
 
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  
           2010-2011 

 
Συγχαρητήρια στα µέλη µας και πολλές ευχαριστίες σε όλους όσους 
συνέβαλαν στον εµπλουτισµό, την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση  της  Βιβλιοθήκης και στα 
µέλη που προσέφεραν πολύτιµη βοήθεια σε διαστήµατα αυξηµένου φόρτου εργασίας. 

 
1. Φέτος εγγράφηκαν στη Βιβλιοθήκη 208 νέα µέλη .   
                                                                                                                                                                                                                                           
2.Έγιναν 1220 χρεώσεις υλικού-οι περισσότερες από άλλες χρονιές-µε προτιµότερα 
την Ελλ.Λογοτεχνία ,το Ξ. Μυθιστόρηµα, την Πληροφορική και τη Φυσική. 
 
3. Tµήµατα του σχολείου πραγµατοποίησαν µάθηµα στο χώρο της Σχολικής 
Βιβλιοθήκης για 58 ώρες µε χρήση οπτικοακουστικών µέσων. 
 
4. Προσκτήσεις υλικού: Α) Ένα switch 10/100 Mbps 8 Θυρών για να διαθέτει η 
Βιβλιοθήκη Internet (και οι απαραίτητες ενέργειες προς το ∆ήµο ώστε να 
αντικατασταθεί το παλιό καλώδιο  που δεν έφερνε το σήµα)  
Β) Προστέθηκαν στη συλλογή της Βιβλιοθήκης µε αγορά 25 βιβλία και από δωρεά:  
179 βιβλία, 10 µονάδες ψηφιακού υλικού και 139 έντυπα.  
 
5.  Εκδήλωση-αφιέρωµα στον Οδυσσέα Ελύτη από 22/2 έως 21/3/2011 . ∆ίωρες 
(κατά πλειοψηφία) powerpoint παρουσιάσεις σε όλα τα τµήµατα του σχολείου  στο 
χώρο της Σχ.Βιβλιοθήκης. Το αφιέρωµα µε αφορµή το χαρακτηρισµό του 2011 ως 
Έτους Ελύτη από το Υπ. Πολιτισµού και το ΕΚΕΒΙ περιλάµβανε πλούσια 
εργοβιογραφικά στοιχεία του ποιητή, φωτογραφικό υλικό, µελοποιηµένη ποίηση , 
κολάζ του Ελύτη µέσω Η/Υ και βιντεοπροβολέα, καθώς και έκθεση βιβλίου, και 
συνοδεύτηκε από συζήτηση µε τους µαθητές. (Σύνολο Ωρών:42)   
 
6. Στήριξη µε υλικό ή/και παροχή του χώρου για εκδηλώσεις και σχολικές γιορτές, 
προγράµµατα και εργασίες όπως: 
    1.Γιορτή 28ης Οκτωβρίου 2.Θεατρική παράσταση «Ο Πλούτος και ποιήµατα του 
Σουρή» , 3. Πρόγραµµα µε θέµα «Θέατρα και θέαµα στην Αρχαία Μακεδονία και 
Ιωνία», 4. «Το θέατρο και ο χορός είναι η δηµιουργία στην εκπαίδευση», 5.Γιορτή 
25ης Μαρτίου, 6. Υλικό για τη δηµιουργία εντύπου ξενάγησης της Γ! Λυκείου κατά 
την 7ήµερη εκδροµή, 7. Οι µαθητές και εκπαιδευτικοί του Προγράµµατος 
«Στηρίζοµαι στα πόδια µου» καθώς και ο Υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης από 
Εξαρτησιογόνες Ουσίες Νίκος Τσακµάκης συζήτησαν στο χώρο της Βιβλιοθήκης για 
«Εξαρτήσεις» στις 30/3. Στις 7/4 οι µαθητές ενηµερώθηκαν για το AIDS από τις 



υπεύθυνες του Μαµατσείου Νοσοκοµείου. Και στις δύο επισκέψεις 
πραγµατοποιήθηκε έκθεση βιβλίου από το υλικό της Βιβλιοθήκης µας µε ανάλογο 
περιεχόµενο.  
 
7.Στηρίχθηκαν µε υλικό της Βιβλιοθήκης οι συµµετέχοντες σε  µαθητικούς 
διαγωνισµούς όπως Euroscola και Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός Αστρονοµίας. 
 

8. Επισκέψεις που δεχτήκαµε:   
α) Το κοινό της Κοζάνης στις 5/5/2011 στα πλαίσια του 3ου Φεστιβάλ Αφήγησης 
και Τεχνών του Λόγου του ∆ήµου Κοζάνης παρακολούθησε το Γάλλο αφηγητή 
Bruno de la Salle που µίλησε για τον Όµηρο στο χώρο της Σχ. Βιβλιοθήκης 
όπου εκτέθηκε και πλούσιο υλικό της για το θέµα. Συνδιοργανωτές  ήταν ο 
Σύνδεσµος Φιλολόγων Κοζάνης και η Σχολική Βιβλιοθήκη του 1ου ΓΕΛ Κοζάνης. 
β)Γ! Τάξη (5/5) και Β2! (30/5) του ∆ηµοτικού Σχολείου «Χαρίσιος Μεγδάνης» 
γ) ∆! Τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου «Χαρίσιος Μούκας» (31/5) 
δ) Γ! Τάξη του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου (6/6) 
Οι µικροί µαθητές παρακολούθησαν µέσω Η/Υ και προτζέκτορα την «Ιστορία της 
γραφής και τις πρώτες Βιβλιοθήκες» και έπαιξαν λύνοντας ένα σταυρόλεξο πάνω 
σε αυτά. Στο δεύτερο µέρος της επίσκεψής τους  παρακολούθησαν ένα αφιέρωµα 
στη ζωή και το έργο του Οδυσσέα Ελύτη µε ιδιαίτερη έµφαση στην εικόνα και τη 
µελοποιηµένη ποίηση ενώ αποχώρησαν τραγουδώντας µελοποιηµένα έργα του 
ποιητή τα οποία παρέλαβαν σε φωτοτυπία. 
 

9.  Συνεργασίες:    
Α)  Με τη Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου- ∆ικτύωση µε την οποία 
έχουµε συνδεθεί και, µετά από αίτηµά µας, παραλάβαµε συνολικά (2010 και 2011) 
154 άρθρα τα οποία ζήτησαν συνάδελφοι του σχολείου.  
Β) Με το Σύνδεσµο Φιλολόγων Κοζάνης 

     Γ) Με τις Σχολικές Βιβλιοθήκες 2ου Γυµνασίου Κοζάνης, ΕΠΑΛ  Σερβίων ,ΕΠΑΛ 
Αµυνταίου Φλώρινας,  1ου  και 2ου Γυµνασίου Πτολεµαΐδας    
∆) Με τα ∆ηµοτικά Σχολεία «Χαρίσιος Μεγδάνης», «Χαρίσιος Μούκας» και                
2ο ∆ηµοτικό Κοζάνης που µας επισκέφτηκαν 
Ε) ∆ηµοτικό Σχολείο Χαραυγής (παροχή υλικού για Ελύτη και πληροφορίες για 
ταξινόµηση βιβλίων για να στήσουν τη δική τους βιβλιοθήκη). 
Ε) Με τα τοπικά µέσα  µε σκοπό την ενηµέρωση του κοινού για εκδηλώσεις και µε 
τη Σχολική Εφηµερίδα «Καλή Φάση» όπου δηµοσιοποιήθηκαν οι δράσεις της Σ.Β. 
ΣΤ) Παροχή πληροφοριών στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του 2ου Λυκείου 
που ενδιαφέρονται να στήσουν τη δική τους βιβλιοθήκη. 
Ζ) Με το Γυµνάσιο Αγ. Χριστοφόρου Εορδαίας  (παροχή υλικού για Ελύτη) 
 
Κοζάνη, 17-6-2011                    Η υπεύθυνη Βιβλιοθήκης 

Ελπίδα Ματιάκη 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! 
                       


