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Το Σάββατο 28-03-2014 σε μια ζεστή εκδήλωση για το παιδικό Λογοτεχνικό Βιβλίο
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία
φτιάχτηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων του Σχολείου και με τη βοήθεια του
Συλλόγου Διδασκόντων.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γονέων αναφέρει χαρακτηριστικά: «Κάποιος είπε ότι ένα
σπίτι χωρίς βιβλιοθήκη είναι σαν ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα. Σκεφτείτε λοιπόν πως ήταν
ένα σχολείο χωρίς βιβλιοθήκη. Εμείς είμαστε από τους τυχερούς που έχουμε βιβλιοθήκη στο
σχολείο μας και τώρα που οργανώθηκε κι έχει το δικό της «δωμάτιο» πιστέψτε μας, τα
παράθυρα της γνώσης έχουν ανοίξει πλέον διάπλατα.
Επειδή μια βιβλιοθήκη αποτελεί τον πιο πολύτιμο θησαυρό που σκορπά τα πλούτη του σε
όλους, μικρούς και μεγάλους, το σχολείο αποφάσισε να οργανώσει την βιβλιοθήκη και να
της δώσει την θέση που της αξίζει...
Η βιβλιοθήκη του έρχεται να προσφέρει στην αναβάθμιση του εκπαιδευτηρίου και να
βοηθήσει παράλληλα τους μαθητές προκειμένου να αντλήσουν ακόμα περισσότερες
γνώσεις από αυτές που λαμβάνουν στις σχολικές αίθουσες. Στόχος αυτής της
προσπάθειας είναι η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, η ψυχαγωγία, η καλλιέργεια της
σκέψης και της αξιολογικής κρίσης μέσα από τα μηνύματα που κρύβονται στα παραμύθια
και φυσικά η διασκέδαση και η ψυχαγωγία των παιδιών.
Για τη δημιουργία της βιβλιοθήκης συνέβαλαν αρκετοί άνθρωποι, ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΨΑΝ ΣΚΛΗΡΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ: Ο Διευθυντής μας εμπιστεύτηκε και μας έδωσε χώρο να
δημιουργήσουμε, οι δασκάλες μας οι κυρίες Ελπίδα,Χρύσα, Αλέκα και Άννα μας βοήθησαν
στην επιλογή βιβλίων, στη σωστή ταξινόμηση κλπ, η επιστάτρια μας κα Παναγιώτα βοήθησε
στην καταγραφή και βοηθάει στη λειτουργία της βιβλιοθήκης τα πρωινά, η κα Σολδάτου
αφιέρωσε ατελείωτες ώρες στην καταγραφή και οργάνωση, μια μαμά που έχει
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών, και θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της, πρόσφερε ένα
σεβαστό ποσό για την αγορά νέων βιβλίων κ.ά. τους ευχαριστούμε όλους
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