ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
Συμμετέχω στο καλοκαιρινό παιχνίδι της ανάγνωσης και

δημιουργικότητας.
Η Κουνδούρειος Δημοτική
Βιβλιοθήκη της πόλης μας σας προσκαλεί να
συμμετέχετε στις δράσεις που σχεδιάζουν και διοργανώνουν από κοινού με το Δίκτυο
Ελληνικών Βιβλιοθηκών Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες της χώρας, με επικεφαλής
την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος. Η Πανελλαδική καλοκαιρινή εκστρατεία για την
προώθηση της ανάγνωσης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας με θέμα:
«Περιπέτειες από σημείο σε σημείο»
Θα λάβει χώρα φέτος το καλοκαίρι από 15 Ιουνίου έως 8 Σεπτεμβρίου 2017 στις κατά
τόπους Βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών.
 Είστε δάσκαλος, καθηγητής, νηπιαγωγός ?
 Έχετε κάποιες ιδιαίτερες δεξιότητες? (χειροτεχνία, ζωγραφική, θέατρο, κλπ)
 Χαίρεστε να δουλεύετε με παιδιά?
 Θέλετε να στηρίξετε το κοινωνικό έργο της Βιβλιοθήκης και να αξιοποιήσετε
δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο σας?
Εάν ισχύει τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω περάστε από το χώρο της Βιβλιοθήκης
ή επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες.
ΚΟΥΝΔΟΥΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ρ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 18
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2841026899
Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00-15.00
κ. Δραγασάκη Ειρήνη & κ. Καναβάκη Εργίνα

FUTURE LIBRARY
Η Αστική Μη –κερδοσκοπική Εταιρεία FUTURE LIBRARY . Προώθηση Καινοτομίας,
Δημιουργικότητας και Κοινωνικών Δικτύων (www.futurelibrary.gr) ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο
του 2011 με την υποστήριξη του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και οραματίζεται να φέρει τις
Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες της χώρας στη καρδιά των τοπικών κοινοτήτων ως μια
νέα πηγή πολιτισμικού ενδιαφέροντος.
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι διεθνής κοινωφελής οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές
στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού της παιδείας της υγείας και της κοινωνικής
πρόνοιας. Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος έχουν οικουμενικό χαρακτήρα με έμφαση στην
Ελλάδα και την υποστήριξη δράσεων ελληνικού ενδιαφέροντος. Το Ίδρυμα ενισχύει με
δωρεές οργανισμούς που επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση και
συγχρόνως διαθέτουν τη δυναμική να επιφέρουν αισθητές και διαχρονικές τομές στον χώρο
τους. Το ίδρυμα στηρίζει ενεργά προγράμματα που συμβάλλουν στην σύμπραξη φορέων
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού.

