
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

               Λιβαδειά, 19/8/12 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις και τον Αύγουστο με όλο και περισσότερες 
συμμετοχές παιδιών... 

 
21 & 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 (21η & 23 η εκδήλωση – 

10.00 πμ - 2η ομάδα) 

 
 Την Τρίτη 21/8  και την Πέμπτη 23/8, φτιάχνουμε τις δικές μας 
ιστορίες με τη βοήθεια του κουτιού των ιστοριών. Με αφορμή το 

βιβλίο που έχει επιλέξει το κάθε παιδί αφήνει ελεύθερη τη 

φαντασία του και δημιουργεί και σκηνοθετεί την ιστορία με τον 
δικό του ξεχωριστό τρόπο. 

 

Εμψυχώτρια η αρχιτέκτονας Μάρω Ρόδη  
Για παιδιά: 8-10 ετών, με προεγγραφή, 21 και 23/8/12 στην 

αίθουσα εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς (3ος όροφος) 

 

22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 (22η εκδήλωση – 10.00 πμ - 2η 

ομάδα) 

 
 

Την Τετάρτη 22/8, διαβάζουμε την ιστορία του Χάρη, "Ο Χάρης και ο 
μοβ μαρκαδόρος" (Crocket Johnson, εκδ. Καστανιώτη):  

Μία ιστορία φαντασίας και δημιουργίας: Ο Χάρης, ένα μικρό αγόρι με μεγάλη 
φαντασία, αποφασίζει να βγει μια βόλτα στο φεγγαρόφωτο. Δεν υπάρχει όμως 

φεγγάρι. Τι πιο απλό λοιπόν να σχεδιάσει ο ίδιος ένα φεγγάρι με το μοβ 
μαρκαδόρο του και να συνεχίσει τη βόλτα του ζωγραφίζοντας το κάθε τι που θέλει 
να δει. Όμως η αγάπη του για την περιπέτεια θα τον παρασύρει πολύ μακριά. Θα 

μπορέσει ο Χάρης να ξαναγυρίσει σπίτι του; 

Με τη βοήθεια μιας γραμμής και της φαντασίας τα παιδιά σχεδιάζουν 
σιγά-σιγά έναν ολόκληρο κόσμο. 

 Εμψυχώτρια θα είναι η εκπαιδευτικός-νηπιαγωγός Σοφία Βασιληά.  
 

Για παιδιά προσχολικής ηλικίας, με προεγγραφή, στην Αίθουσα 

εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης 

 

 

24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 (24η εκδήλωση – 10.00 πμ - 3η  ομάδα) 

 

Την Παρασκευή 24 Αυγούστου, επικαλούμενοι λίγο την τύχη και περισσότερο τη γνώση 
και τη φαντασία, ρίχνουμε τα ζάρια του παιχνιδιού και αφηγούμαστε συναρπαστικές 

ταξιδιάρικες ιστορίες για κόσμους κοντινούς και μακρινούς, γνωστούς αλλά και 
φανταστικούς.... 

 

Εμψυχώτρια η νηπιαγωγός Σοφία Βασιληά  
Για παιδιά: 7-12 ετών, με προεγγραφή, 25/7/12 στην αίθουσα εκδηλώσεων της 

Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς (3ος όροφος)  

 

 
Ο χρόνος που μας χωρίζει… ο χρόνος που μας ενώνει! 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο διάβα του χρόνου... 
 

Την Παρασκευή 10 Αυγούστου οι μικροί φίλοι της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς 
είχαν 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 αποτύπωσαν πάνω στη χρονογραμμή με τα πλέον 
ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά και στοιχεία, με γεγονότα και πρόσωπα που 

έγραψαν και γράφουν την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, δίδοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στο ελληνικό στοιχείο.  

 
Η Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς ευχαριστεί θερμά τις εμψυχώτριες Βασιλική 

Νιαβή (εκπαιδευτικός) και Ελένη Μιμίκου (βιβλιοθηκονόμος), καθώς και 
τις εθελόντριες Μαρία Παπαλουκά και Κατερίνα Κώτσου. 

Διαβάστε το σχετικό άρθρο της εθελόντριας Μαρίας Παπαλουκά: Οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες ... στη Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς! 

 
Περισσότερες φωτογραφίες από την εκδήλωση "Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο 

διάβα του χρόνου..." στη συλλογή της Βιβλιοθήκης στο Picasaweb 
https://picasaweb.google.com/109"935027098341576013/10812 

 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ στη σελίδα http://libevents.wikidot.com/2012event-5 
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