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It takes a whole village to raise a child (Χρειάηεται ζνα ολόκλθρο χωριό για να μεγαλϊςει 
ζνα παιδί)’ - αυτό το αφρικανικό ρθτό είναι το κατάλλθλο μότο για τθ διάλεξθ του 
ςθμερινοφ εργαςτθρίου.  
 
Σιμερα κα ικελα να ςασ παρουςιάςω τθ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon, τουσ ςυνεργάτεσ 
και τθν εργαςία που ζχουμε κάνει ςτο τοπικό δίκτυο προϊκθςθσ του βιβλίου.  
 
 
Η Γερμανία και οι βιβλιοκικεσ ςτθ Γερμανία 
 
Πριν μπω ςε λεπτομζρειεσ ςχετικά με το Brilon και το δίκτυο ςυνεργατϊν μασ, κα αναφζρω 
κάποια ςτοιχεία για τισ γερμανικζσ βιβλιοκικεσ.  
Στθ Γερμανία υπάρχουν περίπου 11.500 βιβλιοκικεσ από τισ οποίεσ οι 4.300 είναι ανοιχτζσ 
για το κοινό. Κάκε χρόνο, περιςςότεροι από 200 εκατομμφρια άνκρωποι επιςκζπτονται τισ 
γερμανικζσ βιβλιοκικεσ. Περιςςότερεσ από 255.000 εκδθλϊςεισ διοργανϊνονται κάκε 
χρόνο ςτισ βιβλιοκικεσ.  
Δυςτυχϊσ ςτθ Γερμανία δεν ζχει αναπτυχκεί ζνα καλό ςφςτθμα ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν. 
Μόλισ το 15% των ςχολείων ζχουν μια καλά εξοπλιςμζνθ ςχολικι βιβλιοκικθ. Γι’ αυτό το 
λόγο, θ ςυνεργαςία μεταξφ δθμοτικϊν βιβλιοκθκϊν και ςχολείων είναι πολφ περιοριςμζνθ.  
Το ίδιο ςυμβαίνει και ςτθν πόλθ από τθν οποία προζρχομαι.  
Η πόλθ μου ονομάηεται Brilon και είναι μια μικρι πόλθ ςτο κζντρο τθσ Γερμανίασ. Βρίςκεται 
περίπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά τθσ Κολωνίασ. Θα ςασ δείξω ςτο χάρτθ που ακριβϊσ 
βρίςκεται.   
 
Brilon  
 
Το Brilon ζχει περίπου 27.000 κατοίκουσ. Αποτελείται από τθν κεντρικι πόλθ και από 16 
μικρά χωριά. Το Brilon ζχει μακρά ιςτορία. Στθν πόλθ υπάρχουν πολλά ξφλινα ςπίτια, τα 
τυπικά λευκά ςπίτια με τα μαφρα δοκάρια. Στθν εικόνα βλζπετε τθν κεντρικι μασ εμπορικι 
πλατεία με το ιςτορικό δθμαρχείο που χρονολογείται από τον 16ο αιϊνα.  
 
Το Brilon βρίςκεται ςε μια ορεινι περιοχι που ονομάηεται Sauerland. Το φψοσ των βουνϊν 
φτάνει από 300 ζωσ 850 μζτρα. Η πόλθ Brilon είναι γνωςτι ςτθ Γερμανία για το δαςικό τθσ 
πλοφτο. Είναι θ γερμανικι πόλθ με τθ μεγαλφτερθ δθμοτικι δαςικι ζκταςθ.  
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Υπάρχουν πολλζσ εταιρείεσ επεξεργαςίασ ξφλου. Εκτόσ από ζνα μεγάλο εργοςτάςιο 
μπαταριϊν υπάρχουν και πολλζσ μικρζσ εταιρείεσ για τθν επεξεργαςία μετάλλων. Εκεί 
βρίςκουν δουλειά οι άνκρωποι που ηουν ςτο Brilon. Ο τουριςμόσ γίνεται όλο και πιο 
ςθμαντικόσ για τθν πόλθ μου. Η πεηοπορία και θ ποδθλαςία είναι από τα αγαπθμζνα 
ακλιματα τθσ περιοχισ.  
 
Εκτόσ από το δάςοσ του, το Brilon είναι γνωςτό και για τθ δθμοτικι του βιβλιοκικθ. Η 
βιβλιοκικθ ςυγκαταλζγεται ςτισ καινοτόμεσ βιβλιοκικεσ τθσ Γερμανίασ. Αρκετζσ 
ςθμαντικζσ ιδζεσ για τθν προϊκθςθ του διαβάςματοσ προζρχονται από το Brilon. Θα ςασ 
τισ παρουςιάςω ςτθ ςυνζχεια.  
Μάλιςτα, το 2008 επιςκζφτθκε τθ βιβλιοκικθ ο τότε Ομοςπονδιακόσ Πρόεδροσ τθσ 
Γερμανίασ Horst Köhler. Τον βλζπετε ςτθν εικόνα.  
 
Η δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon  
 
Η δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon ιδρφκθκε το 1979. Ζχει 36.000 τίτλουσ. Παρζχει 3 χϊρουσ 
internet. Κάκε χρόνο επιςκζπτονται τθ βιβλιοκικθ περίπου 75.000 άνκρωποι. Ετθςίωσ το 
φψοσ του δανειςμοφ ανζρχεται ςτουσ 160.000 τίτλουσ. Η βιβλιοκικθ είναι ανοιχτι 30,5 
ϊρεσ τθν εβδομάδα. Υπάρχουν 4 κζςεισ προςωπικοφ πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Ζχει ζκταςθ 
600 τετραγωνικά μζτρα. Με πάνω από 240 εκδθλϊςεισ το χρόνο είναι το πιο πολυςφχναςτο 
πολιτιςτικό ίδρυμα τθσ πόλθσ.  
 
Από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του ’90, θ βιβλιοκικθ εςτιάηει με ςυνζπεια το ζργο τθσ ςτον 
τομζα τθσ προϊκθςθσ του διαβάςματοσ ςτα παιδιά και τουσ νζουσ. Αυτι θ απόφαςθ 
πάρκθκε λόγω των μεγάλων οικονομικϊν προβλθμάτων του διμου και ςυμφωνικθκε με 
τουσ πολιτικοφσ φορείσ τθσ πόλθσ.  
 
Το 1993 ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για τθ βιβλιοκικθ του Brilon μειϊκθκε κατά 50%.  
Με τα χριματα που απζμεναν δεν ιταν πλζον δυνατό να εκπλθρωκοφν επαρκϊσ όλα τα 
κακικοντα τθσ βιβλιοκικθσ. Μαηί με τθν ομάδα μου και το διμαρχο του Brilon ςκεφτικαμε 
ότι κα ζπρεπε να εςτιάςουμε τθ δουλειά μασ ςε κάτι ςυγκεκριμζνο. Αποφαςίςαμε να 
προωκιςουμε το διάβαςμα ςτα παιδιά και τουσ νζουσ.  
Στθ ςυνζχεια παρουςιάςαμε αυτι τθν πρόταςθ ςτο αρμόδιο δθμοτικό ςυμβοφλιο. 
Συμφϊνθςαν. Από τότε εργαηόμαςτε πάνω ςε αυτό τον τομζα και ςτισ εκδθλϊςεισ 
επικεντρωνόμαςτε μόνο ςτα παιδιά και τουσ νζουσ. Στον τομζα των μζςων, ςυνεχίηουμε να 
διακζτουμε μζςα και για τουσ ενιλικεσ. Ωςτόςο, θ προςφορά προςανατολίηεται κυρίωσ 
ςτισ ανάγκεσ τθσ οικογζνειασ.  
 
Μετά από αυτι τθν απόφαςθ, θ βιβλιοκικθ άρχιςε να ψάχνει ςυςτθματικά για ςυνεργάτεσ.  
 
Τα τελευταία 15 χρόνια, θ δθμοτικι βιβλιοκικθ εξελίχκθκε ςε κεντρικό ςθμείο ενόσ τοπικοφ 
δικτφου για τθν προϊκθςθ του διαβάςματοσ. Με ςυνεργάτεσ από πολφ διαφορετικοφσ 
τομείσ δθμιοφργθςε μια ςυνεχι διαδικαςία, θ οποία πρζπει πάντα να προςαρμόηεται ςτισ 
τρζχουςεσ ανάγκεσ.  
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Χρθματοδότθςθ τθσ βιβλιοκικθσ 
 
Μζχρι ςιμερα οι βιβλιοκικεσ ςτθ Γερμανία δεν ζχουν κάποια νομικι βάςθ. Αυτό ςθμαίνει 
ότι κάκε πόλθ αποφαςίηει πόςα χριματα κα διακζςει για τισ εργαςίεσ τθσ βιβλιοκικθσ. 
Εκτόσ από τθ χρθματοδότθςθ που λαμβάνει θ δθμοτικι βιβλιοκικθ Brilon από το διμο, τα 
τελευταία 10 χρόνια γίνεται όλο και πιο ςθμαντικι θ χρθματοδότθςθ από χορθγοφσ.  
 
Κάκε χρόνο θ βιβλιοκικθ λαμβάνει 30.000 ευρϊ από το διμο για τθν αγορά μζςων και για 
τθ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων. Τον προθγοφμενο χρόνο ζλαβε 17.000 ευρϊ από ιδιϊτεσ 
χορθγοφσ.  
 
 
 
Συνεργάτεσ τθσ βιβλιοκικθσ 
 
Οι ςυνεργαςίεσ τθσ τοπικισ μασ ςυμμαχίασ χωρίηονται ςε τρία επίπεδα. Οι ςυνεργάτεσ του 
πρϊτου, βαςικοφ επιπζδου είναι «οι άνκρωποι των δραςτθριοτιτων», «οι άνκρωποι τθσ 
εφαρμογισ», αυτοί δθλαδι που δουλεφουν με τα παιδιά και τουσ νζουσ. Σε αυτοφσ 
περιλαμβάνονται νοςοκόμεσ για παιδιά, παιδίατροι, λογοκεραπευτζσ, μαίεσ, νθπιαγωγοί, 
δαςκάλεσ και δάςκαλοι.  
Στο δεφτερο επίπεδο βρίςκονται οι «ικφνοντεσ» του διμου και τθσ περιφζρειασ, όπωσ για 
παράδειγμα οι φορείσ που είναι υπεφκυνοι για τα ςχολεία, τον πολιτιςμό, τθν κοινωνικι 
πρόνοια και τουσ νζουσ.  
Οι εργοδότεσ, οι πολιτικοί και οι χορθγοί είναι ςυνεργάτεσ του υψθλότερου επιπζδου. Με 
τισ αποφάςεισ και τισ χορθγίεσ τουσ κακϊσ και με τθν αφοςίωςι τουσ προςζδωςαν ευρεία 
δθμοςιότθτα ςτο ςθμαντικό εκπαιδευτικό ηιτθμα τθσ «προϊκθςθσ του διαβάςματοσ».  
 
 
Φιλοςοφία τθσ βιβλιοκικθσ 
 
Η λειτουργία τθσ βιβλιοκικθσ ςτο Brilon ζχει αλλάξει πάρα πολφ τα τελευταία χρόνια. Ενϊ 
ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ενενιντα το πρόγραμμα τθσ βιβλιοκικθσ προςανατολιηόταν 
ςχεδόν αποκλειςτικά ςτισ οικογζνειεσ και τα κοινωνικά ςτρϊματα με «αγάπθ προσ τθ 
μόρφωςθ», ςιμερα θ βιβλιοκικθ λειτουργεί ςφμφωνα με τθν προςζγγιςθ τθσ 
επονομαηόμενθσ «κοινωνικισ ζνταξθσ». Αυτό ςθμαίνει ότι ςτθ βιβλιοκικθ προςφζρουμε 
ςυμβατικά προγράμματα που ενδιαφζρουν όλα τα παιδιά του διμου. Ζτςι θ βιβλιοκικθ 
ςυμβάλλει ςτισ ίςεσ ευκαιρίεσ για όλουσ.  
Σιμερα θ λειτουργία τθσ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ κακορίηεται από ζνα αρκρωτό ςφςτθμα, το 
οποίο προςανατολίηεται ςτισ ςυνκικεσ ηωισ των παιδιϊν και των οικογενειϊν. Η 
ςυμμετοχι όλων, δθλαδι το να ςυμμετζχουν όλα τα παιδιά ςτα προγράμματα τθσ 
βιβλιοκικθσ, αποτελεί για τθ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon τον καλφτερο δρόμο για μια 
πραγματικά βιωμζνθ ενςωμάτωςθ. Στο Brilon ηουν 5% μετανάςτεσ από 64 ζκνθ. Για μια 
μικρι βιβλιοκικθ όπωσ αυτι του Brilon είναι δφςκολο ζωσ ςχεδόν αδφνατο να 
δθμιουργιςει μια πραγματικά διαπολιτιςτικι προςφορά που κα κάλυπτε τισ ανάγκεσ όλων 
των εκνϊν. Η δθμοτικι βιβλιοκικθ επζλεξε να προςφζρει ςυμβατικά προγράμματα ϊςτε 
να εξοικειωκοφν με τθ βιβλιοκικθ τόςο οι μετανάςτεσ όςο και οι γερμανικζσ οικογζνειεσ 
που δεν ζχουν κάποια μόρφωςθ.  
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Το μινυμα για τθν προϊκθςθ του διαβάςματοσ ςτο Brilon είναι: «Το διάβαςμα φτιάχνει 
ολοκλθρωμζνουσ ανκρϊπουσ» κάτι που το διαδϊςαμε με τθ «μεηοφρα διαβάςματοσ» του 
Brilon. Η «μεηοφρα διαβάςματοσ» είναι μια μεηοφρα μζτρθςθσ του φψουσ των παιδιϊν με 
ςυνοπτικζσ πλθροφορίεσ για τθν προϊκθςθ του διαβάςματοσ για γονείσ, νθπιαγωγοφσ, 
ανκρϊπουσ των μζςω μαηικισ ενθμζρωςθσ και δαςκάλουσ. Ζχουν αναρτθκεί ςτο Brilon ςτα 
ςθμαντικότερα ςθμεία όπου βρίςκονται γονείσ με τα παιδιά τουσ (π.χ. ςτο χϊρο αναμονισ 
του παιδίατρου ι ςτα νθπιαγωγεία). Στθ ςυνζχεια κα ςασ το περιγράψω με περιςςότερεσ 
λεπτομζρειεσ.   
 
Οι ςυηθτιςεισ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ τθσ εκπαίδευςθσ που εςτιάηουν ςτθν προϊκθςθ 
τθσ γλϊςςασ και τθν ενςωμάτωςθ, οι διεκνείσ και εκνικζσ μελζτεσ αξιολόγθςθσ, όπωσ για 
παράδειγμα θ μεγάλθ ζρευνα τθσ PISA που διεξιγαγε ο ΟΟΣΑ, και οι ζρευνεσ του 
ανκρϊπινου εγκεφάλου αποδεικνφουν τθν ανάγκθ ανάλθψθσ δράςθσ και κακοδθγοφν τθ 
λειτουργία τθσ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ του Brilon.   
 
 
Συγκεκριμζνοι ςτόχοι τθσ λειτουργίασ τθσ βιβλιοκικθσ  
 
Οι ςτόχοι τθσ λειτουργίασ τθσ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ του Brilon είναι οι εξισ:  
Ενθμζρωςθ των γονιϊν, γνωριμία με τθ βιβλιοκικθ, εξοικείωςθ με τθ βιβλιοκικθ, 
προϊκθςθ του κατανοθτοφ διαβάςματοσ, χαρά τθσ ανάγνωςθσ και τθσ λογοτεχνίασ και 
υποςτιριξθ των δαςκάλων. 
 
Μζτρα που ζχει λάβει θ βιβλιοκικθ – Αρκρωτό ςφςτθμα για τα παιδιά και τουσ γονείσ 
τουσ 
Ομάδα παιδιών ζωσ 3 ετών και οι γονείσ τουσ 
 
Τα μζτρα δράςθσ για τθν ζγκαιρθ προϊκθςθ τθσ γλϊςςασ και του διαβάςματοσ ξεκινάνε 
ςτο Brilon αμζςωσ μετά τθ γζννθςθ του παιδιοφ. 
Εκτόσ από τθν ενθμζρωςθ των γονιϊν κζλουμε κυρίωσ να ξεπεράςουμε τα εμπόδια που 
μπορεί να υπάρχουν πριν τθν πρϊτθ επίςκεψθ των νζων γονιϊν ςτθ βιβλιοκικθ. 
Συνεργάτεσ μασ είναι οι παιδίατροι, οι μαίεσ, οι κλινικζσ και οι βρεφικοί ςτακμοί για παιδιά 
κάτω των 3 ετϊν. 
 
Για τθν ομάδα των παιδιϊν ζωσ 3 ετϊν και τουσ γονείσ τουσ βαςικό ςθμείο τθσ εργαςίασ 
μασ είναι θ καμπάνια για τα «μωρά του Brilon που αγαποφν το διάβαςμα – μια καλι αρχι 
για κάκε παιδί».  
 
Η ςυγκεκριμζνθ πρωτοβουλία ακολουκεί το βρετανικό πρότυπο «Bookstart» και βοθκά 
τουσ γονείσ να φζρουν από νωρίσ τα παιδιά τουσ ςε επαφι με το βιβλίο. Από τον Ιανουάριο 
του 2006, όλεσ οι μθτζρεσ που γεννάνε το παιδί τουσ ςτο Brilon παίρνουν ζνα πακζτο για το 
ξεκίνθμα του διαβάςματοσ, που περιλαμβάνει μερικζσ πρϊτεσ πλθροφορίεσ για τθν ζγκαιρθ 
προϊκθςθ τθσ γλϊςςασ, ζνα πρϊτο εικονογραφθμζνο βιβλίο κακϊσ και τθ «μεηοφρα 
διαβάςματοσ» του Brilon. Αυτό το πακζτο υπάρχει και ςτθν τουρκικι γλϊςςα, διότι οι 
Τοφρκοι αποτελοφν το μεγαλφτερο ποςοςτό μεταναςτϊν ςτο Brilon.  
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Όλα τα μζτρα δράςθσ τθσ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ του Brilon επικεντρϊνονται πάντα ςτθν 
καταπολζμθςθ τθσ μειωμζνθσ ικανότθτασ ανάγνωςθσ των μακθτριϊν και των μακθτϊν, 
κάτι που κεωροφμε ζνα από τα μεγαλφτερα εκπαιδευτικά και κοινωνικά προβλιματα.  
Σε αυτό το ηιτθμα οι γονείσ αποτελοφν τουσ πιο ςθμαντικοφσ ςυνεργάτεσ, που πρζπει να 
ευαιςκθτοποιθκοφν εγκαίρωσ για το κζμα τθσ προϊκθςθσ του διαβάςματοσ. Οφτε θ 
προςχολικι οφτε θ ςχολικι εκπαίδευςθ μπορεί να καλφψει τα κενά που ζχουν 
δθμιουργθκεί λόγω τθσ ζλλειψθσ ζγκαιρθσ υποςτιριξθσ μζςα ςτθν οικογζνεια.   
 
Το project «μωρά του Brilon που αγαποφν το διάβαςμα» ζχει τουσ εξισ ςτόχουσ: 

- Η ικανότθτα των παιδιϊν ςε ςχζςθ με τθν ανάγνωςθ και τθ χριςθ των διαφόρων 
μζςων πρζπει να αυξάνεται μακροπρόκεςμα μζςω τθσ ενθμζρωςθσ των γονιϊν.  

- Οι οικογζνειεσ που προζρχονται από κοινωνικά ςτρϊματα χωρίσ μόρφωςθ ι είναι 
οικογζνειεσ μεταναςτϊν πρζπει να ευαιςκθτοποιοφνται ςχετικά με το διάβαςμα και 
τθ χριςθ τθσ βιβλιοκικθσ. 

- Τα βιβλία πρζπει να ειςαχκοφν ςτθν οικογζνεια ωσ ζνα κακθμερινό μζςο. 
- Η ανάγνωςθ πρζπει να κακιερωκεί ωσ ζνα οικογενειακό τελετουργικό. 
- Οι βιβλιοκικεσ πρζπει να κακιερωκοφν ωσ ςυνεργάτεσ για τθν προϊκθςθ του 

διαβάςματοσ. 
- Πρζπει να ξεπεραςτεί οτιδιποτε εμποδίηει μια μελλοντικι επίςκεψθ ςτθ 

βιβλιοκικθ. 
- Οι οικογζνειεσ πρζπει να γίνουν χριςτεσ τθσ βιβλιοκικθσ.  

 
Για να διαςφαλιςτεί θ βιωςιμότθτα των αποτελεςμάτων του project, θ δθμοτικι βιβλιοκικθ 
κάνει αξιολογιςεισ μικρισ κλίμακασ. Ωςτόςο, θ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon βαςίηεται 
ςε μια βρετανικι μελζτθ που αποδεικνφει με ςαφινεια τθν επιτυχία του προγράμματοσ.  
Με το αγγλικό πρόγραμμα ‘Bookstart’, όταν τα παιδιά ξεκινάνε το ςχολείο παρουςιάηουν 
καλφτερεσ επιδόςεισ ςτθ γλϊςςα, ςτα μακθματικά και ςτθν κοινωνικότθτα.  
 
Μεταξφ 2006 και 2009, οι νοςοκόμεσ του μαιευτθρίου χάριςαν περιςςότερα από 2.000 
πακζτα για το ξεκίνθμα του διαβάςματοσ (βιβλίο, ενθμερωτικό φυλλάδιο και «μεηοφρα 
διαβάςματοσ») ςτουσ νζουσ γονείσ.  
 
Μερικά ακόμα ςτοιχεία για το project:  
 
Η πρωτοβουλία ξεκίνθςε τον Ιανουάριο του 2006.   
Αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ για το project ιταν μια ζρευνα που ζγινε ςτα δθμοτικά ςχολεία 
του Brilon ςχετικά με το διάβαςμα και τθν φπαρξθ βιβλίων μζςα ςτθν οικογζνεια. Σε ζνα 
ςχολείο, ςτθν πρϊτθ τάξθ, τα 10 από τα 19 παιδιά δεν είχαν κανζνα βιβλίο ςτο ςπίτι. Με 
αυτό το κεντρικό μινυμα μπορζςαμε να εξαςφαλίςουμε τουσ χορθγοφσ.  
 
Οι φορείσ του project είναι: 

- Το Μαιευτιριο του τοπικοφ νοςοκομείου  
- Ζνασ Παιδίατροσ  
- Η τράπεηα Sparkasse ωσ βαςικόσ χορθγόσ 
- Ζνα εργοςτάςιο μπαταριϊν 
- 2 βιβλιοπωλεία του Brilon 
- Ωσ αρωγόσ, το Γερμανικό Κδρυμα Προϊκθςθσ του Διαβάςματοσ. 
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Ζχω φζρει υλικό το οποίο, αν κζλετε, μπορείτε να δείτε μετά το τζλοσ τθσ διάλεξθσ.  
 
Κυρίωσ ζναν διαγωνιςμό φωτογραφίασ με κζμα «μωρά που διαβάηουν» που ζκανε και πάλι 
πολφ γνωςτό το project ςτον τφπο.  
 
Το project χρθματοδοτείται αποκλειςτικά από χορθγοφσ. Το κόςτοσ του είναι ετθςίωσ 
περίπου 7.000 ευρϊ. Η δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon ζχει τθ διεφκυνςθ του project και 
οργανϊνει, για παράδειγμα, τθν παροχι των πακζτων για το ξεκίνθμα του διαβάςματοσ 
ςτουσ νζουσ γονείσ κακϊσ και τισ ςυηθτιςεισ μεταξφ των νζων γονιϊν και των νοςοκόμων 
ςτο μαιευτιριο. Ο διμοσ δεν δίνει κακόλου χριματα για αυτι τθν πρωτοβουλία. Μόνο το 
προςωπικό τθσ βιβλιοκικθσ πλθρϊνεται από το διμο.  
 
 
 
 
Συνεργαςία με το οικογενειακό κζντρο 
 
Εκτόσ από τθν πρωτοβουλία «μωρά του Brilon που αγαποφν το διάβαςμα», θ βιβλιοκικθ 
ςυνεργάηεται ςτενά με ζνα οικογενειακό κζντρο. Πολφ ςτενά μάλιςτα, διότι απζχει μόλισ 
200 μζτρα από τθ βιβλιοκικθ. Τακτικά, κάκε 2 μινεσ, τα παιδιά και από τισ 6 ομάδεσ 
μζριμνασ του οικογενειακοφ κζντρου επιςκζπτονται τθ δθμοτικι βιβλιοκικθ. Η 
τελετουργικι διαδικαςία με τα τραγοφδια, το διάβαςμα και τα κινθτικά παιχνίδια 
διαςκεδάηει τα παιδιά και ζχει ςτόχο τθν κοινωνικοποίθςι τουσ από τα πρϊτα κιόλασ 
χρόνια τθσ ηωισ τουσ με το χϊρο τθσ βιβλιοκικθσ.  
 
 
Βιβλιοκικεσ ςτουσ χώρουσ αναμονισ 
 
 
Για να μθ ςυνδζεται μόνο με το χϊρο τθσ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ το ηιτθμα «βιβλία και 
χαρά του διαβάςματοσ», θ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon εδϊ και τζςςερα χρόνια 
διατθρεί πζντε βιβλιοκικεσ ςε χϊρουσ αναμονισ και ςυγκεκριμζνα ςτον παιδίατρο, ςτο 
λογοκεραπευτι, ςτο μαιευτικό ιατρείο και ςτο ςχολείο γονζων του γυναικολογικοφ 
νοςοκομείου. Κάκε ζξι εβδομάδεσ θ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon αλλάηει τα βιβλία 
ςτουσ χϊρουσ αναμονισ. Ζτςι οι γονείσ και τα παιδιά ζχουν πάντα ελκυςτικά παιδικά βιβλία 
ςτο χϊρο αναμονισ των γιατρϊν. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ, μζςω τθσ «μεηοφρασ 
διαβάςματοσ» και του φυλλαδίου με τισ ςυμβουλζσ ςχετικά με το βιβλίο, επιςθμαίνουμε τθ 
ςθμαςία τθσ ζγκαιρθσ προϊκθςθσ του διαβάςματοσ και φυςικά διαφθμίηουμε τθ 
βιβλιοκικθ.  
 
 
«Μεηοφρα διαβάςματοσ» 
 
Ζχω ιδθ αναφζρει πολλζσ φορζσ τθ «μεηοφρα διαβάςματοσ». Είναι μια μεηοφρα για τθ 
μζτρθςθ του φψουσ για παιδιά από 0 ζωσ 10 ετϊν. Παρζχει ςτουσ γονείσ πλθροφορίεσ 
ςχετικά με τθ βζλτιςτθ προϊκθςθ του διαβάςματοσ και τθσ γλϊςςασ, ενϊ ςτα παιδιά δίνει 
τθ δυνατότθτα να ακολουκιςουν με υπερθφάνεια τθν προςωπικι τουσ «ςταδιοδρομία ωσ 
αναγνϊςτεσ». Φτιάξαμε μαηί με τισ ςυναδζλφουσ μου τθ «μεηοφρα διαβάςματοσ» το 2004. 
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Προςπακοφςαμε να βροφμε τον καλφτερο τρόπο ενθμζρωςθσ των γονιϊν και των άλλων 
ενδιαφερομζνων για τθν ζγκαιρθ προϊκθςθ του διαβάςματοσ. Ζτςι καταλιξαμε ςτθν ιδζα 
τθσ μεηοφρασ μζτρθςθσ του φψουσ, διότι διατθρείται περιςςότερο από ζνα φυλλάδιο και 
κρζμεται για πολφ καιρό μζςα ςτο παιδικό δωμάτιο. 
Το 2004 μοιράςαμε τθ «μεηοφρα διαβάςματοσ» ςε όλα τα νθπιαγωγεία του Brilon, ςτα 
λογοκεραπευτικά ιατρεία, ςτα μαιευτικά ιατρεία, ςτα νοςοκομεία, ςτουσ παιδιάτρουσ, με 
ςτόχο να διαφθμίςουμε το διάβαςμα. Το 2004 δθμιουργιςαμε και τισ βιβλιοκικεσ ςτουσ 
χϊρουσ αναμονισ που ανζφερα πριν.  
Πολλζσ φορζσ ζχω μιλιςει για τθ «μεηοφρα διαβάςματοσ» ςτο γερμανικό τφπο που 
αςχολείται με τα βιβλία. Στο μεταξφ, θ «μεηοφρα διαβάςματοσ» ζχει γίνει γνωςτι ςε πολλζσ 
γερμανικζσ βιβλιοκικεσ και χρθςιμοποιείται ςυχνά. Μπορεί κάποιοσ να τθν αγοράςει μζςω 
ενόσ διαφθμιςτικοφ γραφείου με το οποίο ςυνεργάηεται θ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon.  
 
Ασ δοφμε, για παράδειγμα, μερικά κείμενα από τθ «μεηοφρα διαβάςματοσ».  
 
 
Μωρά 60 cm 
Τα βιβλία είναι ακόμα παιχνίδι για τα μωρά. Τα βιβλία αφισ, τα αδιάβροχα βιβλία για το 
μπάνιο, τα βιβλία από ξφλο βοθκάνε ςτθν επαφι με το βιβλίο ωσ αντικείμενο.  
 
2 ετϊν 90 cm 
Σταδιακά τα παιδιά αρχίηουν να κατανοοφν μικρζσ ςκθνζσ με δφο ι τρεισ ιρωεσ. Οι 
ςφντομεσ, απλζσ ιςτορίεσ τα ςυναρπάηουν.  
Συμβουλι: Διθγθκείτε τθν ιςτορία με δικά ςασ λόγια.  
 
 
3 ετϊν 100 cm 
Τα βιβλία μποροφν να επθρεάςουν κετικά τθ διαδικαςία μάκθςθσ τθσ ομιλίασ. Κάκε παιδί 
ζχει το δικό του αγαπθμζνο κζμα. Συμβουλι: Διαβάηετε φωναχτά ςτο παιδί κάκε βράδυ. 
Κάντε αυτι τθ δραςτθριότθτα ζνα βραδινό τελετουργικό.  
 
 
Μζτρα δράςθσ για τθν ομάδα παιδιών από 4 ζωσ 6 ετών και τουσ γονείσ τουσ 
 
Για τθν ομάδα των παιδιϊν με θλικία από 4 ζωσ 6 ετϊν και τουσ γονείσ τουσ κεντρικό ρόλο 
παίηει θ ςτενι ςυνεργαςία με τα 10 νθπιαγωγεία τθσ πόλθσ του Brilon.  
Οι ςτόχοι μασ είναι οι εξισ:  
Θζλουμε να προςφζρουμε «εμπειρίεσ» ανάγνωςθσ ςτα παιδιά και ζτςι να τουσ 
δθμιουργιςουμε ζνα κίνθτρο για το διάβαςμα πριν ακόμα ξεκινιςουν το ςχολείο. Θζλουμε 
να κακιερϊςουμε τθν προϊκθςθ του διαβάςματοσ ςτθν πρϊιμθ παιδικι θλικία ωσ 
ςθμαντικό ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ προϊκθςθσ τθσ γλϊςςασ και να εξοικειϊςουμε γονείσ 
και παιδιά με τθ βιβλιοκικθ.  
Συνεργαηόμαςτε με τισ νθπιαγωγοφσ ςτα νθπιαγωγεία, με τα ιδρφματα που εκπαιδεφουν τισ 
νθπιαγωγοφσ και με τουσ εκελοντζσ που διαβάηουν βιβλία ςτα παιδιά.  
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Υπθρεςία κεματικών κουτιών με βιβλία 
 
Προςφζρουμε τακτικά μια υπθρεςία κεματικϊν κουτιϊν με βιβλία, τόςο ςτα νθπιαγωγεία 
όςο και ςτα ςχολεία. Τα νθπιαγωγεία μποροφν να δανειςτοφν από τθ βιβλιοκικθ κεματικά 
κουτιά με βιβλία για διάφορα κζματα. Πολφ αγαπθτά είναι τα κουτιά με κζμα «Ιππότεσ» 
και «Αγρόκτθμα». Εκτόσ από τα ςυνθκιςμζνα κεματικά κουτιά βιβλίων, θ δθμοτικι 
βιβλιοκικθ του Brilon δανείηει και τα εξισ:  
 

1. Το αγγλικό ακουςτικό κουτί (ζνα κουτί με αγγλικά τραγοφδια και ςτίχουσ). Στθ 
Γερμανία γίνεται μάκθμα αγγλικϊν εν μζρει ακόμα και ςτο νθπιαγωγείο.   

2. Τα κουτιά γενεκλίων, τα οποία περιλαμβάνουν παιχνίδια, βιβλία, κοφκλεσ για 
κουκλοκζατρο, slides προβολισ εικονογραφθμζνων βιβλίων και ζνα χάρτθ με 
προτάςεισ για χειροτεχνίεσ. 

3. Τα κουτιά διιγθςθσ (είναι ειδικά για τθν προϊκθςθ τθσ γλϊςςασ ςτα 
νθπιαγωγεία. Στα κουτιά διιγθςθσ υπάρχει ζνα εικονογραφθμζνο βιβλίο, τα 
υλικά παιχνιδιοφ από τθν ιςτορία και παιδαγωγικζσ οδθγίεσ για τθ διεξαγωγι 
γλωςςικϊν παιχνιδιϊν).  

4. Μεγάλεσ κοφκλεσ για κουκλοκζατρο.  
 
 
Προγράμματα για παιδιά του νθπιαγωγείου ςτθ βιβλιοκικθ 

 
Εκτόσ από τθν τακτικι υπθρεςία των κεματικϊν κουτιϊν, θ βιβλιοκικθ προςκαλεί όλα τα 
παιδιά του νθπιαγωγείου, λίγο πριν ξεκινιςουν το δθμοτικό ςχολείο, για μια γνωριμία με τθ 
δθμοτικι βιβλιοκικθ.  
Με τθ μορφι ενόσ παιχνιδιάρικου ταξιδιοφ με τρζνο μζςα ςτθ βιβλιοκικθ, τα εξάχρονα 
παιδιά γνωρίηουν τουσ χϊρουσ τθσ βιβλιοκικθσ, τουσ ανκρϊπουσ που εργάηονται εκεί και 
τουσ ςθμαντικότερουσ κανόνεσ δανειςμοφ των βιβλίων.  
Καλοφμε όλα τα παιδιά και από τα 10 νθπιαγωγεία. Αν κάποια νθπιαγωγεία δεν εγγραφοφν 
για να ςυμμετάςχουν ςε αυτι τθ γνωριμία με τθ βιβλιοκικθ, τότε εμείσ τουσ το ηθτάμε 
ξανά. Θζλουμε δθλαδι να ζρκουν όλα τα παιδιά ςε εμάσ.  
 
Πρόγραμμα για τθν προώκθςθ τθσ γλώςςασ 
 
Εκτόσ από αυτζσ τισ επιςκζψεισ γνωριμίασ, ζρχονται τακτικά ςτθ βιβλιοκικθ τα παιδιά του 
νθπιαγωγείου που δεν μιλοφν καλά γερμανικά. Εδϊ και 2 χρόνια, υπάρχουν ςτα γερμανικά 
νθπιαγωγεία ειδικά τμιματα ςτιριξθσ τθσ γλϊςςασ. Στόχοσ είναι να μποροφν τα παιδιά να 
μιλάνε ςχετικά καλά τθ γερμανικι γλϊςςα όταν ξεκινιςουν το δθμοτικό ςχολείο. Για αυτά 
τα παιδιά, που είτε προζρχονται από οικογζνειεσ μεταναςτϊν είτε ακόμα και από 
γερμανικζσ οικογζνειεσ, θ βιβλιοκικθ προςφζρει ζνα ειδικό πρόγραμμα. Δίνουμε ςθμαςία 
ςτο να μθν είναι πολφ δφςκολα τα κείμενα, θ ανάγνωςθ να γίνεται αργά και ςτο να 
καλοφνται οπωςδιποτε και οι γονείσ ϊςτε να γνωρίςουν τθ βιβλιοκικθ.  
 
Αυτό το πρόγραμμα για τθν προϊκθςθ τθσ γλϊςςασ το ζχουμε αναπτφξει μαηί με το 
εκπαιδευτικό ίδρυμα, με το ςχολείο, που εκπαιδεφει ςτθν περιοχι μασ τισ νθπιαγωγοφσ. 
Αυτι θ ςυνεργαςία είναι πολφ επιτυχθμζνθ και καρποφόρα. Για παράδειγμα, με τθ βοικεια 
αυτοφ του ςχολείου δθμιουργικθκαν τα επονομαηόμενα κουτιά διιγθςθσ.  
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Επιπλζον, κάκε μινα προςφζρουμε τον λεγόμενο κινθματογράφο εικονογραφθμζνων 
βιβλίων. Δείχνουμε και διαβάηουμε ζνα εικονογραφθμζνο βιβλίο με προβολι slide. Στθ 
ςυνζχεια τα παιδιά ηωγραφίηουν ι κάνουν χειροτεχνίεσ. Αυτό είναι ζνα πολφ αγαπθμζνο 
πρόγραμμα ςε πολλζσ γερμανικζσ βιβλιοκικεσ.  
 
Εκελοντζσ που διαβάηουν βιβλία ςτα παιδιά 
 
Στθ Γερμανία γίνεται όλο και πιο δθμοφιλζσ το να ςυνεργαηόμαςτε ακόμα και ςτισ 
βιβλιοκικεσ με εκελοντζσ. Τα τελευταία 4 χρόνια ςτο Brilon ζχουμε βρει πάνω από 90 
ανκρϊπουσ, που εκελοντικά και ςε τακτικι βάςθ διαβάηουν βιβλία ςτα παιδιά του 
νθπιαγωγείου.  
Αυτζσ οι γυναίκεσ και οι άνδρεσ ςτθρίηουν τθ λειτουργία των νθπιαγωγείων. Μία φορά τθν 
εβδομάδα προςφζρεται μια επιπλζον ϊρα ανάγνωςθσ με μια μθτζρα, μια γιαγιά ι ζναν 
παπποφ. Αυτό αρζςει πάρα πολφ ςτα παιδιά.   
 
Πριν 4 χρόνια, θ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon ηιτθςε από μια τοπικι τράπεηα, αν κα τθν 
ενδιζφερε να χρθματοδοτιςει μια περαιτζρω εκπαίδευςθ για τουσ εκελοντζσ που 
διαβάηουν ςτα παιδιά. Από τότε θ τράπεηα μασ δίνει κάκε χρόνο χριματα για τθν οργάνωςθ 
τθσ περαιτζρω εκπαίδευςθσ και των ςυναντιςεων των εκελοντϊν για τθν ανταλλαγι 
εμπειριϊν.  
 
Επιπλζον, οι εργαηόμενοι τθσ βιβλιοκικθσ επιςκζπτονται τα νθπιαγωγεία όταν υπάρχει 
ςυνάντθςθ των γονιϊν με τισ νθπιαγωγοφσ και παρουςιάηουν παιδικά βιβλία αλλά και τθ 
βιβλιοκικθ.  
Η βιβλιοκικθ προςφζρει ςτουσ γονείσ φυλλάδια που τουσ βοθκάνε ςτθν επιλογι βιβλίων. 
Ζτςι για παράδειγμα, υπάρχει ζνα φυλλάδιο με 150 ςυμβουλζσ για εικονογραφθμζνα 
βιβλία ςχετικά με τθν κακθμερινότθτα των παιδιϊν, όπωσ και εικονογραφθμζνα βιβλία με 
κζμα το φόβο, το πζνκοσ, το νθπιαγωγείο, το διαηφγιο.  
 
Ζχω ιδθ αναφζρει τθ ςυνεργαςία με το ςχολείο εκπαίδευςθσ των νθπιαγωγϊν. Όλεσ οι 
ςπουδάςτριεσ και οι ςπουδαςτζσ ςτο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςισ τουσ ζρχονται μια φορά για 
μάκθμα ςτθ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon. Γνωρίηουν όλεσ τισ προςφορζσ και δουλεφουν 
με τθ «μεηοφρα διαβάςματοσ».  
 
 
Ομάδα μακθτών και δαςκάλων 
 
Η ςτενι ςυνεργαςία με όλα τα ςχολεία του Brilon κακορίηει μακροπρόκεςμα τθ λειτουργία 
τθσ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ του Brilon. Η ςυνεργαςία αυτι δεν ςυνίςταται μόνο ςτθ ςτενι 
και εντατικι επαφι με τουσ δαςκάλουσ αλλά και με τουσ φορείσ που είναι υπεφκυνοι για τα 
ςχολεία.  
 
Μζχρι τθν πρϊτθ μεγάλθ διεκνι ςυγκριτικι μελζτθ ςχετικά με τθν ικανότθτα ανάγνωςθσ 
των μακθτριϊν και των μακθτϊν που ζγινε το 2000, πολλζσ γερμανικζσ βιβλιοκικεσ 
ςυνεργάηονταν πολφ ςποραδικά με τα ςχολεία. Οι δάςκαλοι που ιταν αφοςιωμζνοι 
ζρχονταν ςτθ βιβλιοκικθ με τουσ μακθτζσ τουσ. Πολλοί όμωσ δεν ζρχονταν. Τα τελευταία 
10 χρόνια αυτό ζχει αλλάξει ριηικά.  
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Στο πλαίςιο ενόσ project με τίτλο «Εκπαιδευτικι ςυνεργαςία βιβλιοκικθσ και ςχολείου», 
πριν 8 χρόνια θ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon ζχει δθμιουργιςει μαηί με τζςςερα ςχολεία 
μια εκπαιδευτικι ςυνεργαςία.  
Στόχοσ αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ είναι ο εξισ: όλεσ οι μακιτριεσ και όλοι οι μακθτζσ του 
Brilon κα πρζπει τρεισ φορζσ τουλάχιςτον, και ςε ιδανικζσ περιπτϊςεισ πζντε φορζσ, να 
ςυμμετάςχουν ςε κάποιο πρόγραμμα τθσ βιβλιοκικθσ ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ χρονιάσ. 
Στθ διάςκεψθ των διευκυντϊν όλων των ςχολείων του Brilon το 2005, αποφαςίςτθκε 
ομόφωνα αυτι θ εκπαιδευτικι ςυνεργαςία. Από τότε, θ βιβλιοκικθ ζχει προςεγγίςει 
ςχεδόν το 100 % όλων των μακθτϊν των αντίςτοιχων τάξεων με τα εξισ προγράμματα:  
 

- 2θ τάξθ – Βιωματικι περιιγθςθ με τθ μορφι περιιγθςθσ πειρατϊν (τα παιδιά 
γνωρίηουν τθ βιβλιοκικθ και το δανειςμό μζςω του παιχνιδιοφ) 

  
- 4θ τάξθ – Δίπλωμα οδιγθςθσ για τθ βιβλιοκικθ (με τθ βοικεια ενόσ βιβλίου 

αςκιςεων τα παιδιά απαντοφν ςε 20 ερωτιςεισ ςχετικά με τθ βιβλιοκικθ. Αυτό το 
πρόγραμμα βαςίηεται ςτθν περιιγθςθ τθσ τάξθσ που γίνεται ςτο 2ο ςχολικό ζτοσ). 

-  
- 5θ τάξθ – Επαγγελματίασ ερευνθτισ – ανακάλυψθ τθσ βιβλιοκικθσ ωσ χϊρου 

γνϊςθσ (εδϊ οι μακιτριεσ και οι μακθτζσ γνωρίηουν 8 διαφορετικοφσ τρόπουσ 
εργαςίασ όπωσ είναι τα λεξικά, το διαδίκτυο, ο κατάλογοσ τθσ βιβλιοκικθσ, θ 
αναηιτθςθ πλθροφοριϊν). 

 
- 6θ τάξθ – Σακίδιο διαβάςματοσ (κάποιοσ ςυνεργάτθσ τθσ βιβλιοκικθσ επιςκζπτεται 

τουσ μακθτζσ ςτθν τάξθ τουσ και τουσ παρουςιάηει καινοφργια βιβλία για νζουσ, τα 
οποία για 8 εβδομάδεσ παραμζνουν ςτθν τάξθ και διαβάηονται). 

-  
- 12θ τάξθ – Ζτοιμοι για εξειδικευμζνθ εργαςία (ςτθ 12θ τάξθ οι Γερμανοί μακθτζσ 

πρζπει να γράψουν τθν πρϊτθ τουσ επιςτθμονικι εργαςία. Σε αυτό το πρόγραμμα 
μακαίνουν ςτθ βιβλιοκικθ τθν αποτελεςματικι αναηιτθςθ λογοτεχνικϊν ζργων 
μζςω του διαδικτφου, τθν υπθρεςία δανειςμοφ εξ αποςτάςεωσ τθσ βιβλιοκικθσ και 
παίρνουν βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθ ςυγγραφι μιασ επιςτθμονικισ εργαςίασ). 

 
Επιπλζον προςφορζσ για τα ςχολεία είναι οι νφχτεσ ανάγνωςθσ και ζνασ λογοτεχνικόσ 
διαγωνιςμόσ.  
 
Εκτόσ από αυτό το μακροχρόνιο πρόγραμμα με όλεσ τισ ςχολικζσ τάξθσ, είναι πολφ 
ςθμαντικι και θ εργαςία με τα ολοιμερα ςχολεία του Brilon. Μζχρι πριν 4 χρόνια τα παιδιά 
ςτθ Γερμανία πιγαιναν ςχολείο μόνο μζχρι το μεςθμζρι. Από τότε όλο και περιςςότερα 
ςχολεία ζχουν μετατραπεί ςε ολοιμερα ςχολεία. Για τισ γερμανικζσ βιβλιοκικεσ αυτό 
ςθμαίνει ότι τα παιδιά το απόγευμα δεν ζχουν πλζον χρόνο για να επιςκεφκοφν τθ 
βιβλιοκικθ.  
Τα παιδιά δφο ολοιμερων ςχολείων ςτο Brilon ζρχονται κάκε εβδομάδα ςτθ δθμοτικι 
βιβλιοκικθ. Μετά από ζνα ςφντομο πρόγραμμα, τα παιδιά ζχουν τθ δυνατότθτα να ψάξουν 
και να διαβάςουν μζςα ςτθ βιβλιοκικθ αλλά και να δανειςτοφν μζςα. Αυτζσ οι τακτικζσ 
επιςκζψεισ ζχουν δθμιουργιςει νζεσ ομάδεσ χρθςτϊν τθσ βιβλιοκικθσ. Πολλά παιδιά 
μεταναςτϊν από το ολοιμερο ςχολείο ζρχονται μετά το ςχολείο και αρχίηουν να φζρνουν 
ςιγά-ςιγά τα αδζλφια τουσ και τουσ γονείσ τουσ.  
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Θερινό κλαμπ ανάγνωςθσ 
 
Από το 2002 κατά τθ διάρκεια των καλοκαιρινϊν διακοπϊν λειτουργεί το κερινό κλαμπ 
ανάγνωςθσ για μακθτζσ άνω των 10 ετϊν, ςφμφωνα με το πρότυπο του Teen Reading Club 
τθσ Δθμόςια Βιβλιοκικθσ του Λοσ Άντηελεσ.  
Το 2001 ιμουν με υποτροφία ςτο Λοσ Άντηελεσ και ζμακα για αυτι τθν ιδζα. Το 2002 
κάναμε το πρϊτο κερινό κλαμπ ανάγνωςθσ ςτο Brilon. Σφμφωνα με αναφορζσ ςτο 
γερμανικό τφπο που αςχολείται με τα βιβλία, γριγορα πολλζσ βιβλιοκικεσ εφάρμοςαν 
αυτό το πρόγραμμα. Αυτι τθ ςτιγμι, το κλαμπ λειτουργεί ςε περιςςότερεσ από 400 πόλεισ 
ςε ολόκλθρθ τθ Γερμανία.  
 
Πϊσ λειτουργεί το κερινό κλαμπ ανάγνωςθσ; 
Κατά τθ διάρκεια των καλοκαιρινϊν διακοπϊν, οι νζοι διαβάηουν εκελοντικά τουλάχιςτον 3 
βιβλία. Αν τα καταφζρουν, παίρνουν ςτο τζλοσ των διακοπϊν ζνα πιςτοποιθτικό που 
μποροφν να δείξουν ςτουσ δαςκάλουσ που τουσ διδάςκουν γερμανικά. Αυτό το 
πιςτοποιθτικό είναι γνωςτό ςτα ςχολεία. Οι μακθτζσ παρουςιάηοντασ το πιςτοποιθτικό 
παίρνουν καλφτερουσ βακμοφσ ςτα γερμανικά.  
 
Η αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο κλαμπ γίνεται είτε online είτε ςτθ βιβλιοκικθ λίγο πριν τισ 
καλοκαιρινζσ διακοπζσ. Ο δανειςμόσ των βιβλίων ξεκινάει τθν θμζρα που δίνονται οι 
τελικοί βακμοί ςτο ςχολείο. Στθ ςυνζχεια, οι νζοι διαβάηουν τα βιβλία.  Κατά τθν επιςτροφι 
των βιβλίων, οι ςυνεργάτεσ τθσ βιβλιοκικθσ κάνουν ςφντομεσ ερωτιςεισ ςχετικά με το 
περιεχόμενο των ιςτοριϊν. Ζτςι διαςφαλίηεται ότι οι νζοι ζχουν διαβάςει πράγματι τα 
βιβλία. Τθν τελευταία εβδομάδα των διακοπϊν ςυλλζγονται τα τετράδια ςτα οποία ζχουν 
καταγραφεί τα βιβλία που διαβάςτθκαν. Τθν πρϊτθ εβδομάδα του ςχολείου γίνεται ζνα 
πάρτι όπου μοιράηονται τα πιςτοποιθτικά κακϊσ και μικρά δωράκια.  
Στο Brilon κάκε καλοκαίρι ςυμμετζχουν περίπου 250 νζοι ςτο κλαμπ. Στθν αρχι κανείσ δεν 
φανταηόταν ζναν τόςο μεγάλο αρικμό ςυμμετοχϊν. Οι νζοι όμωσ βρικαν τθν ιδζα φοβερι.  
Και αυτό το project χρθματοδοτείται ςτο Brilon αποκλειςτικά από χορθγοφσ. Ζτςι, για 
παράδειγμα, θ αγορά καινοφργιων βιβλίων χρθματοδοτείται από δικθγορικά γραφεία, από 
μία αντιπροςωπεία αυτοκινιτων και από 2 βιβλιοπωλεία. Τα διαφθμιςτικά υλικά, όπωσ οι 
αφίςεσ και οι κάρτεσ του κλαμπ, χρθματοδοτοφνται από μια τράπεηα. Ζνα εργοςτάςιο 
ξυλείασ χρθματοδοτεί τα ποτά για το τελευταίο πάρτι.  
 
Επιτυχία 
 
Τϊρα ζχετε πάρει μια μικρι εικόνα τθσ δουλειάσ που γίνεται ςτθ δθμοτικι βιβλιοκικθ του 
Brilon. Τα πολλά και διαφορετικά προγράμματα τθσ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ με τισ 
διαφορετικζσ ςυνεργαςίεσ προχποκζτουν από τουσ ςυνεργάτεσ μου ςτθ βιβλιοκικθ 
μεγάλθ αφοςίωςθ και ευελιξία. Η εργαςία τθσ βιβλιοκικθσ βρίςκεται ςε μια ςυνεχι 
μεταβολι. Η επαφι με πολφ διαφορετικοφσ ςυνεργάτεσ εμπλουτίηει πολφ τθν εργαςία και 
ανοίγει για όλουσ νζουσ ορίηοντεσ. Οι κοινοπραξίεσ που ζχουν προκφψει ςτο Brilon δεν 
μποροφν να αφιςουν κανζναν ςυνεργάτθ εκτόσ.  
 
Η επιτυχία τθσ εργαςίασ μασ μπορεί να διαπιςτωκεί από διάφορουσ δείκτεσ. Εκτόσ από τθ 
ςυνεχι αφξθςθ του δανειςμοφ παιδικισ και νεανικισ λογοτεχνίασ ςτθν βιβλιοκικθσ, είναι 
πολφ ενκαρρυντικά και τα μθνφματα που παίρνουμε από τισ νθπιαγωγοφσ. 
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Τα παιδιά που ακοφν τακτικά τισ αναγνϊςεισ των εκελοντϊν διακζτουν ζνα ςαφϊσ 
μεγαλφτερο λεξιλόγιο και μποροφν να ςυγκεντρωκοφν καλφτερα.  
Ενϊ ςτο Brilon οι μετανάςτεσ αποτελοφν το 5 % του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ, θ βιβλιοκικθ 
μπορεί να αναφζρει μια ανταπόκριςθ των μεταναςτϊν άνω του μζςου όρου που 
αντιςτοιχεί ςτο 8 % των ενεργϊν χρθςτϊν.  
 
Η αξιολόγθςθ τθσ πρωτοβουλίασ «μωρά του Brilon που αγαποφν το διάβαςμα» γίνεται ςε 
ςυνεργαςία με τισ μαίεσ. Ζτςι λαμβάνονται μθνφματα για τα αποτελζςματα του 
προγράμματοσ μζςω των μακθμάτων γυμναςτικισ που ςυμμετζχουν οι νζεσ μθτζρεσ μετά 
τθ γζννα.  
 
90 % των ερωτθκζντων μθτζρων απάντθςαν ότι το πακζτο για το ξεκίνθμα του διαβάςματοσ 
τουσ φάνθκε καλό ζωσ πολφ καλό. Ασ δοφμε ζνα απόςπαςμα: «Υπζροχο δϊρο. 
Διαφορετικά, δεν κα ζπαιρνα ποτζ τόςο νωρίσ ζνα βιβλίο». 
75 % των ερωτθκζντων μθτζρων διλωςαν ότι θ ενζργεια αυτι τουσ αφφπνιςε ϊςτε να 
φροντίςουν πιο εντατικά το ηιτθμα τθσ γλϊςςασ και του διαβάςματοσ για το παιδί τουσ.  
55 % διλωςαν ότι θ ενζργεια αυτι τουσ παρακίνθςε να δανειςτοφν βιβλία για αυτζσ και για 
το παιδί τουσ από τθ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon. 
 
Όλα αυτά τα αποτελζςματα μάσ ενκαρρφνουν να ςυνεχίςουμε τθν πορεία μασ.  
 
Περιμζνοντασ με ενδιαφζρον το εργαςτιριο αμζςωσ μετά το διάλειμμα, κα ικελα για μία 
ακόμα φορά να ςυνοψίςω ότι εμείσ ςτο Brilon με λίγα χριματα αλλά με μεγάλθ αφοςίωςθ 
και δθμιουργικότθτα καταφζραμε να φτιάξουμε το δίκτυό μασ μζςα ςε ζνα χρονικό 
διάςτθμα 10 ζωσ 15 ετϊν.  
 
Ζτςι και ςτο εργαςτιριο, κα ικελα πολφ να αναπτφξουμε μαηί ιδζεσ για το πϊσ να 
δθμιουργιςετε το δικό ςασ δίκτυο ςφμφωνα με τισ δικζσ ςασ προχποκζςεισ. Θα ιταν πολφ 
ωραίο αν ςιμερα το απόγευμα πθγαίνατε ςπίτι ςασ με μια πρϊτθ ιδζα, με ζνα πρϊτο βιμα 
προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.  
 
Ευχαριςτϊ πολφ για τθν προςοχι ςασ! 
 
 
 
 


