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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Λιβαδειά 20/5/2012 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

Ένα τελείως διαφορετικό καλοκαίρι περιμένει εσάς τους μικρούς 
φίλους της Βιβλιοθήκης μας! Αρπάξτε την ευκαιρία να 
διασκεδάσετε με τρόπο που δεν έχετε ποτέ φανταστεί!  

Πάρτε τους φίλους σας και ελάτε να ζήσετε δημιουργικές και 
όμορφες μέρες παίζοντας, μαθαίνοντας, διασκεδάζοντας!  

Αυτό το καλοκαίρι στη Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς, με τη συνεργασία 
του Future Library και την υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος 
Νιάρχος»,  θα πραγματοποιηθεί πλήθος εκδηλώσεων για τα 
παιδιά της πόλης (και όχι μόνο)! Εκδηλώσεις με ταξιδιάρικα 
παραμύθια και μύθους, με φανταστικές περιηγήσεις αλλά και 
πραγματικές με διαδρομές μέσα στην πόλη, με όμορφες και 
δροσερές ιστορίες που θα σας ταξιδέψουν και θα σας εξάψουν τη 
φαντασία, μουσικά παιχνίδια, ζωγραφική και σχέδιο, πρωτότυπες 
δημιουργίες, graffiti, δημιουργικές κατασκευές, πειράματα, 
παιχνίδια γνώσεων, και τόσα άλλα!  

27 εκδηλώσεις που θα γεμίσουν δημιουργικά τον Ιούλιο και τον 
Αύγουστο των παιδιών! Σχεδόν καθημερινά, κυρίως τις πρωινές 

ώρες, θα υπάρχει μια εκδήλωση! Παιδικές φωνές και γέλια μαζί με το κέφι και τη διάθεση των εμψυχωτών, των 
εθελοντών και των υπαλλήλων θα πλημμυρήσουν τη Βιβλιοθήκη με νότες χαράς και αισιοδοξίας.  

2/7/2012 - Το «ημερολόγιο πρόγραμμα» της καλοκαιρινής εκστρατείας 
3/7/2012 - Πειράματα με τον ηλεκτρισμό 
6/7/2012 - Τα μονοπάτια των βιβλίων 
9/7/2012 - Αναζητώντας τα χνάρια του Ηρακλή… 
10/7/2012 - Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΟΥ ΓΩΝΙΑ 
10/7/2012 - Οι δικοί μας Πόντιοι 
11/7/2012 - Ο μωβ μαρκαδόρος του Χάρη 
13/7/2012 - Τα μονοπάτια των βιβλίων 
13/7/2012 - Οδύσσεια, η πολυμήχανη ιστορία 
18/7/2012 - Μονοκονδυλιές 
20/7/2012 - Τα μονοπάτια των βιβλίων 
23/7/2012 - Διαδρομές στην πόλη; 
24/7/2012 - ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
25/7/2012 - Τα ζάρια των ιστοριών: Λέμε ιστορίες για ταξίδια 
26/7/2012 - ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
27/7/2012 - Τα μονοπάτια των βιβλίων 

10/8/2012 - Ο χρόνος που μας χωρίζει… ο χρόνος που μας ενώνει 
20/8/2012 - Το νου σου στους ήχους! 
21/8/2012 - ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
22/8/2012 - Μια αυτοσχέδια ορχήστρα 
23/8/2012 - ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
24/8/2012 - Τα ζάρια των ιστοριών: Λέμε ιστορίες για ταξίδια 
27/8/2012 - Ο μικρός κάστορας και η ηχώ 
28/8/2012 - GRAFFITI στη Βιβλιοθήκη 
29/8/2012 - Ο ήχος της σιωπής 
30/8/2012 - Διαδρομή στην πόλη της Λιβαδειάς 
31/8/2012 - Ο μωβ μαρκαδόρος του Χάρη 

Ενημερωθείτε, διαδώστε το πρόγραμμα http://goo.gl/vBlHM 

Δηλώστε εγκαίρως συμμετοχή, είτε περνώντας από τη Βιβλιοθήκη είτε στέλνοντας email στο 
liblivadia@gmail.com είτε τηλεφωνώντας στα 22610.89970 & 89975. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Για ένα αξέχαστο καλοκαίρι: δυο μήνες στη Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς! 
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