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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Η Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου καθιερώθηκε το 1966 από την Διεθνή
Οργάνωση Βιβλίων (International Board on Books for Young People-IBBY).
Γιορτάζεται  κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, την ημέρα γέννησης του μεγάλου
Δανού  παραμυθά  Χανς  Κρίστιαν  Άντερσεν.  Ίσως  ο  πιο  σπουδαίος
συγγραφέας παραμυθιών. « Το κοριτσάκι με τα σπίρτα», « Το ασχημόπαπο»,
ο  «μολυβένιος  στρατιώτης».  Όλα  τους  μοναδικά  με  ιδιαίτερο  μήνυμα.  Οι
περισσότεροι  ήρωες  φτωχοί  και  αδικημένοι  άνθρωποι,  με  μεγαλοψυχία,
ευγένεια και πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Τα παραμύθια είναι από τα πρώτα
βιβλία που «διαβάζουν» τα παιδιά.

Είναι σημαντικό για ένα παιδί να διαβάζει βιβλία ανάλογα με την ηλικία του.
Μέσα από τα  παιδικά  βιβλία  οι  μικροί  αναγνώστες  έχουν  την  ευκαιρία  να
αναπτύξουν την φαντασία τους, ανοίγοντας έναν μαγικό κόσμο γεμάτο ήρωες
και όμορφες εικόνες. 

Διαβάζοντας  παιδικά  βιβλία,  τα  παιδιά  εμπλουτίζουν  το  λεξιλόγιό  τους,
αναπτύσσουν την ενσυναίσθηση μπαίνοντας συχνά στην θέση των ηρώων.
Όσο  πιο  συχνά  διαβάζουν  τα  παιδιά,  τόσο  πιο  πολύ  αναπτύσσουν  την
ικανότητα της συγκέντρωσης, ταξιδεύουν νοερά, σε κόσμους υπαρκτούς και
μη, διαμορφώνουν την ψυχή τους. 

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν είπε: « Αν θέλετε τα παιδιά σας να είναι έξυπνα, διαβάστε
τους  παραμύθια..  Αν  θέλετε  να  είναι  περισσότερο  έξυπνα,  διαβάστε  τους
περισσότερα παραμύθια.

Στα  πλαίσια  της   Παγκόσμιας  Ημέρας  Παιδικού  Βιβλίου,  η  Διευθύντρια
Νηπιαγωγός του  1/θ Νηπιαγωγείου   Μάρκου,  κυρία  Αργυρώ Κολιού,  μετά
από  επικοινωνία  με  τον  Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Οργανισμού  Πολιτισμού,
Αθλητισμού,  Προσχολικής  Αγωγής  Παλαμά  (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π)  κ.  Βάιο
Μπακαβέλο,  επισκέφτηκε  την  Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Παλαμά  .  Η  Δημοτική
Βιβλιοθήκη  γέμισε  με  παιδικά  χαμόγελα.  Έτσι  οι  μικροί  μαθητές  είχαν  την
ευκαιρία να περιηγηθούν στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και ειδικότερα
του Παιδικού Τμήματός της, να μάθουν για το ρόλο και την λειτουργία της
δανειστικής  βιβλιοθήκης,  την  σημαντικότητα  του  παιδικού  βιβλίου  και  της
ανάγνωσης, ξεφυλλίζοντας παιδικά βιβλία. 

Το 2022 υπεύθυνο για το υλικό εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού
Βιβλίου είναι το Τμήμα του Καναδά. « Οι ιστορίες είναι φτερά που σε βοηθούν
να πετάς ψηλά κάθε μέρα…… Ας ευγνωμονούμε τα βιβλία. Είναι φάρμακα για
έναν καλύτερο, φωτεινότερο κόσμο». Richard Van Camp (Καναδάς).

Κατά  τη  διάρκεια  της  επίσκεψης  των  μικρών  μαθητών  στην  αίθουσα  της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Παλαμά τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.




