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Αγαπητοί γονείς, 

Σας ενημερώνουμε για την επαναλειτουργία, από αρχές Μαρτίου 2022, της 

δανειστικής βιβλιοθήκης του σχολείου μας, η οποία απευθύνεται κυρίως στους μαθητές 

και μαθήτριές μας, αλλά και σε όλους τους γονείς των μαθητών μας και φυσικά στο 

προσωπικό του σχολείου. 

Η βιβλιοθήκη μας, που βρίσκεται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 

σχολείου, εγκαινιάστηκε στις 1 Απριλίου (με αφορμή την ημέρα Παιδικού Βιβλίου) του 

2019 και για τη σύστασή της συνέβαλαν τα μέγιστα ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

του σχολείου και ο Δήμος Γαλατσίου, μέσω της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Η δημιουργία 

της βιβλιοθήκης μας ήρθε σαν επιστέγασμα σειράς δράσεων του σχολείου μας για το 

βιβλίο, την χρονιά εκείνη. Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης αριθμούσε τότε περίπου 1000 

τίτλους, ενώ σήμερα ξεπερνάει τους 1800 τίτλους και συνεχίζει να εμπλουτίζεται.  

Η βιβλιοθήκη μας εντάχθηκε μετά από ενέργειές μας στο Σύστημα Δικτύου 

Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-

2020 (ΥΑ: Φ.17/47528/Δ1 – 28/3/2019). Ωστόσο μετά ήρθε η πανδημία και η λειτουργία 

της βιβλιοθήκης μας τέθηκε σε αναστολή για σχεδόν 2 διδακτικά έτη. 

 Η βιβλιοθήκη μας έχει ως βασικό σκοπό την προώθηση της φιλαναγνωσίας: τα 

παιδιά δανείζονται βιβλία, ομαδικά ανά τμήμα, αλλά και ατομικά, εφόσον το επιθυμούν. 

Ακόμη μια λειτουργία της είναι η υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών, 

αφού το πλούσιο υλικό της μπορεί να αξιοποιηθεί και στη διδακτική πράξη. 

Ο σκοπός της ενημέρωσής αυτής είναι διττός: αφενός σας καλούμε να 

ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να αξιοποιήσουν την ύπαρξη της δανειστικής βιβλιοθήκης 

του σχολείου και αφετέρου να μεριμνείτε ώστε τα βιβλία να επιστρέφουν στη βιβλιοθήκη 

στην κατάσταση που παρελήφθησαν. 

Σας καλούμε τέλος, αν δεν επιθυμείτε πλέον κάποια βιβλία ή κρίνετε ότι τα 

παιδιά σας έχουν πλέον μεγαλώσει για αυτά, να τα δωρίζετε στη βιβλιοθήκη μας , ώστε 

να μπορούν να τα χαίρονται και οι επόμενες γενιές μαθητών και μαθητριών του σχολείου 

μας. 

 

Ευχαριστούμε! 

 

Οι Υπεύθυνοι λειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης 

 

Εργαζάκης Μανώλης – Οικονομάκη Αντιγόνη 
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