
 

       

 
Το Ποδήλατο Βιβλιοθήκη για τους άστεγους στο Πόρτλαντ  

 

 
Το Μπλε Βαν «Πες μια ιστορία» στη Λισαβόνα  

 

 
Το Beep Beep Books στις Φιλιππίνες  για παιδιά σε πληγείσες περιοχές  

Η Καμήλα Βιβλιοθήκη για τα παιδιά νομάδες στη Μογγολία  

& Η Πλωτή Βιβλιοθήκη στη Μινεσσότα  
 

 
Πηγή: http://www.o-klooun.com/gallery/oi-apisteftes-kinites-vivliothikes-se-olo-ton-kosmo    27-3-17 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ : Κυριάκος Περβανάς ( Τ.Ε.) 

 

 

ΤΑ  ΦΡΕΣΚΑ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 11

ΟΥ  
& 63

ΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΑΘΗΝΩΝ 
 

Θέμα : Η  Αυτοεκτίμηση  

T. 20   20- 5- 2013 

 

      ΤΑ  ΦΡΕΣΚΑ  
   ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 11

ΟΥ   

   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ 
 

Ημέρα Παιδικού Βιβλίου  
και η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  

με Κινητές Βιβλιοθήκες  
  

T. 135  30-03-2017:  ΓΙΑ ΤΙΣ  02 -04 -17 

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2017 
 

Την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου καθιέρωσε η ΙΒΒΥ, Διεθνής 
Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα, το 1966, την ημέρα των γενεθλίων του 
μεγάλου Δανού παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν (2 Απριλίου 1805)… 
(Διαβάστε για τον Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, δείτε το μουσείο Άντερσεν  

και ένα αφιέρωμα για τον Άντερσεν στον σύνδεσμο: http://blogs.sch.gr/41dimat/archives/1392 ) 
 

«Ας μεγαλώσουμε με το βιβλίο…» 
 

Sergey Makhotin (Ρωσία) 

Όταν ήμουν μικρό παιδί, μου άρεσε να χτίζω σπίτια με κύβους και να παίζω 
παιχνίδια όλων των ειδών. Για στέγη χρησιμοποιούσα συχνά ένα βιβλίο με 
εικόνες. Στα όνειρά μου τρύπωνα στο σπίτι, ξάπλωνα σ’ ένα κρεβάτι 
καμωμένο από σπιρτόκουτο και κοιτούσα τα σύννεφα ή τον έναστρο ουρανό 

– ανάλογα με την εικόνα που προτιμούσα. 

Ακολουθούσα από διαίσθηση τον κανόνα της ζωής κάθε παιδιού, που 
προσπαθεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του ένα άνετο και ασφαλές 
περιβάλλον. Κι ένα παιδικό βιβλίο με βοήθησε στ’ αλήθεια να τα καταφέρω. 

Έπειτα μεγάλωσα, έμαθα να διαβάζω, κι ένα βιβλίο στη φαντασία μου 
άρχισε να φαίνεται περισσότερο σαν μια πεταλούδα ή ακόμα σαν ένα πουλί 
παρά σαν μια στέγη σπιτιού. Οι σελίδες του έμοιαζαν με φτερά που θρόιζαν. 
Θαρρείς και το βιβλίο έστεκε στο περβάζι έτοιμο να πετάξει έξω από το 

ανοιχτό παράθυρο σε άγνωστους τόπους. Το έπαιρνα στα χέρια μου, άρχιζα 
να το διαβάζω κι εκείνο ησύχαζε. Τότε ορμούσα εγώ σε άλλες χώρες και 

κόσμους, ξανοίγοντας τον χώρο της φαντασίας μου. 

Τι χαρά να κρατάει κανείς ένα νέο βιβλίο στα χέρια του! Στην αρχή δεν 
ξέρεις τι λέει το βιβλίο. Αντιστέκεσαι στον πειρασμό να κοιτάξεις την 
τελευταία σελίδα. Και τι όμορφα που μυρίζει! Αδύνατον να αναλύσεις τη 
μυρωδιά στα συστατικά της: το τυπογραφικό μελάνι, την κόλλα… όχι, δε 
γίνεται! Η μυρωδιά του βιβλίου είναι ιδιαίτερη, συναρπαστική και μοναδική. 

Οι άκρες από μερικές σελίδες μπορεί να έχουν κολλήσει, λες και το βιβλίο 
δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Ξυπνάει όταν αρχίζεις να το διαβάζεις. 

Μεγαλώνεις και ο κόσμος ολόγυρα γίνεται περισσότερο σύνθετος. 
Αντιμετωπίζεις ερωτήματα που ακόμα και οι μεγάλοι δεν μπορούν να τα 
απαντήσουν. Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να μοιραστείς τις αμφιβολίες και 
τα μυστικά σου με κάποιον. Και να που ένα βιβλίο έρχεται πάλι να σε 
βοηθήσει. Πολλοί από μας έχουν πιάσει τον εαυτό τους να συλλογίζεται: για 
μένα γράφτηκε αυτό το βιβλίο! Και ο ήρωας που προτιμάς φαίνεται ξαφνικά 

να σου μοιάζει. Συναντά τα ίδια προβλήματα και τ’ αντιμετωπίζει με σύνεση. 
Κάποιος άλλος από τους χαρακτήρες δε σου μοιάζει καθόλου, αλλά θέλεις 
να δοκιμάσεις τον ρόλο του, να νιώσεις γενναίος και πολυμήχανος σαν 
εκείνον. 

Όταν ένα αγόρι ή ένα κορίτσι λέει «Δε μ’ αρέσει να διαβάζω!», με κάνει και 
γελάω! Δεν τα πιστεύω αυτά τα παιδιά. Σίγουρα τρώνε παγωτά, παίζουν 
παιχνίδια, παρακολουθούν ενδιαφέρουσες ταινίες. Με άλλα λόγια, τους 
αρέσει να περνούν καλά. Και το διάβασμα δεν είναι μόνο μια επίπονη 

δουλειά που οδηγεί στην ανάπτυξη των συναισθημάτων και της 
προσωπικότητάς μας, αλλά πρώτ’ απ’ όλα είναι ευχαρίστηση. 

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο γράφουν τα έργα τους οι συγγραφείς 

παιδικών βιβλίων.                              
Μετάφραση: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου 

 

Πηγή :  http://21nipiagogeio.blogspot.gr/2017/03/2017.html 
 

 

………………………. Κινητές Βιβλιοθήκες……………………… 

Οι κινητές βιβλιοθήκες καθιερώθηκαν σε περιοχές, στις οποίες οι κάτοικοι 
δεν είχαν πρόσβαση στην πόλη. Σήμερα, την εποχή του Διαδικτύου, 

εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα, και όχι μόνο σε χώρες του τρίτου 
κόσμου. Αυτές οι βιβλιοθήκες είναι πάνω σε κάθε είδος όχημα. Φορτηγά, 
τρίκυκλα, ποδήλατα, βάρκες, ακόμα και καμήλες, επιστρατεύονται για να 
φτάσει το βιβλίο σε όσους διψούν για μάθηση. Μία από τις πρώτες κινητές 
βιβλιοθήκες δημιουργήθηκε το 1857 στην Αγγλία, πάνω σε κάρο που το 
τραβούσαν άλογα. Στην αρχή, πήγαινε μόνο σε οκτώ χωριά. Ένα χρόνο 
αργότερα, εμφανίσθηκε και δεύτερη παρόμοια και οι κινητές βιβλιοθήκες 
πολλαπλασιάστηκαν, σύντομα, στο νησί. Μάλιστα, αυτές οι πρωτότυπες και 

ευρηματικές βιβλιοθήκες, έχουν και τη δική τους εθνική εορτή στην 

Αμερική. Χορηγός είναι η Αμερικάνικη Ένωση Βιβλιοθηκών & καθιερώθηκε, για να 

τιμήσει τις κινητές βιβλιοθήκες & την αφοσίωσή τους σε απομακρυσμένες κοινότητες. 
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