ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2017
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ
“Περιπέτειες από σημείο σε σημείο”
Στην φετινή Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας με θέμα “Περιπέτειες
από σημείο σε σημείο”, περισσότερες από 150 Δημόσιες και Δημοτικές βιβλιοθήκες σε όλη
τη χώρα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν πάνω από 3.000 δημιουργικά
εργαστήρια για παιδιά. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Δράμας!
Από τις 16 Ιουνίου έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2017, το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
προσκαλεί γονείς και παιδιά σε ένα πανελλήνιο παιχνίδι σύνθεσης γύρω από διαφορετικά
σημεία: σημεία εκκίνησης, σημεία στίξης, σημεία καμπής, σημεία ισορροπίας, σημεία των
καιρών, σημεία του ορίζοντα, σημεία και τέρατα!
Οι βιβλιοθήκες αποτελούν σημεία γύρω από τα οποία πλέκονται ιστορίες, μεγαλώνουν
παιδιά, γεννιούνται δυνατότητες, χτίζονται κοινότητες. Είναι σημεία συνάντησης. Τα σημεία
των βιβλιοθηκών συνδέονται μεταξύ τους και δημιουργούν δίκτυα. Το Δίκτυο Ελληνικών
Βιβλιοθηκών στα δύο χρόνια λειτουργίας του έχει αναλάβει πανελλήνιες δράσεις,
αναδεικνύοντας τις βιβλιοθήκες - μέλη του ως κέντρα της κάθε κοινότητας. Συντονιστής και
κομβικό σημείο του ΔΕΒ είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, η οποία το 2017 διανύει
μία απόσταση τόσο γεωγραφική όσο και συμβολική, από ένα σημείο σε ένα άλλο, από το
εμβληματικό Βαλλιάνειο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας για 6η συνεχόμενη χρονιά συμμετέχει στην
Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας και αναμένει να υποδεχτεί
τους φανατικούς φίλους και φίλες της στους χώρους της, ώστε για μία ακόμη χρονιά να
διασκεδάσουμε, να ψυχαγωγηθούμε, να μάθουμε παίζοντας, να κινηθούμε από σημείο σε
σημείο, να ταξιδέψουμε, να κάνουμε νέους φίλους και γενικά να περάσουμε καλά τους
καλοκαιρινούς μήνες.
Οι δράσεις της Βιβλιοθήκης ξεκινούν στις 16 Ιουνίου με τη Γιορτή Έναρξης και
ολοκληρώνονται στις 14 Ιουλίου, ενώ στις 8 Σεπτεμβρίου θα έχουμε τη Γιορτή Λήξης της
Εκστρατείας. Για φέτος η Βιβλιοθήκη έχει ετοιμάσει 30 δράσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν
τόσο εντός όσο και εκτός των χώρων της και στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν παιδιά
ηλικίας 3-12 ετών. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι μικροί μας φίλοι μπορούν να
συμμετέχουν σε έως και 4 δράσεις. Όλες οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν τις πρωινές ώρες
σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα είναι αναρτημένο τόσο στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης
όσο και στο facebook της Βιβλιοθήκης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι βιβλιοθήκες συντονίζουν τις δράσεις τους στην
ιστοσελίδα network.nlg.gr, ενώ μικροί και μεγάλοι μοιράζονται τις αναγνωστικές τους
εμπειρίες στα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιώντας το hashtag #ΚΕ2017gr.
Ιστοσελίδα διοργάνωσης: network.nlg.gr
Hashtag: #KE2017gr
Eπικοινωνία:
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Καπία
Βιβλιοθήκη: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας
Τηλέφωνο: 25210 33382
e-mail: kenbibldra@sch.gr
ιστοσελίδα: vivl-dramas.dra.sch.gr/
facebook: facebook.com/Bibliothikidramas/

