
Αγαπητή «Σχολική Βιβλιοθήκη», 

Στο σχολείο μας, το 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου στην Κρήτη, η 

βιβλιοθήκη είναι θεσμός. 

Φέτος είναι ο πέμπτος χρόνος συστηματικής λειτουργίας της καθώς τα 

προηγούμενα χρόνια λειτουργούσε αποσπασματικά. Στηρίζεται κυρίως 

στην εθελοντική προσφορά των βιβλιοθηκάριων της Ε’ και Στ’ Τάξης. 

Κάθε χρόνο  η απερχόμενη γενιά της Στ’ εκπαιδεύει τη νεότερη. Έτσι το 

όνειρο κάθε μικρού βιβλιοφάγου είναι «να γίνει βιβλιοθηκάριος όταν 

μεγαλώσει». 

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική κάθε Δευτέρα και Τρίτη. 

 

 

 

 

Ωστόσο οι βιβλιοθηκάριοι κάθε μήνα οργανώνουν μια θεματική δράση 

που την παρουσιάζουν τις Παρασκευές. Μετά από σύσκεψη 

αποφασίζουν ποιο βιβλίο θα διαβάσουν και με ποιο τρόπο θα το 

παρουσιάσουν. Άλλοτε χρησιμοποιούν παιχνίδια, άλλοτε ένα θεατρικό 

δρώμενο, άλλοτε μια κατασκευή. Οι δράσεις αυτές απευθύνονται τις 

περισσότερες φορές σε παιδιά μικρότερης ηλικίας καθώς ο χρόνος είναι 

περιορισμένος.  



Συχνά, σε συνεργασία με την Ομάδα Βιβλίου του Συλλόγου Δασκάλων 

«Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», καλούμε συγγραφείς στο σχολείο μας. Το 

τελευταίο διάστημα περιοριζόμαστε σε συγγραφείς από την Κρήτη,  μια 

που είναι δύσκολη η μετακίνηση από την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Η βιβλιοθήκη μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ανανεώνεται χάρη στις 

δωρεές των παιδιών του σχολείου και του Συλλόγου Γονέων καθώς δεν 

υπάρχει η δυνατότητα να αγοραστούν όσοι τίτλοι θα επιθυμούσαμε. 

Επίσης οργανώνουμε δράσεις, π.χ προβολή ταινίας τις απογευματινές 

ώρες με στόχο τη συγκέντρωση βιβλίων. 

Η ψυχή της Βιβλιοθήκης μας είναι η γνωστή σε όλους Νεράιδα της 

Βιβλιοθήκης που εμπνέει, συντονίζει και οργανώνει τις δράσεις των 

εθελοντών. Βοηθός και γραμματέας της ο Βιβλιοφάγος Δρακάκης (μια 

που είμαστε στην Κρήτη), χαϊδεμένος απ’ όλους και 

πολυφωτογραφημένος.  

 

 

 

 

 

 



Από πέρυσι λειτουργεί παράλληλα και τμήμα για μεγάλους… για γονείς 

και για δασκάλους. Κάθε Πέμπτη από τις 13.15μμ ως τις 14.00μμ  μια 

μαμά εθελόντρια βιβλιοθηκάριος αναλαμβάνει να ανοίξει τη δανειστική 

βιβλιοθήκη για γονείς. Διαθέτουμε ήδη 142 τίτλους που 

συγκεντρώσαμε από αποκλειστικές προσφορές των εκπαιδευτικών του 

σχολείου μας και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. 

Τη φετινή χρονιά αποφασίσαμε να ταξιδέψουμε και στο διαδίκτυο, 

ώστε να αρχειοθετούμε τη δουλειά μας, αλλά και να μοιραζόμαστε τις 

ιδέες μας. Επίσης μια φορά το μήνα θα έχουμε ένα απόγευμα 

αφιερωμένο στη Βιβλιοθήκη όπου θα πραγματοποιούνται δράσεις 

φιλαναγνωσίας από εθελοντές δασκάλους. 

Προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό το ενδιαφέρον των παιδιών και 

να κάνουμε τη Βιβλιοθήκη καρδιά του σχολείου. Ευχόμαστε να χτυπά 

πάντα δυνατά και να δείχνει στα παιδιά μας το δρόμο! 

 Μπορείτε με ένα κλικ στην εικόνα να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας 

και αν θεωρείτε πως εμπίπτει στην κατηγορία των καλών πρακτικών να 

μας δεχτείτε ως μέλη της ομάδας σας.  
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