
 
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  
           2009-2010 

 
Συγχαρητήρια στα µέλη µας και πολλές ευχαριστίες σε όλους 
όσους συνέβαλαν στον εµπλουτισµό και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση  της  
Βιβλιοθήκης τη χρονιά αυτή. 

 
1. Φέτος εγγράφηκαν στη Βιβλιοθήκη 175 νέα µέλη .   
                                                                                                                                                                                                                                                                         
2. Έγιναν 1133 χρεώσεις υλικού-οι περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά-µε 
προτιµότερες κατηγορίες χρέωσης το Ελληνικό Μυθιστόρηµα, το Ξένο 
Μυθιστόρηµα, τα Παιδαγωγικά και την Πληροφορική. 

 
3. 64 επισκέψεις τµηµάτων πραγµατοποίησαν µάθηµα στο χώρο της 
Σχολικής Βιβλιοθήκης µε χρήση οπτικοακουστικών µέσων. 

 
4. Προσκτήσεις υλικού: Α) Προτζέκτορας και αγορά και τοποθέτηση 

κουρτινών διπλής χρήσης (συσκότιση και οθόνη προβολής) 
ώστε να µπορεί να λειτουργήσει ο χώρος για µάθηµα µε χρήση 
πολλαπλών οπτικοακουστικών µέσων. 
Β) Προστέθηκαν στη συλλογή της Βιβλιοθήκης από αγορές και δωρεές: 
101 βιβλία, 16 µονάδες ψηφιακού υλικού και 181 έντυπα.  

 
5.  Εκδήλωση-αφιέρωµα στο Γιάννη Ρίτσο µε την υποστήριξη του ΕΚΕΒΙ 

(κινητή έκθεση) από 2 έως 6 Νοεµβρίου 2009. Ωριαίες powerpoint 
παρουσίασεις σε όλα τα τµήµατα του σχολείου µας στο χώρο της 
Σχολικής Βιβλιοθήκης  

 
6. Στήριξη µε υλικό και τεχνικό εξοπλισµό εκδηλώσεων και σχολικών γιορτών, 
προγραµµάτων και εργασιών όπως 1.Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Γιορτή 
Πολυτεχνείου 2. «Σοφοκλή Αντιγόνη», 3. Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας µε 
θέµα «Εκπαιδευτικό Σύστηµα και Συµπεριφορά του Εφήβου», 4. «Οι 
άγγελοι µέσα από την Τέχνη», 5.Γιορτή 25ης Μαρτίου,  6. Εκδήλωση κατά 
του Ρατσισµού και των ∆ιακρίσεων, 7. Εργασία τµήµατος του σχολείου µε 
θέµα τον Εθελοντισµό.  
 
 



7.Υποστήριξη επιµόρφωσης συναδέλφων µε παροχή πλούσιου υλικού και 
µε τη σύνδεση της Σχολικής Βιβλιοθήκης µε τη Βιβλιοθήκη του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου µέσω του Προγράµµατος «∆ικτύωση» από όπου 
αιτούµαστε και λαµβάναµε άρθρα από το ∆ελτίο Εκπαιδευτικής 
Αρθρογραφίας.  

 
8.Στηρίχθηκαν µε υλικό της Βιβλιοθήκης οι συµµετέχοντες σε  µαθητικούς 
διαγωνισµούς όπως Euroscola, Πανευρωπαϊκός ∆ιαγωνισµός Αρχαίων 
Ελληνικών, Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός Αστρονοµίας-Αστροφυσικής. 

 
9.Επισκέψεις που δεχτήκαµε:   

 Α)Ένα τµήµα του 6ου Γυµνασίου Κοζάνης παρακολούθησε το 
αφιέρωµα   στο Γιάννη Ρίτσο. 
Β) Στις 20 Νοεµβρίου 2009 τα δύο τµήµατα της Β! του ∆ηµοτικού    
Σχολείου Χαρισείου Μεγδάνη επισκέφτηκαν το χώρο της Σχολικής 
Βιβλιοθήκης όπου παρακολούθησαν µε αφορµή το βιβλίο της Γλώσσας 
τους ένα σύντοµο αφιέρωµα στη ζωή και το έργο των ∆.Σολωµού, 
Ζ.Παπαντωνίου, Κ.Καβάφη, και Γ.Ρίτσου µε τη χρήση 
οπτικοακουστικού υλικού. Οι µικροί µαθητές αποχώρησαν 
τραγουδώντας ενθουσιασµένοι µελοποιηµένα έργα των ποιητών. 

 
10. Συνεργασίες:    
Α)  Εθνικό Κέντρο Βιβλίου 
Β)     Με τη Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου- ∆ικτύωση 
Γ) Με τα τοπικά µέσα ενηµέρωσης (Κανάλια και Εφηµερίδες) µε 
σκοπό την ενηµέρωση του κοινού για εκδηλώσεις καθώς και µε τη 
Σχολική Εφηµερίδα «Καλή Φάση» όπου δηµοσιοποιήθηκαν δράσεις 
της Βιβλιοθήκης. 
∆) Με συναδέλφους του 6ου Γυµνασίου Κοζάνης 

     Ε) Με τις Σχολικές Βιβλιοθήκες 2ου Γυµνασίου Κοζάνης, ΕΠΑΛ  
Σερβίων ,ΕΠΑΛ Αµυνταίου Φλώρινας,  1ου  και 2ου Γυµνασίου 
Πτολεµαΐδας   
ΣΤ) Με το ∆ηµοτικό Σχολείο Χαρισείου Μεγδάνη 

      
 
 
 
 Κοζάνη, 22-6-2010                           Η υπεύθυνη Βιβλιοθήκης 
                                                               Ελπίδα Ματιάκη 

                                                             
 

 

                     ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! 
 
               


