικής κληρονομιάς, διεθνές και
έγκυρο ως ένας θεματικός κόμβος υψηλού επιπέδου, που
δεν θα εξαντλείται σε εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα
αλλά θα αναζητεί την κινητικότητα της κοζανίτικης πα-
ράδοσης. Ένα κέντρο ζωντανό και εξωστρεφές που θα
καλλιεργεί και θα προβάλλει τη μορφωτική διάσταση

της χαρτογραφικής παιδείας και του πολιτισμού των χαρ-
τών στην εκπαίδευση και τη νεότητα, ένα κέντρο απο-
δοτικό, ευέλικτο και ελκυστικό, ένα παράδειγμα “καλής
πρακτικής” για την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Χαρτογραφία και χάρτες στην Κοζάνη
Η Δημοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης στο Αρχοντικό Λασσάνη

μεγάλη παράδοση της Κοζάνης στα γράμματα ήδη
από τον 17ο αιώνα, με κυρίαρχο σημείο αναφοράς

τη γνωστή στο πανελλήνιο Βιβλιοθήκη, και μείζονα
αναφορά στον Ελληνικό Διαφωτισμό, έρχεται σήμερα
να συμπληρωθεί με την ίδρυση της Χαρτοθήκης της και
τη στέγασή της στο Αρχοντικό Λασσάνη, το παραχωρη-
μένο από το Υπουργείο Πολιτισμού και αποκαταστη-
μένο από τον Δήμο Κοζάνης σπίτι του κοζανίτη λόγιου

διαφωτιστή Γεωργίου Λασσάνη (1793-1870), η μορφή
του οποίου κοσμεί σήμερα το έμβλημα της πόλης.
Ενώ είναι γνωστός ο μεγάλος πλούτος της κοζανίτικης
Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης (ΚΔΒΚ), όπως τεκ-
μηριώνεται από την αξία των βιβλίων της και την αποδοχή
της από τους λόγιους και τους φιλομαθείς, δεν ήταν μέχρι
τώρα γνωστή η παρουσία και η αξία των χαρτών που φι-
λοξενεί, εφόσον το χαρτογραφικό απόθεμά της δεν είχε
αξιολογηθεί, καταγραφεί και αναδειχθεί κατάλληλα. Εξαί-
ρεση αποτελεί η δωδεκάφυλλη Χάρτα του Ρήγα Βελε-
στινλή, της οποίας η ύπαρξη στην Κοζάνη ήταν από καιρό
γνωστή και η οποία μάλιστα, μαζί με το αντίτυπο της Βου-
λής των Ελλήνων, εκτέθηκε σε
επετειακές εκδηλώσεις στην πρω-
τεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας
για τα 200 χρόνια από την έκδοσή
της (1797).
Η απόφαση του Δήμου Κοζάνης
για τη διάσωση και ανάδειξη των
ιστορικών χαρτών και του συναφούς υλικού της ΚΔΒΚ
και η στέγαση της Χαρτοθήκης και των δράσεών της, των
σχετικών με τους χάρτες και τη χαρτογραφική κληρονο-
μιά στο Αρχοντικό Λασσάνη, είχε ως άμεση συνέπεια την
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Δημοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης [ Αρχοντικό Λασσάνη ]
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Προγραμματική Συνεργασία 2008-2010 “Οργάνωση και Ανάδειξη Δημοτικής Χαρτοθήκης Κοζάνης”.
Εγκαίνιο, 11 Οκτωβρίου 2008 / Έκθεση “Η Κοζάνη στον Κόσμο των Χαρτών”, 12 Οκτωβρίου - 7 Δεκεμβρίου 2008.



Το πρόγραμμα 2008-2010

Το πρόγραμμα προβλέπει: Την καταγραφή, ταξινό-
μηση και αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης της
συλλογής των χαρτών και των ατλάντων της ΚΔΒΚ.
Την εκτίμηση των αναγκών τσυντήρησης και την
παρακολούθηση του σχετικού έργου. Την εξειδικευ-
μένη χαρτοβιβλιογραφική μελέτη για την αναγνώ-
ριση και την τεκμηρίωση των χαρτών και των
ατλάντων με επιλογή του καταλληλότερου συστή-
ματος καταλογογράφησης. Την επιλογή, επιμέλεια
και παρακολούθηση των εργασιών εξειδικευμένης
ψηφιοποίησης υψηλής ευκρίνειας και χρωματικής
πιστότητας των χαρτών και των ατλάντων. Την
επεξεργασία των ψηφιακών αντιγράφων. Την ορ-
γάνωση και ταξιθέτηση του υλικού και τη λειτουρ-
γία της Χαρτοθήκης. Τη μελέτη πρόσθετων
εξειδικευμένων έργων για την καλύτερη και ασφα-
λέστερη λειτουργία, επισκεψιμότητα και ανάδειξη
της Χαρτοθήκης. Την αναζήτηση, συσχέτιση και
διασύνδεση των χαρτών και των ατλάντων με θε-
ματολογικά συναφείς τόμους της ΚΔΒΚ. Την εκ-
παίδευση προσωπικού. Τη σύνταξη και επιμέλεια
ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. Την προετοιμασία του
Αρχοντικού Λασσάνη για την κατάλληλη χρήση του
και τον προγραμματισμό σχετικών εκδηλώσεων. Τη
μελέτη και εφαρμογή πρότυπων μορφωτικών και
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το κοινό. Την
ανάδειξη και προβολή της Χαρτοθήκης σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο, μέσω του διαδικτύου, εκθέ-
σεων, συνεδρίων και άλλων επικοινωνιακών μέσων.
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Ευάγγελος Λιβιεράτος, Καθηγητής ΑΠΘ / Επιστημονικός υπεύθυνος.
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