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«Συνεργασία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με  

ιδιωτικούς φορείς που έχουν σχέση με το βιβλίο» 
 

 

Αγγελική Αθανασοπούλου 

Βιβλιοθηκονόμος - Προϊσταμένη Βιβλιοθήκης  

Αετοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Χαλανδρίου 

33οο  Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών ΒιβλιοθηκώνΠανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών    

22--3 3 Δεκεμβρίου 2011Δεκεμβρίου 2011  



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Οι βιβλιοθήκες, οι βιβλιοπώλες και οι εκδότες 

έχουν ένα κοινό:  

 

τον αναγνώστη 



Οφέλη συνεργασίας: 

 

 Κατανομή εξόδων 

 Απόκτηση νέου κοινού αναγνωστών 

 Βελτίωση εικόνας – προβολή 

 Κοινοί υποστηρικτές δράσεων (π.χ. εκδότες) 

 Υιοθέτηση νέων τεχνικών προώθησης του 
υλικού και των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης 

 



 Οι βιβλιοθήκες αποτελούν 

βιτρίνες για τα βιβλιοπωλεία 

 

 Τα βιβλιοπωλεία αποτελούν 

βιτρίνες για τις βιβλιοθήκες 



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  

 Έτος ίδρυσης 1985 

 Δανειστική 

 Εξυπηρετεί κατοίκους του Χαλανδρίου και των 
γύρω δήμων 

 5 βιβλιοθηκονόμοι 

 30.000 τίτλοι βιβλίων και οπτικοακουστικό υλικό 

 ΣΤΟΧΟΣ: ανάπτυξη και προώθηση της 
φιλαναγνωσίας. 



Δυσκολίες 

 Μικρός χώρος 

 Δεν έχει αυτονομία στις εγκαταστάσεις της  

 Το κτίριο δεν έχει κατασκευαστεί με τις 

κατάλληλες κτιριακές προδιαγραφές   

 Ο προϋπολογισμός της βιβλιοθήκης εξαρτάται 

από τον προϋπολογισμό του πολιτιστικού 

κέντρου  

 Βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή  - 

δυσκολίες πρόσβασης   



 

 

 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΜΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ»  
του ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 



ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

«ΜΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» 
 Αποτέλεσμα συνεργασίας με τα 

βιβλιοπωλεία Ευριπίδης 
(Χαλάνδρι)  

 Έτος ίδρυσης 2005 

 Ιδιόκτητο κτίριο 

 Μια από τις λίγες κτιριακά 
αυτόνομες παιδικές βιβλιοθήκες 
στην Αθήνα 

 16.000 τίτλοι βιβλίων 

 Διαμόρφωση βάσει διεθνών 
προδιαγραφών για παιδικές 
βιβλιοθήκες από τα 
βιβλιοπωλεία Ευριπίδης 

 

 

Η Παιδική Βιβλιοθήκη  

Μίμης Βασιλόπουλος είναι  

υποψήφια για το  

διεθνές βραβείο  

Astrid Lindgren 2012 

  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

 

 

 

Στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 

 Το Καλάθι με τα παραμύθια 
( -4 ετών) 

 Το παραμύθι της Πέμπτης 
(4-9 ετών) 

 Σάββατο στη Παιδική 
Βιβλιοθήκη (παρουσιάσεις 
παιδικών βιβλίων)  

 Μαραθώνιος Παιδικής 
Ανάγνωσης (6-13 ετών) 

 Ταξίδι μ’ ένα λογοτεχνικό 
κείμενο (13-16 ετών) 

 Σαν ανάμνηση κρυμμένη 
παιδική (για γονείς) 

 

 

Στο ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟ 

 

 ΛΑΒΑ (Λέσχη Ανάγνωσης 

Βιβλιοθήκης Αετοπούλειου) 

 Λέσχη Ανάγνωσης 

Χαλανδραίων Συγγραφέων 

 Συνταγογραφώντας την 

Ανάγνωση 

 



 

 

 

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
 Αποτέλεσμα συνεργασίας 

βιβλιοθηκών με τα 
βιβλιοπωλεία Ευριπίδης 

 Ετήσιο εκπαιδευτικό και 
ψυχαγωγικό πρόγραμμα 
φιλαναγνωσίας (2005- ) 

 Με μορφή βιβλιοδιαγωνισμού 

 Απευθύνεται σε μαθητές όλων 
των τάξεων του δημοτικού 

 Παίρνουν μέρος σχολεία 
Χαλανδρίου, γύρω δήμων, 
ιδιωτικά σχολεία κλπ. 

 1.000 μαθητές συμμετέχουν 
κάθε χρόνο 

 





Κριτήρια επιλογής βιβλίων: 

 Έρευνα 

 Ποικιλία θεμάτων 

 Τρέχουσα εκδοτική 
παραγωγή 

 Αντιπροσωπευτικό δείγμα 
εκδοτικών οίκων 

 Νέοι αξιόλογοι 
συγγραφείς/εικονογράφοι 

 Κλασσικοί Έλληνες και ξένοι 
λογοτέχνες 

 Ποιότητα κειμένων και 
εικονογράφησης 

 

 

 



Επισκέψεις 

συγγραφέων/εικονογράφων 

 40-50 

συγγραφείς/εικονογράφοι 

κάθε χρόνο 

 Οργανώνονται από τη 

βιβλιοθήκη 

 Προετοιμάζονται σε 

συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς 

 Πραγματοποιούνται στο 

 σχολείο ή στην παιδική 

βιβλιοθήκη 

 

 

 Το αγαπημένο μέρος του 

προγράμματος για τα 

παιδιά 



Τι προσφέρει η βιβλιοθήκη: 

 Συνιστά τα βιβλία που θα διαβάσουν τα παιδιά και 

συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς 

 Ενημερώνει για τα προτεινόμενα βιβλία τα βιβλιοπωλεία του 

Χαλανδρίου 

 Συνεργάζεται με τους εκδότες για τις επισκέψεις των 

συγγραφέων 

 Οργανώνει όλες τις εκδηλώσεις 

 Αξιολογεί το πρόγραμμα 

 Εμπλουτίζει τις βιβλιοθήκες των σχολείων 

 

 

 



Τι προσφέρει το βιβλιοπωλείο: 

 Αποτελεί τη γέφυρα με τους εκδότες 

 Χρησιμοποιεί τις δημόσιες σχέσεις του 

 Προσφέρει το δημιουργικό του τμήμα 

(γραφίστες) για τα φυλλάδια, αφίσες, πανό κλπ. 

 Παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις του στους 

τρόπους προσέγγισης του ιδιωτικού τομέα 

 



Τι προσφέρουν οι εκδότες: 

 Αντίτυπα των προτεινόμενων βιβλίων 

 Είναι χορηγοί των φυλλαδίων 

 Στέλνουν τους συγγραφείς και τους εικονογράφους στα 

σχολεία 

 Είναι χορηγοί των δώρων των νικητών στη γιορτή λήξης 

 Εμπλουτίζουν με νέους τίτλους τη συλλογή της παιδικής 

βιβλιοθήκης 

 



Προβλήματα: 

 Επιφυλακτικότητα 

 Καχυποψία 

 Προκατάληψη 

 Απάθεια 

 Άγνοια 

 Φόβος για τις απαιτήσεις του προγράμματος 

 Ελάχιστος προϋπολογισμός 

 

 



ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ 

 Αποτέλεσμα συνεργασίας με το βιβλιοπωλείο Μικρός 

Κοραής 

 2007- 

 Μηνιαίες συναντήσεις στο βιβλιοπωλείο ή στο 

Αετοπούλειο 

 25-30 άτομα ο βασικός πυρήνας 

 Ανοικτή για το κοινό 

 Παρουσία συγγραφέα ή μεταφραστή 

 44 βιβλία / 44 συγγραφείς ή μεταφραστές 

 

 



ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ 



Κριτήρια επιλογής βιβλίων: 

 Λογοτεχνία-ελληνικό και ξένο μυθιστόρημα  

 Βιβλιογραφικές προτάσεις 

  στα μέλη 

 από τα μέλη 



Τι προσφέρει η βιβλιοθήκη: 

 Η πρώτη ομάδα δημιουργήθηκε από μέλη της 

βιβλιοθήκης  

 Βιβλιογραφική έρευνα 

 Οργάνωση των συναντήσεων 

 Συνεννόηση με τον εκδότη, τον συγγραφέα και 

το βιβλιοπωλείο. 

 Ενημέρωση των μελών (sms, e-mail) 

 Γνώση για την ελληνική και ξένη λογοτεχνία 

 

 

 



Τι προσφέρει το βιβλιοπωλείο: 

 Προσφέρει 2 αντίτυπα του επιλεγμένου βιβλίου 

 Φιλοξενεί την ομάδα ανάγνωσης  

 Δίνει εκπτωτικά κουπόνια για αγορές στα μέλη 

 Αποτελεί τη γέφυρα με τους εκδότες 

 Χρησιμοποιεί τις δημόσιες σχέσεις του 

 Προσφέρει το δημιουργικό του τμήμα 

(γραφίστες) για τα φυλλάδια, αφίσες, πανό κλπ. 

 Παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις του στους 

τρόπους προσέγγισης του ιδιωτικού τομέα 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Οφέλη της συνεργασίας για τη βιβλιοθήκη: 

 Γίνεται ευρύτερα γνωστή 

 Αποκτά κύρος  

 Κερδίζει την εμπιστοσύνη των αναγνωστών, των 
συγγραφέων και του ιδιωτικού τομέα 

 Εμπλουτίζει τη συλλογή της από τις προσφορές 
των εκδοτών 

  Χρησιμοποιεί νέους τρόπους και τεχνικές 
προσέγγισης για να επιτύχει τους στόχους της 

 Ζωντανεύει και φέρνει νέο αναγνωστικό κοινό  

 Προσελκύει εθελοντές  

 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Οφέλη της συνεργασίας για το βιβλιοπωλείο: 

 Έρχεται σε επαφή με δημότες- αναγνώστες, όχι 

σαν πελάτες 

 Γίνεται ευρέως γνωστό στο δήμο για τις δράσεις 

του (κοινωνικό έργο – ενίσχυση προφίλ) 

 Διευρύνει το κοινό του 

 Πλησιάζει τον κόσμο με άλλη ιδιότητα 

 Έρχεται κοντά σε συγγραφείς την παρουσία των 

οποίων θα ήταν ίσως δύσκολο να εξασφαλίσει 

(ΛΑΒΑ) 

 

 

 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Οι συνεργασίες ωφελούν όλα τα μέρη 

 Οι συνεργασίες είναι το μέλλον των βιβλιοθηκών 

 Να σκεφτόμαστε «έξω από το κουτί» 

 Να είμαστε ευέλικτοι 

 Να χρησιμοποιούμε αυτά που έχουμε και την 

 τεχνογνωσία μας 

 Να προσαρμόζουμε την πολιτική της συνεργασίας 
σύμφωνα με την κοινότητά μας  

 Να χρησιμοποιούμε το δυναμικό της κοινότητας 
(εθελοντές) 

 Να αναπτύσσουμε ανάλογες δράσεις 

 



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ: 

Στέλλα Λίτινα (Βιβλιοθηκονόμος- Αφηγήτρια 

παραμυθιού) 

Αθηνά Μαθιουδάκη (Βιβλιοθηκονόμος MA) 

Βίκυ Πάνου (Βιβλιοθηκονόμος) 

Αγγελική Φουρνάρη (Βιβλιοθηκονόμος) 

 

  www.halandri.gr  

    

http://www.halandri.gr/

