
Δελτύο Τύπου 

«Τα βιβλύα εύναι δρόμοι και εμεύσ Βιβλιοδρόμοι» εύναι ο τύτλοσ τησ 

Βιβλιοδρομύασ 2019. Σε ςυνεργαςύα με τισ εκδόςεισ ΚΑΛΕΝΤΗ και το 

βιβλιοπωλεύο «bookmark” τησ πόλησ μασ ςκοπεύουμε ςτη φετινό  

Βιβλιοδρομύα να διανύςουμε δρόμουσ γεμϊτουσ ςυναιςθόματα και 

ταξύδια. Δρόμουσ καλλιτεχνικούσ, διαγωνιςτικούσ και φιλανθρωπικούσ. 

Προςκαλούμε ςτισ 9 Φεβρουαρίου 2019 τουσ μαθητϋσ των 

Νηπιαγωγεύων και Δημοτικών Σχολεύων Μεςςηνύασ να λϊβουν μϋροσ ςτη 

γιορτό μασ. Οι μαθητϋσ του Δημοτικού καλούνται εκεύνη την ημϋρα να 

επιλϋξουν ϋνα από τα προτεινόμενα βιβλύα τησ τϊξησ τουσ και να 

διαγωνιςτούν απαντώντασ κϊποιεσ ερωτόςεισ. Το διαγωνιςτικό μϋροσ δεν 

αφορϊ τα παιδιϊ του Νηπιαγωγεύου. 

Οι τρεισ πρώτοι μαθητϋσ από κϊθε τϊξη που θα ςυγκεντρώςουν την 

υψηλότερη βαθμολογύα θα κερδύςουν ϋνα λογοτεχνικό βιβλύο 

επιλεγμϋνων εκδόςεων καθώσ και ο πρώτοσ από κϊθε τϊξη μια μικρό 

δωροεπιταγό. Τα βιβλύα και οι δωροεπιταγϋσ εύναι μια προςφορϊ του 

βιβλιοπωλεύου τησ πόλησ μασ «bookmark” (Πεζόδρομοσ Αντωνοπούλου 

12, Λυκούργοσ Καρολεμϋασ). 

Επύςησ, οι μαθητϋσ του Δημοτικού καλούνται να δημιουργόςουν μια 

ζωγραφιϊ με θϋμα «Τα βιβλία πάνε παντού». Καταληκτικό ημερομηνύα 

αποςτολόσ ζωγραφιϊσ εύναι η Παραςκευή 1η Φεβρουαρίου 2019. Την 9η 

Φεβρουαρύου θα γύνει μια ϋκθεςη ζωγραφιών και θα ανακοινωθεύ η 

νικότρια. Η διακεκριμϋνη ζωγραφιϊ θα χρηςιμοποιηθεύ για το φυλλϊδιο 

και την αφύςα τησ Βιβλιοδρομύασ 2020 καθώσ θα ανακοινωθεύ και ςτισ 

τοπικϋσ εφημερύδεσ τησ πόλησ μασ. 

Ένασ από τουσ δρόμουσ των βιβλύων ϋχει το όνομα τησ αγϊπησ και τησ 

φιλανθρωπύασ. Καλούμε τουσ μαθητϋσ του Νηπιαγωγεύου και του 

Δημοτικού Σχολεύου να ςυγκεντρώςουν τα «ξεχαςμϋνα» και «ςκονιςμϋνα» 

βιβλύα τουσ και με μια πρϊξη αγϊπησ να τα δωρύςουμε ςτην Παιδιατρικό 

Κλινικό Μυτιλόνησ και ςτη δανειςτικό Βιβλιοθόκησ Υπηρεςύασ Ανηλύκων 

τησ πόλησ μασ. 

Ο τρόποσ ςυγκϋντρωςησ και καταγραφόσ βιβλύων εύναι ο εξόσ: Ο κϊθε 

ενδιαφερόμενοσ εκπαιδευτικόσ τϊξησ ό νηπιαγωγόσ καλεύται να 

ςυγκεντρώςει τα βιβλύα που θα φϋρουν οι μαθητϋσ του. Καταληκτικό 

ημερομηνύα δρϊςησ εύναι η 1η Φεβρουαρίου 2019. Κατόπιν ςυνεννόηςησ 

με το ςχολεύο μασ ςχολικϊ λεωφορεύα θα περϊςουν να παραλϊβουν τα 



καταγεγραμμϋνα και ςυγκεντρωμϋνα βιβλύα. Όλα τα βιβλύα θα 

ςυγκεντρωθούν ςτον χώρο τω ν Εκπαιδευτηρύων Μπουγϊ και με βϊςη 

την κατϊςταςη του εκπαιδευτικού ό νηπιαγωγού θα αναδειχθεύ το τμόμα 

που ςυγκϋντρωςε τα περιςςότερα. Κϊθε βοόθεια από τουσ 

εκπαιδευτικούσ για την ανϊδειξη του νικητό εύναι δεκτό. 

Το τμόμα που θα ςυγκεντρώςει τα περιςςότερα βιβλύα θα 

παρακολουθόςει μια αναγνωςτικό εμψύχωςη από την κα Χριςτύνα Δύμιζα 

(θεατρολόγο) εντόσ ςχολικού ωραρύου. Προτεινόμενοι χώροι εμψύχωςησ 

κατόπιν ςυνεννόηςησ με τον διευθυντό ό τον δϊςκαλο/νηπιαγωγό του 

ςχολεύου εύναι: Στο ςχολεύο των διακριθϋντων μαθητών ό ςτην Κεντρικό 

Δημόςια Βιβλιοθόκη Καλαμϊτασ ό ςτο πϊρκο του ΟΣΕ  ό ςτα 

Εκπαιδευτόρια Μπουγϊ. Η μετακύνηςη των μαθητών θα γύνει με ςχολικό 

λεωφορεύο του ςχολεύου μασ. 

Επύςησ, από το Εικαςτικό τμόμα των Εκπαιδευτηρύων Μπουγϊ θα 

δημιουργηθεύ ϋνα επιδαπϋδιο παιχνύδι ςτον προαύλιο χώρο του ςχολεύου 

του τμόματοσ που θα ςυγκεντρώςει τα περιςςότερα βιβλύα κατόπιν 

ςυνεννόηςησ με τον διευθυντό/τρια του. 

Οι απονομϋσ βραβεύων για τον γραπτό Διαγωνιςμό, την προςφορϊ 

βιβλύων και τη δημιουργύα ζωγραφιϊσ θα πραγματοποιηθούν το 

Σάββατο ςτισ 13 Απριλίου 2019. Ο χώροσ και η ώρα βρϊβευςησ καθώσ 

και το αναλυτικό πρόγραμμα τησ Βιβλιοδρομύασ θα ανακοινωθεύ 

αργότερα. 
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