
Μια βιβλιοθήκη ππότςπο για τοςρ μαθητέρ τος 3ος Λςκείος 

Με πεπισσότεπα από 4.000 βιβλία και ςλικοτεσνικό εξοπλισμό 

 

Τεο Σνθίαο Τζεληειηέξνπ 

 

Κε πεξηζζόηεξα από ηέζζεξηο ρηιηάδεο βηβιία θαη πιηθνηερληθό εμνπιηζκό 

ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ε βηβιηνζήθε ηνπ 3νπ Δληαίνπ Ιπθείνπ Ζξαθιείνπ 

απνηειεί "ζηνιίδη" γηα ην ζρνιείν.  

 

Οη λέεο εγθαηαζηάζεηο ηεο βηβιηνζήθεο ζα εγθαηληαζηνύλ αύξην, Παξαζθεπή 

2 Απξηιίνπ, Παγθόζκηα Ζκέξα ηνπ Παηδηθνύ Βηβιίνπ. Τα εγθαίληα ζα γίλνπλ 

ζηηο 11 ην πξωί θαη ζ’ αθνινπζήζεη κνπζηθή εθδήιωζε κε ζέκα ηε 

κεινπνηεκέλε πνίεζε.  

 

Θα ηξαγνπδήζνπλ νη θαζεγεηέο ηνπ 3νπ Ιπθείνπ Θώζηαο Εεξβάθεο, Πξόδξνκνο Θαξαδειόγινπ θαη Θαηεξίλα Θάξγα, ελώ 

ζην πηάλν ζα ζπλνδεύεη ε Αληηγόλε Αξακπαηδόγινπ.  

 

Κε αθνξκή ηα εγθαίληα θαη ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα Παηδηθνύ Βηβιίνπ, ιεηηνπξγεί από ρζεο έθζεζε βηβιίνπ ζην θιεηζηό 

γπκλαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο, γηα ηνλ ίδην ιόγν δεκηνπξγήζεθαλ δώδεθα δηαθνξεηηθνί ζειηδνδείθηεο, αθηεξωκέλνη 

ζε Έιιελεο ινγνηέρλεο.  

 

Υπεύζπλεο θαζεγήηξηεο γηα ηε βηβιηνζήθε είλαη νη θηιόινγνη Γωγώ Θνπγηνπκνπηδάθε, Λόηα Γεκνπνύινπ, Θιέιηα 

Κπνπξαληά θαη Ηωάλλα Παληαγάθε, πνπ εξγάδνληαη κε κεξάθη ζ’ απηήλ· κεγάιν όκωο είλαη θαη ην ελδηαθέξνλ ηωλ 

καζεηώλ, πνιινί από ηνπο νπνίνπο πξνζθέξνπλ κεγάιε βνήζεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο.  

 

Ζ βηβιηνζήθε δηαζέηεη πεξηζζόηεξα από 4.000 βηβιία, απ’ ηα νπνία 380 πεξίπνπ πξνέξρνληαη από ηε βηβιηνζήθε ηνπ Α’ 

Γπκλαζίνπ Θειέωλ, πνπ ιεηηνπξγνύζε ζην ίδην θηίξην. Δπίζεο, δηαζέηεη ηέζζεξηο ππνινγηζηέο κε ζύλδεζε internet, 

θωηνηππηθό κεράλεκα, cd player, dvd, ηειεόξαζε, video, slides θαη καγλεηόθωλα. Αθόκε, δηαζέηεη βηληενθαζέηεο θαη cd. 

Από θέηνο, ε αίζνπζα ηεο βηβιηνζήθεο ιεηηνπξγεί θαη ωο αίζνπζα ινγνηερλίαο θαη είλαη αλνηρηή γηα ηε δηδαζθαιία θαη 

άιιωλ καζεκάηωλ.  

 

Κηιώληαο ζηελ «Π» ε θπξία Γωγώ Θνπγηνπκνπηδάθε είπε όηη κε ηα εγθαίληα ηεο λέαο αίζνπζαο ηεο βηβιηνζήθεο 

πινπνηείηαη έλα όλεηξν πνιιώλ εηώλ, ελώ αλαθέξζεθε θαη ζηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ην επόκελν ζρνιηθό έηνο. 

Σύκθωλα κε ηελ ίδηα, αλάκεζα ζηνπο ζηόρνπο είλαη ε αγνξά ελόο βηληενπξνβνιέα, ώζηε λα εθζπγρξνληζηεί ε δηδαζθαιία, 

ε πξόζθιεζε ζην ζρνιείν αλζξώπωλ από ην ρώξν ηωλ Γξακκάηωλ θαη ηωλ Τερλώλ, γηα λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο καζεηέο, 

θαζώο θαη ε έληαμε ζην πξόγξακκα ζθπηαινδξνκίαο αλάγλωζεο, πνπ νξγαλώλεη ην Δζληθό Θέληξν Βηβιίνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα επαηζζεηνπνηεζνύλ πεξηζζόηεξνη καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ αλάγλωζε βηβιίωλ. Σεκαληηθόο ζηόρνο είλαη θαη ην άλνηγκα 

ηεο βηβιηνζήθεο θαη ν δαλεηζκόο βηβιίωλ θαη’ αξράο ζηνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο ηωλ καζεηώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνπο 

θαηνίθνπο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ ζρνιείνπ. 

 


