Κοινή
έδρα
–
στέγη
για
Δημοτική & Παιδική Βιβλιοθήκη
στο “ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΜΟΣ-ΠΕΤΡΗΣ”
της οδού Αίαντος
Μετά από αρκετά χρόνια λειτουργίας, η Δημοτική Βιβλιοθήκη (των
ενηλίκων), τερματίζει την παρουσία της, στο κτίριο της οδού
Τρίτωνος 118. Ένα κτίριο που φιλοξένησε τα ταξίδια μέσα από τα
βιβλία και την γνώση, πολλών ανθρώπων, μελών, δημοτών μας και
όχι μόνο.
Όμως, τα τελευταία 10 χρόνια παρουσιάστηκαν αρκετές κτιριακές
δυσκολίες, οι οποίες δεν μπόρεσαν να ξεπεραστούν, γι΄ αυτό και
ήρθε ο καιρός να αναζητηθεί νέα στέγη για την Βιβλιοθήκη μας
που θα πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές.
Στην κοινή έδρα – στέγη πλέον των δύο Βιβλιοθηκών, στην οδό
Αίαντος, στο κτίριο “ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΜΟΣ-ΠΕΤΡΗΣ”, έχουν γίνει
σημαντικές κτιριακές παρεμβάσεις, όπως κατασκευή ράμπας και
διαμόρφωσης τουαλέτας (ώστε να γίνει προσβάσιμη σε άτομα με
κινητικές δυσκολίες)
και αναβάθμιση του φωτισμού και των
κουφωμάτων (ώστε το κτίριο να πληροί τις σύγχρονες ενεργειακές
και φιλικές προς το περιβάλλον προδιαγραφές).
Η λειτουργία ενός μέρους της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (των
ενηλίκων) θα εξακολουθήσει μέσα από το πρόγραμμα “τα βιβλία
έρχονται σπίτι σας” ενώ για δανεισμό βιβλίων οι δημότες
μπορούν να επικοινωνούν
τηλ. 210 9811030 & e
mail:dimotikivivliothikipf@gmail.com.
Η Παιδική Βιβλιοθήκη (Αίαντος 28 και Σπάρτης) συνεχίζει την
λειτουργία της κανονικά.
Τα προγράμματα που συνεχίζουν να πραγματοποιούνται από τις
Δημοτικές Βιβλιοθήκες είναι:

Η βιβλιοθήκη αφηγείται (εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
σχολεία)
Ονειρεύομαι και γράφω παρέα με έναν συγγραφέα
Ιστορικοί περίπατοι
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνείτε στο :
Τηλ. 2109811030
E mail : dimotikivivliothikipf@gmail.com
Ιστοσελίδα:
https://palaiofaliro.gr/i-poli-mas/dimotikes-bibliothikes/
Θα υπάρξει ενημέρωση για την πλήρη επαναλειτουργία και την
μετεγκατάσταση της Βιβλιοθήκης σε νέο χώρο.
Ο Δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος, η υπεύθυνη των Δημοτικών
Βιβλιοθηκών Μαίρη Τρύφων και οι εργαζόμενοι στις Βιβλιοθήκες,
ευχαριστούν τα μέλη της Βιβλιοθήκης, που ένιωσαν το κτίριο της
Βιβλιοθήκης ως σημείο αναφοράς και συνάντησης πολιτισμού και
γνώσης και διαβεβαιώνουν ότι θα συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερη
ένταση, η προσπάθεια όλων, για σημαντικές ποιοτικές
πολιτιστικές δράσεις.
Θα συνεχίσουμε να είμαστε με κάθε τρόπο κοντά σας.
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
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