
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου   
(Ιδρύθηκε το 1957 – Στεγάζεται σε ιδιόκτητο νεοκλασικό κτίριο από το 1997) 



Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου σε αριθμούς 
 το 2018 

• 35.000 τίτλοι 
• 4.300 εγγεγραμμένα μέλη 
• 70 άτομα επισκεψιμότητα ημερησίως 
• Λειτουργεί Λέσχη Ανάγνωσης Ενηλίκων  (2) φορές μηνιαίως, με (8) 

παρουσιάσεις συγγραφέων βιβλίων ετησίως. 
• Φιλοξενεί :  - Εκθέσεις ζωγραφικής  
  - Μουσικές βραδιές  
  - Ομιλίες, διαλέξεις τοπικών συλλόγων, μη κυβερνητικών  
    οργανώσεων, αθλητικών σωματείων, ατόμων με ειδικές  
    ανάγκες, συλλόγων γονέων & κηδεμόνων και πολιτικών  
    σχηματισμών. 
 



Τα σχολεία στο Κορωπί 
 • 8 Δημοτικά 

• 3 Γυμνάσια 
• 3 Λύκεια 
• 1 Ειδικό Γυμνάσιο 
• 1 ΕΠΑ.Λ. 
• 1 Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. 
• 9 νηπιαγωγεία 
• 11 Παιδικοί Σταθμοί (Δημόσιοι & Ιδιωτικοί) 
• ΣΥΝΟΛΟ = 5.000 μαθητές 
• ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ = 1.000 μαθητές ετησίως 



Κι όλα αυτά ΧΩΡΙΣ μόνιμο 
και εξειδικευμένο 

προσωπικό 
(βιβλιοθηκονόμο) 

από το 2012 έως σήμερα 



48 σχολικές τάξεις  
το σχολικό έτος 2017-2018 

 
Παρακολούθησαν : 
 
• Εκπαιδευτικά προγράμματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
 
• Προγράμματα του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 





«Βιβλίο και Βιβλιοθήκη» 









Διαβάζουμε σε πλατείες 







Φυτεύουμε δένδρο  





Οι μαθητές υιοθετούν την Πλατεία 
 



«Γνωρίζω τους μεγάλους ζωγράφους»  
Βίνσεντ Βαν Γκονγκ 







Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών-Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Ελλάδος 

Κάθε μήνα έχουμε … θέμα: 
Ιανουάριος 2018  «Ερωτήσεις» (φιλοσοφικό εργαστήρι) 



Φεβρουάριος : «Μάσκες» 



Μάρτιος: «Αυτό είναι ένα ποίημα» 



Ποίηση-Εικονοποιήματα 
 



Απρίλιος : 
«Ρενέ 
Μαγκρίτ» 





‘Ηρωες, ελάτε να 
γνωριστούμε: 

 
«Το παλιόπαιδο» 





Μάιος : «Ευρώπη" 





Ευρώπη 
&  
… αυγοφέτες 











Οκτώβρης: «Λογοτεχνικοί τόποι» – Αθήνα 
1940 



Νοέμβρης: «Η κίνηση» 



Ιανουάριος 2019 : 
«Ξεκινήματα» 



Φεβρουάριος : Bauhaus 100 χρόνια 









Μάρτιος : 50 χρόνια από την 
προσελήνωση του ανθρώπου 











Απρίλιος : 
Υφαίνοντας και ράβοντας:  
Τα υφάσματα και οι ιστορίες 







Ειδικό 
Γυμνάσιο 



Γενικό 
Λύκειο 





 
…. και φυσικά 

Καλοκαιρινή Εκστρατεία από το 2012 έως σήμερα 
  

• Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 
• 25 – 38 δράσεις κάθε καλοκαίρι  
• Πάνω από 750 παιδιά 

 

Μαγικά Καλοκαίρια!!!! 









    Σας περιμένουμε να μας γνωρίσετε από 
κοντά! 

 
Ευχαριστώ πολύ 
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