ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ)
Ένας οργανισμός για την ανάγνωση και το βιβλίο
Δράσεις 2007
Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου έχει προγραμματίσει
ποικίλες δράσεις και εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρ
κεια του έτους με στόχο πάντα την προώθηση της
ανάγνωσης και του βιβλίου. Για την υλοποίηση των
στόχων του, το ΕΚΕΒΙ συνεργάζεται με όλους τους
παράγοντες του βιβλίου. Οι νέες δραστηριότητες -οι
οποίες έρχονται να συμπληρώσουν τις πάγιες δρά
σεις και τα σταθερά προγράμματα του ΕΚΕΒΙ- επι
διώκουν (ττην ενίσχυση της φιλαναγνωσίας στην
Ελλάδα.
ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ (1907-1985)
εκατό χρονιά απο τη γέννηση του
Το ΕΚΕΒΙ, αναγνωρίζοντας τον Νίκο Εγγονόπουλο
ως έναν σπουδαίο δημιουργό που σημάδεψε την ελ
ληνική τέχνη του 20ου αιώνα τόσο στη ζωγραφική
όσο και στην ποίηση, αποφάσισε να τιμήσει το έργο
του με διάφορες εκδηλώσεις. Για την επίτευξη του
συγκεκριμένου στόχου, συγκρότησε οργανωτική επι
τροπή από ειδικούς οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το
λογοτεχνικό και το ζωγραφικό του έργο, προκειμέ
νου να καταρτιστεί ένα πρόγραμμα ποικίλων εκδή
λωσε cov, που έχουν σκοπό να φωτίσουν καλύτερα το
έργο του και, συγχρόνους να το φέρουν σε επαφή με
το ευρύτερο κοινό.
• Το πρόγραμμα εκδηλώσεων ξεκινά τον Φεβρου
άριο με την έκδοση του λευκώματος για τον Νίκο Εγ
γονόπουλο «Νίκος Εγγονόπουλος - Εκατό χρόνια
από τη γέννηση του: η αγάπη είναι ο μόνος τρόπος...»
σε φιλολογική επιμέλεια της κυρίας Φραγκίσκης
Αμπατζοποΰλου.
• ΈκΟεση-αφιέρωμα «Εγγονόπουλος 2007: ...ωραίος
σαν Έλληνας» στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από
τις 20 Φεβρουαρίου μέχρι τις 20 Απριλίου.
• Παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής για τον ποι
ητή στις 16 Μαρτίου, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα και επιλογή κειμένων από τον Νάσο Βαγενά.
• Στα πλαίσια της καθιερωμένης πλέον καμπάνιας
που οργανώνει κάθε χρόνο το ΕΚΕΒΙ με την αφορμή
της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης, οι στίχοι του
Νίκου Εγγονόπουλου, με τη συνεργασία της ΑΤ
ΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, του
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, του ΤΡΑΜ και του
Δήμου Αθηναίων καθώς και τη συμβολή των ΟΣΕ,
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ΗΛΙΙΑΙΙ, ΗΣΑΙΙ, ΚΤΕΛ, θα ταξιδέψουν παντού
εντάσσοντας την ποίηση στην καθημερινότητα μας
και κάνοντας την υπόθεση όλων μας.
• Το ΕΚΕΒΙ (τε συνεργασία με το Μακεδόνικο
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τη θεμα
τική έκθεση «Τόπος: Εγγονόπουλος» από τις 20
Μαΐου έως τις 20 Ιουνίου.
• Σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη πραγμα
τοποιείται το διήμερο επιστημονικό συνέδριο «Εγγο
νόπουλος 2007: ο ποιητής και ο ζωγράφος» στις 23
και 24 Νοεμβρίου 2007 στο αμφιθέατρο του Μου
σείου Μπενάκη.
• Έκθεση ζωγραφικής οπο μουσείο Μπενάκη από
τις 13 Νοεμβρίου 2007 έως τις 6 Ιανουαρίου 2008.
Το ΕΚΕΒΙ προκειμένου να ενθαρρύνει τη διοργά
νωση εκδηλώσεων για τον Εγγονόπουλο (Ττην περι
φέρεια, διαθέτει σε κάθε ενδιαφερόμενο κινητή
έκθεση-αφιέρωμα στον Νίκο Εγγονόπουλο.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμ
βουλευτείτε το διαδικτυακό κόμβο για τον Νίκο Εγ
γονόπουλο
www.engonopoulos.gr
με
νέο
εμπλουτισμένο υλικό.
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Νίκος Καζαντζάκης (1883-1957)
πενήντα χρόνια από το θάνατο του
Το 2007 συμπληρώνονται πενήντα χρόνια από το
θάνατο του διακεκριμένου συγγραφέα. Το ΕΚΕΒΙ τιμωντας τον δημοφιλή μας λογοτέχνη έχει προγραμματισειτην έκδοση βιβλιογραφικού κατάλογου με τις
μεταφράσεις των έργων του σε άλλες γλώσσες.
ΙΙαγκόσμια Ημέρα Ιίαιδικού Βιβλίου
(19-22 Απριλίου 2007) «Φυτεύουμε... βιβλιόδεντρα;»
Με τίτλο «Φυτεύουμε... βιβλιόδεντρα;», το ΕΚΕΒΙ
προβλέπει τη διοργάνωση μιας σειράς εκδηλώσεων
και δραστηριοτήτων γύρο) από το θέμα «βιβλίο και
περιβάλλον», κεντρικό θέμα των φετινών εκδηλώ
σεων. II εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτι
στικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων «Μελίνα»,
Ηρακλείδων & Θεσσαλονίκης, στο Θησείο.
Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης
17 έως 20 Μαίου 2007
Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου σε συνεργασία με την
HELEXPO, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών
Βιβλιοπωλών (ΠΟΕΒ) και υπό την αιγίδα του Υπουρ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ι ι ·

* •

Καμπάνια του ΕΚΕΒΙ για την διάδοση των Λεσχών
Ανάγνωσης στην Ελλάδα (Ιανουάριος • Μάιος 2007)
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γειου Πολιτισμού διοργανιόνει
την Διεθνή Εκθεση Βιν
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βλ,ου Θεσσαλονίκης χάθε χρόνο mo μεγάλη xm mo
δ^θνής, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών του βιβλίου, απο την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ενταγμένη πλέον στο κλαμπ των 25 μεγαλυτέρων εκθέσεων του κόσμοι» η ΔΕΒΘ ανοίγει τις πύλες της στις
17 Μαΐου 2007 με θεματική για αυτή την χρονιά «το
ταξίδι» ώστε να ταξιδέψει τους αναγνώστες στον χώρο
του βιβλίου σε κάθε γωνιά του κόσμου.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον
κόμβο της ΔΕΒΘ www.thessalonikibookfair.com.
Στο πλαίσιο της ΔΕΒΘ θα πραγματοποιηθεί διήμερο διεθνές συνέδριο με θέμα «Οι Βιβλιοθήκες Σταυροδρόμι Πολιτισμών: Υπηρεσίες για Διαφορετι,
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κες3 Ομάδες»
στις 17 και 18 Μάιου στην
κεντρική
αιι
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θουσα του συνεδριακού κέντρου «Νικόλαος
Γερμανός». Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ορ
γανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών
(ΟΕΕΒ). Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτειτε τον κόμβο της ΟΕΕΒ www.goethe.de/synergasia.
3ος Κύκλος Σεμιναρίων «Το εργαστήρι του βιβλίου»
20 Φεβρουαρίου έως 7 Μαΐου 2007

Με τις Λέσχες Ανάγνωσης, το ΕΚΕΒΙ προωθεί μια
από τις σημαντικότερες καμπάνιες για τη διάδοση της
ανάγνωσης, ίσως τη μεγαλύτερη που έχει διοργανωθεί ποτέ στην Ελλάδα Η συγκεκριμένη καμπάνια
προωθεί έναν από τους βασικούς του στόχους: την
ενθάρρυνση της ανάγνωσης και την αγάπη για το βι
βλίο. Οι Λέσχες Ανάγνωσης θα παρουσιαστούν αρ
χικά σε 12-15 πόλεις, σε συνεργασία με ομάδα
συγγραφέων καθώς και με τοπικούς πολιτιστικούς
φορείς (συλλόγους, βιβλιοθήκες κ.ά.) που ανταπο
κρίθηκαν στην πρόσκληση.
Από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάιο του 2007 οι Λέσ/ες Ανάγνωσης θα παοουσιαστούν διαδονικά στις
εξής πόλεις: Θεσσαλονίκη, Βόλος. Ναύπλιο, Χαλ*> ν
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λ ω σ ε ι εν διαφέρον. Στόχος του ΕΚΕΒΤ είναι η διάο ο σ η τ η ς ώέας α υ τ ή ς σ ε κ α θ ε πόλη και χωριό της
χ ω ρ α ς μ α ς γ ι α μι-α δυναμικότερη προσέγγιση του
αναγνωστικού κοινού με το βιβλίο.
Μιλήστε κι εσείς για βιβλία...
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
Α Δ ι α κ ο υ 4 1 1 7 42 Α θ ΐ ν α
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e-mail: mfo@ekebi.gr
U R1/www ekebi er

Το «Εργαστήρι του βιβλίου» εγκαινιάστηκε τον
Οκτώβριο του 2005 με στόχο την προώθηση τίον εκ
παιδευτικών δράσειυν στον χώρο του βιβλίου. Ο νέος
κύκλος σεμιναρίων ανανεωμένος και εμπλουτισιιένος με αξιόλογους καθηγητές και υψηλό επίπεδο
συμμετεχόντων οινει την ευκαιρία στο κοινό να απο
κτήσει την εμπειρία δημιουργίας και παράγωγης του
βιβλίου. Για το 2007 τα σεμινάρια περιλαμβάνουν 5
ενότητες εργαστηρίων: Τέχνης του Λόγου, Επιμέ
λειας κειμένων. Τέχνης του Βιβλίου καθώς και έργαστήρια για παιδιά και επαγγελματίες.
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