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Ζ πξνώζεζε ηεο θηιαλαγλσζίαο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο ζπιινγήο θαη ησλ κέζσλ ηεο ρνιηθήο 

Βηβιηνζήθεο ΔΠΔΑΔΘ ήηαλ ηα αξρηθά θίλεηξα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο Θηλεηήο Αλαγλσζηηθήο 

Ιέζρεο (Θ.Α.Ι.) ζηελ Αηηηθή, πνπ ζηνλ πέκπην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηεο έρεη πεηύρεη ηελ 

ζύζηαζε λεαληθώλ νκάδσλ αλάγλσζεο ζηα ζρνιεία-κέιε ηεο, έρεη ζπλεξγαζηεί κε ηνπηθνύο 

ζπιιόγνπο θαη θνξείο θαη έρεη επεθηαζεί εθηόο Αηηηθήο κέζσ ηεο ηειεδηάζθεςεο, ηξαβώληαο 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ ηύπνπ. 

 

Γιαηί «Κινηηή» 

Ζ Ιέζρε Αλάγλσζεο ησλ .Β. ΔΠΔΑΔΘ, έβαιε ζαλ όξν λα θηινμελείηαη ζε δηαθνξεηηθή 

ρνιηθή Βηβιηνζήθε ηεο Αηηηθήο, κηα Θπξηαθή ηνλ κήλα. Απηό ζα έδηλε ηε δπλαηόηεηα λα 

πξαγκαησζνύλ επθνιόηεξα νη ζηόρνη ηεο, πνπ κεηαμύ άιισλ ήηαλ ην άλνηγκα ηεο 

Βηβιηνζήθεο ζηελ επξύηεξε ηνπηθή θνηλόηεηα, ζε κέξα θαη ώξα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

παξίζηαληαη εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, γνλείο θαη άιινη ππεύζπλνη βηβιηνζεθώλ 

κε άλεζε θαη ζε ινγηθή απόζηαζε από ηα ζπίηηα ηνπο. Ζ θηλεηηθόηεηα απηή ζα έδηλε ηε 

δπλαηόηεηα γλσξηκίαο κε παξόκνηεο βηβιηνζήθεο θαη δηαηήξεζε πςειό ην ελδηαθέξνλ αθνύ 

«λεξό πνπ ηξέρεη, ζθνπξηά δελ πηάλεη». Κέρξη ζήκεξα έρεη θηινμελεζεί ζε πάλσ από δέθα 

βηβιηνζήθεο ηεο Αηηηθήο, ελώ αξθεηνί ππεύζπλνη βηβιηνζεθώλ, θαζεγεηέο θαη καζεηέο 

ζέιεζαλ λα ηε γλσξίζνπλ από θνληά. 

 

Πώς αρτίζαμε 

Έλα ζπγθηλεηηθό άξζξν γηα λεαληθή ιέζρε καζεκαηηθήο αλάγλσζεο ζηα Θακίληα Πεηξαηά έγηλε 

εθόξκεζε γηα λα θάλνπκε θάηη δηθό καο σο ρνιηθέο Βηβιηνζήθεο. Ζ αλαθνίλσζε ζην 

Παλειιήλην Φόξνπκ ρνιηθώλ Βηβιηνζεθώλ, ηνλ Ηνύλην ηνπ 2005 έγηλε ακέζσο απνδεθηή κε 

ελζνπζηαζκό θαη ε πξώηε ζπλάληεζε εγθαηληάζηεθε ζην 2ν ΓΔ.Ι. Βξηιηζζίσλ. «Θέιεζα λα 

αληαιιάμσ ηδέεο γηα λα αμηνπνηήζσ ηα βηβιία ηεο ζπιινγήο κνπ», δειώλεη ηαθηηθό κέινο ηεο 

ΘΑΙ «Ήζεια λα δσ πώο αληηιακβάλνληαη άιινη ζπλάδειθνη ην ίδην βηβιίν» ζπκθσλνύλ άιια 

καο κέιε. ην ίδην θόξνπκ ζπδεηνύζακε γηα αξθεηό θαηξό θαη νξίδακε ην ζέκα θαη ηνλ ηόπν 

ζπλάληεζεο. Πνιύηηκεο ζηάζεθαλ νη νδεγίεο γηα ηε ζύζηαζε Ιεζρώλ Αλάγλσζεο από ην 

ΔΘΔΒΗ, όπνπ θαη δειώζεθε ε δηθή καο. Ζ ΘΑΙ δελ ήηαλ ε πξώηε πξσηνβνπιία ζρνιηθήο 

βηβιηνζήθεο. λα δεκηνπξγήζεη Ιέζρε, αιιά ε ζπιινγηθόηεηα, ν ζπλδπαζκόο ησλ κειώλ ηεο 

θαη ε επειημία ηεο ζπληζηνύλ ηελ ηδηαηηεξόηεηά ηεο. 

mailto:library@1lyk-elefs.att.sch.gr
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=166
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Θέμαηα ηης ΚΑΛ 

Οη κεληαίεο ζπλαληήζεηο ηεο ΘΑΙ είλαη ζεκαηηθέο, ρσξίο λα απνθιείνληαη θαη άιιεο κνξθέο 

πξνζέγγηζεο ηνπ βηβιίνπ. Θέινληαο λα παξαρσξεί ζηνλ εθπαηδεπηηθό ειεπζεξία επηινγήο θαη 

επειημία θηλήζεσλ, ζπκθσλήζεθε όηαλ ηα ηαθηηθά κέιε βξνπλ έλα ζέκα πνπ λα ηα 

ελδηαθέξεη, λα ην αλαθνηλώλνπλ ζην θόξνπκ, ώζηε νη ππόινηπνη λα αξρίδνπλ ηελ 

πξνεηνηκαζία, αιιά θαη ηε δηάδξαζε. Κεξηθά ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ήηαλ Αλαπεξία θαη 

Ινγνηερλία, Γεύζεηο από…βηβιία, Τπνγξακκίζεηο ζηα πεξηζώξηα ησλ βηβιίσλ, ην Γάζνο ηε 

Ινγνηερλία, ν Γάζθαινο ζηε Ινγνηερλία θαη άιια πνιιά. ην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο 

θνηλνπνηείηαη κηα ρξήζηκε βηβιηνγξαθία κε βηβιία ηεο ζπιινγήο ησλ βηβιηνζεθώλ καο θαη όρη 

κόλνλ, πνπ έρνπκε πξόρεηξε γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηα ζρνιεία καο 

(Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο Τγείαο, Πνιηηηζηηθά θ.ιπ.). Ζ πνηθηιία δελ αθνξά κόλν 

ζηα ζέκαηα αιιά θαη ζηνλ ηξόπν πξνζέγγηζήο ηνπο θάζε θνξά, είηε κε ζπδήηεζε, είηε κε 

πξνβνιή ηαηλίαο, δηαθαλεηώλ εηδηθά θηηαγκέλσλ γηα ηελ πεξίζηαζε, ή βηβιηνπαηρλίδηα θαη 

θαηαζθεπέο. Θάζε ζπλάληεζε εμάιινπ έρεη θαη ηε δηθή ηεο αθίζα θαη αλακλεζηηθό 

ζειηδνδείθηε, πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηε κνλαδηθόηεηά ηεο. 

 

ΚΑΛ και υηθιακή πρόκληζη 

Πξνζπαζώληαο λα αμηνπνηήζνπκε όια ηα κέζα ηεο .Β., επνκέλσο θαη ηνπο ππνινγηζηέο, 

επηρεηξήζακε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2007 on-line ζπδήηεζε (chat) γηα ηα δεκνθηιέζηεξα βηβιία 

ηεο ζπιινγήο καο θαη ηνπο ηξόπνπο αλάδεημήο ηνπο. πκκεηείραλ πέληε βηβιηνζήθεο εληόο θαη 

εθηόο Αηηηθήο, αιιά ην πξώηo βήκα γηα δηεύξπλζε ηεο ΘΑΙ είρε γίλεη. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

2009, Ιύθεηα ηεο Διεπζίλαο θαη ησλ Γηαλληηζώλ κπόξεζαλ λα ζπδεηήζνπλ κέζσ ππνινγηζηή 

γηα ηα ηζηνξηθά ξνιόγηα ησλ πόιεώλ ηνπο. Ζ εκπεηξία ήηαλ πνιύηηκε θαη ε ηερλνγλσζία πνπ 

πξνέθπςε δηαρέεηαη έθηνηε ζηελ επηθνηλσλία κε άιιεο .Β. ή κέζα ζηα ζρνιεία καο γηα λα 

αμηνπνηεζνύλ νη λέεο ηερλνινγίεο ζηε δηδαζθαιία. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο ζε κηα Ιέζρε όπνπ 

νη αλαθύπηνπζεο απνξίεο ιύλνληαη αζηξαπηαία κέζσ Γηαδηθηύνπ. ηελ πνξεία ηεο ε ΘΑΙ 

απέθηεζε ην δηθό ηεο θνηλσληθό δίθηπν ning θαη ηζηνιόγην. 

 

ΚΑΛ και οθέλη ηης Λέζτης μας 

Ση θάλεη ηα ελλέα ηαθηηθά κέιε καο λα ζπλερίδνπλ κε ην ίδην ελδηαθέξνλ ηηο ζπλαληήζεηο, 

έζησ θαη ζε δηκελία βάζε, πηα; 

Γξάθεη ελδεηθηηθά ε Θαηεξίλα Σδακνπξάλε, ηαθηηθό καο κέινο ηεο Βηβιηνζήθεο 30νπ Γπκλαζίνπ 

Αζελώλ:«ηα ηξαπέδηα μάπισλαλ αλαπαπηηθά, γεκάηα πξνζκνλή, ηα …βηβιία-ζηόρνο, ε Δ. καο 

δεηνύζε λα βξνύκε από πνηα ήηαλ ηα απνζπάζκαηα πνπ δηαβάδακε, κεηά ηα ζεθώλακε λα ηα 

πεξηεξγαζηνύκε θη εθείλα γνπξγνύξηδαλ επραξηζηεκέλα ή ηέλησλαλ κε θακάξη ηα εμώθπιια 

θαη νπηζζόθπιιά ηνπο θαη καο πξνζθαινύζαλ λα αγγίμνπκε κε ην βιέκκα ηηο ... γξακκσηέο 

θνηιηέο ηνπο. Έηζη θάλνπλ απηά, ην ‘ρσ παξαηεξήζεη. άιια είλαη θηιάξεζθα θαη ραδηάξηθα 
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αηινπξνεηδή, άιια είλαη θαληαρηεξά παγώληα, άιια απξόζηηνη ιύθνη πνπ αλ ηνπο θαηαθηήζεηο 

ζνπ αθνζηώλνληαη, θάπνηα ην παίδνπλ ειαθξέο εθήκεξεο πεηαινύδεο αιιά θαηά βάζνο είλαη 

ιηνληάξηα ζηε δύλακε θαη ηελ αληνρή. πγρσξείζηε κνπ ηηο παξεθηξνπέο αιιά ηη λα θάλνπκε. 

Αγαπώ ην δσηθό βαζίιεην όπσο θαη ην έληππν. Δμάιινπ ε γάηα κνπ βξίζθεηαη πάληα ζην 

πιεπξό κνπ όηαλ δηαβάδσ, πάληα κε ύθνο πεξηζπνύδαζην. Γελ ην ιέσ κόλν εγώ. Πνιινί - 

άζεκνη θαη δηάζεκνη - έρνπλ παξόκνηεο εκπεηξίεο». 

 

Δίλαη άξαγε ην δεζηό θιίκα, νη δεζκνί θηιίαο, ν αρληζηόο θαθέο θαη ηα βνπηήκαηα, ην 

θαηέβαζκα βηβιίσλ από ηα ξάθηα θαηά ηε ζπδήηεζε κέζα ζε έλαλ ρώξν νηθείν θαη 

ελδηαθέξνληα, ε ζπκκεηνρή άιισλ εθπαηδεπηηθώλ κάιηζηα κε ινγνηερληθό ή κεηαθξαζηηθό 

έξγν, ε δξνζεξή παξνπζία ησλ καζεηώλ καο κέζα ζε θιίκα δηαθνξεηηθό από ηεο ηάμεο πνπ 

επαλαπξνζδηνξίδεη ηε ζρέζε καο, ην κνίξαζκα ηεο γλώζεο; Όια κεηξάλε γηα λα πεξηκέλνπκε 

ηελ επόκελε ζπλάληεζε ζε άιιν κέξνο ηεο Αηηηθήο, από ηα Γπηηθόηεξα σο ηα Αλαηνιηθόηεξα 

πξνάζηηα, ζε θεληξηθά ή απνκαθξπζκέλα ζρνιεία, αιιά θαη ελίνηε ζε ιανγξαθηθό ζύιινγν ή 

ζην ηκήκα Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Π.Η. 

 

Ήδε έρνπλ ηδξπζεί ηέζζεξηο λεαληθέο αλαγλσζηηθέο ιέζρεο ζηα ζρνιεία-κέιε ηεο ΘΑΙ, πνπ 

κάιηζηα έρνπλ ζπλαληεζεί, θαη ε Ιέζρε έρεη ζπκβνπιεπηηθό-ππνζηεξηθηηθό ξόιν ζε όζα 

ζρνιεία ην δήηεζαλ. Έρεη ην δηθό ηεο ζπληαγνιόγην, πνπ επηκειήζεθε ε Βηβιηνζήθε ΓΔ.Ι. 

Βνπιηαγκέλεο ην 2006 θαη από ηηο ζπλαληήζεηο ηεο έρεη βγεη ειεθηξνληθό βηβιίν γηα ηα ξνιόγηα 

Γηαλληηζώλ – Διεπζίλαο από ηε Βηβιηνζήθε 1νπ ΔΠΑΙ Γηαλληηζώλ, θαζώο θαη ζπλεξγαηηθόο 

ηζηνρώξνο ΤΠΟΓΡΑΚΚΗΔΗ ηεο Βηβιηνζήθεο 3νπ ΓΔ.Ι. Ζιηνύπνπιεο, πνπ έρεη επηκειεζεί θαη 

ηε ζρεηηθή ηαηληνύια γηα ηελ ΘΑΙ. 

 

Ζ ΘΑΙ ήηαλ κηα Ιέζρε πνπ ηδξύζεθε γηα επαγγεικαηηθό όθεινο θαη θαηέιεμε λα έρεη 

αλζξώπηλν όθεινο. Σα βηβιία ελώλνπλ ηνπο αλζξώπνπο θαη γίλνληαη αθνξκέο γηα επηθνηλσλία. 

Σν Γηαδίθηπν δελ ην είδακε ζαλ απεηιή γηα ηελ αλάγλσζε, αιιά ζαλ κέζν αληαιιαγήο θαη 

πιεξνθόξεζεο ζε κηα Ιέζρε. Φηινδνμία καο είλαη λα δηεπξπλζεί αθόκα πεξηζζόηεξν θαη λα 

ζπλερίζεη κε ην ίδην θέθη. 

 

Κ(ινηηή) Α(ναγνφζηική) Λ(έζτη) Στολικών Βιβλιοθηκών ΕΠΕΑΕΚ Αηηικής 

ΣΑΘΣΗΘΑ ΚΔΙΖ 

Βηβιηνζήθε 2νπ Γπκλαζίνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 

Βηβιηνζήθε 1νπ Γπκλαζίνπ Αγίνπ Ησάλλε Ρέληε 

Βηβιηνζήθε 30νπ Γπκλαζίνπ Αζελώλ 

Βηβιηνζήθε 1νπ ΓΔ.Ι. Διεπζίλαο 

Βηβιηνζήθε 6νπ Γπκλαζίνπ Εσγξάθνπ 

Βηβιηνζήθε 3νπ ΓΔ.Ι. Ζιηνύπνιεο 

http://sites.google.com/site/ypogrammiseis
http://www.youtube.com/watch?v=9ZlygRkXNL0
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Βηβιηνζήθε 3νπ ΓΔ.Ι. Λένπ Ζξαθιείνπ 

Βηβιηνζήθε ΓΔ.Ι. Κειηζζίσλ  

Βηβιηνζήθε 9νπ Γπκλαζίνπ Πεξηζηεξίνπ 
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