


Πολληηηή σκόνηηηη!!!!!!!! 



BOOKCROSSING 
  



Πότε/που/ποιός? 

 Μάρτιος του 2001 

 Μιζούρι Η.Π.Α.  

 Ron Hormbaker 

 



Τι είναι το bookcrossing?  

 Παγκόσμια πρωτότυπη κοινότητα βιβλιοφίλων 

 Παγκόσμια ανοικτή βιβλιοθήκη 

 Έξυπνο κοινωνικό δίκτυο διακίνησης και 
δανεισμού βιβλίων 

 Βιβλία με παγκόσμια ταυτότητα  

 978.587 μέλη 

 8.325.046 διακινούμενα βιβλία 

 132 χώρες  

 Η λέξη bookcrossing περιλαμβάνεται πλέον στο 
Oxford dictionary 

 

 



 
Η αποστολή του  

 
 

 

 

 Να φέρει σε επαφή ανθρώπους 

διά μέσου των βιβλίων ανέξοδα 

και διασκεδαστικά  



Πως υλοποιείται το 

bookcrossing 
Γράφεσαι μέλος στο site 

       



Γράφουμε τον ειδικό αριθμό στο εσωτερικό του 

BCID= Bookcrossing Identity Number 

 



Το απελευθερώνουμε και το αφήνουμε 

σε ένα μέρος/ζώνη  OBCZ=Official 

BookCrossing Zone 



Παρακολουθούμε την πορεία του ανά 

τον κόσμο 



Go Hunting 
Σημεία συνάντησης σε κάθε πόλη 
Στοιχεία ελευθερωμένων βιβλίων 
Ποιος τα απελευθέρωσε 
Σχόλια 
Πορεία των βιβλίων 

 
 
 



Κοινωνικό Δίκτυο   

 Έχει forum σε πολλές γλώσσες 

 Τα μέλη γνωρίζονται μεταξύ τους 
διαδικτυακά 

 Μιλάει και ελληνικά στον Ελληνικό 
Ταξιδιωτικό Οδηγό 

 Και μέσα από το forum της επίσημης 
ιστοσελίδας 

 

 



Bookcrossing and your 

library 

 Ανοίγουν ορίζοντες για τη βιβλιοθήκη 

 Καινοτόμος και ανέξοδη κίνηση 

 Διάθεση των βιβλίων που έχουν 

αποσυρθεί για κάποιους λόγους 

 Βιβλιοθήκη μέλος του bookcrossing 

 

 

 



 Ζώνη OBCZ μέσα στη βιβλιοθήκη 

 Φιλοξενεί μόνιμα τις μηνιαίες συναντήσεις 

των bookcrossers 

 Φιλοξενεί τα ετήσια συνέδρια 

 Συνδυασμός της λέσχης ανάγνωσης με το 

bookcrossing 

 Προσαρμογή bookcrossing στο παιδικό 

τμήμα και σχολικές βιβλιοθήκες 

 Κυνήγι του βιβλίου 

 

 



Παράδειγμα 1 

Valley Municipal Library 

of Alberta, CANADA 



Παράδειγμα 2 

HCMC Library and 

Information Service, 

University of 

Birmingham 



Atenistas 

Μία ανοικτή κοινότητα 
πολιτών 

Εθελοντές  

Υποστηρίζουν και τις 
ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού 

Φροντίζουν για να 
ζούμε καλύτερα στη 
πόλη μας 

 



Atenistas 
bookcrossers 
Στη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη της 

Αθήνας  



Atenistas 
bookcrossers 
Στη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη της 

Αθήνας  

 



Atenistas 
bookcrossers 

Στη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη της 

Αθήνας  

 



Atenistas 
bookcrossers 
Η φιλαρμονική του 

του Δήμου της 

Αθήνας 



Atenistas bookcrossers 
Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της 
Αθήνας  
 



Atenistas bookcrossers 
Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της 
Αθήνας, η ομιλία μέσα στη 

βιβλιοθήκη της κ. Σκουμπουρδή 
 



βιβλιογραφία 
About bookcrossing. Διαθέσιμο στο 
http://www.bookcrossing.com/about [Τελευταία πρόσβαση 28-11-2011] 

Ταξιδιωτικός οδηγός bookcrossing. Διαθέσιμο στο 
http://bookcrossing.travel.guide.googlepages.com/index.html 
[Τελευταία πρόσβαση 27-11-2011] 

Bookcrossing and your Library. Διαθέσιμο στο 
http://www.bookcrossing.com/files/BookCrossing-and-Libraries.pdf 
[Τελευταία πρόσβαση 27-11-2011] 

Valley Municipal Library. Διαθέσιμο στο  
http://www.valleyviewlibrary.ab.ca/Book-Crossing [Τελευταία   
πρόσβαση 27-11-2011] 

   HSMC Library and Information Service. Διαθέσιμο στο 
http://www.birmingham.ac.uk/facilities/hsmc-library/about/book-
crossing.aspx    [Τελευταία πρόσβαση 27-11-2011] 

   Atenistas. Διαθέσιμο στο  http://www.atenistas.gr [Τελευταία      
πρόσβαση 27-11-2011] 

   Βιβλιοφιλικό πανηγύρι στην Αθήνα. Διαθέσιμο στο     
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_03/04/2011_437615 
[Τελευταία πρόσβαση 28-11-2011]  

Φωτογραφίες διαθέσιμες στο http://www.atenistas.gr/bookcrossing1/ 
[τελευταία πρόσβαση 30-11-2011] 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  


