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Η δανειστική βιβλιοθήκη είναι κάτι ζωντανό.Ο φυσικός χώρος του αναγνώστη.
Κάτι σαν…δεύτερο σπίτι του.Για να δώσει τον καλύτερο εαυτό της χρειάζεται αγάπη
πίστη, φροντίδα. Στο χώρο της χτυπά η καρδιά του βιβλίου, φιλοξενείται ο πλούτος
του κόσµου, τα ταξίδια του νου, το µεγαλείο της καρδιάς, οι σελίδες κάποιων
που τους αξίζει να λέγονται…τα βιβλία –οι φίλοι µας.

Οι ∆ανειστικές Βιβλιοθήκες της Ελληνικής Λέσχης του Βιβλίου
στοχεύουν στην προβολή και διάδοση του βιβλίου ποιότητας σαν
µέσου για την επίτευξη του τρίπτυχου: π ο ι ό τ η τ α , ά ρ τ ι ο ς
ά ν θ ρ ω π ο ς , ν έ ο ς π ο λ ι τ ι σ µ ό ς.

Σελίδες ζωής δεµένες µε αγάπη
Προϊστορία δανειστικών βιβλιοθηκών
Οι πρώτες δανειστικές βιβλιοθήκες της Λέσχης (1963-1967), υπήρξαν οι
βιβλιοθήκες της γειτονιάς µε τίτλο «Οι Φίλοι του βιβλίου». Λειτουργούσαν σε σπίτια
κι ήταν αρχικά για παιδιά. Της Καλογρέζας, ξεκίνησε µε 6 παιδιά και 15 βιβλία και
έφτασε τους 500 τακτικούς αναγνώστες και τα 700 βιβλία επιλογής για παιδιά,
νέους και µεγάλους. Τα παιδιά, παρέσυραν το ένα το άλλο και διάβαζαν συνήθως
το χειµώνα ένα, το καλοκαίρι δύο-τρία βιβλία την εβδοµάδα. Μερικά έφτιαχναν
παράλληλα τη δική τους βιβλιοθήκη, αγοράζοντας τα βιβλία που τους άρεσαν πιο
πολύ. Άλλα πάλι κάθε βράδυ, διάβαζαν βιβλία στην οικογένειά τους κι αυτό
αποτελούσε πνευµατικό γεγονός της ηµέρας για όλους, από τη γιαγιά µέχρι τον
βενιαµίν της οικογένειας!
Την πνευµατική αυτή δίψα δεν µπορεί αλήθεια καµιά τηλεόραση να σβήσει. Γιατί
είναι η δίψα της ψυχής για επικοινωνία. Είναι, όπως λέει ο καθηγητής Τσιριντάνης,
“η πορεία της ψυχής προς το ανώτερο, το ιδεώδες, το υπερχρονικό’’. Μια πορεία
προς την οποία αξίζει ν’ανοίξουµε το δρόµο για τους µικρούς µας αναγνώστες!
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Το σωστό βιβλίο στη σωστή στιγµή!
∆ανειστική βιβλιοθήκη και παιδί
Η αγάπη στην ανάγνωση κερδίζεται ή χάνεται κατά την παιδική ηλικία. Με τη βαθιά
αυτή πεποίθηση η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου πιστεύει ότι ένα από τα καλύτερα
µέσα για να ε µ π ν ε ύ σ ο υ µ ε στο παιδί το ενδιαφέρον για το βιβλίο, είναι η
δανειστική βιβλιοθήκη. ∆ιαθέτει µεγάλη ποικιλία βιβλίων, δίνει τη
δυνατότητα στο ίδιο το παιδί να επιλέξει, του τονώνει το αίσθηµα της
υπευθυνότητας και της συµµετοχής, το φέρνει σε επαφή µε έναν πλούσιο
κόσµο επικοινωνίας, ιδεών, αξιών, συναισθηµάτων. Με σωστή επιλογή
βιβλίων, κατάταξή τους σε ενδεικτικές ηλικίες και υπεύθυνο βιβλιοθηκάριο, η
δανειστική βιβλιοθήκη είναι ένα υπέροχο δώρο για τα παιδιά µας!
Χρήσιµος είναι ένας κατάλογος που ενηµερώνει υπεύθυνα γονείς και δασκάλους για
τα αξιόλογα βιβλία και τη σωστή σειρά που θα ακολουθήσει το παιδί στο ελεύθερο
διάβασµά του από τη µικρή ηλικία µέχρι την εφηβεία.

Πάντα υπάρχει το καλύτερο!
Επιλογή βιβλίων ποιότητας
∆ιαχωρίζοντας τη θέση της από την εκδοτική παραγωγή της σειράς, µε πυξίδα
αποκλειστικά την ποιότητα, η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου εφοδιάζει τη δανειστική
σας βιβλιοθήκη µε βιβλία που µορφώνουν, ψυχαγωγούν, ανεβάζουν και
διακρίνονται µε αστέρια ποιότητας πάνω στο λογότυπό της.
** εµπνευσµένα * άριστα πολύ καλά
Τα διακριτικά αυτά σύµβολα είναι η εγγύηση ότι τα βιβλία που φτάνουν στα χέρια
κάθε ηλικίας, ανήκουν στα καλύτερα της ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας,
γιατί…”το πνεύµα όπου θέλει πνέει”. Oύτε όλοι οι συγγραφείς, ούτε όλες οι
δηµιουργίες τους έχουν τη δωρεά του πνεύµατος!

Το βιβλίο χάνει έδαφος ;
Ποιοι οι ανταγωνιστές του;
Η αλόγιστη, ανεξέλεγχτη χρήση της τηλεόρασης, ο κυβερνοχώρος, το εκτός ορίων
σερφάρισµα, οι αµέτρητες εκδόσεις περιοδικών, τα Internet café, τα video games,
η µόδα και οι επιβολές της, ο µιµητισµός των νέων και η µαζικότητα στη
συµπεριφορά που τους καλλιεργεί η σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία, είναι
µερικοί από τους σηµαντικότερους εχθρούς του βιβλίου.
Τι κάνουµε; Kαθήκον µας ως µεγαλύτεροι είναι να καλλιεργούµε στα παιδιά από
την πολύ µικρή ηλικία την αγάπη για το βιβλίο, να ενισχύουµε τη διαφορετικότητα
να πολεµάµε την πνευµατική φτώχια προτείνοντας στη θέση της τον αστείρευτο
πλούτο του βιβλίου.

Βιβλία που µας έρχονται γάντι!
Βαθµίδες-Ενδεικτικές Ηλικίες
Σκόπιµο είναι τα παιδικά βιβλία να έχουν τη δική τους βιβλιοθήκη ή τουλάχιστον τα
δικά τους ξεχωριστά ράφια. Στα ράφια τα βιβλία να χωρίζονται κατά ενδεικτικές
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ηλικίες αναγνωστών. Γι΄αυτό και τα βιβλία επιλογής της Λέσχης χωρίζονται σε
βαθµίδες που αντιστοιχούν στις παρακάτω ενδεικτικές ηλικίες:
Παιδικά βιβλία:
α = 8 ετών, β = 9 ετών, γ = 10-11 ετών, δ = 12 ετών, ε = 13 ετών
Βιβλία για νέους και µεγάλους:
Α = για νέους άνω των 14άρων
Β = για το µέσο αναγνώστη
Γ = για λίγους
Έτσι κυρίως οι µικροί-νέοι αναγνώστες ανάλογα µε την ηλικία τους, τοποθετούνται
σε µια βαθµίδα και ακολουθούν µια σειρά στα βιβλία που δανείζονται. ∆εν
αποκλείεται να νοσταλγήσουν και βιβλία προηγούµενης βαθµίδας. Συχνά τα παιδιά
11-12 χρόνων επιθυµούν τα παραµύθια που διάβαζαν πριν χρόνια.
Προσοχή στα…άλµατα. Ας µη βιαζόµαστε να δώσουµε στο έξυπνο παιδί, βιβλία για
µεγαλύτερη ηλικία. Μπορεί να παρεξηγήσει και να παρερµηνεύσει το περιεχόµενό
τους ή να χαραµιστούν βιβλία µε νοήµατα που το παιδί δεν είναι συναισθηµατικά ή
εµπειρικά ώριµο να τα δεχτεί.

Το Α και το Ω!
Συναισθηµατική και πρακτική νοηµοσύνη
Ξεχνούν συνήθως οι γονείς ότι δεν πρέπει να καλλιεργείται µόνο η
θ ε ω ρ η τ ι κ ή ν ο η µ o σ ύν η που συλλαµβάνει νοήµατα αλλά και
η π ρ α κ τ ι κ ή που πραγµατώνει σκοπούς.
Ώστε η σ υ ν α ι σ θ η µ α τ ι κ ή και ε µ π ε ι ρ ι κ ή να συµβαδίσουν µε
την δ ι α ν ο η τ ι κ ή ω ρ ί µ α ν σ η.
Είναι αναγκαίο για την ψυχή ν΄αγωνιστεί, ν΄αγαπήσει, να πονέσει, να ζήσει.”Το

απέραντο άγνωστο που φανερώνεται πίσω από κάθε γνώση. Το πλήθος των
στοχασµών που ξεπετάγονται πίσω από κάθε στοχασµό. Το ξεκίνηµα του µακρινού
δρόµου που αρχίζει απ’ το τέρµα του προηγούµενου.”

Ας µη βιαστούµε λοιπόν να δώσουµε στα παιδιά βιβλία για µεγαλύτερη ηλικία,
εκβιάζοντας και µε το βιβλίο µια εξέλιξη που καλύτερα να έρθει στην ώρα της, σε
συνάρτηση µε τις βιολογικές, συναισθηµατικές, κοινωνικές, πνευµατικές µεταβολές
και εµπειρίες.

Mια βασική αρχή
Ελευθερία αναγνώστη!
Ε λ ε ύ θ ε ρ α, αν θέλει, όποτε θέλει, όποιο βιβλίο θέλει απ΄τη βαθµίδα του,
δανείζεται ο µικρός αναγνώστης χωρίς να υποχρεώνεται παρά µόνο στην
επιστροφή του σε καλή κατάσταση. Μια σχολική βιβλιοθήκη δε θα πετύχαινε το
σκοπό της αν υποχρέωνε τα παιδιά να διαβάσουν κάποιο συγκεκριµένο βιβλίο, να
ετοιµάσουν εργασία πάνω σ΄αυτό ή να ερωτηθούν για το τι κατάλαβαν. Αρκεί µια
ελεύθερη, εποικοδοµητική συζήτηση έµπνευσης µε το δάσκαλό τους.
Η λογοτεχνία πρέπει να παραµείνει µια ευκαιρία ελεύθερου διαβάσµατος. Ένα
ταξίδι σε συναρπαστικούς κόσµους µε συνταξιδιώτες περιπέτειες, χαρά, ηρωισµούς.
Ένα καταφύγιο όπου η µάθηση συναντά την ψυχαγωγία και η φαντασία τη γνώση.
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Ο σκοπός υπηρετεί τις ιδέες
∆ιακοσµηµένα Θέµατα
Οι ∆ανειστικές Βιβλιοθήκες της Λέσχης πλαισιώνονται από ∆ιακοσµηµένα Θέµατα
για παιδιά, νέους και µεγάλους. Υπηρετούν µε το δικό τους τρόπο τη σύνδεση του
Βιβλίου µε τη Ζωή. Πλαισιωµένα µε κορνίζα, µε κατάλληλη διακόσµηση,
προβάλλουν θέµατα – ιδέες, βιβλία, συγγραφείς – σε τοίχους, πλαίσια, τρίποδα
βιβλιοθηκών, πνευµατικών κέντρων, σχολείων, επιχειρήσεων, κατοικιών.
Επικεντρώνουν την προσοχή µας σε συγκεκριµένες ιδέες, που κάθε φορά που τις
διαβάζουµε έχουν κάτι καινούργιο να µας πουν.
Ανταποκρίνονται στη δίψα µας για Σοφία και Γνώση, Κριτικό Ρεαλισµό και
Έµπνευση, Νόηµα Ζωής και ∆ύναµη Πορείας... µέσα σ’ έναν κόσµο βιαστικό,
αγχωτικό, προβληµατικό, αβέβαιο.

Έκαστος στο είδος του!
Είδη Βιβλίων
Τα βιβλία µας από όλο τον κόσµο της γνώσης, χωρίζονται σε 10 µεγάλες
κατηγορίες που διακρίνονται µε τους αριθµούς από 0 - 9:
0: Παραµύθια ή Γενικά, Λογοτεχνία, Εγκυκλοπαίδειες, Βιβλία περί Βιβλίων
1: Μυθιστόρηµα – ∆ιήγηµα
2: Ιστορία, Μυθολογία, Βιογραφία, Αρχαιολογία, Λαογραφία
3: Ταξίδια, Γεωγραφία, Εξερευνήσεις, ∆ιάστηµα
4: Ποίηση, Θέατρο
5: Καλές Τέχνες
6: Εγκυκλοπαιδικά ή Τεχνικές και Φυσικές Επιστήµες
7: Κοινωνικές και Ανθρωπολογικές επιστήµες
8: Φιλοσοφία, Θρησκεία, Κοσµοθεωρία, Βιοθεωρία
9: ∆ιάφορα: ∆οκίµια , Σκέψεις , Χιούµορ, Σπορ, Αθλητισµός, Xόµπι, Φύση

Το γοργόν και χάριν έχει!
Είδη βιβλίων-Συµβολισµοί
Xάριν συντοµίας, oι γενικές κατηγορίες βιβλίων αναγράφονται στους καταλόγους ή
στα µητρώα βιβλίων ή στις καρτέλες δανεισµού µε συµβολισµούς, διεθνώς
memorial symbols.
ΜΘΣ.ΚΝΝ: ΜυΘιΣτόρηµα ΚοιΝωΝικό
ΒΓΡ. ∆ΓΣ: ΒιοΓΡαφικές ∆ιηΓήΣεις
ΜΘΣ. ΒΓΡ. ΑΙΣ: ΜυθιΣτοριµατική ΒιοΓΡαφία ΑΙΣθηµατική
ΜΘΣ.ΕΠΧ.ΟΙΚ.Ζ: ΜυΘιΣτόρηµα ΕΠοΧής ΟΙΚογενειακής Ζωής
ΠΡΜ. ΛΑΚ: ΠαΡαΜύθια ΛΑϊΚά
ΜΘΣ. ΚΤΧ: ΜυθιΣτόρηµα ΚαΤοΧής

Yπόµνηµα µε αλφαβητική σειρά των συµβολισµών διευκολύνει τη χρήση.

Έχουµε και “αντιπροσώπους”!
Κωδικοί αριθµοί βιβλίων
Για συντοµία και ακρίβεια, τα βιβλία αντιπροσωπεύονται από Κωδικό Αριθµό (Κ.Α.)
που περιλαµβάνει:
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βαθµίδα αναγνώστη: α, β, γ, δ, ε – Α, Β, Γ
είδος βιβλίου: 0 – 9
αύξοντα αριθµό που αντιστοιχεί σε: τίτλο, συγγραφέα, µεταφραστή ή
διασκευαστή, εκδότη, έκδοση, µέγεθος, αριθµό σελίδων, αριθµό ποιότητας,
στοιχεία που τηρούνται στο µητρώο.
Παράδειγµα: Β 8Κ303 * σηµαίνει:
Β: για µεγάλους, ενδιάµεση βαθµίδα
8Κ: βιοθεωρία
303: “Το βιβλίο της ζωής’’ του Μάρτιν Γκραίη, εκδόσεις Μπουκουµάνη
*: βιβλίο - διπλό αστέρι
-

Επικοινωνήστε µαζί µας για τον εµπλουτισµό της δανειστικής σας
βιβλιοθήκης. Η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου θα φέρνει πάντα κοντά σας
Βιβλία ένα κι ένα που διακρίνονται µε αστέρια ποιότητας
και ανήκουν στα καλύτερα της ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας.

Σε κάθε πνευµατική αναζήτηση, η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου είναι δίπλα
σας µε σύγχρονο πρόσωπο και αγάπη για το διαφορετικό.
Επικοινωνήστε µαζί µας.
Κάθε µας πρόταση, λύση πολιτισµού.

Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου
Όλα τα µάτια πάνω στο καλό βιβλίο!

∆. Σολωµού 15,Φάρος Ν.Ψυχικό,154 51,τηλ. 210 6463888, 210 6463263 (fax)
http://www.elbi.gr / info@elbi.gr
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Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου
Όλα τα µάτια πάνω στο καλό βιβλίο!
Με πυξίδα την ποιότητα
Η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου - ή πιο σύντοµα ΕΛΒΙ - είναι πολιτιστικός
οργανισµός, εθελοντικός, µη κερδοσκοπικός.

Ιδρύθηκε το 1977 και διοικείται από 11µελές ∆.Σ. Ταξιδεύει στον κόσµο της γνώσης
αποκλειστικά µε πυξίδα την ποιότητα, τον άρτιο άνθρωπο, το νέο πολιτισµό.

Η γραµµή πλεύσης µας
πάθος για το καλό βιβλίο
προβολή και διάδοσή του
καλλιέργεια του διαβάσµατος
ανανέωση της σχέσης µε τη γνώση, την έµπνευση, την ψυχαγωγία
που δίνει το ποιοτικό βιβλίο
ενίσχυση της δηµιουργικής επικοινωνίας µε τους αναγνώστες
σύνδεση του βιβλίου µε την καθηµερινή ζωή
ανάδειξη του σύγχρονου προσώπου µιας Ελλάδας που διαβάζει,
στοχάζεται, αγωνίζεται
προσφορά έργου πολιτισµού

Tο έργο µας “ταξίδι” ζωής και πολιτισµού
Η δράση της Ελληνικής Λέσχης του Βιβλίου εκφράζεται ποικιλότροπα µέσα από 24
προγράµµατα και 1700 πολιτιστικές εκδηλώσεις.
550 δανειστικές βιβλιοθήκες υψηλής αναγνωσιµότητας κυρίως σε
ακριτικά και αποµονωµένα χωριά της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό
600 εκθέσεις βιβλίων από όλο το φάσµα της γνώσης
Μοναδικό σύστηµα επιλογής 7500 βιβλίων από 560 εκδότες
Έκδοση περιοδικού “Βιβλίο και Ζωή”
550 εκδηλώσεις “Μ’ ένα βιβλίο συζητώ”
150 Εβδοµάδες Bιβλίου
Βιβλιοφιλική δράση στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Έκδοση “Σκόρπια Πουλιά”

Πλώρη για καλύτερες µέρες
Η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου συνεχίζει το έργο της ψηλότερα, δυνατότερα,
ταχύτερα. Με “καπετάνιο” τον αστείρευτο πνευµατικό πλούτο των βιβλίων της,
“πυξίδα” την ποιότητα και “πλήρωµα” αξιόλογα µέλη και πιστούς φίλους, η ΕΛΒΙ
βάζει πλώρη για νέα δηµιουργικά ταξίδια µε προορισµό καλύτερες µέρες!
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Έκδοση:
ΣΚΟΡΠΙΑ ΠΟΥΛΙΑ ιδέες, ιδέες, ιδέες…
Oι ιδέες είναι σαν τα πουλιά.
Πετούν ελεύθερα εδώ κι εκεί
και γίνονται οι δάσκαλοι της ελευθερίας
από τα χαµηλά της ελευθερίας προς τα ψηλά!
Φίλοι του βιβλίου σάς στέλνουν ιδέες
που τους συγκίνησαν από συγγραφείς που γνώρισαν
από βιβλία που αγάπησαν.

Η σωτηρία βρίσκεται στη συνεργασία µας πάνω σε κοινούς στόχους
κι όχι στο σκόρπισµα σε µικρές περιχαρακωµένες οντότητες που επιµένουν,
"Εγώ έχω δίκιο".
σ. 144
ΜΠΟΥΣΚΑΛΙΑ * Λεωφορείο 9 για τον Παράδεισο - ΓΛΡ
Μη νοµίσετε πως χρειάζεται πολύς κόπος, για να ξυπνήσετε τις
ψυχές των ανθρώπων: Έχει κάτι θεϊκό η ψυχή κι αποζητά τη λύτρωσή
της.
σ.328
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ** Σωκράτης – ΕΣΤ
'Ανθρωπος που στερήθηκε απ' έξω την ελευθερία του, µπορεί να
διατηρεί µέσα του την ιερή φλόγα της ελευθερίας, την ιερή φωτιά που
δε σβήνει αλλά θεριεύει από τα εξωτερικά δεσµά και γίνεται δύναµη
που κάνει θαύµατα. Άνθρωπος όµως, που στη ψυχή του έχει σβήσει η
φωτιά αυτή, δεν είναι κυριολεκτικά άνθρωπος!
σ.12
ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ * Για να επιζήσει η ∆ηµοκρατία - ΣΖΤ
Ο δάσκαλος διδάσκει µε το είναι του και όχι µε τα λόγια του. σ.336
ΡΑΜΦΟΣ * Πελεκάνοι ερηµικοί - ΑΡΜΟΣ
ΕΚ∆ΟΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ:
ΓλαΡος – ΕΣΤια – ΣυΖηΤησις - ΠυΡαΜιδΑ - ΑΡΜΟΣ

Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου
Όλα τα µάτια πάνω στο καλό βιβλίο!

∆. Σολωµού 15, Φάρος Ν.Ψυχικό, 154 51, τηλ. 210 6463888, 210 6463263 (fax)
http://www.elbi.gr / info@elbi.gr
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