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Η πρώτη Ανοιχτή Βιβλιοθήκη για παιδιά άνοιξε και λειτουργεί στην αυλή του 27ου Δημοτικού
Σχολείου, περιοχή Κιάφας Ιωαννίνων.

Πρόκειται για πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων που στόχο της έχει την
προώθηση της φιλαναγνωσίας και την ενίσχυση της δημιουργικότητας στους νέους. Είναι
ίσως η πρώτη φορά που λειτουργεί μια συλλογική, ελεύθερη βιβλιοθήκη για παιδιά στη χώρα
μας, με την ελπίδα να ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες προσπάθειες.

Έχοντας στη διάθεσή τους μόνο ένα παλιό γκρίζο περίπτερο, παραχώρηση από τον Δήμο
Ιωαννιτών, αλλά και πολύ κέφι, οι γονείς του 27ου Δημοτικού Σχολείου δημιούργησαν μια
πολύχρωμη βιβλιοθήκη στο σχήμα κεφαλιού που φιλοξενεί παιδικά βιβλία λογοτεχνίας,
γνώσεων κλπ.

Η πρόσβαση στην Ανοιχτή Βιβλιοθήκη είναι ελεύθερη σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως
σχολείου φοίτησης, ενώ είναι ανοιχτή όλες τις ώρες της ημέρας. Κάθε παιδί μπορεί να
διαλέξει ένα βιβλίο και να το διαβάσει στην αυλή ή στο σπίτι του.

Στη συνέχεια, μπορεί να το επιστρέψει ή, αν του άρεσε πολύ, να το κρατήσει. Ακόμα
καλύτερα, μπορεί να προσφέρει στη βιβλιοθήκη ένα άλλο βιβλίο και να μοιραστεί με άλλους
τη χαρά της ανάγνωσης και της ανακάλυψης. Η καλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης είναι
συλλογική υπόθεση και χρειάζεται η συμβολή όλων για να διατηρηθεί καθαρή και
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τακτοποιημένη.

Βοηθήστε κι εσείς να λειτουργήσει η παιδική Ανοιχτή Βιβλιοθήκη στην αυλή του 27ου
Δημοτικού Σχολείου με επιτυχία, προσφέροντας παιδικά βιβλία, λογοτεχνικά ή γνώσεων,
που τυχόν δεν χρειάζεστε. Μπορείτε να τοποθετήσετε τις δωρεές σας στο ειδικό κουτί που
υπάρχει μέσα στο περίπτερο (Δ/νση: 27ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, Τάσσου Ισαάκ 22,
Κιάφα Ιωαννίνων, E-mail: sgk27dimotiko@gmail.com). Επίσης, έχει δημιουργηθεί ανοιχτή
ομάδα υποστήριξης της Βιβλιοθήκης στο facebook «Ανοιχτή Βιβλιοθήκη στην αυλή του 27ου
Δημοτικου Σχολείου Ιωαννίνων».

Γιατί... ένα καλό βιβλίο είναι ένας καλός φίλος!
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