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    «Τι είχα έρθει να κάνω σ΄ αυτά τα μέρη; 
      Η απάντηση είναι: τα εκατό παιδιά που έρχονταν  κάθε μέρα 

για ν΄ ανακαλύψουν με περιέργεια και πάθος έναν κόσμο 
άγνωστο.» 

 
      απόσπασμα από το βιβλίο Οι Παιδικές Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα , 
      της  Annette Schlumberger, εκδ. Κέντρο Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου. 





Annette Schlumberger 
     
     Αυτός ο κόσμος εκφράζεται από τις ζωγραφιές,  
     τη γλυπτική, τη μουσική. Οι καλλιτέχνες δε χρειάζονται τα 

λόγια  για να δείξουν στα παιδιά τη θάλασσα, τα λουλούδια, 
τα ζώα… 

     Το παιδικό βλέμμα θ’ ανακαλύψει τις εικόνες, θ’ ακούσει τη 
μουσική της κάθε χώρας. 

 
        απόσπασμα από το βιβλίο Οι Παιδικές Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα,                                          

της  Annette Schlumberger, εκδ. Κέντρο Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου. 
 





Η χαρά της Βιβλιοθήκης 
 

    
    «Μπαίνεις στη Βιβλιοθήκη κι ακούς μουσική. Σίγουρα θα’ ναι 

Μότσαρτ, Μαρία Κάλλας ή Ρενέ Ομπρί. Θα δεις παντού 
ζωγραφιές. Σίγουρα θα’ ναι του βαν Γκογκ, του Μονέ ή του 
Ντα Βίντσι. Βλέπεις βιντεάκια. Σίγουρα θα ‘ναι Μόμιξ. Θα 
δεις παντού κατασκευές. Σίγουρα  θα ‘ναι από διάφορα 
βιβλία, όπως το αερόστατο από το «Ο γύρος του κόσμου σε 
80 ημέρες» ή οι μασκαρεμένοι άνθρωποι μέσα σε κούτες, 
από τις «Όρνιθες του Αριστοφάνη». 

         απόσπασμα από τις εντυπώσεις της Μαρίας Π., 11 ετών στο βιβλίο επισκεπτών της Βιβλιοθήκης. 





Διαβάζοντας δυνατά στα παιδιά της Βιβλιοθήκης 





Τα παιδιά κάνουν δανεισμό 



Από το θέμα «Το Παιχνίδι» – 
το παιχνίδι στην Αρχαία Ελλάδα 



Από το θέμα: «Στα παλάτια του Μίνωα» 



Από το Θέμα «Ηφαίστεια»  
Ζωγραφική από τις Θηραϊκές Τοιχογραφίες  



«ο Μουσχούσου» – ψηφιδωτό από το θέμα ΒΑΒΥΛΩΝΑ 



Roy Lichtenstein 



Με αφορμή ένα βιβλίο 



Γίνε Συγγραφέας  



Από την Καλοκαιρινή Εκστρατεία της ΕΒΕ 2016 
 «Γίνε Εξερευνητής του Κόσμου» - ΕΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙ  



Από το θέμα «Η ιστορία μιας κούτας» - Θεατρικό παιχνίδι  



Ποίηση, από το θέμα «Καράβια» 



Ποίηση – τα Σονέτα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ 



Θέμα «το Παιχνίδι» - κατασκευή ρομπότ 



Πειράματα με την κίνηση 



Με αφορμή ένα βιβλίο  
Ιστορία με σκιές 



Ιαπωνία - Καμισιμπάι 



Ματίς - κεραμικά 



Κατασκευή από το θέμα « Οι τελετουργίες της Μάσκας» 



Με αφορμή ένα βιβλίο 
Δικτατορία  



Από το θέμα «Η μπότα που κατάπινε όνειρα»  
 Συγγραφή ιστοριών 



Από το θέμα το «Παιχνίδι» 
 κυκλώματα 



Από το θέμα «Το Τσίρκο», 
Φυσική – η Ισορροπία 



“Στη Βιβλιοθήκη κάθε μήνα έχουμε Θέμα” – της ΕΒΕ -2019 
Bauhaus κουστούμια 



Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2017- Σημεία 
Ζαχαροπλαστική 



χορός 



Μουσικοί στη Βιβλιοθήκη 



Μουσικοί στη Βιβλιοθήκη 



Καλοκαιρινή Εκστρατεία της ΕΒΕ, 2018 
«Αγαπημένα Δεδομένα» 

Φαντάσματα – Τοτέμ / Θόδωρος Παπαγιάννης 



Νίκη ντε Σαιν Φαλ 



Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων – Το Τσάι 







Δημοτικό Σχολείο Φιλοθέης 



Δημοτικό Σχολείο Φιλοθέης 
Υπεύθυνοι Βιβλιοθήκης 



Δημοτικό Σχολείο Φιλοθέης 
κόμικ με αφορμή ένα βιβλίο 



Δημοτικό Σχολείο Φιλοθέης 
Ζεστά ρούχα ραμμένα με ζεστές λέξεις. Με αφορμή ένα βιβλίο. 



Δημοτικό Σχολείο Φιλοθέης 
Ζεστά ρούχα ραμμένα με ζεστές λέξεις. Με αφορμή ένα βιβλίο. 



Δημοτικό Σχολείο Φιλοθέης 

Ποίηση – «Κάθε μήνα έχουμε θέμα»  



Δημοτικό Σχολείο Φιλοθέης 
Παρουσίαση θέματος με αφορμή ένα βιβλίο 



Δημοτικό Σχολείο Φιλοθέης 
Αρχαία Αθήνα 



Δημοτικό Σχολείο Φιλοθέης 
Ακούγοντας ιστορίες 



Δημοτικό Σχολείο Φιλοθέης 
Θέμα : Κυκλαδικός Πολιτισμός 



Δημοτικό Σχολείο Φιλοθέης 
Θέμα: Μυκηναϊκός πολιτισμός – Τα Κυκλώπεια τείχη 



Δημοτικό Σχολείο Φιλοθέης 
Η τελετουργία της μάσκας 



Δημοτικό Σχολείο Φιλοθέης 
Μαγκρίτ 
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