
ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 



  Η δανειστική βιβλιοθήκη μας ιδρύθηκε το 2001.Αφορμή στάθηκε ένα παιχνίδι ανάγνωσης που στήθηκε από 
εκπ/κούς της Α/θμιας Εκπ/σης του συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και είχε τον τίτλο «Ράλι Ανάγνωσης» Σ΄ 
αυτό το Ράλι ανάγνωσης καλούνταν οι μαθητές των Δημ. Σχολείων του νομού Ηρακλείου να διαβάσουν από τον 
κατάλογο των προτεινόμενων βιβλίων όσα περισσότερα μπορούσαν. Εκείνη τη χρονιά το σχολείο μας κέρδισε το 
τρίτο βραβείο και 50 βιβλία για τη βιβλιοθήκη μας. Συγχρόνως ήρθε μια δωρεά από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με 
μια βιβλιοθήκη και 100 βιβλία ακόμη.

Να λοιπόν η ευκαιρία για τη δημιουργία μόνιμης δανειστικής βιβλιοθήκης!
Ο σπόρος της ανάγνωσης είχε πέσει!

  Έγινε καταγραφή και των παλαιότερων βιβλίων και αρχειοθέτησή τους με τη μορφή καρτελών. Θεσπίσαμε ένα 
σύστημα δανεισμού των βιβλίων με καρτέλες, ώστε να γνωρίζουμε ποιος και πότε δανείζεται το βιβλίο.
  Τα τρία πρώτα χρόνια , στο διάδρομο, την ώρα του διαλείμματος τα παιδιά μας , έκαναν ουρά να προλάβουν πριν 
αρχίσει το μάθημα- το διάλειμμα το θυσίαζαν- να δανειστούν βιβλίο  για να το επιστρέψουν την επόμενη εβδομάδα 
και να πάρουν άλλο.
Τα βλέπαμε να ανταλλάσουν τις εντυπώσεις τους και να πείθουν τους συμμαθητές τους να δανειστούν το βιβλίο που 
εκείνοι επέστρεφαν
  Την τέταρτη χρονιά κάναμε την εξωτερική αίθουσα του σχολείου μας βιβλιοθήκη. Τη διακοσμήσαμε ανάλογα, 
γεμίσαμε τα ράφια με τα βιβλία μας, βάλαμε στην πόρτα τους κανονισμούς λειτουργίας και κάθε Πέμπτη, που 
ορίστηκε ως ημέρα βιβλιοθήκης, παρατηρούσαμε τα παιδιά να συνωστίζονται.
 Στο πρώτο διάλειμμα  οι Α΄, Γ΄, Δ΄τάξεις και στο δεύτερο διάλειμμα οι Β΄, Ε΄, ΣΤ΄ περίμεναν μπροστά στην κλειστή 
πόρτα και ανυπομονούσαν αν καθυστερούσαμε να πάμε από την αίθουσα διδασκαλίας.
  Σιγά σιγά αρχίσαμε να καλούμε συγγραφείς και να γιορτάζουμε την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου. 
Διοργανώνουμε διαγωνισμούς και δίνουμε βιβλία ως επιβράβευση στους μαθητές. Καλούμε τα παιδιά να 
ζωγραφίσουν για τα βιβλία που διαβάζουν, να γράφουν τις εντυπώσεις τους να αποτυπώσουν την ιστορία σε αφίσα ή 
σελιδοδείκτη.
  Κάθε χρόνο η βιβλιοθήκη μας πλουτίζει από δωρεές του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, των μαθητών , των 
βιβλιοπωλών της πόλης μας , της Βικελαίας Βιβλιοθήκης, των ίδιων των συγγραφέων.
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Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
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ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ







2008
ΦΡΑΚΙΑ ΜΑΡΙΑ



2009
ΨΑΡΑΥΤΗ ΛΙΤΣΑ



2010
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ



2011
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ













ΜΙΑ ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ !!!







ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΣ
ΚΑΤΟΥΦΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

2000-2014
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ– ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
2014 -…….
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