Οδύσσεια, Ταξίδια με τους ήρωες, συνομιλίες με τους θεούς.
Περιγραφή: Ιστορίες από την Οδύσσεια του Ομήρου γεμάτες περιπέτειες,
ταξίδια, συναντήσεις με αλλόκοτα πλάσματα.. Αφηγείται η Μάνια Μαράτου
με τη συνοδεία κρουστών μουσικών οργάνων.
Εμψυχωτής: Μάνια Μαράτου

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό; Δρομολόγια, πληροφορίες… η βιβλιοθήκη
γίνεται ένα ταξιδιωτικό γραφείο!
Εμψυχωτής: Παυλίνα Λουκή – Πετρούλα Στέφα
Για παιδιά: από 9 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη

30 Ιουλίου 2012 10:30 – 12:00 το πρωί

Κόρινθος

Κόρινθος

19 Ιουλίου 2012 8:30μμ – 10:30ΤΟ ΒΡΑΔΥ

περιφερεια IOΝιΩΝ ΝΗΣΩΝ - πεΛΟπΟΝΝΗΣΟΥ & Δ. εΛΛαΔαΣ

πρόγραμμα εκδηλώσεων

Τίτλος Εκδήλωσης : Ηχητικά κύματα - Ο μικρός κάστορας και η ηχώ

Για παιδιά: 8 -10 ετών, με προεγραφή, στο χώρο έξω από το Δημοτικό Θέατρο

Ξεκινώντας με το βιβλίο «Ο μικρός κάστορας και η ηχώ» της Amy
MacDonald, εκδ. Ρώσσης, φτάνουμε μέχρι τη Νύμφη Ηχώ της μυθολογίας.
Εμψυχωτής: Νατάσσα γεωργίου - Φάλια Παπαγιαννοπούλου

20 Ιουλίου 2012 10:30 – 11:30 το πρωί
Με το μωρό στη βιβλιοθήκη

Συναντήσεις στη βιβλιοθήκη μαμάδων ή μπαμπάδων με τα μωρά τους για
ανάγνωση βιβλίων
Εμψυχωτής: Νατάσσα Γεωργίου - Τόνια Τζαναβάρα - Μαρία Λύρα

Για παιδιά προσχολικής ηλικίας, στη Βιβλιοθήκη

Για παιδιά: 2-4 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη

Γνωρίζω το γείτονά μου

20 Ιουλίου 2012 7:30μμ – 9:30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Ο μικρός πρίγκιπας ταξιδεύει με το καράβι των ήχων

31 Ιουλίου 2012 10:30 – 12:30 ΤΟ ΠΡΩΙ
Με αφετηρία τη Βιβλιοθήκη μας ξεκινάμε συντροφιά με την ιστορία της
Μαντλένκα, για μια διαπολιτισμική διαδρομή στην πόλη μας…
Εμψυχωτής: Ντίνα Ξύδη – Μιχαλίτσα Ξύδη – Νατάσσα Γεωργίου

Η ιστορία του μικρού πρίγκιπα με μουσικά αυτοσχέδια όργανα και θεατρικό παιχνίδι
Εμψυχωτής: Χριστίνα Σακελλαράκη – Μαρία Μαρίνου

Για παιδιά: από 7 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη

Για παιδιά: 7 – 10 ετών, με προεγγραφή, στο Κέντρο Νέων ( δίπλα στη θάλασσα)

Μήδεια – Γλαύκη – Κορίνθιες. Σκοτεινοί έρωτες στην Αρχαία Κόρινθο

1 Αυγούστου 2012 8:30 -11:00 το πρωί

Μια αυτοσχέδια ορχήστρα

Αναβιώνουμε στιγμές της Μήδειας – της Γλαύκη – των Κορίνθιων γυναικών
μέσα από τον Ευριπίδη.
Εμψυχωτές: Σοφία Δασκαλοπούλου – Φάλια Παπαγιαννοπούλου

Για παιδιά: 8 – 10 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη

2 Αυγούστου 2012 11:00 – 12:00 ΤΟ ΠΡΩΙ

23 Ιουλίου 2012 11:00 – 1:00Τ Ο ΠΡΩΙ
Τα παιδιά καλλιεργούν την εφευρετικότητά τους κατασκευάζοντας όργανα
από διάφορα υλικά
Εμψυχωτής: Φάλια Παπαγιαννοπούλου, Ράνια Σαζακλή

Για έφηβους: 13 ετών και πάνω, με προεγγραφή, στο Θέατρο του Αρχαιολογικού χώρου
της Αρχαίας Κορίνθου

Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι Διαδρομές των Ηρώων

24 Ιουλίου 2012 10:30 – 12:00 το πρωί
Ο μωβ μαρκαδόρος του Χάρη

Διαβάζουμε την ιστορία του Χάρη, «Ο Χάρης και ο μοβ μαρκαδόρος»,
Crocket Johnson, εκδ. Καστανιώτη,και με τη βοήθεια μιας γραμμής και της
φαντασίας μας σχεδιάζουμε σιγά σιγά έναν ολόκληρο κόσμο.
Εμψυχωτές: Νατάσσα Γεωργίου – Παγώνα Μούτσου

Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Εμψυχωτής: Ντίνα Ξύδη – Μιχαλίτσα Ξύδη – Μαρία Λύρα
Για παιδιά: από 5 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη

3 Αυγούστου 2012 8:30 -10:00 το βράδυ

διαδρομες
με πυξιδα τη βιβλιοθηκη
εκστρατεια αΝαΓΝΩσΗσ & δΗΜιΟΥρΓικΟthτασ

Η βιβλιοθήκη πάει Φλοίσβο

Για παιδιά προσχολικής ηλικίας, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη

Γνωρίζουμε τον Πήγασο και τα άλλα μυθολογικά άλογα και πετούμε με
αυτοσχέδια φτερά στον κόσμο της φαντασίας.
Εμψυχωτής: Σοφία Δασκαλοπούλου – Φάλια Παπαγιαννοπούλου

24 Ιουλίου 2012 8.00 -10.00 το βράδυ

Η βιβλιοθήκη πάει Καλάμια και …ψάχνει άνθρωπο!!!

Θεατρικό παιχνίδι με τους διαλόγους Διογένη – Αλέξανδρου, Διογένη –
Κορίνθιου με θέμα την εξουσία.
Εμψυχωτής: Σοφία Δασκαλοπούλου – Φάλια Παπαγιαννοπούλου

Για παιδιά: 5 – 8 ετών, με προεγγραφή, στην Πλατεία Φλοίσβος (άγαλμα Πήγασου)

Για παιδιά: 10 – 12 ετών, με προεγγραφή, στην Περιοχή Καλάμια (άγαλμα Αλέξανδρου – Διογένη)

Μια εναλλακτική συναυλία κρουστών !

Ζάκυνθος, δημόσια ιστορική Βιβλιοθήκη
Αργοστόλι, κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη
Κόρινθος, κέντρο Πολιτισμού, αθλητισμού & Περιβάλλοντος
τμήμα Βιβλιοθήκης
Μολάοι, «ρουμάνειος» δημόσια Βιβλιοθήκη
Τρίπολη, δημόσια κεντρική Βιβλιοθήκη
Καλαμάτα, δημόσια Βιβλιοθήκη
Αγρίνιο, Παπαστράτειος Βιβλιοθήκη
Ναύπακτος, Παπαχαραλάμπειος δημόσια κεντρική Βιβλιοθήκη
Πάτρα, κεντρική δημοτική Βιβλιοθήκη
Αμαλιάδα, Παπαχριστοπούλειος Βιβλιοθήκη
Πύργος, δημόσια κεντρική Βιβλιοθήκη

4 Αυγούστου 2012 όλη μέρα

Συμμετέχουμε σε σεμινάρια κρουστών με βαρέλια ,ταψιά, τενεκέδες στο
Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου και το βράδυ δίνουμε τη δική μας συναυλία
στην περιοχή Καλάμια.
Εμψυχωτής: Νίκος Τουλιάτος

25 Ιουλίου 2012 10:30 – 12:30 το πρωί
Οι ιστορίες μιας γραμμής –Μονοκονδυλιές

Εμπνεόμαστε από τα σχέδια του Πικάσο και δημιουργούμε τα δικά μας
σχέδια με μονοκονδυλιές.
Εμψυχωτής: Νατάσσα Γεωργίου

Για παιδιά: από 12 ετών, με προεγγραφή, στο Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου και στην
Περιοχή Καλάμια

Για παιδιά: 7-9 ετών. με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη

26 Ιουλίου 2012 11:00 – 1:00 το πρωί
Η ιστορία της παρέας

Φτιάχνομε τη δική μας ιστορία, αποτυπώνουμε με λέξεις συναισθήματα και σκέψεις.
Εμψυχωτής: Αριστέα Καλογεροπούλου – Παγώνα Μούτσου

Ως τις 15 Αυγούστου θα επαναλαμβάνονται οι δράσεις που γίνονται στη
βιβλιοθήκη με νέα ανακοίνωση

Για παιδιά: από 10 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη

καλοκαίρι 2012

27 Ιουλίου 2012 11:00 – 1:00 το πρωί
Η πόλη μου κι ο κόσμος

Πόσα μέσα μαζικής συγκοινωνίας ενώνουν την πόλη μου με άλλες πόλεις
10

11

1

Σφραγίδες από κλωστή

Χρησιμοποιούμε την κλωστή για να φτιάξουμε πρωτότυπες σφραγίδες…
Εμψυχωτής: Έλενα Μαρσίδου, Παγώνα Μούτσου
Για παιδιά: από 8 χρονών και πάνω, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη

10 Ιουλίου 2012 10:30 – 12:30 το πρωί

Κόρινθος

Εργαστήρι κουκλοθεάτρου

Κατασκευάζουμε κούκλες με μαλλί που ζωντανεύουν μέσα από παραμύθια.
Εμψυχωτής: Έλενα Μαρσίδου– Μαρίνα Γκίκα

δημοτική Βιβλιοθήκη
Λίγο μετά τα πρώτα μας βήματα, όταν 100 βιβλιοθηκονόμοι από όλα τα μέρη της Ελλάδας συναντήθηκαν την Άνοιξη, στη φιλόξενη αγκαλιά της βραβευμένης Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας
και παρακολούθησαν 7 βιωματικά εργαστήρια για
την οργάνωση της Καλοκαιρινής Εκστρατείας, ο
σχεδιασμός μιας ολόκληρης χρονιάς παίρνει σάρκα
και οστά.

διαδρΟΜεσ Με ΠΥξιδα τΗ ΒιΒΛιΟθΗκΗ

Κάθε μια βιβλιοθήκη, από τις 70 που συμμετέχουν,
ξεχωριστά και όλες μαζί συνολικά έχουν εργαστεί
σκληρά όλον αυτόν τον καιρό για να δημιουργήσουν προγράμματα δραστηριοτήτων που θα ταιριάζουν στις ανάγκες και τις επιθυμίες, όχι μόνο των
μικρών, αλλά και των μεγάλων μας φίλων. Όλα είναι
πλέον έτοιμα! Μέσα στους επόμενους δύο μήνες,
θα υλοποιηθούν πάνω από 1.000 εκδηλώσεις στις
οποίες αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερα
από 20.000 παιδιά και ενήλικες.

3

Αυτό το καλοκαίρι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στην
τοπική τους βιβλιοθήκη, για να αξιοποιήσουν δημιουργικά περισσότερες από 2.000 ώρες δραστηριοτήτων, να παίξουν, να παρακολουθήσουν θεατρικές
και εικαστικές δραστηριότητες με άξονα τα βιβλία,
να πειραματιστούν, να φωτογραφήσουν, να φτιάξουν μικρές ταινίες, να μοιραστούν μοναδικά ταξίδια στην πόλη και τον κόσμο, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις που θα αγκαλιάσουν την καρδιά και την
ψυχή τους!
Με όρεξη για δουλειά και ελπίδα για το μέλλον, με
την αρωγή των υπαλλήλων των βιβλιοθηκών, των
εθελοντών, των συντονιστών του προγράμματος,
των εμψυχωτών, με μια πλειάδα πολύτιμων εξωτερικών συνεργατών, με τον απαραίτητο εξοπλισμό, αλλά και την αμέριστη βοήθεια από το Future
Library και τη στήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος
Νιάρχος» (www.SNF.org) που είναι ο αποκλειστικός δωρητής αυτής της δράσης, σας περιμένουμε,
για να περάσουμε 2 υπέροχους, ξεχωριστούς μήνες
ακολουθώντας τις διαδρομές με πυξίδα την κοντινή
σας βιβλιοθήκη!
Καλό καλοκαίρι

Για παιδιά: 6 – 10 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη

11 Ιουλίου 2012 11:00-1:00 το πρωί
Τα μονοπάτια των βιβλίων

Παιχνίδι γνωριμίας με τα καινούρια βιβλία της Βιβλιοθήκης…
Εμψυχωτές: Παγώνα Μούτσου, Ράνια Σαζακλή, Τόνια Τζαναβάρα

2 Ιουλίου 2012 10:30 – 12:30 ΤΟ ΠΡΩΙ

Για παιδιά: 7 – 12 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη

Γνωρίζω το γείτονά μου

Παιδιά από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Ρωσία, την Αφρική και την Κίνα
θα πάρουν το παραδοσιακό πρωϊνό των χωρών μας, θα γνωριστούμε, θα
ανταλλάξουμε χαιρετισμούς στις γλώσσες μας.
Εμψυχωτές: Marinela Duri, Ρωξάνη Κασλικ, Τατιάνα Μπεζούμπ, Αντιγόνη
Μπουζούρα -Σιούλα
Για παιδιά: 7- 12 ετών, με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη

12 Ιουλίου 2012 11:00 – 12.30 το πρωί
Ο χρόνος που περνάει: η αρχαία ελληνική τέχνη

Μαθαίνουμε για την εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής τέχνης, συζητούμε και
δημιουργούμε.
Εμψυχωτής: Νίκος Καναρέλης – Ζέτα Τσώρη
Για παιδιά: 7 -12 ετών, με προεγγραφή, στην Πινακοθήκη

3 Ιουλίου 2012 7:30 – 11:30 το πρωί

13 Ιουλίου 2012 11:00 – 1:00 το πρωί

Μια μέρα στην αυλή του Περίανδρου

Περνούμε την μέρα μας στην αυλή του Περίανδρου και ανακαλύπτουμε
βιωματικά την αρχαία Κόρίνθο.
Εμψυχωτής: Σοφία Δασκαλοπούλου – Φάλια Παπαγιαννοπούλου

Τα ζάρια των ιστοριών

Για παιδιά; 10 – 12 ετών, με προεγγραφή, στο Μουσείο του Αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Κορίνθου

Για παιδιά: 7 – 12 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη

4 Ιουλίου 2012 5:30 – 9:00 το απόγευμα

16 Ιουλίου 2012 10:00 – 12:00 το πρωί

Μαθαίνουμε για τα πουλιά στο Αρχαίο Λιμάνι Λεχαίου.
Παρατηρούμε, φωτογραφίζουμε, καταγράφουμε και ζωγραφίζουμε τα πουλιά.
Εμψυχωτής: Ευάγγελος Σπινθάκης, Μαρία Λύρα, Ράνια Σαζακλή

Για παιδιά: από 10 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη

Ρίχνουμε τα ζάρια του παιχνιδιού και αφηγούμαστε ιστορίες για ταξίδια…
Εμψυχωτής: Χριστίνα Σακελλαράκη - Παγώνα Μούτσου

Τα ίχνη των ζώων

Για παιδιά 9-12 ετών, με προεγγραφή στη Βιβλιοθήκη και στο Αρχαίο Λιμάνι

Ο χρόνος που μας ενώνει… ο χρόνος που μας χωρίζει. 1η συνάντηση
Δίολκος – Ισθμός – Διώρυγα… στο πέρασμα του χρόνου
Εμψυχωτής: Τόνια Τζαναβάρα – Ράνια Σαζακλή – Μαρία Λύρα

17 Ιουλίου 2012 *

5 Ιουλίου 2012 10:30πμ – 12:00 το πρωί

Ο χρόνος που μας ενώνει… ο χρόνος που μας χωρίζει

Αντίο Καλτσούλη

Διαβάζουμε το βιβλίο «Αντίο Καλτσούλη» του Benjamin Chaud, εκδ. Κόκκινο, και παίζουμε παιχνίδια με κουβάρια και κλωστές.
Εμψυχωτές: Ελενα Μαρσίδου - Παγώνα Μούτσου
Για παιδιά: 5 – 7 ετών, με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη

Δίολκος – Ισθμός – Διώρυγα… στο πέρασμα του χρόνου
Εμψυχωτής: Ράνια Σαζακλή – Τόνια Τζαναβάρα – Φάλια Παπαγιαννοπούλου – Μαρία Λύρα
Για παιδιά: 10 ετών και πάνω, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη, *για την ακριβή ώρα και
τόπο επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη

5 Ιουλίου 2012 12:30 – 2:30 το απόγευμα

18 Ιουλίου 2012 11:00 – 1:00 το πρωί

Πειράματα φυσικής με απλά υλικά. Τα παιδιά θα χρειαστεί να έχουν μαζί
τους ένα πλαστικό μπουκάλι 1,5 λίτρου.
Εμψυχωτής: Τίνα Νάντσου

Γεμίζω τη βαλίτσα μου και ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο…
Εμψυχωτής : Νατάσσα Γεωργίου – Παγώνα Μούτσου

Με μια βαλίτσα ταξιδεύω…

Πειράματα με το νερό

Για παιδιά: από 8 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη

Για παιδιά 8-10 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη

19 Ιουλίου 2012 11:00 – 12.30 το ΒΡΑΔΥ

6 Ιουλίου 2012 11:00 – 12:30 το πρωί

Ο ήχος της σιωπής

Διαβάζουμε το βιβλίο του Ζοζέ Σαραμάγκου, «Ο ήχος της σιωπής», εκδ.
Καστανιώτη και φτιάχνουμε το top ten των ήχων της σιωπής.
Εμψυχωτής: Φάλια Παπαγιαννοπούλου – Ράνια Σαζακλή

Το παιχνίδι του ιστού της αράχνης

Δημιουργούμε τον ιστό μιας αράχνης τον οποίο πρέπει να διασχίσουμε
χωρίς να την ξυπνήσουμε…
Εμψυχωτής: Ελενα Μαρσίδου – Βάνα Γιακουμάκη

Για παιδιά: 7-9 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη

Για παιδιά: από 5 ετών και πάνω, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη

Η ομάδα του Future library
8
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Κόρινθος
Γρεβενά

9 Ιουλίου 2012 11:00 – 1:00 το πρωί

