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Βιβλία που αγαπήσατε θέλουμε να μας χαρίσετε,  

αυτό κάνει τη διαφορά της δικής μας βιβλιοθήκης από άλλες. 
 
Η μεγάλη δανειστική βιβλιοθήκη μας θα «χτιστεί» σταδιακά  από τους ίδιους τους χρήστες 
της, τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και του γονείς, τα μέλη και τους φίλους του «Δικτύου», 
τους συντονιστές των δημιουργικών ομάδων, τους  εθελοντές των κοινωνικών και 
πολιτιστικών οργανισμών που συνεργαζόμαστε μαζί τους στο «Εργαστήρι Πολιτισμού». Θα 
έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να λάβουμε μέρος όλοι και όλες  στη δημιουργία της 
βιβλιοθήκης μας με βάση τη συμμετοχική διαδικασία.  
 Φανταζόμαστε τη βιβλιοθήκη μας με πολλά βιβλία που μοιάζουν με το ρόδι, αυτό το  
αρχαίο πολύσπορο φρούτο φερμένο από τη Μεσοποταμία, το οποίο συμβολίζει την 
απόλαυση, την  αντοχή και τη μακροημέρευση. Τη φανταζόμαστε ακόμη με πολλά βιβλία 
που μοιάζουν με  το μήλο, που είναι ο  καρπός της γνώσης, της ανθρώπινης εμπειρίας και 
τόλμης μπροστά στο άγνωστο, όπως ακριβώς είναι όλα τα βιβλία που δεν έχουμε ακόμη 
διαβάσει. Τη φανταζόμαστε επίσης με πολλά βιβλία που μοιάζουν σε ένα  χάρτινο 
καραβάκι, το οποίο  συμβολίζει τη διάθεσή μας για μακρινά ταξίδια σε άγνωστους 
πολιτισμούς, ιστορίες και σε συναισθήματα που ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν μέσα μας 
διαβάζοντας. 
 Οι εθελοντές βιβλιοθηκονόμοι  θα προσφέρουν  τα σύγχρονα εργαλεία θεματικών 
κατηγοριών και επιλογής βιβλίων, την τεχνογνωσία και τις υπηρεσίες που απαιτεί μια 
σύγχρονη δανειστική βιβλιοθήκη. Τα παιδιά και όλοι εμείς θα αξιοποιήσουμε καθένας και 
καθεμιά τις γνώσεις μας, την πληροφόρηση, την ανάγκη, την επιθυμία, τη φαντασία, την 
περιέργεια, την επικοινωνία με άλλες πολιτιστικές ομάδες και οργανισμούς για να φέρουμε  
στα ράφια της βιβλιοθήκης τα βιβλία που υπόσχονται απολαυστικές ιστορίες, γνωριμία με τη 
φύση, τις τέχνες και την επιστήμη, συγκίνηση, μακρινά ταξίδια σε υπέροχους κόσμους, 
έντονα συναισθήματα.  
 Στα ράφια που έχουμε τώρα τοποθετήσει ένα ρόδι, ένα μήλο ή ένα καραβάκι θα 
έρθουν να κατοικήσουν οι οικογένειες των βιβλίων που θα διαλέξουμε, θα ανταλλάξουμε, θα 
ξεφυλλίσουμε, θα διαβάσουμε, θα μοιραστούμε με τους φίλους μας και, πάνω απ΄ όλα,  που 
θα αγαπήσουμε και θα μας αλλάξουν. 
 Η συνεργασία καθενός και καθεμιάς μας και, πάνω απ΄ όλα,  σχολικών τάξεων είναι 
πολύτιμη  προκειμένου να εμπλουτίσουμε τη δανειστική βιβλιοθήκη με τον πιο πάνω τρόπο.  
Δεν χρειαζόμαστε απλώς  περισσότερα  βιβλία που θα αγοράσουμε ή θα μας χαρίσουν. 
Χρειαζόμαστε  βιβλία που  εκείνος/η που τα διάβασε τα αγάπησε και χαίρεται να μοιραστεί 
με άλλους την απόλαυσή τους. Βιβλία που περνώντας από χέρι σε χέρι δημιουργούν ένα 
δίκτυο αναγνωστών που επικοινωνούν μεταξύ τους, ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες, 
δημιουργούν μια ισχυρή κοινότητα αναγνωστών ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, επαγγέλματος. 
Βιβλία που αγαπήσατε θέλουμε να μας χαρίσετε, αυτό κάνει τη διαφορά της δικής μας 
βιβλιοθήκης από άλλες. Γι΄ αυτό βάλτε μέσα στο βιβλίο που θα μας χαρίσετε  ένα γράμμα, 
ένα  σημείωμα και γράψτε ένα μικρό ή μεγαλύτερο κειμενάκι που να λέει στους επόμενους 
αναγνώστες του γιατί αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα σας βιβλία. Κι ότι θέλετε να μάθετε  
αν άρεσε και στα παιδιά  που το δανείστηκαν από τη βιβλιοθήκη, μπορείτε να βάλετε το  
ονοματεπώνυμό με τα στοιχεία του σχολείου σας κι ένα e-mail για να ακούσετε τις 
εντυπώσεις και άλλων παιδιών. 


