ΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
2020
Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες αποτελούν «νησίδα» πολιτισμού για το
Π.Φάληρο. Λειτουργούν με γνώμονα την συμπαράσταση στους
ενήλικες συμπολίτες μας, την απρόσκοπτη πρόσβαση στην γνώση
και την πληροφορία και την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας στα
παιδιά. Σε κάθε συνθήκη , ακόμη περισσότερο δε στις δύσκολες,
προσαρμοζόμαστε, οραματιζόμαστε και δημιουργούμε!
Ενας μικρός απολογισμός για τις δράσεις μας το 2020 και τα
πλάνα μας για το 2021.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
1. Ο online κατάλογος των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Π.Φαλήρου
https://libpfaliro.openabekt. απέκτησε δυναμικό, ευέλικτο και
διαδραστικό χαρακτήρα και ενσωματώθηκε στο site του Δήμου.
Μπορείτε νααναζητήσετε περισσότερους από 22.000 τίτλους
βιβλίων εύκολα με βάση λέξεις κλειδιά, περίληψη, περιγραφή,
εξώφυλλο.
2. “Τα βιβλία έρχονται σπίτι σας”. Με μοναδικό τρόπο, και
συνεργασία αποκλειστικά υπηρεσιών του Δήμου μας, έχουν πάει,
μέχρι τώρα, γρήγορα και με ασφάλεια περισσότεροι από 3.100
τίτλοι
βιβλίων
στα
σπίτια
συμπολιτών
μας
!
https://palaiofaliro.gr/ta-vivlia-erchontai-spiti-sas/
3. Η δράση οργανώθηκε και ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020 και
συνεχίζεται απρόσκοπτα μέχρι και σήμερα. Παρόλο που ξεκίνησε
για την εξυπηρέτηση των ευπαθών ομάδων, η μεγάλη ανταπόκριση
από τους δημότες του Π.Φαλήρου μας οδηγεί στο να συνεχίζεται:
• αποτέλεσε καλή πρακτική και την ακολούθησαν και άλλες
βιβλιοθήκες ανά την Ελλάδα!
• Παρουσιάστηκε ως ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του
Ant1 https://fb.watch/1MG3UYx-mH/
• προτάθηκε στην πλατφόρμα των βραβείων BRAVO για το 2020
https://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/ta-b

iblia-erxontai-spiti-sas.1819.html
4. Δωρεά μεγάλου αριθμού έντυπου υλικού σε σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας.
https://palaiofaliro.gr/dorea-vivlion-se-scholeia-deyteris-eyk
airias/
5. Δωρεά έντυπου υλικού (παιδική λογοτεχνία) στα νέα τμήματα
Νηπιαγωγείων που
δημιουργήθηκαν στον Δήμο Π.Φαλήρου.
6. Η Δημοτική βιβλιοθήκη γεμίζει με βιβλία διάφορα σημεία της
πόλης! Πρώτος σταθμός το
Αμαξοστάσιο του Τμήματος Καθαριότητας, ώστε οι εργαζόμενοι να
έχουν άμεση πρόσβαση
στον ελεύθερο χρόνο τους!
https://palaiofaliro.gr/i-dimotiki-vivliothiki-gemizei-vivliatin-poli/
7. 1ος Διαδικτυακός Περίπατος στο Παλαιό Φάληρο.
Γνωρίζουμε το Π.Φάληρο, μέσα από εικόνες, τραγούδια, βιβλία,
κτίρια. Προς το παρόν διαδικτυακά, έως ότου μας επιτραπεί να
γίνεται δια ζώσης
Ο Διαδικτυακός περίπατος εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων
των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Π.Φαλήρου, σε συνεργασία με το
Μουσείο Σχολικής ζωής και Εκπαίδευσης και την δράση «Υιοθέτησε
ένα Πολιτιστικό Τοπόσημο ή Μνημείο» του Δικτύου SDG 17 Greece,
ενεργοποιώντας τον Στόχο 17 για τη Συνεργασία, με επίκεντρο
τον
Πολιτισμό.
Δείτε
εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=99A5Ybwqgeo

ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
1. «Γνωρίζοντας τον κόσμο του παραμυθιού». Από τον Νοέμβριο
του 2020 μέχρι και τον Ιούνιο του 2021 ζωντανεύουμε τα βιβλία

και συναντάμε τους δημιουργούς τους! Ξεχωριστοί συγγραφείς,
εικονογράφοι, τραγουδοποιοί και αφηγητές δίνουν μοναδικές
συνεντεύξεις στην Παιδική μας Βιβλιοθήκη. Ήδη έχουμε ακούσει
τον Χρήστο Δημόπουλο, τον Φίλλιπο Μανδηλαρά, την Λήδα
Βαρβαρούση, την ομάδα «Κοπέρνικος» και τον Δήμαρχο του
Π.Φαλήρου Γ.Φωστηρόπουλο. Περιμένουμε να μας επισκεφτούν η Εύη
Γεροκώστα, η Λιάνα Δενεζάκη, ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος, ο Δικαίος
Χατζηπλής και η ομάδα LittlePolka Dot, Δείτε το πρόγραμμα εδώ:
https://palaiofaliro.gr/stin-paidiki-dimotiki-vivliothiki-xek
inane-ta-paichnidia/
2. Διαδικτυακές αφηγήσεις και κουκλοθέατρο για τους μικρούς
μας βιβλιόφιλους μέσα από το κανάλι των βιβλιοθηκών στο
YouTube
:
https://www.youtube.com/watch?v=egRDjXmuYSc.
Συνεργασία με την ομάδα “Κουκλοθέατρο Κοκου-Μουκλό”.
1. Διεθνής Ημέρα Ηλικιωμένων. Γιορτάζουμε την 1η Οκτωβρίου με
δραστηριότητες στα σχολεία και videoπαρουσίασης και αφήγησης
του βιβλίου «Μεγαλώνω την γιαγιά μου» του συγγραφέα Βαγγέλη
Ηλιόπουλου,
Εκδ.
Παιδική
Νομική
Βιβλιοθήκη
https://www.youtube.com/watch?v=vxMz3PTsw_Q&t=13s
2. Παρουσίαση στην ΕΤ 1 και την εκπομπή “Συνδέσεις”, οι
δράσεις της Δημοτικής Παιδικής
Βιβλιοθήκης.https://www.facebook.com/112300766885985/videos/83
5785873661832
3. Διαδικτυακές επισκέψεις στην Δημοτική Παιδική Βιβλιοθήκη
Π.Φαλήρου.
Συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς,
νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία Π.Φαλήρου κατά την διάρκεια
της πραγματοποίησης της τηλεεκπαίδευσης και των διαδικτυακών
μαθημάτων.Έχουν επισκεφθεί , μέχρι τώρα διαδικτυακά, την
Δημοτική Παιδική βιβλιοθήκη, 400 και περισσότεροιμαθητές και
πολλοί εκπαιδευτικοί. Εικονικές ξεναγήσεις, αφηγήσεις,
συναντήσεις με συγγραφείς, παιχνίδια με βιβλία, αποστολές και
επικοινωνία μέσω των έργων που έστειλαν τα παιδιά.
https://palaiofaliro.gr/diadiktyakes-episkepseis-stin-dimotiki
-paidiki-vivliothiki-p-faliroy/
4. «Οι βιβλιοβαλίτσες ταξιδεύουν» Σε συνεργασία με τα ΚΔΑΠ
(Κέντρα Δημιουργικής ΑΠασχόλησης) του Δήμου μας οργανώνουμε
εκπαιδευτικά προγράμματα για την προώθηση της φιλαναγνωσίας.

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 1Ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021
1. Διαδικτυακές επισκέψεις στην Δημοτική Παιδική Βιβλιοθήκη
Π.Φαλήρου. Συνεχίζονται οι επισκέψεις όσο τα σχολεία
παραμένουν κλειστά, ώστε οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να
γνωρίσουν την βιβλιοθήκη της πόλης τους, τις παροχές και τα
προγράμματά της.
2. «Από το Α ως το Ω κι από το γράμμα στο βιβλίο». Ο εορτασμός
για την Παγκόσμια ημέρα παιδικού Βιβλίου στις 2 Απριλίου, μας
βρίσκει να σχεδιάζουμε, ένασυλλεκτικό αλφάβητο. Θα γίνει σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, θα δοθεί σε όλους τους μαθητές
και θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εκπ/κό πρόγραμμα.

Μας
βρίσκετε
στην
https://palaiofaliro.gr/

σελίδα

του

Π.Φαλήρου:

Μας
ακολουθείτε
εδώ
https://www.facebook.com/dimotikesvivliothikesp.falirou

FB:

Mας βλέπετε & ακούτε εδώ YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCwXGgjR5RR2GOd5Rq_CFAMg/featu
red

