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Α. ΗΓΡΤΖ 

Ζ βηβιηνζήθε ηδξύζεθε ην 1990 θαη ιεηηνύξγεζε σο δαλεηζηηθή θαηά ην ζρνιηθό έηνο 1992-1993. ηελ 

ίδξπζή ηεο ζπλέβαιαλ ε Γηεύζπλζε, νη θαζεγεηέο , νη καζεηέο θαη ν ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ 

ζρνιείνπ. Χο ζήκεξα ιεηηνπξγεί από δσξεέο θαη από έζνδα εθδειώζεσλ, εθζέζεσλ βηβιίνπ θαη 

ζπκκεηνρέο ζε πξνγξάκκαηα ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ.  

Λεηηνπξγεί νξγαλσκέλα από θαζεγεηέο πνπ νξίδνληαη από ηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη νκάδα 

καζεηώλ πνπ ζπλεηζθέξεη ζην δαλεηζκό. Ζ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ βηβιίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε από 

θαζεγεηέο θαη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθνύ έηνπο θπθινθνξεί αλαλεσκέλνο 

θαηάινγνο ησλ βηβιίσλ, πνπ δηαλέκεηαη ζε θάζε ηκήκα, γηα λα έρνπλ ηελ επρέξεηα νη καζεηέο λα 

ελεκεξώλνληαη γηα όια ηα βηβιία.  

Β. ΝΔΑ ΠΣΔΡΤΓΑ 

ηηο 2 Απξηιίνπ 2004, Παγθόζκηα Ζκέξα Παηδηθνύ Βηβιίνπ, εγθαηληάζηεθε ε λέα πηέξπγα ηεο 

Βηβιηνζήθεο , έλαο ρώξνο 90 η.κ., κεηά από ελέξγεηεο ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ ζρνιείνπ θ. Καλάθε νθίαο. 

Δίλαη εμνπιηζκέλνο κε ζύγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα, θαζώο θαη νπηηθναθνπζηηθό πιηθό θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

θαη σο αίζνπζα Λνγνηερλίαο 

Γ. ΑΡΗΘΜΟ ΒΗΒΛΗΧΝ- ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

Πεξηιακβάλεη ζην δαλεηζηηθό ηκήκα 4.500 βηβιία, θαηαλεκεκέλα ζε 50 θαηεγνξίεο θαηαρσξηζκέλα 

ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα Νηηνύη θαη 500 βηβιία ζην κε δαλεηζηηθό ηκήκα, πνπ πξνέξρνληαη από ηε 

βηβιηνζήθε ηνπ Α' Γπκλαζίνπ Θειέσλ Ζξαθιείνπ. Καηέρεη ζπάληα θαη ζπιιεθηηθά βηβιία θαη 

εκπινπηίδεηαη ζπλερώο κε λέεο εθδόζεηο.  

Σν παιαηόηεξν βηβιίν είλαη « Ο κηθξόο Πινύηαξρνο» ηνπ Λένληνο Μειά, πνπ εθδόζεθε ην 1913, 

ππάξρνπλ αξθεηνί δεξκαηόδεηνη ηόκνη ηεο « Γηάπιαζεο ησλ Παίδσλ», Άπαληα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ 

ζπγγξαθέσλ, θιαζηθά θαη ζύγρξνλα έξγα ηεο ειιεληθήο θαη μέλεο Λνγνηερλίαο, Λεπθώκαηα θαη βηβιία 

Σέρλεο, Θεαηξηθά έξγα, επηιεγκέλα βηβιία Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Θξεζθείαο, Πεξηνδηθά , εθδόζεηο ηεο 

Βηθειαίαο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Ζξαθιείνπ, Πεπξαγκέλα ησλ Κξεηνινγηθώλ ζπλεδξίσλ, Κξεηηθά 

Υξνληθά, ε ζεηξά Πνιεκηθόο Σύπνο, εθδόζεηο ηεο ΟΤΝΔΚΟ θαη πνιιά άιια. 

Γ. ΔΚΓΖΛΧΔΗ - ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

Από ην 1992 θαη θάζε ρξόλν πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ εθδειώζεηο ζπλνδεπόκελεο από 

εθζέζεηο βηβιίνπ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, κε ζθνπό λα έξζνπλ νη καζεηέο ζε επαθή κε ην βηβιίν θαη λα 

εληζρπζεί νηθνλνκηθά ε βηβιηνζήθε.  

 Παξάζηαζε  από ηε ζεαηξηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ  κε  ην  έξγν  ηνπ  Γεκήηξε  Φαζά,  Ο 

θνπηζνκπόιεο, κε ζεκαληηθά έζνδα. 

 « Παγθόζκην Θέαηξν»,  

  «100 ρξόληα Κηλεκαηνγξάθνο» ,  

 «400 ρξόληα από ην ζάλαην ηνπ Καξηέζηνπ» 

 « Ραηζηζκόο- Πξόζθπγεο-Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Όινη δηαθνξεηηθνί- Όινη ίζνη»  

 «Μεινπνηεκέλε πνίεζε Διιήλσλ δεκηνπξγώλ» 

 



 «Μεινπνηεκέλε πνίεζε ηνπ Οδπζζέα Διύηε, 10 ρξόληα από ην ζάλαηό ηνπ». 

 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξία Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο , ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ 

ε Βηβιηνζήθε απέθηεζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

Δ. ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

Γηα ην ζρνιηθό έηνο 2006-2007, πξνθεξύρζεθε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ 3
νπ

 Γ.Λ.Ζ. ινγνηερληθόο 

δηαγσληζκόο κε ζέκα ην έξγν ηνπ Ν. Καδαληδάθε « Βίνο θαη Πνιηηεία ηνπ Αιέμε Ενξκπά», από ηε  Γηεζλή 

Δηαηξεία Φίισλ Νίθνπ Καδαληδάθε, κε αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε πελήληα ρξόλσλ από ην ζάλαην ηνπ 

ζπγγξαθέα . Οη καζεηέο πνπ ζα βξαβεπηνύλ ζα θηινμελεζνύλ ζηελ Αληίπ ηεο Γαιιίαο, όπνπ έδεζε ηα 

ηειεπηαία ρξόληα ηεο δσήο ηνπ ν ζπγγξαθέαο, κε έμνδα ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ζηελ Αίγηλα κε πξνζθνξά ηεο Γηεζλνύο Δηαηξείαο Φίισλ Νίθνπ Καδαληδάθε. 

Σ. ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Πξνζθιήζεθαλ    ζην ζρνιείν θαη κίιεζαλ ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο γνλείο νη    παξαθάησ 

πλεπκαηηθνί άλζξσπνη θαη ζπγγξαθείο: 

 Γηάλλεο καξαγδήο, ζθελνζέηεο 

 Μήηζνο Καζόιαο, ζπγγξαθέαο 

 Γηνβάλλα, ζπγγξαθέαο 

 Νίθνο Κνληνζόπνπινο,ηέσο Γηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ πληάμεσο ηνπ Ηζηνξηθνύ Λεμηθνύ 

ηεο Ν.Δ. Γιώζζαο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ 

 Γηάλλεο Κνπγηνπκνπηδάθεο, θαζεγεηήο Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

 Βάζσ Μεηαμά, Φπρνιόγνο 

 ηπιηαλόο Αιεμίνπ, νκόηηκνο θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο  

 Γηώξγνο Γξακκαηηθάθεο, θαζεγεηήο Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο  θαη πξώελ 

πξύηαλεο 

 Καηεξίλα Κόπαθα, θαζεγήηξηα Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

 Γηώξγνο ηαζηλάθεο, Πξόεδξνο ηεο Γηεζλνύο Δηαηξείαο Φίισλ Νίθνπ Καδαληδάθε 

 Αζελά Βνπγηνύθα, ζπγγξαθέαο 

 Νίθε Νηθνινπδάθε-νπξξή, θαζεγήηξηα ηνπ Παηδαγσγηθνύ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο 

Ε. ΔΠΗΚΔΦΔΗ 

     - Πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ νκάδα βηβιηνζήθεο επίζθεςε ζην Σππνγξαθείν Γεηνξάθε, 

όπνπ έγηλε μελάγεζε ησλ καζεηώλ. 

     - Ζ νκάδα βηβιηνζήθεο επηζθέθζεθε ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζην 

Ρέζπκλν θαη παξαθνινύζεζε κάζεκα Φπρνινγίαο από ηνλ θαζεγεηή θ. Γηάλλε 

Κνπγηνπκνπηδάθε. 

   Ζ. ΤΗΟΘΔΗΔ 

    Από ην 1996, κεηά από πξσηνβνπιία ησλ ππεπζύλσλ θαζεγεηώλ ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Γηεύζπλζε, ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, πξαγκαηνπνηνύληαη 

νηθνλνκηθέο «πηνζεζίεο» νξθαλώλ παηδηώλ από ρώξεο ηνπ Σξίηνπ Κόζκνπ.  

Αξρηθά «πηνζεηήζεθαλ» παηδηά από ηελ πξώελ Γηνπγθνζιαβία θαη ζηε ζπλέρεηα από ηελ 

Παιαηζηίλε, ζε ζπλεξγαζία κε ην «Διιεληθό Καξαβάλη Αιιειεγγύεο».  

Από ην 2004 ζε ζπλεξγαζία κε ην Παηξηαξρείν Αιεμαλδξείαο θαη ηε Μεηξόπνιε Εηκπάκπνπε 

«πηνζεηνύληαη»νη ζπνπδέο παηδηώλ από ηε Εηκπάκπνπε ηεο Αθξηθήο. Οη πηνζεζίεο γίλνληαη αλά ηκήκα 

θαη κεκνλσκέλα από θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ θαη σο ζήκεξα έρνπλ βνεζεζεί πεξίπνπ εθαηό παηδηά. 

   Ζ νκάδα Βηβιηνζήθεο ζπλερίδεη θαη γηα ην ζρνιηθό έηνο 2006-2007 ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο θαη 

θξνληίδεη γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηεο βηβιηνζήθεο κε θαιά βηβιία γηα λα γίλεη ην βηβιίν « ηξόπνο δσήο»  γηα 

ηνπο καζεηέο. 


