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Όλεσ οι ςχολικζσ μονάδεσ  
ΔΕ Δ΄Ακινασ  
 
 
1) Γραφείο χολ. υμβοφλων 

2) ιβιτανίδειοσ Δθμόςια 
χολι Σεχνών και 
Επαγγελμάτων 

 

ΘΕΜΑ: «εμινάριο βιβλιοδρομίασ» 
 
                 Η Ακινα ανακθρφχκθκε από τθν UNESCO Παγκόςμια Πρωτεφουςα Βιβλίου για το 2018 
(Athens World Book Capital 2018). Ο κεςμόσ τθσ Παγκόςμιασ Πρωτεφουςασ Βιβλίου ξεκίνθςε το 
2001 και θ Ακινα είναι θ 18θ πόλθ που κατακτά τον τίτλο. Σο πρόγραμμα των εκδθλϊςεων, που 
κα διαρκζςει ζναν ολόκλθρο χρόνο, κα ξεκινιςει ςτισ 23 Απριλίου 2018, τθν θμζρα που 
γιορτάηεται διεκνϊσ το βιβλίο, και κα ολοκλθρωκεί ςτισ 22 Απριλίου 2019. 

Κεντρικοί άξονεσ τθσ διοργάνωςθσ είναι: 

1. Σα παιδιά προθγοφνται: Η ζμφαςθ του πρϊτου άξονα του προγράμματοσ κα δοκεί 
ςτθν εξοικείωςθ των νθπίων, των παιδιϊν και των εφιβων με τα βιβλία και τθν ανάγνωςθ κακϊσ 
και θ δθμιουργία μιασ επιμορφωτικισ γζφυρασ που κα καλφψει το κενό τθσ ζλλειψθσ 
εξωςχολικισ αναγνωςτικισ κουλτοφρασ. 

2. Σο βιβλίο: κοπόσ του δεφτερου άξονα τθσ διοργάνωςθσ είναι να ςτρζψει τα φϊτα ςτο 
οικοςφςτθμα του βιβλίου. το πλαίςιο του άξονα αυτοφ, κα διοργανωκοφν μια ςειρά από 
δράςεισ που ςτόχο κα ζχουν να αναδείξουν τουσ ανκρϊπουσ και τουσ οργανιςμοφσ του βιβλίου 
και να φζρουν το ευρφτερο κοινό ςε επαφι με το ςφμπαν του βιβλίου. 

3. Όλθ θ πόλθ διαβάηει: Ο τρίτοσ άξονασ του προγράμματοσ ζχει ωσ ςτόχο να μεταφζρει 
το βιβλίο και τθν ανάγνωςθ ςτο δθμόςιο χϊρο, μζςα από δράςεισ οι οποίεσ διοργανϊνονται ςτισ 
εκτόσ κζντρου γειτονιζσ και ςτισ δθμοτικζσ κοινότθτεσ τθσ πόλθσ και αποβλζπουν ςτθν κατάργθςθ 
του αποκλειςμοφ από το βιβλίο ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
προςφφγων και των μεταναςτϊν. 

τα πλαίςια τθσ προετοιμαςίασ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ για τθ ςυμμετοχι ςτο 
κεςμό τθσ Παγκόςμιασ πρωτεφουςασ βιβλίου θ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
ΔϋΑκινασ μζςω τθσ υπεφκυνθσ πολιτιςτικϊν κεμάτων ξεκινά μία ςειρά ςεμιναρίων με άξονα τθ 
φιλαναγνωςία. ε αυτόν τον κφκλο ςεμιναρίων κα παρουςιαςτοφν καλζσ πρακτικζσ αό τα 
προγράμματα πολιτιςτικϊν κεμάτων παρελκόντων ετϊν.  

τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ του κφκλου φιλαναγνωςίασ ζχουμε καλζςει τθν κοινότθτα των 
ελλινων βιβλιοδρόμων (bookcrossers) να παρουςιάςει τθν πρωτοβουλία τθσ βιβλιοδρομίασ 
(bookcrossing). 

Η βιβλιοδρομία (bookcrossing) μοιάηει κάπωσ με μία ςκυταλοδρομία όπου αντί για 
ςκυτάλθ τα μζλθ του ανταλλάςςουν ζνα βιβλίο. Είναι, κατά τον πιο ςυνθκιςμζνο οριςμό, θ πράξθ 
του να αφινεισ ζνα βιβλίο ςε δθμόςιο χϊρο ελπίηοντασ να το βρει κάποιοσ που αφοφ το διαβάςει 



κα κάνει το ίδιο, δθμιουργϊντασ ζτςι μια αλυςίδα. Οι κινιςεισ αυτζσ με τθ βοικεια του 
διαδικτφου καταγράφονται και κεωρθτικά, ζνα βιβλίο μπορεί από χζρι ςε χζρι να κάνει το γφρο 
τθσ γθσ.  

            Η πρωτοβουλία τθσ βιβλιοδρομίασ ζχει κατακτιςει χιλιάδεσ οπαδοφσ ςε ολόκλθρο τον 
κόςμο. Σο μόνο που χρειάηεται κανείσ για να γίνει μζλοσ είναι θ αγάπθ για το βιβλίο, και 
οπωςδιποτε, μια αυξθμζνθ αίςκθςθ τθσ γενναιοδωρίασ. 

Η χριςθ του διαδικτφου κακιςτά τθ διαδικαςία ςυναρπαςτικι για τουσ βιβλιόφιλουσ, 
που μπαίνουν με τθ βοικειά του ςτθν διαδικαςία του κυνθγιοφ  κθςαυροφ. τθν ιςτοςελίδα τθσ 
πρωτοβουλίασ www.bookcrossing.com καταγράφουν όχι μόνο τον αρικμό των βιβλίων που ζχουν 
απελευκερϊςει, αλλά ακόμθ και το ακριβζσ ςθμείο όπου το ζχουν αφιςει. Ζτςι μπορεί 
οποιοςδιποτε χριςτθσ βρίςκεται κοντά ςτο χϊρο να «ςυλλάβει» ζνα από αυτά, αφοφ κάκε ζνα 
βιβλίο ζχει ζναν μοναδικό κωδικό. 

Φιλοδοξία μασ είναι να δθμιουργθκεί ζνα ανταλλακτικό ράφι ςε κάκε ςχολείο, το οποίο 
κα απευκφνεται όχι μόνο ςτουσ μακθτζσ αλλά και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Η ςυνάντθςθ κα πραγματοποιθκεί τθν Σετάρτθ 18 Οκτωβρίου ςτο 5ο ΓΕΛ Καλλικζασ 
Επτανιςου 4, Καλλικζα (κοντά ςτο ςτακμό ΗΑΠ Καλλικζασ) και ϊρεσ 18.00-21.00. Παρακαλοφμε 
να δθλϊςετε ςυμμετοχι ςτθ διεφκυνςθ http://bit.ly/BOOKCROSS . Σο ςεμινάριο είναι ανοικτό και 
ελεφκερο για παρακολοφκθςθ. Σα ςτοιχεία υποβάλλονται μόνο για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν 
βεβαιϊςεων. Σο πρόγραμμα τθσ ςυνάντθςθσ ζχει ωσ εξισ: 

18.00-18.10 Προςζλευςθ – εγγραφζσ 

18.10-18.30 Κατερίνα Αραμπατηι, Φιλόλογοσ, Διευκφντρια του 2ου Γ/ςιου Αλίμου:  Η 
αναγνωςτικι λζςχθ του 2ου Γυμναςίου Αλίμου: απλζσ προτάςεισ λογοτεχνικισ ςαγινθσ 

18.30-19.30 Φωτεινι Λίτου και ομάδα bookcrossing: Παρουςίαςθ τθσ πρωτοβουλίασ 
bookcrossing 

19.30-20.00 υηιτθςθ 
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