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ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ  

                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Λιβαδειά, 7/8/12 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

ΑΡΧΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Β' ΚΥΚΛΟΥ στις 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012, με θέμα  

 

 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο διάβα του χρόνου 

Την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012, η Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς μετά από ένα σύντομο διάλλειμα, συνεχίζει  τις καλοκαιρινές της  εκδηλώσεις  "Διαδρομές με πυξίδα τη 
Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς - Καλοκαίρι 2012" που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Future Library που χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται από το Ίδρυμα 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ. Αρχή των εκδηλώσεων του Αυγούστου γίνεται με την ενότητα του Β΄ Κύκλου "Ο χρόνος που μας χωρίζει… ο χρόνος που μας ενώνει!". 

Έτσι, λοιπόν, την Παρασκευή 10 Αυγούστου και ώρα 10.00 πμ-12 μ, οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία μέσα από τα βιβλία και άλλο σύγχρονο οπτικοακουστικό 
υλικό της βιβλιοθήκης να παρακολουθήσουν την εξέλιξη και τη διαδρομή των Ολυμπιακών Αγώνων στο διάβα του χρόνου, από τα αρχαία χρόνια ξεκινώντας από την 
Αρχαία Ολυμπία και φθάνοντας στους σύγχρονους αγώνες του Λονδίνου. Ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα, που τα παιδιά θα αποτυπώσουν πάνω στη χρονογραμμή με τα 
πλέον ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά και στοιχεία, με γεγονότα και πρόσωπα που έγραψαν και γράφουν την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. 

Εμψυχώτριες οι Βασιλική Νιαβή (εκπαιδευτικός) και Ελένη Μιμίκου (βιβλιοθηκονόμος). 

Για παιδιά: 9-12 ετών. Με προεγγραφή. Στην Αίθουσα εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης (3ος όροφος). 

http://www.liblivadia.gr/
http://www.liblivadia.gr/
http://libevents.wikidot.com/2012event-5
http://libevents.wikidot.com/2012event-5
http://www.futurelibrary.gr/
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της καλοκαιρινής εκστρατείας 
επικαιροποιήθηκε και προσαρμόστηκε,  κυρίως λόγω της 
μεγάλης συμμετοχής παιδιών με αναγκαστική αύξηση 
του αριθμού των εκδηλώσεων. 

Έτσι, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Αυγούστου 
διαμορφώνεται ως εξής: 

10/8/2012 - Ο χρόνος που μας χωρίζει… ο χρόνος που 
μας ενώνει - Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο διάβα του 
χρόνου 

21/8/2012 - Το κουτί με τις ιστορίες! (2η ομάδα - 1η 
συνάντηση) 

22/8/2012 - Ο μωβ μαρκαδόρος του Χάρη! (2η ομάδα) 

23/8/2012 - Το κουτί με τις ιστορίες! (2η ομάδα - 2η 
συνάντηση) 

24/8/2012 - Τα ζάρια των ιστοριών: Λέμε ιστορίες για 
ταξίδια (3η ομάδα) 

27/8/2012 - Μια αυτοσχέδια ορχήστρα (1η ομάδα - 10.00 
πμ) 

27/8/2012 - Μια αυτοσχέδια ορχήστρα (2η ομάδα - 12 μ) 

28/8/2012 - Το νου σου στους ήχους! (10.00 πμ) 

28/8/2012 - Graffiti στη Βιβλιοθήκη (1η ομάδα - 6.00 μμ) 

29/8/2012 - Ο ήχος της σιωπής (10.00 πμ) 

29/8/2012 - Graffiti στη Βιβλιοθήκη (2η ομάδα - 6.00 μμ) 

30/8/2012 - Διαδρομή στην πόλη της Λιβαδειάς (2η 
ομάδα) 

31/8/2012 - Ο μικρός κάστορας και η ηχώ! (10.00 πμ) 

31/8/2012 - Τα μονοπάτια των βιβλίων (4η ομάδα - 12 μ) 

 

* Η Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς ευχαριστεί θερμά την εθελόντρια και 
γραφίστρια Θεανώ Χαλιώτη και για τη σχεδίαση της αφίσας των 

εκδηλώσεων του Αυγούστου 2012. 

--------------------------------------- 

Μείνετε διαρκώς ενημερωμένοι για τις εκδηλώσεις μας 
και για όλα όσα τις αφορούν μέσα από τη σελίδα 

http://libevents.wikidot.com/2012event-5! 
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