


Η  γημνηή ηςκ Βηβιημδνμμηώκ λεθίκεζε δεηιά δεηιά πνηκ πμιιά πνόκηα ζηα  

Γθπαηδεοηήνηα Μπμογά με ζθμπό ηεκ ακάδεηλε θαη ηεκ πνμώζεζε ηεξ θηιακαγκςζίαξ.  

Η ακηαπόθνηζε ηςκ μηθνώκ παηδηώκ θακένςζε ηε μεγάιε αγάπε πμο έηνεθακ γηα ηεκ  

ακάγκςζε ελςζπμιηθώκ ιμγμηεπκηθώκ βηβιίςκ.  

Γμπκεοζμέκμη από ηηξ όμμνθεξ ζειίδεξ ιμγμηεπκηθώκ βηβιίςκ, ε γημνηή μαξ πιαηζηώκεηαη 

με πμιιέξ δνάζεηξ, ζοκακηήζεηξ ζογγναθέςκ, ζεαηνηθά δνώμεκα θαη πμιιά  

παηπκίδηα. 

Λίγεξ ώνεξ πανάξ μέζα από βηβιία πμο αγαπήζαμε με ζθμπό πάκηα ηε δηαζθέδαζε, ημ 

παμόγειμ θαη ηε πανά! 

 

ηηξ θεηηκέξ βηβιημδνμμίεξ με ζέμα «Βηβιημδνμμίεξ...ζημ Μεηαίπμημ», ζα βνίζθμκηαη θμ-

κηά μαξ μη εθδόζεηξ Μεηαίπμημ θαη ημ βηβιημπςιείμ ηεξ πόιεξ μαξ «bookmark». Με μηα 

μεγάιε γθάμα βηβιίςκ μαξ δίκεηαη ε εοθαηνία κα ηαληδέρμομε μέζα από ηηξ όμμνθεξ, ζο-

γθηκεηηθέξ θαη πενηπεηεηώδεηξ ηζημνίεξ ηςκ εθδόζεώκ ημοξ. 





«Σν θνπηί ηνπ ζπκνύ» 

Κώζηαο Χαξαιάο,  

εθδ. Μεηαίρκην 

«Ζ κεγάιε ηωλ ηεξάηωλ ζρνιή» 

Σδέλε Κνπηζνδεκεηξνπνύινπ,  

εθδ. Μεηαίρκην 

«Γε ζέιω λα κάζω  

λα δηαβάδω» 

Άξεο Γεκνθίδεο,  

εθδ. Μεηαίρκην 

«Ο άλεξγνο πξίγθηπαο» 

Ηωάλλα Μπνπιληνύκε,  

εθδ. Μεηαίρκην 

ΠΡΟΣΓΙΝΟΜΓΝΑ ΒΙΒΛΙΑ Α’ ΣΑΞΗ 

«Σα δωγξαθηζηά κπζηηθά» 

Αληηόπε Φξαληδή,  

εθδ. Μεηαίρκην 

«Σν θνπζθνρώξη» 

Δύα Ηεξνπνύινπ,   

εθδ. Μεηαίρκην 

«Μηα ηξύπα ζην λεξό» 

άθεο εξέθαο,  

εθδ. Μεηαίρκην 

ΠΡΟΣΓΙΝΟΜΓΝΑ ΒΙΒΛΙΑ Β’ ΣΑΞΗ 

«Ο πξίγθηπαο κηζόο» 

Καηεξίλα Αλωγηαλλάθε,  

εθδ. Μεηαίρκην 

ΠΡΟΣΓΙΝΟΜΓΝΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ’ ΣΑΞΗ 

«Γξόκν παίξλω,  

δξόκν αθήλω» 

άθεο εξέθαο,  

εθδ. Μεηαίρκην 

«Πξάθηνξεο ηνπ πιαλήηε:  

Σα ηέξαηα ηωλ ωθεαλώλ» 

Διέλε Αλδξεάδε,  

εθδ. Μεηαίρκην 

«αλ ηνλ ζθύιν  

κε ηε γάηα» 

Ηωάλλα Μπνπιληνύκε,  

εθδ. Μεηαίρκην 

«Ο θαληαζηηθόο  

θόζκνο ηεο Νηόξη» 

Άκπη Χάλινλ,  

εθδ. Μεηαίρκην 



ΠΡΟΣΓΙΝΟΜΓΝΑ ΒΙΒΛΙΑ Δ’ ΣΑΞΗ 

«Σν θνπηί» 

Κωλζηαληίλνο Παηζαξόο,  

εθδ. Μεηαίρκην 

«10 κέξεο ζηελ ηξεινγηαγηά» 

Κέδα Λώξε,  

εθδ. Μεηαίρκην 

«Όηαλ ην ζύκπαλ ζπλωκνηεί» 

Λίλα ωηεξνπνύινπ,  

εθδ. Μεηαίρκην 

«Ζ εθδίθεζε ηεο ζνθνιάηαο» 

Γίξγθελ Μπαλζέξνπο 

εθδ. Μεηαίρκην 

ΠΡΟΣΓΙΝΟΜΓΝΑ ΒΙΒΛΙΑ E’ ΣΑΞΗ 

«Ζ ηειεπηαία καύξε γάηα» 

Δπγέληνο Σξηβηδάο,  

εθδ. Μεηαίρκην 

«Μαύξν πξόβαην ζην Σέμαο» 

Κώζηαο Χαξαιάο,  

εθδ. Μεηαίρκην 

ΠΡΟΣΓΙΝΟΜΓΝΑ ΒΙΒΛΙΑ Σ’ ΣΑΞΗ 

«Human Net» 

Καηεξίλα Εωληαλνύ,  

εθδ. Μεηαίρκην 

«Ρίθν θαη Όζθαξ:  

Σν κπζηήξην  

ηνπ Ρηγθαηόλη» 

Αλδξέαο ηάηλρεθεξ,  

εθδ. Μεηαίρκην 

«Σν αγόξη ζην ζεωξείν» 

Αγγειηθή Γαξιάζε,  

εθδ. Μεηαίρκην 

«Κόιηλ Φίζεξ»,  

Άζιεϊ Έληνπαξλη Μίιεξ 

& Εαθ ηεληδ 

εθδ. Μεηαίρκην 

«Γξάκκαηα ζηνλ αδειθό κνπ» 

Ηωάλλα Μπνπιληνύκε,  

εθδ. Μεηαίρκην 

«Ζ ηζηνξία κηαο κνπηδνύξαο» 

Μαξηέηηα Κόληνπ,  

εθδ. Μεηαίρκην 



ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ 

Ση πνέπεη κα γκςνίδεη μ ζομμεηέπςκ Βηβιημδνόμμξ. 

1.Δηθαίωμα ζομμεημπήξ έπμοκ όια ηα παηδηά ηωκ Α’, Β’, Γ’, Δ’, Γ’ & ΣΤ’ ηάλεωκ πμο θμη-

ημύκ ζε δεμόζηα θαη ηδηωηηθά ζπμιεία. 

2. Κάζε Βηβιημδνόμμξ πμο ζα επηιέλεη κα ζομμεηάζπεη ζηε γημνηή ηωκ Βηβιημδνμμηώκ ζα 

πνέπεη κα δηαβάζεη ημοιάπηζημκ έκα από ηα βηβιία πμο έπμοκ μνηζηεί γηα ηεκ ηάλε ημο. 

3. Οη Βηβιημδνόμμη θαιμύκηαη κα απακηήζμοκ γναπηά ζηηξ ενωηήζεηξ ηωκ επηιεγμέκωκ 

βηβιίωκ ημοξ πωνίξ ηε ζοκμδεία ημο βηβιίμο. 

4. Κάζε Βηβιημδνόμμξ ζα πνέπεη κα θένεη μαδί ημο ηεκ εμένα ημο Δηαγωκηζμμύ ημ ζηοιό ή 

ημ μμιύβη ημο.      

 

    Μέπνη πόηε πνέπεη κα δειώζς ηε ζομμεημπή μμο θαη πμο ηε ζηέικς; 

Ο θάζε εκδηαθενόμεκμξ Βηβιημδνόμμξ πνέπεη κα δειώζεη ζομμεημπή έωξ ηεκ Παναζθεοή 

28 Φεβνμοανίμο 2018. 

 

Η οπμβμιή ζομμεημπήξ γίκεηαη: 

  Σηηξ ειεθηνμκηθέξ δηεοζύκζεηξ:                                                              

       em@bougas-school.gr   ή   gpoulopoulou@bougas-school.com  

 Με θαλ ζημκ ανηζμό ημο ζπμιείμο 27210 82448 

 Με θαηάζεζε αημμηθήξ δήιςζεξ (βνίζθεηαη ζηεκ ηειεοηαία ζειίδα ημο θοιιαδίμο) 

ζηα Γθπαηδεοηήνηα Μπμογά ή ζημ βηβιημπωιείμ «bookmark» (Πεδόδνμμμξ Ακηωκμ-

πμύιμο 12) 

 

 Πμύ θαη πόηε ζα δηελαπζεί μ δηαγςκηζμόξ;                                                                                                                                                                          

Η γημνηή ζα δηελαπζεί ζηηξ εγθαηαζηάζεηξ ηωκ Γθπαηδεοηενίωκ Μπμογά ημ άββαημ 10 

Μανηίμο 2018 ζηηξ 10π.μ.  

Οη απμκμμέξ ηωκ βναβείωκ ζα πναγμαημπμηεζμύκ ημ Σάββαημ 

5 Μαΐμο 2018.  Ο πώνμξ δηελαγωγήξ ζα ακαθμηκωζεί  

ανγόηενα. 
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Βναβεία: 

Σα βναβεία ηςκ δηαθνηζέκηςκ Βηβιημδνόμςκ θάζε ηάλεξ είκαη ηα ελήξ: 

Γηα ημοξ 3 πνώημοξ κηθεηέξ ηεξ Α’ ηάλεξ: 

1μ βναβείμ: Έκα ιμγμηεπκηθό βηβιίμ επηιεγμέκωκ εθδόζεωκ θαη μηα δωνμεπηηαγή  αλίαξ 10εονώ. 

2μ βναβείμ: Έκα ιμγμηεπκηθό βηβιίμ επηιεγμέκωκ εθδόζεωκ. 

3μ βναβείμ: Έκα ιμγμηεπκηθό βηβιίμ επηιεγμέκωκ εθδόζεωκ. 

 

Γηα ημοξ 3 πνώημοξ κηθεηέξ ηεξ Β’ ηάλεξ: 

1μ βναβείμ: Έκα ιμγμηεπκηθό βηβιίμ επηιεγμέκωκ εθδόζεωκ θαη μηα δωνμεπηηαγή  αλίαξ 10εονώ.              

2μ βναβείμ: Έκα ιμγμηεπκηθό βηβιίμ επηιεγμέκωκ εθδόζεωκ. 

3μ βναβείμ: Έκα ιμγμηεπκηθό βηβιίμ επηιεγμέκωκ εθδόζεωκ. 

 

Γηα ημοξ 3 πνώημοξ κηθεηέξ ηεξ Γ’ ηάλεξ: 

1μ βναβείμ: Έκα ιμγμηεπκηθό βηβιίμ επηιεγμέκωκ εθδόζεωκ θαη μηα δωνμεπηηαγή αλίαξ 10εονώ. 

2μ βναβείμ: Έκα ιμγμηεπκηθό βηβιίμ επηιεγμέκωκ εθδόζεωκ. 

3μ βναβείμ: Έκα ιμγμηεπκηθό βηβιίμ επηιεγμέκωκ εθδόζεωκ. 

 

Γηα ημοξ 3 πνώημοξ κηθεηέξ ηεξ Δ’ ηάλεξ: 

1μ βναβείμ: Έκα ιμγμηεπκηθό βηβιίμ επηιεγμέκωκ εθδόζεωκ θαη μηα δωνμεπηηαγή αλίαξ 10εονώ. 

2μ βναβείμ: Έκα ιμγμηεπκηθό βηβιίμ επηιεγμέκωκ εθδόζεωκ. 

3μ βναβείμ: Έκα ιμγμηεπκηθό βηβιίμ επηιεγμέκωκ εθδόζεωκ. 

 

Γηα ημοξ 3 πνώημοξ κηθεηέξ ηεξ Γ’ ηάλεξ: 

1μ βναβείμ: Έκα ιμγμηεπκηθό βηβιίμ επηιεγμέκωκ εθδόζεωκ θαη μηα δωνμεπηηαγή αλίαξ 10εονώ. 

2μ βναβείμ: Έκα ιμγμηεπκηθό βηβιίμ επηιεγμέκωκ εθδόζεωκ. 

3μ βναβείμ: Έκα ιμγμηεπκηθό βηβιίμ επηιεγμέκωκ εθδόζεωκ. 

 

Γηα ημοξ 3 πνώημοξ κηθεηέξ ηεξ Σ’ ηάλεξ: 

1μ βναβείμ: Έκα ιμγμηεπκηθό βηβιίμ επηιεγμέκωκ εθδόζεωκ θαη μηα δωνμεπηηαγή αλίαξ 10εονώ. 

2μ βναβείμ: Έκα ιμγμηεπκηθό βηβιίμ επηιεγμέκωκ εθδόζεωκ. 

3μ βναβείμ: Έκα ιμγμηεπκηθό βηβιίμ επηιεγμέκωκ εθδόζεωκ. 

 

 Μηα πνμζθμνά ημο βηβιημπωιείμο: 

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ 



ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2018 

        «Βιβλιοδρομίες... ζηο Μεηαίχμιο» 

Δπηζπκώ ην ηέθλν κνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ δηαγωληζκό ηωλ Βηβιηνδξνκηώλ πνπ ζα 

δηεμαρζνύλ ζηηο 10 Μαξηίνπ 2018 ζην ρώξν ηωλ Δθπαηδεπηεξίωλ Μπνπγά ζηηο 10π.κ. 

Παρακαλώ ζσμπληρώζηε ηην αηομική δήλωζη ζσμμεηοτής έως ηην Παραζκεσή 

28 Φεβροσαρίοσ 2018. 

                                           
Η ππνβνιή ζπκκεηνρήο γίλεηαη: 

  Σηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο:                                                              

       em@bougas-school.gr   ή   gpoulopoulou@bougas-school.com  

 Με θαμ ζηνλ αξηζκό ηνπ ζρνιείνπ 27210 82448 

 Με θαηάζεζε αηνκηθήο δήιωζεο ζηα Εθπαηδεπηήξηα Μπνπγά ή ζην βηβιηνπωιείν 

«bookmark» (Πεδόδξνκνο Αληωλνπνύινπ 12) 

 

Ζκεξνκελία:……………………                                Ο θεδεκόλαο                                                                        
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