
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

Επαμεινώνδα 30 & Α. Τριάδας 
Τ: 2109641298 
Μ: library@glyfada.gr 

 

Για δεύτερη χρονιά συνεχίζεται το πρόγραμμα σταθερών και περιοδικών δράσεων, της  
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γλυφάδας, που στεγάζεται εδώ και τρία χρόνια στο Διασχολικό 
Κέντρο του Δήμου Γλυφάδας (Επαμεινώνδα 30 & Αγ. Τριάδος).  Ακολουθεί το πρόγραμμα των 
σταθερών δράσεων, ενώ το πρόγραμμα των περιοδικών δράσεων θα ανανεώνεται μηνιαίως. 

Η βιβλιοθήκη διαθέτει αναγνωστήριο 20 θέσεων, 15.000 τόμους βιβλίων και 35 τίτλους 
περιοδικών, έχει 6.150 μέλη και λειτουργεί ως δανειστική (2 βιβλία για 15 ημέρες). 

Το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης είναι Δευτέρα και Πέμπτη 8:30 – 17:30, Τρίτη και 
Τετάρτη 9:30 – 16:00 και Παρασκευή 8:30 – 19:30. Παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, για πλοήγηση των αναγνωστών και εξυπηρέτηση των αναγκών τους, στον ειδικά 
διαμορφωμένος χώρος των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Σημειώνεται πως: 

 Η συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα είναι ελεύθερη και ο αριθμός συμμετεχόντων 

περιορισμένος. Για τον λόγο αυτό, απαραίτητη είναι η δήλωση συμμετοχής, ενώ θα τηρείται 

σειρά προτεραιότητας και θα διατίθεται έντυπο συμμετοχής. O μέγιστος αριθμός 

συμμετεχόντων στις δραστηριότητες είναι (20) ενώ ο ελάχιστος (4). 

 Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνείτε με την Δημοτική Βιβλιοθήκη Γλυφάδας στο 

τηλέφωνο: 2109641298 και το email: library@glyfada.gr. 

 Τις ημέρες που θα πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες ο χώρος δεν θα λειτουργεί ως 

αναγνωστήριο ή για δανεισμό την ώρα των δραστηριοτήτων, ώστε να μην διαταράσσεται η 

διαδικασία. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

 

 

ΣΟΥ ΧΑΡΙΖΩ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ 

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 έως 17:00. 

Στην Ισλανδία, την παραμονή των Χριστουγέννων τα μέλη μιας οικογένειας ή παρέας κάνουν 

δώρο ένα βιβλίο και περνούν τη νύχτα διαβάζοντας.  

Στη Γερμανία, τα βιβλία αποτελούν την πρώτη επιλογή χριστουγεννιάτικου δώρου για όλη την 

οικογένεια. 

Στην Ελλάδα, το βιβλίο αποτελεί ένα από τα πιο επιθυμητά δώρα, καταλαμβάνοντας την τρίτη 

θέση, σύμφωνα με έρευνα της Deloitte. 

Γι’ αυτό λοιπόν κι εμείς, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Γλυφάδας ενόψει των εορτών των 
Χριστουγέννων,  τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 έως 17:00, θα χαρίσουμε στα μέλη 
μας το σημαντικότερο δώρο, το βιβλίο!  
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ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής 

Η Λέσχη Φιλαναγνωσίας Ενηλίκων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γλυφάδας, συνεχίζει τις 
συναντήσεις της  στον χώρο του αναγνωστηρίου,  με συντονίστρια την φιλόλογο και Επ. Δ/ντρια 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, κα. Μαναίου Ελένη.  

Στην φετινή της δράση, προστίθεται νέα, εναλλακτική απογευματινή ώρα και ημέρα, για τους 
φιλαναγνώστες που δεν έχουν ευχέρεια να παρακολουθήσουν το πρωινό πρόγραμμα. 

Το πρόγραμμά της διαμορφώνεται ως έξης: 

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 16:00 έως 17:30. 
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019  και ώρα 16:00 έως 17:30. 
 

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 16:00 έως 17:30. 
Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 16:00 έως 17:30. 

 

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής 

Η Βιωματική Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γλυφάδας, συνεχίζει την 

δράση της, ξεκινώντας τις συναντήσεις της τη Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 16:00 έως 

17:30. Η Λέσχη απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού  και την συντονίζει η συγγραφέας παιδικών 

βιβλίων κα. Ζωή Φράγκου Καρούτζου.  

Το πρόγραμμά της διαμορφώνεται ως έξης: 

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 16:00 έως 17:30. 
 

Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 16:00 έως 17:30. 

 
 
 

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ 

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής 

Στον χώρο του αναγνωστηρίου συνεχίζονται και οι συναντήσεις της Σχολή Γονέων της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης Γλυφάδας, όπου εστιάζει στα τέσσερα σημεία της ψυχικής υγείας των παιδιών μας 

μέχρι και τα 18 έτη τους. Η ομάδα γονέων αποτελείται από μέγιστο αριθμό 30 μελών και τη 

συντονίζει η εξειδικευμένη παιδοψυχολόγος και λογοπαθολόγος κα. Χριστίνα Μπογιατζή. Κάθε 

συνάντηση διαρκεί 90 λεπτά και έχει συγκεκριμένη θεματολογία, η οποία διαμορφώνεται από 

την συντονίστρια ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των γονέων.  

Το πρόγραμμά της διαμορφώνεται ως έξης: 

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 16:00 έως 17:30. 

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 16:00 έως 17:30. 

 

 

 



 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ 

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής 

Εργαστήρι Γραφής Αρχαρίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γλυφάδας, υπό την καθοδήγηση της 

δημοσιογράφου κα. Γεωργία Βαμβακερού, συνεχίζει της συναντήσεις του στον χώρο του 

αναγνωστηρίου. Το Εργαστήρι επικεντρώνεται στις βασικές αρχές της συγγραφής, στη 

δημιουργία και την αφήγηση ιστοριών. Το Εργαστήρι εστιάζει στην μικρή φόρμα. Το Ελεύθερο 

Αφήγημα, το Κριτικό Κείμενο, το Άρθρο, το Δοκίμιο και το Χρονογράφημα, ενώ το προσωπικό 

βίωμα θα αξιοποιηθεί σε είδη όπως η Εξομολόγηση, η σελίδα Ημερολογίου ή η Επιστολογραφία.  

Το πρόγραμμά της διαμορφώνεται ως έξης: 

Παρασκευή  20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 έως 19:30. 

Παρασκευή  31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:00 έως 19:30. 

 

 


