Δελτίο Τύποσ

Η Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Γξάκαο νινθιήξσζε κε επηηπρία ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο δξάζεηο
ηεο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνπο ρώξνπο ηεο Βηβιηνζήθεο από ηηο 5-12-2016 μέτρι τις 22-122016. Οη δξάζεηο πινπνηήζεθαλ από ην πξνζσπηθό ηεο Βηβιηνζήθεο κε πνιύ κεξάθη, θαληαζία.,
δεκηνπξγηθόηεηα θαη άςνγν επαγγεικαηηζκό. Τα
ρξηζηνπγελληάηηθα εξγαζηήξηα, ζπλνιηθά 8 ζε
αξηζκό,

παξαθνινύζεζαλ

158

παιδιά,

ελώ

πινπνηήζεθαλ από ηνπο 4 σπαλλήλοσς ηεο
Βηβιηνζήθεο. Η ζεκαηνινγία ησλ εξγαζηεξίσλ
ήηαλ πινύζηα θαη πεξηειάκβαλε ζηνιηζκό ηεο
Βηβιηνζήθεο,
θαξηώλ,

δεκηνπξγία

ρεηξνηερλία

κε

ρξηζηνπγελληάηηθσλ
ηα

δηθά

καο

ρξηζηνπγελληάηηθα ζηνιίδηα, ερνγξάθεζε ρξηζηνπγελληάηηθσλ ηξαγνπδηώλ, αθήγεζε παξακπζηώλ,
γλσξηκία κε δηάζεκα παξακύζηα, θαιηθαληδαξάθηα θαη Άγηνο Βαζίιεο, νηθνινγία θαη Χξηζηνύγελλα,
Πνιηθό Δμπξέο θαη άιια πνιιά πνπ ελζνπζίαζαλ ηα παηδηά θαη ηνπο έκαζαλ πξάγκαηα γηα ηα
Χξηζηνύγελλα, δηαζθεδάδνληαο ηνπο ηαπηόρξνλα! Παράιιεια ηα παηδηά ζσκκεηείταλ ζηο εργαζηήρηο
ηωλ εστώλ ποσ δηοργαλώζεθε γηα ηε δεκηοσργία θαρηώλ ποσ ήδε ζηοιίδοσλ ηο λέο ζπίηη ηες Εζληθής
Βηβιηοζήθες ηες Ειιάδος, ζηο τώρο ηοσ Κέληροσ
Ποιηηηζκού Ίδρσκα Σηαύρος Νηάρτος. Καη οη
θάρηες ηωλ παηδηώλ ηες Δεκόζηας Κεληρηθής
Βηβιηοζήθες Δράκας έτοσλ βρεη ηε ζέζε ηοσς ζηε
λέα Εζληθή Βηβιηοζήθε ζηο Δέιηα ηοσ Φαιήροσ.
Δπραξηζηνύκε ηνπο ιίγνπο εζεινληέο πνπ καο
βνήζεζαλ ζηηο δξάζεηο καο θαζώο θαη ηηο
κακάδεο πνπ αξθεηέο θνξέο ζηάζεθαλ πνιύηηκνη ζπλεξγάηεο.

Δπειπηζηνύκε θαη ηνλ επόκελν ρξόλν λα κπνξέζνπκε λα
ππνδερηνύκε ηα Χξηζηνύγελλα κε εμίζνπ πινύζηεο θαη
απνιαπζηηθέο δξάζεηο γηα ηα παηδηά.
Η Βηβιηνζήθε ζα ήζειε λα εθθξάζεη ηηο επραξηζηίεο
ηεο

ζηνπο

γνλείο

πνπ

ήηαλ

ζπλεπείο

κε

ην

ρξνλνδηάγξακκα ησλ δξάζεσλ πνπ δήισζαλ γηα
ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ηνπο θαη ζα ήζειε γηα κία αθόκε θνξά λα παξαθαιέζεη όινπο ηνπο γνλείο λα
ελεκεξώλνπλ ηε Βηβιηνζήθε γηα ηπρόλ κε δπλαηόηεηα πξνζέιεπζεο ησλ παηδηώλ ζηηο δξάζεηο πνπ
δήισζαλ. Γπζηπρώο θαη θέηνο παξαηεξήζεθε ην θαηλόκελν λα δειώλνληαη παηδηά θαη λα κελ
εκθαλίδνληαη ρσξίο θακία ελεκέξσζε ηεο Βηβιηνζήθεο. Απηό πέξαλ ηνπ όηη δεκηνπξγεί
δπζιεηηνπξγίεο ζηε Βηβιηνζήθε, είλαη άδηθν γηα ηνπο κηθξνύο καο θίινπο πνπ δελ πξόιαβαλ λα
δειώζνπλ ζπκκεηνρή, αιιά ελώ δελ ππήξμε πξνζέιεπζε αξθεηώλ παηδηώλ, ε Βηβιηνζήθε δελ
ελεκεξώζεθε θαζόινπ, νπόηε δελ κπόξεζε λα θαιύςεη ηα θελά κε παηδηά πνπ ήζειαλ πνιύ λα
ζπκκεηέρνπλ ζηα ρξηζηνπγελληάηηθα εξγαζηήξηα.
Γηα κηα αθόκε θνξά ε Βηβιηνζήθε πξνζέθεξε εληειώο
δσξεάλ εξγαζηήξηα γηα ηα παηδηά, δίλνληαο ρξώκα θαη ζηα
θεηηλά Χξηζηνύγελλα! Καη κελ μερλάηε

