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ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 
 
Ευχαριστώντας τα µέλη µας θα θέλαµε να παρουσιάσουµε τα κυριότερα στοιχεία 
για τη Σχολική Βιβλιοθήκη τη χρονιά αυτή: 

 
1. Φέτος εγγράφηκαν στη Βιβλιοθήκη 238 νέα µέλη (σε σύνολο537 µελών). 
Προηγήθηκε ενηµέρωση  όλων των τµηµάτων της Α! Τάξης για τις λειτουργίες 
και τον κανονισµό της Βιβλιοθήκης το Σεπτέµβριο, και ακολούθησε 
ηλεκτρονική εγγραφή νέων µελών.   

                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. Έγιναν 922 χρεώσεις υλικού µε προτιµότερες κατηγορίες χρέωσης το 
Ελληνικό Μυθιστόρηµα, το Ξένο Μυθιστόρηµα, την Ιστορία, την 
Πληροφορική και τα Αγγλικά. Εκτός των χρεώσεων αξίζει να σηµειωθεί ότι 
εξυπηρετήθηκαν κάνοντας χρήση των άλλων λειτουργιών της Βιβλιοθήκης 64 
οµάδες µαθητών ή µεµονωµένοι µαθητές και 47 καθηγητές (από 20/2/2007 
που τηρείται αναλυτικό καθηµερινό Ηµερολόγιο Βιβλιοθήκης). 
 

3. Προσκτήσεις υλικού: Φέτος προστέθηκαν στη συλλογή της Βιβλιοθήκης από 
δωρεές: 276 βιβλία διαφόρων κατηγοριών, 32 µονάδες οπτικοακουστικού 
υλικού και 24 περιοδικά και εφηµερίδες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
παραλάβαµε υλικό από: το Σύλλογο προς ∆ιάδοσιν των Ελληνικών 
Γραµµάτων, ΥΠΕΠΘ, Υπουργείο Πολιτισµού, Εθνική και ∆ηµοτικές  
Βιβλιοθήκες, Εθνική Πινακοθήκη, ∆ήµους, Νοµαρχ. Αυτοδιοικήσεις, Εκπ. 
Ραδιοτηλεόραση, ΚΕΘΙ, Γ.Γ.Νέας Γενιάς,  UNICEF, Ελληνική Μαθηµατική 
Εταιρεία, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και ιδιώτες.                                   
Επίσης έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες και προστέθηκε Aντιγραφικό 
Hardware και Software σε έναν από τους υπολογιστές της Βιβλιοθήκης για να 
τηρείται αντίγραφο ασφαλείας (back up copy) της βάσης δεδοµένων της 
Βιβλιοθήκης. 
 

4. Εκδηλώσεις και δραστηριότητες: Α) Εκδηλώσεις για την «Ευρωπαϊκή 
Ηµέρα Γλωσσών» σε συνεργασία µε τη ∆/νση ∆ιεθνών Σχέσεων του 
ΥΠΕΠΘ . Πραγµατοποιήθηκαν από 26-10 έως 24-11-2006, µε διανοµή 
ερωτηµατολογίου στους µαθητές, έκθεση υλικού, εργασίες µαθητών για 
διαλέκτους και ιδιώµατα της Ελληνικής Γλώσσας, ταµπλώ µε πληροφοριακό 
υλικό για τις γλώσσες στην Ευρώπη, ωριαίες εισηγήσεις στα τµήµατα του 
σχολείου µας σε διάλογο µε τους µαθητές . Το πρόγραµµα του σχολείου µας 
επελέγη από το ΥΠΕΠΘ και έτσι έγινε powerpoint παρουσίασή του από την 
υπεύθυνη Βιβλιοθήκης σε ηµερίδα της ∆/νσης ∆ιεθνών Σχέσεων του 
ΥΠΕΠΘ που πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη(10-12-2006) στο 
Ξενοδοχείο HYATT REGENCY στο πλαίσιο του Πολυσυνεδρίου Money 
Show, µε θέµα: «Η Συµβολή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος στη 



∆ηµιουργία Πολυγλωσσικού Περιβάλλοντος». Το υλικό ζητήθηκε και 
απεστάλη και στη Γενική ∆ιεύθυνση Μετάφρασης στην Αθήνα που αποτελεί 
παράρτηµα στην Ελλάδα του αντίστοιχου τµήµατος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

      Β)Τακτικές εκθέσεις υλικού βασισµένες σε θεµατικές ενότητες ή αφιερωµένες  
      παγκόσµιες  µέρες, π.χ. Παγκόσµια Ηµέρα Ποίησης. 
 

 
5. Προγράµµατα που υλοποιήθηκαν ή στηρίχθηκαν από τη Βιβλιοθήκη:                        

Α. Εγγραφή του σχολείου µας στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
eTwinning. 
Β. Από τη Σ.Β. υλοποιήθηκε το Πρόγραµµα της Unicef  «Σχολεία    
Υπερασπιστές των Παιδιών: Stop στην εκµετάλλευση των παιδιών» µε 
ενηµέρωση όλων των τµηµάτων του σχολείου από την υπεύθυνη Βιβλιοθήκης 
για το πρόβληµα της εκµετάλλευσης των παιδιών και έκθεση σχετικού υλικού 
στο χώρο της Βιβλιοθήκης . Το χρηµατικό ποσό και οι αφίσες που σχεδίασαν 
τα παιδιά για το παραπάνω θέµα συγκεντρώθηκαν από την υπεύθυνη 
Βιβλιοθήκης και απεστάλησαν στη Unicef.  
Γ. Στήριξη µε υλικό τοπικού χαρακτήρα του Προγράµµατος 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε θέµα «Η βιοµηχανία του ελεύθερου 
χρόνου-η αναψυχή ως κατανάλωση υπηρεσιών και αγαθών», µε υπεύθυνη 
καθηγήτρια την κυρία Ζάµπρου. 
∆. Στήριξη µε παροχή υλικού από πολλές διαφορετικές κατηγορίες του 
Προγράµµατος Αγωγής Υγείας µε θέµα «Αντιµετώπιση της απώλειας», µε 
υπεύθ. καθηγητή τον κύριο Χριστοδούλου. 

 
6. Στο χώρο της Βιβλιοθήκης πραγµατοποιήθηκαν µαθήµατα µε χρήση 

οπτικοακουστικών µέσων συνολικής διάρκειας 17 διδακτικών ωρών. Τα 
θέµατά τους ήταν: «Αγωγή Καταναλωτή», «Αρχαίες Κυκλάδες», 
«Πορτραίτα» και «De differénts moments d`une journée en France». 
 

7. Συνεργασίες:   
          Α. Με τη ∆ιεύθυνση και Yποδιεύθυνση του σχολείου για την εύρυθµη 

λειτουργία της Βιβλιοθήκης. 
Β. Με τους Καθηγητές Πληροφορικής του σχολείου για υποστήριξη της 
ηλεκτρονικής λειτουργίας της βιβλιοθήκης.                                           
Γ. Στο Σχολείο ευθύνης υπήρξε ενηµέρωση και τακτική συνεργασία µε:               
α)το Σύλλογο Καθηγητών,  
β)µε τη φιλόλογο, κυρία Βλαχάβα, που συνεισέφερε στις εκδηλώσεις για την 
Ευρωπαϊκή Ηµέρα Γλωσσών µε εργασίες µαθητών της µε θέµα «∆ιαλέκτοι 
και ιδιώµατα της   Ελληνικής Γλώσσας» και µε άλλο πληροφοριακό υλικό, 
γ)µε τον καθηγητή Τεχνολογίας, κύριο Τζηµόπουλο, για την επεξεργασία και 
εξαγωγή αποτελεσµάτων από τα ερωτηµατολόγια που διανεµήθηκαν στους 
µαθητές Α! και Β! Λυκείου σχετικά µε α)τη γλωσσοµάθειά τους και β)τις 
γλώσσες της Ευρώπη,  



δ)µε τον φιλόλογο, κύριο Ευθύµιο Κουφογιάννη, υπεύθυνο καθηγητή της 
συγγραφής Συνθετικών Εργασιών από τους µαθητές των τµηµάτων Β1 και Β2 
µε θέµα «Φιλοσοφικά Προβλήµατα του Καιρού µας» στα πλαίσια του 
µαθήµατος «Αρχές Φιλοσοφίας» της Β! Λυκείου.   
 ε)µε µεµονωµένους καθηγητές για χρήση οπτικοακουστικών µέσων και για 
γενικότερη υποστήριξη των µαθηµάτων τους και σχολικών εορτών µε υλικό 
της  βιβλιοθήκης. 
∆. Με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου ευθύνης για να 
ενηµερωθούν για το έργο, τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις της Σ.Β., 
αλλά και τις ανάγκες που ανακύπτουν.  
Ε. Με άλλα σχολεία: (ενδεικτικά) 
α)Με το 2ο ∆ηµοτικό Κοζάνης µέσω της κυρίας Σολακίδου για παροχή 
υλικού  που στήριξε τη διοργάνωση  Της Γιορτής της Μητέρας,   
β)µε το 1ο Γυµνάσιο Κοζάνης µέσω της κυρίας Τρίκου για παροχή υλικού  
που στήριξε τη διοργάνωση  της γιορτής της 25ης Μαρτίου,  
γ)µε το Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας Κοζάνης µετά από αίτηµα της κυρίας 
Μανάδη για παροχή υλικού σχετικά µε «Το Ιστορικό Λαογραφικό και 
Φυσικής Ιστορίας Μουσείο της Κοζάνης» µέσω µέλους µας. 
ΣΤ.  Με τη φιλόλογο, κυρία Νάκα, υπεύθυνη Σ.Β.του 2ου Γυµν. Κοζάνης, 
α)για την προετοιµασία  powerpoint παρουσίασης των εκδηλώσεων για την 
Ευρωπαϊκή Ηµέρα Γλωσσών, β)για παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη 
δράση eTwinning γ) για την επίλυση προβληµάτων της Σ.Β 
Ζ. Με άλλες Βιβλιοθήκες: 
α) µε τις Σχολικές Βιβλιοθήκες 2ου Γυµνασίου Κοζάνης, Γυµνασίου Σερβίων , 
Γυµνασίου Αµυνταίου Φλώρινας (αλληλοϋποστήριξη και ανταλλαγή 
πληροφοριών και γνώσεων),                          
β) µε τους υπευθύνους Σ.Β. 1ου  και 2ου Γυµνασίου Πτολεµαΐδας κυρίους 
Γκέκα και Αυτζαλανίδη για παροχή πληροφοριών και βοήθεια στην 
αποκατάσταση σοβαρών τεχνικών προβληµάτων της Σ.Β.,                                                             
γ) µε την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος µε αίτηµα για παροχή υλικού,                   
δ) δωρεά πολλαπλών αντιτύπων τοπικού ενδιαφέροντος της Σ.Β. µας προς 
την Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου και δεχθήκαµε  αντίστοιχη 
δωρεά βιβλίων από την αναφερθείσα βιβλιοθήκη,                                                            
 ε) εγγραφή της Σ.Β. του σχολείου ευθύνης στο Πανελλήνιο Forum Σχολικών 
Βιβλιοθηκών. 
Η. Με την κυρία Βόντσα, Προϊσταµένη Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης Β/θµιας Εκπ/σης Σχολ. Συµβούλων Φιλολόγων, µετά από 
αίτηµά της για δανεισµό υλικού της Σ.Β. µε σκοπό την παρουσίαση του 
θέµατος «Οι µαθητές µπροστά στις πανελλαδικές εξετάσεις» σε τηλεοπτική 
εκποµπή του  Top Channel (30/4/2007).    
Θ. Με Υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης: 

α. Με τους τεχνικούς του ∆ήµου Κοζάνης για την επιδιόρθωση βλάβης στο 
σύστηµα πυρανίχνευσης. 
β. Με τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, από όπου παραλάβαµε υλικό 
(κυρίως τοπικού ενδιαφέροντος) για τον εµπλουτισµό της Σχ. Βιβλιοθήκης. 



γ. Με τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών µέσω της κυρίας Βασιλειάδου 
για δωρεά υλικού τοπικού χαρακτήρα. 
I. Έχοντας πέρυσι κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προς το Πανελλήνιο 
Σχολικό ∆ίκτυο ώστε να λειτουργεί το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο της 
Βιβλιοθήκης, έκανα φέτος την έγγραφή µας στο Πανελλήνιο Φόρουµ 
Σχολικών Βιβλιοθηκών για την πληρέστερη ενηµέρωσή µας σε θέµατα που 
µας αφορούν. 
 
8. ∆ηµοσιεύσεις 
Α. Αναρτήθηκε το σχολείο µας στην ιστοσελίδα του Συµβουλίου της 
Ευρώπης για τις εκδηλώσεις που διοργάνωσα για την Ευρωπαϊκή Ηµέρα 
Γλωσσών (www.coe.int/EDL µε συνδέσµους: EDL Events και µετά View EDL 
Events στο λήµµα της χώρας µας). 
Β. ∆ηµοσίευση της ωριαίας παρουσίασης που έγινε σε όλα τα τµήµατα της Α! 
και Β! Λυκείου του σχολείου µας µε τίτλο «26η Σεπτεµβρίου, Ευρωπαϊκή 
Ηµέρα Γλωσσών» στην Περιοδική Έκδοση της Ένωσης Καθηγητών 
Αγγλικής ∆υτικής Μακεδονίας, “Events” Τεύχος 1/2007, 10-3-2007. 
 
 
 
 Κοζάνη, 25-6-2007                           Η υπεύθυνη Βιβλιοθήκης 
                                                                 
 
                                                           
                                                                   Ελπίδα Ματιάκη 

                                                            Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας 
  

 
 

 


