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Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ!! ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!
Το φετινό καλοκαίρι θα ανακαλύψουμε τις δράσεις της
Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας μέσα από τον
κόσμο των αντιθέσεων και των αντιθέτων! Αν σας άρεσε η
καλοκαιρινή καμπάνια του 2012 και του 2013, οι εκπλήξεις, τα
δημιουργικά εργαστήρια και νέες δράσεις σας περιμένουν και
τους καλοκαιρινούς μήνες του 2014.
Είστε δημιουργικός και ενθουσιώδης άνθρωπος, έχετε κάποια ιδιαίτερη δεξιότητα ή απλώς
σας χαρακτηρίζει το μεράκι του να προσφέρετε εθελοντικά; Αν ναι, σας περιμένουμε στη
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας και φέτος. Η ανταπόκριση σας και η συμβολή σας
ως εθελοντή, θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία και της φετινής καλοκαιρινής
καμπάνιας της Βιβλιοθήκης! Σας περιμένουμε να ξεδιπλώσουμε τον κόσμο των βιβλίων για
τα παιδιά και τους εφήβους μέσα από ένα βασικό χαρακτηριστικό: οι αντιθέσεις και τα
αντίθετα μέσα από τα οποία ζούμε, δημιουργούμε και κατανοούμε τον κόσμο, ο οποίος μας
περιβάλλει!

Για αυτό σας περιμένουμε για να κάνουμε όλοι μαζί και φέτος το όνειρο πραγματικότητα! Η
συμβολή σας ως εθελοντή κρίνεται σημαντική. Σας περιμένουμε λοιπόν και φέτος να
δηλώσετε συμμετοχή και να συμμετάσχετε ως εθελοντές στην καλοκαιρινή εκστρατεία του
2014! Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις, απλά φέρτε μαζί σας την καλή σας διάθεση, το
μεράκι της προσφοράς και την αγάπη σας για τα παιδιά. Τα υπόλοιπα αφήστε τα στη
Βιβλιοθήκη και στα εργαστήρια που θα ετοιμάσει για τις ανάγκες της εκστρατείας.
Την αίτηση για τον εθελοντισμό μπορείτε να την αναζητήσετε και να την
συμπληρώσετε με τους εξής τρόπους:


α) online στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση μέσω Google+:
πατώντας εδώ



Στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης: http://vivl-dramas.dra.sch.gr/



Στο facebook της Βιβλιοθήκης: www.facebook.com/Bibliothikidramas



Στο twitter της Βιβλιοθήκης: twitter.com/dramaslibrary



Στα γκισέ της Βιβλιοθήκης στον 1ο και 2ο όροφο σε έντυπη μορφή

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή μέχρι τις 4 Απριλίου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Βιβλιοθήκη στο τηλέφωνο:
25210 33382, κα. Μαρία Καπία
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι και φέτος θα δοθούν βεβαιώσεις στους εθελοντές που θα
συμμετάσχουν στις δράσεις της καλοκαιρινής εκστρατείας. Το χρονικό διάστημα που θα
λάβουν χώρα οι δράσεις είναι την καλοκαιρινή περίοδο Ιουνίου – Αυγούστου 2014 και οι
ημέρες και ώρες απασχόλησης των εθελοντών θα καθοριστούν από τους ίδιους τους
εθελοντές, σύμφωνα με τις προγραμματισμένες δράσεις που θα ορίσει η Βιβλιοθήκη.
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Future Library» ιδρύθηκε το 2011 και
οραματίζεται να φέρει τις Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες της χώρας μας στην
καρδιά των τοπικών κοινοτήτων ως μία νέα πηγή πολιτισμικού ενδιαφέροντος.
Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» είναι ένας διεθνής κοινωφελής οργανισμός, ο οποίος
πραγματοποιεί δωρεές σε τομείς πολιτισμού, τέχνης, παιδείας, δίνοντας έμφαση στην
Ελλάδα και σε δράσεις ελληνικού ενδιαφέροντος.

