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Συνεργασία Παιδικού Τμ. Βιβλιοθήκης 
Πανεπ. Κύπρου και Νηπιαγωγείου «Λητώ 
Παπαχριστοφόρου» 
 
 Το Παιδικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με 
το Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου», τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα 
Παιδικού Βιβλίου πραγματοποίησε στις 2 Απριλίου 2021 μια ξεχωριστή εκδήλωση 
αφιερωμένη στο παιδικό βιβλίο. Την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 
καθιέρωσε το Διεθνές Συμβούλιο Βιβλίων για την Νεότητα το 1966, την ημέρα των 
γενεθλίων του μεγάλου Δανού παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. 

Τα παιδιά της Προδημοτικής του Πανεπιστημιακού Νηπιαγωγείου διηγήθηκαν με το 
δικό τους μοναδικό τρόπο το παραμύθι της Γιολάντας Τσορώνη «Η σκάλα της 
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Αγάπης». Στη συνέχεια παρουσίασαν τα συνθήματα αλλά και τις ευχές τους για την 
Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου καθώς και το ποίημα το οποίο έγραψαν τα ίδια 
αφιερωμένο στα Βιβλία και τα Παραμύθια. Την εκδήλωση μπορείτε να 
παρακολουθήσετε στο κανάλι της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου 
ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://youtu.be/JQcDoJjW7FQ. 

Σε όλες τις χώρες, τα παιδιά, οι συγγραφείς, οι εικονογράφοι, οι μεταφραστές, οι 
βιβλιοθηκάριοι, οι εκδότες και οι εκπαιδευτικοί γιορτάζουν την παγκόσμια αυτή 
ημέρα με διάφορες εκδηλώσεις σε σχολεία, βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία, πλατείες και 
άλλους χώρους, δείχνοντας έτσι την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για τα βιβλία και 
το διάβασμα. 

Το Παιδικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί μια 
ευχάριστη έκπληξη αλλά και μια ευχάριστη εξαίρεση στους όρους αποστολής μιας 
ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα αφού τα παιδιά έχουν 
πλέον το δικό τους χώρο σε αυτό το εντυπωσιακό και εμβληματικό κτήριο. Η 
προεργασία και προετοιμασία αυτού του χώρου αποδεικνύει ότι το ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου επενδύει στους μελλοντικούς του φοιτητές 
ξεκινώντας από την τρυφερή παιδική ηλικία με τα εκατοντάδες παραμύθια και τα 
παιδικά βιβλία να ταξιδεύουν τα παιδιά σε κόσμους μαγικούς, αλλιώτικους, 
γεμάτους παράξενους ήρωες, φανταστικές περιπέτειες και ιστορίες με εναλλαγές 
ρόλων, χαρακτηριστικά προνομιακά στοιχεία που μόνο η παιδική λογοτεχνία 
προσφέρει, για τη δική τους σταδιακή διανοητική και πνευματική καλλιέργεια και 
ανάπτυξη. 

Η προσφορά του παιδικού βιβλίου και η μεγάλη του συμβολή στην προσωπική 
ανάπτυξη, στην εκπαίδευση, στην αγωγή, στην κοινωνική συμπεριφορά και στη 
συναισθηματική ωρίμανση του παιδιού είναι πολλαπλή και ανεκτίμητη, αφού ακόμη 
και από την περίοδο της εγκυμοσύνης, η μεγαλόφωνη ανάγνωση παραμυθιών και 
βιβλίων μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του εμβρύου. Μέσα από το 
άκουσμα της  ανάγνωσης ενός παραμυθιού αναπτύσσεται και ενισχύεται  ο 
συναισθηματικός δεσμός μεταξύ μητέρας-βρέφους, ενδυναμώνεται το δίκτυο 
γνώσης του παιδιούκαι καλλιεργούνται στη συνέχεια οι γλωσσικές ικανότητες του, 
απαραίτητες από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Με την πάροδο του χρόνου, το 
βιβλίο αποτελεί τη βασική πηγή απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων, βοηθώντας το 
παιδί να μαθαίνει πώς να μαθαίνει. Σχετικές έρευνες καταλήγουν ότι παιδιά των 
οποίων οι γονείς τους διάβαζαν καθημερινά βιβλία, επισκέπτονταν βιβλιοθήκες και 
δανείζονταν βιβλία από αυτές, απέκτησαν αβίαστα πολλές αναγνωστικές εμπειρίες, 
σημαντικές για τη μετέπειτα σχολική τους ζωή. Επίσης, πολλά από αυτά τα παιδιά 
καταφέρνουν συνήθως να μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν πριν την είσοδό 
τους στο σχολείο, χωρίς να υπάρχει πρόθεση από την πλευρά των γονέων να τα 
διδάξουν ανάγνωση και γραφή. 

Ο Csikszentmihalyi καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Claremont της 
Καλιφόρνιας, αναφέρει το εξής για την ανάγνωση παιδικών βιβλίων: «Όταν τα παιδιά 
είναι μικρά, είναι πιο σημαντικό να φανταστούν τους εαυτούς τους ως πειρατές και 
εξερευνητές σε ιστορίες από ό,τι να διαβάζουν απλά την κάθε λέξη». Ο στόχος των 
γονέων και των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι να βοηθήσουν τα παιδιά να 
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αναπτύξουν πρώτα την αγάπη για την ανάγνωση και, αργότερα, να κατακτήσουν τις 
τεχνικές ανάγνωσης. 

«Ένα πανεπιστήμιο υπάρχει, το βιβλίο»! 

Χρόνια Πολλά στο Βιβλίο και σε όλους όσους αγαπάνε τα βιβλία! 

Σαν διαβάζω τα βιβλία ανοίγει όλη η φαντασία 

Μας ταξιδεύουν σε χώρους μαγικούς, απέραντους και φανταστικούς 

Ήρωες, κάστρα, ιππότες και κακοί, όλοι συνυπάρχουνε μαζί 

Ελάτε παιδιά πάρτε ένα βιβλίο, γιατί είναι ο καλύτερος μας φίλος  

(Το ποίημα γράφθηκε από τα παιδιά της Προδημοτικής του Πανεπιστημιακού 
Νηπιαγωγείου) 

Κατερίνα Θεοδώρου, Νηπιαγωγός Προδημοτικής Πανεπιστημιακού Νηπιαγωγείου 

Νάσια Χαραλάμπους, Διευθύνουσας Πανεπιστημιακού Νηπιαγωγείου 
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