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Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 

 

Η Εθνική Βιβλιοθήκη συμμετέχει στη 14η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (11-14 Μαΐου, ΔΕΘ-HΕLEXPO), έναν 
πολιτιστικό θεσμό με διεθνή χαρακτήρα που γίνεται σημείο αναφοράς για το αναγνωστικό κοινό και τους φίλους του βιβλίου. 

Στο stand 60 του περιπτέρου 15, οι επισκέπτες ενημερώνονται για την ιστορία της Εθνικής Βιβλιοθήκης, την πορεία 
μετεγκατάστασης, την Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2017, το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και 
τις δράσεις του. Ταυτόχρονα, πραγματοποιούνται εργαστήρια με συμμετοχή μαθητών, από βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών 
Βιβλιοθηκών (Δημοτική Βιβλιοθήκη Κατερίνης, Δημοτική Βιβλιοθήκη Ραψάνης, Δημοτική Βιβλιοθήκη Βέροιας «Θεανώ 
Ζωγιοπούλου», Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας).  

Ακολουθεί πίνακας με το αναλυτικό πρόγραμμα. 

 

http://thessalonikibookfair.gr/el


 

Βιβλιοθήκη 

 

Ονοματεπώνυμ
ο Εκπροσώπου 
Βιβλιοθήκης 

 

Ημερομηνία 

 

Ώρα 
δράσης 

 

Τίτλος 
δράσης 

 

Σύντομη περιγραφή της δράσης 

Δημοτική 
Βιβλιοθήκη-
Πινακοθήκη 
Θέρμης 

Βαγιωνάς 
Χρήστος 

Παρασκευή 
12 Μαΐου 

11:30 
– 

13:00 

Κάτι που έχει 
μια τρύπα: 
«ποιος πήρε το 
τυρί μου;» 

 

Ο Χμ και ο Χα αναρωτιούνται ποιος πήρε το τυρί τους! Με αφορμή το βιβλίο 
«ποιος πήρε το τυρί μου» του Johnson Spencer , θα φτιάξουμε ένα μεγάλο 
βιβλίο με εξώφυλλο με τρύπες και κάνουμε την ανατροπή, μετατρέποντας το 
εσωτερικό του βιβλίου σε μυστική κρύπτη με τυρί! Επίσης όποιο έρθει να 
βοηθήσει μπορεί να φτιάξει ένα σελιδοδείκτη γεμάτο τρύπες! 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ-ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ  (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ ) 
ΔΗΜΟΥΘΕΡΜΗΣ  

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ: ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ 

ΙΩΑΝΝΑ ΑΔΑΜΟΓΙΑΝΝΗ: ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ /ΤΑΡΑΚΤΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ:ΕΘΝΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ/ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ /ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ –ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
ΘΕΡΜΗΣ/(Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ)/ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ/ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
«ΓΡΑΜΜΑΤΟΧΥΜΟΣ» 

Δημοτική 
Βιβλιοθήκη-
Πινακοθήκη 
Θέρμης 

Βαγιωνάς 
Χρήστος 

Παρασκευή 
12 Μαΐου 

17:30 
– 

19:00 

Κάτι με βούλες: 
"Ladybug, 
ladybug! 

Where are 
your spots?” 

Margarita 
Kosior 

 

Μια μέρα, μια όμορφη πασχαλίτσα έχασε όλες τις βουλίτσες της  Θα 
ταξιδέψουμε σε ένα όμορφο λιβάδι να την ρωτήσουμε που πήγαν οι βουλίτσες 
της και να δούμε ποιος την βοήθησε να τις βρει . 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ-ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ  (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ ) 
ΔΗΜΟΥΘΕΡΜΗΣ 



KOSIOR MARGARITA: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ- ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 
/ΕΜΨΥΧΩΤΡΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ /ΤΑΡΑΚΤΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ/ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ /ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ –ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ/(Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ)/ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

Δημοτική 
Βιβλιοθήκη 
Ραψάνης-
Δήμος 
Τεμπών 

Πανταζή Χάιδω Σάββατο 13 
Μαΐου 

17:30 
– 

18:30 

Μια καρτ-
ποστάλ 

Μέσα από την αφήγηση του βιβλίου Υπόσχεση της Ντανιέλα Σταματιάδη -
Anna Conomos των εκδόσεων Ποταμός ,θα δημιουργήσουμε τις δικές μας 
καρτ ποστάλ ,επιχρωματίζοντας παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες του 
ιστορικού κτηρίου της εθνικής βιβλιοθήκης της Ελλάδος ,που τα παιδιά θα 
δώσουν την δική του χρωματιστή εκδοχή. 

Δημοτική 
Βιβλιοθήκη 
Κατερίνης 
μαζί με το 
παράρτημά 
της τη  

Βιβλιοθήκη 
Κορινού 

Ελευθεριάδου 
Ροδή 

Σάββατο 13 
Μαΐου 

19:00 
– 

21:00 

Ένα κομμάτι 
από ένα βιβλίο 

Ένα εργαστήριο σκέψης και συναισθημάτων με αφορμή αποσπάσματα 
παραμυθιών. Κατασκευάζουμε μάσκες αποτυπώνοντας πάνω τα 
συναισθήματα που μας προκαλούν οι εικόνες και τα αποσπάσματα από 
διάφορα βιβλία. Χωριζόμαστε σε ομάδες και επινοούμε μια δική μας ιστορία 
βασισμένη στο συναίσθημα κάθε βιβλίου. 

Δημοτική 
Βιβλιοθήκη 
Νάουσας 
Ημαθίας 

Αναστασία 
Κωνσταντίνου 

Κυριακή 14 
Μαΐου 

11:30 
– 

12:30 

"Κάτι Μπλε" & 
"Κάτι 

Πορτοκαλί"....
Μεσογειακή 
Διατροφή 

" Με το 1ο εστιάζουμε στην Μεσόγειο θάλασσα και με το 2ο στην διατροφή, 
χρησιμοποιώντας την ανάλογη βιβλιογραφία. Ως εκ τούτου, στην 
""Μεσογειακή Διατροφή"" θα αφορά η παρουσίασή μας. Θα πραγματοποιηθεί 
με την συνεργασία του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Νάουσας. Με τους μαθητές του σχολείου αυτού θα 
προβάλλουμε το προαναφερόμενο θέμα, μέσα από δραματοποίηση, στο οποίο 
και είναι εφικτό να πάρουν μέρος με  χορό και τραγούδι και τα παιδιά 
επισκέπτες. Στηρίζουμε έτσι και  την προσπάθειά του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.- καθ' όλη την 
διάρκεια του σχολικού έτους - για αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μαθητών 
τους, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο." 



Δημοτική 
Βιβλιοθήκη 
"Θ. 
Ζωγιοπούλου
" Βέροιας 

Κοτσάλου 
Παρασκευή 

Κυριακή 14 
Μαΐου 

13:00 
– 

14:00 

Κάτι μέσα από 
το οποίο 
βλέπω. 

Εργαστήριο εικαστικών - Εργαστήριο κουκλοθεάτρου με τίτλο "φτιάχνω τη 
δική μου κούκλα και την παρουσιάζω στους φίλους μου" για παιδιά από 7-12 
ετών. 

 

 

 

 

 


