
 

 
 

Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιοσργικότητας 2016 
 

H εξεπεύνηζη απσίζει  
ζε 125 Δημόζιερ και Δημοηικέρ βιβλιοθήκερ ζε όλη ηην Ελλάδα 

 

Αθηεξωκέλε ζηελ έλλνηα ηεο εμεξεύλεζεο είλαη ε Καλοκαιρινή Εκστρατεία  για την προώθηση της 
Ανάγνωσης και της Δημιοσργικότητας 2016, ηεο Εθνικήρ Βιβλιοθήκηρ ηηρ Ελλάδορ (ΕΒΕ). Σηελ ηειηθή 
επζεία γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζή ηεο ζην Κέληξν Πνιηηηζκνύ Ίδξπκα Σηαύξνο Νηάξρνο θαη ζην πιαίζην 
αλάπηπμεο ηνπ θνηλνύ θαη αλαβάζκηζεο ηωλ ππεξεζηώλ ηεο, ε ΔΒΔ αλαπηύζζεη ην Γίθηπν Διιεληθώλ 
Βηβιηνζεθώλ θαη απηό ην θαινθαίξη ζπληνλίδεη 3.200 δξάζεηο ζε όιε ηελ Διιάδα, με θέμα «Γίνε εξεπεςνηηήρ 
ηος κόζμος»! 
 
Από ηηο 15 Ιοςνίος ωρ ηιρ 15 Σεπηεμβπίος, γνλείο θαη παηδηά αλαιακβάλνπλ θαζεκεξηλά κία απνζηνιή: κε 
αθεηεξία ηε βηβιηνζήθε ηνπο θαη νδεγό έλα πξνζωπηθό εκεξνιόγην εμεξεύλεζεο, παξαηεξνύλ, ζπγθξίλνπλ, 
θαηαγξάθνπλ θαη δεκηνπξγνύλ, γλωξίδνληαο ηνλ θόζκν κε ηνλ δηθό ηνπο ηξόπν. 

Οη 125 βιβλιοθήκερ ηνπ Γηθηύνπ  Διιεληθώλ Βηβιηνζεθώλ ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδνο, ιακβάλνπλ 
κέξνο ζε έλα παλειιήλην παηρλίδη πνπ αλαδεηθλύεη δεηλνύο εμεξεπλεηέο θαη ηαπηόρξνλα δεκηνπξγεί λέεο 
δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ βηβιηνζεθώλ, ωο θέληξα γλώζεο θαη δεκηνπξγηθόηεηαο 
ζε θάζε θνηλόηεηα.   

Κάζε κέξα νη βηβιηνζήθεο έρνπλ κηα ζεκαηηθή απνζηνιή εμεξεύλεζεο πνπ θέξλνπλ εηο πέξαο κε ηε βνήζεηα 
θνηλήο βηβιηνγξαθίαο θαη δεκηνπξγηθώλ εξγαζηεξίωλ. Κάζε βηβιηνζήθε όκωο επηιέγεη δηαθνξεηηθό κέζν 
εμεξεύλεζεο: ηε δωγξαθηθή, ην ζέαηξν, ηε θωηνγξαθία, ηελ ξαπηηθή θ.ά.   

Καζώο νινθιεξώλνληαη νη απνζηνιέο, παηδηά από βηβιηνζήθεο ζε όιε ηελ Διιάδα επηθνηλωλνύλ ηηο 
πεξηπέηεηεο ηνπο ζηα θνηλωληθά δίθηπα κε ην hashtag #ΚΔ2016gr θαη παξαθνινπζνύλ ηηο εμειίμεηο ζηελ 
ηζηνζειίδα network.nlg.gr. Τν Γίθηπν Διιεληθώλ Βηβιηνζεθώλ πξνζθαιεί θαη ηνπο ελήιηθεο λα ζπκκεηέρνπλ 
ελεξγά ζηηο θαζεκεξηλέο απνζηνιέο εμεξεύλεζεο ηνπ θόζκνπ, ρξεζηκνπνηώληαο ην ίδην hashtag. 

Μπνξείο λα εμεξεπλήζεηο έλα θηεξό; Έλα εηζηηήξην; Κάηη κε βνύιεο ή ηέζζεξα ηεηξάγωλα; Φέηνο ζηηο 
Γεκόζηεο θαη Γεκνηηθέο βηβιηνζήθεο ηεο ρώξαο όια έρνπλ ελδηαθέξνλ θαη κπνξνύλ λα εμεξεπλεζνύλ.  

Η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιοσργικότητας 2016 πινπνηείηαη κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηε 
ζπλεξγαζία εθαηνληάδωλ βηβιηνζεθνλόκωλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη εζεινληώλ ζε 125 ειιεληθέο πόιεηο. 
Απνθιεηζηηθόο δωξεηήο ηεο δηνξγάλωζεο, γηα πέκπηε ζπλερή ρξνληά, είλαη ην Ίδξπκα Σηαύξνο Νηάξρνο. 

 
Ιζηνζειίδα δηνξγάλωζεο: network.nlg.gr   
Σειίδα facebook ΔΒΔ: www.facebook.com/NLGreece  
Hashtag: #KE2016gr   

Γηα επηθνηλωλία ζρεηηθά κε ζέκαηα Τύπνπ| OPUS Integrated Communication : 
Ναηαιία Καηεθόξε 6972345289 natalia@opusltd.com 
Mάληα Νηάλνπ 6937056207 communication@opusltd.com 
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