
Από την εμπειρία της βιβλιοθήκης 
στην εμπειρία της ανάγνωσης 



















Η οργάνωση μιας βιβλιοθήκης καθορίζεται 
από τρεις παράγοντες: 

Το εξειδικευμένο προσωπικό 
 
Συλλογή που καλύπτει όλες τις γνωστικές 
περιοχές, τις αναγνωστικές προτιμήσεις των 
παιδιών και τις διαφορετικές ανάγκες τους 
 
Στρατηγικό σχέδιο για ανάπτυξη και εξέλιξη της 
βιβλιοθήκης 





• Κρατική χρηματοδότηση 

• Δωρεές και χορηγίες 

• Σχολική επιτροπή 

• Σύλλογοι γονέων 

χρηματοδότηση 





Ζώνες ησυχίας & ζώνες φασαρίας 
Ηλικιακές ζώνες 
Λειτουργικές ζώνες 
  
χώρος αναγνωστήριου 
χώρος υπολογιστών 
χώρος χαλαρής διάταξης 
χώρος ομαδικής δραστηριότητας 
εκθετήρια 
χώρος για τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης 

Οργάνωση χώρου παιδικής βιβλιοθήκης 













βιβλία 
παιχνίδια 
ηλεκτρονικά παιχνίδια 
αφίσες 
περιοδικά 
ψηφιακές συλλογές 

Η συλλογή 



πληροφοριακά βιβλία 
ψυχολογίας και φιλοσοφίας 
μυθολογίας και θρησκείας 
κοινωνικών επιστημών 
για τις γλώσσες του κόσμου 
φυσικών επιστημών 
τεχνολογίας 
για τις τέχνες 
Ιστορίας και Γεωγραφίας 

Η συλλογή, βιβλία γνώσεων 



Η συλλογή, βιβλία γνώσεων 



Μυθιστορήματα 
Διηγήματα 
Βιογραφίες 
Παραμύθια 
Εικονογραφημένες ιστορίες 
Κόμικς 

Η συλλογή, βιβλία μυθοπλασίας 



Η συλλογή, βιβλία μυθοπλασίας 



Η συλλογή, επιλογή υλικού & ταξινόμηση 



Η συλλογή, παιχνίδια 



Η συλλογή, αφίσες 





Γνώση του υλικού 
Γνώση των αναγνωστικών ικανοτήτων κάθε παιδιού 
Διεύρυνση αναγνωστικών προτιμήσεων κάθε παιδιού 
Υποστήριξη των παιδιών στη διαχείριση των πληροφοριών 
Διαμεσολάβηση ανάμεσα στα παιδιά και στα βιβλία 
Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο έργο τους 
Υποστήριξη γονέων για καλλιέργεια της ανάγνωσης στο σπίτι 

Προσωπικό, χαρακτηριστικά & υπηρεσίες 



Γονείς 
Μέλη της κοινότητας 
Παιδιά ή μαθητές 

Τακτοποίηση βιβλίων 
Αφήγηση ή ανάγνωση 
Προτάσεις βιβλίων 
Ανάγνωση μεγαλύτερων σε μικρότερα παιδιά 
Διαμόρφωση εκθετηρίων 

Προσωπικό, εθελοντές 





Δανεισμός 
Σιωπηλή ανάγνωση 
Ακρόαση μουσικής 
Ομαδική εργασία 
Συγκεκριμένα μαθήματα μέσα στη βιβλιοθήκη 
Επιλογή βιβλίων από τα παιδιά για ανάγνωση 
μέσα στην τάξη 

Καθημερινή ζωή 



Λέσχη ανάγνωσης 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
Προβολή ταινίας 

Προγραμματισμένες δράσεις 



Έκτακτες εκδηλώσεις 

Επισκέψεις συγγραφέων 
Μουσικές παραστάσεις 
Θεατρικά δρώμενα 
Πάρτι 
Εκθέσεις 





Ωράριο λειτουργίας 
Όροι δανεισμού 
 
Τρώμε και πίνουμε μέσα στη βιβλιοθήκη; 
Πρέπει να ντύνουμε τα βιβλία για να προστατεύονται; 
Πρέπει να κάνουμε ησυχία μέσα στη βιβλιοθήκη; 
Πως χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές;  
Μπορούμε να κρυβόμαστε στη βιβλιοθήκη όταν 
παίζουμε κρυφτό στο διάλειμμα; 
 

Κανονισμός της βιβλιοθήκης 





Τοπική κοινότητα 
Σχολεία 
Τοπικοί φορείς και οργανώσεις 
 
Σχολική κοινότητα 
Εκπαιδευτικοί 
Μαθητές 
Γονείς 

σχέσεις με την κοινότητα 





Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών 
Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών 
https://network.nlg.gr 

Δικτύωση, τυπικά δίκτυα 



Δημιουργία hash tag στο facebook 
Για τις σχολικές βιβλιοθήκες #sxolikesvivliothikes 
 
Για τη δράση «10 λεπτά διάβασμα» 
#dekaleptadiavasma 
 
Δημιουργία κλειστής ομάδας δημοσίευσης 
προτάσεων, αποτελεσμάτων 

Δικτύωση, άτυπα δίκτυα 



Επικοινωνία 
Υποστήριξη 
Εξωστρέφεια 
Ενδυνάμωση του ρόλου της βιβλιοθήκης 

Δικτύωση, οφέλη 
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