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	 Εκπαίδευση,	Πρόσβαση	 και	 Δυνατότητες	 παραμένουν	 τα	 σημεία	 αναφοράς	 κάθε	 προσπάθειάς	 μας,	 και	 με

αυτούς	τους	στόχους	χαρτογραφήσαμε	τα	καλοκαιρινά	ταξίδια	μας.		Ευχαριστούμε	θερμά	τους	συμπολίτες	για	την

συμμετοχή	τους	σε	κάθε	επιτυχή	προσπάθεια	με	την	υπόσχεση	ότι	θα	συνεχίσουμε	να	βελτιωνόμαστε.

Θεόπη	Κατσιαμάνη

Μήνυμα	από	τη	Διευθύντρια	

Ελένη Βρούσια	- Βιβλιοθηκονόμος

Δημήτριος Μακρής - Υπεύθυνος Πληροφορικής

Φρίντα	Στεργίου	- Υπεύθυνη Παιδικού	Τμήματος

Ελένη Τελέλη - Βιβλιοθηκονόμος

Λένα	Χατζηζήση - Βιβλιοθηκονόμος

Το Προσωπικό
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Εκπαίδευση,	Πρόσβαση και Δυνατότητες παραμένουν τα	 σημεία	 αναφοράς κάθε προσπάθειάς μας,	 και με

αυτούς τους στόχους χαρτογραφήσαμε τα	καλοκαιρινά	ταξίδια	μας.	 Ευχαριστούμε θερμά	τους συμπολίτες για	την

συμμετοχή τους σε κάθε επιτυχή προσπάθεια	με την υπόσχεση ότι θα	συνεχίσουμε να	βελτιωνόμαστε.

Θεόπη Κατσιαμάνη

Μήνυμα από τη Διευθύντρια Το	Προσωπικό
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Οι	Δράσεις
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Γιορτή	Έναρξης:	ΠοδηλατίΖΩ	με	Ασφάλεια

18/6

		Στο	πλαίσιο	των	καλοκαιρινών	δράσεων	της	Βιβλιοθήκης	και	με	εφαλτήριο	την	ολοένα	αυξανόμενη	χρήση	του

ποδηλάτου	στην	καθημερινότητα,	η	ιδέα	μας	δε	θα	μπορούσε	να	είναι	άλλη	από	το	να	ξεκινήσουμε	το	καλοκαιρινό

μας	 ταξίδι	 «ποδηλατώντας».	Με	 τη	 συνεργασία	 της	 Κοινωνικής	 Συνεταιριστικής	 Επιχείρησης	 «Active	Hellas»,

υλοποιήσαμε	το	εκπαιδευτικό	βιωματικό	πρόγραμμα	ΠοδηλατίΖΩ	με	Aσφάλεια	μετατρέποντας	την	ιδέα	σε	δρά-

ση.	

			Στόχος	του	προγράμματος	ήταν	τα	παιδιά	να	αποκτήσουν	τις	απαραίτητες	γνώσεις	και	δεξιότητες,	ώστε	να	ανα-

γνωρίζουν	τα	σήματα	που	αφορούν	τη	διακίνηση	των	τροχοφόρων,	να	‘’διαβάζουν’’	τους	κινδύνους	που	παραμο-

νεύουν	στο	δρόμο	και	πώς	να	τους	αποφεύγουν,	να	σχεδιάζουν	ασφαλείς	διαδρομές	με	το	ποδήλατο	τους,	να	σέ-

βονται	και	να	τηρούν	τους	κανόνες.	

		Για	την	υλοποίηση	του	προγράμματος	εργάστηκε	μια	ομάδα	από	έμπειρους	εκπαιδευτές	(γυμναστές	–	ποδηλά-

τες)	και	χρησιμοποιήθηκαν	ποδήλατα	διαφόρων	τύπων	και	κατηγοριών,	εξοπλισμός	και	κράνη,	που	πληρούσαν

όλους	τους	κανόνες	ασφαλείας.	

			Με	μεγάλη	μας	χαρά	συνειδητοποιήσαμε	πως	καταφέραμε	να	μεταφέρουμε	στα	παιδιά	τη	γνώση,	πως	το	ιδιαί-

τερο	χαρακτηριστικό	του	ποδηλάτου	είναι	η	δυνατότητα	του	να	ανταποκρίνεται	σε	αρκετά	διαφορετικές	απαιτή-

σεις,	όπως	είναι	η	μετακίνηση,	η	άθληση	και	η	ψυχαγωγία	πάντοτε	με	ασφάλεια.	
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Θεατρική	Παράσταση:	Ομήρου	Οδύσσεια

19/6

	 	 Η	 ιδέα	 της	 θεατρικής	 παράστασης	 προέκυψε	 από

την	πεποίθηση	μας,	 ότι	 το	 θέατρο	 έχει	 τη	 δύναμη	 να

συμβάλλει	στην	πνευματική	καλλιέργεια	ενός	παιδιού

και	να	το	κάνει	να	συνειδητοποιήσει	ότι	υπάρχουν	και

άλλες	μορφές	έκφρασης.

			Τα	παιδιά	του	1ου	Δημοτικού	Σχολείου	Καλαμπάκας,

στο	τέλος	της	σχολικής	τους	χρονιάς	και	υπό	την	καθο-

δήγηση	 της	 εκπαιδευτικού	 τους,	 κας	 Κικής	 Κουτσο-

γιάννη,	 έστησαν	 “επιτυχώς”	 μια	 παράσταση	 στον

αύλειο	χώρο	της	Βιβλιοθήκης.

	 	 Η	 θεατρική	 παράσταση	 ήταν	 βασισμένη	 στο	 έπος

Οδύσσεια	του	Ομήρου,	του	μεγαλύτερου	ποιητή	όλων

των	αιώνων.

	 Οι	 μικροί	 μαθητές	 παίζοντας	 ρόλους,	 έδειξαν	 στο

κοινό	 -	που	τους	παρακολουθούσε	 -	αλλά	και	έμαθαν

οι	 ίδιοι,	για	τα	κατορθώματα	του	Οδυσσέα,	του	βασι-

λιά	της	Ιθάκης.



	6	
Διαδικτυακή	Ξενάγηση	στο	Μουσείο	Αρχαίας	Τεχνολογίας	

"Κώστας	Κοτσανάς"	
28/6

			Η	εμπειρία	της	επιτυχημένης	διαδικτυακής	ξενάγησης	στο	πείραμα	CMS	του	CERN	το	2017,	μας	οδήγησε

στην	ιδέα	να	πραγματοποιήσουμε	ξενάγηση	εξ΄	αποστάσεως	σ'	ένα	μουσείο.	Λαμβάνοντας	υπόψιν	το	φετινό

μας	 θέμα,	 καταλήξαμε	 στο	 νεοσύστατο	Μουσείο	Αρχαίας	 Ελληνικής	 Τεχνολογίας	Κώστας	Κωτσανάς	 στην

Αθήνα.	Μετά	από	επικοινωνία	με	τους	υπεύθυνους	και	ξεναγούς	εκεί,	και	πολλές	δοκιμές	για	να	επιβεβαιώ-

σουμε	τη	δυνατότητα	της	σύνδεσης	μεταξύ	μας,	είμασταν	έτοιμοι.	

			Ξεναγηθήκαμε	στην	έκθεση	«Αρχαία	Ελλάδα	–	Οι	Απαρχές	των	Τεχνολογιών».	Μέσα	από	το	τρίπτυχο	επι-

στήμη	–	μύθος	–	καθημερινή	ζωή,	οι	μικροί	επισκέπτες	απόλαυσαν	από	το	χώρο	της	Βιβλιοθήκης	μια	εκπαι-

δευτική	και	μουσειακή	εμπειρία	που	βασίζεται	στη	διάδραση,	τη	συμμετοχικότητα,	την	ανακαλυπτική	προ-

σέγγιση	και	την	αγωγή	του	βλέμματος.

			Από	το	αυτόματο	υδραυλικό	ωρολόγιο	του	Κτησιβίου	μέχρι

τον	Μηχανισμό	των	Αντικυθήρων,	αντιληφθήκαμε	ότι	οι	βά-

σεις	για	πολλές	κατακτήσεις	του	σύγχρονου	πολιτισμού,	όπως

η	ατμοκίνηση	και	η	αεριοπροώθηση,	ο	υπολογιστής	και	οι	ρο-

μποτικές	κατασκευές,	είχαν	τεθεί	ήδη	από	τον	αρχαίο	ελληνι-

κό	κόσμο.	

			Τέλος,	πραγματοποιήσαμε	μια	στάση	σε	εκθέματα	που	σχε-

τίζονταν	με	τις	ανθρώπινες	ανάγκες,	όπως	η	θεραπαινίς	και	η

οινόχη	 του	Φίλωνος,	 η	 ύσπληγα	 και	 ο	 ανυψωτικός	 γερανός,

που	έριξαν	φως	σε	άγνωστες	πτυχές	του	ατομικού	και	του	δη-

μόσιου	 βίου	 και	 βοήθησαν	 να	 διευρυνθούν	 οι	 υπάρχουσες

γνώσεις	των	μικρών	επισκεπτών	για	την	αρχαιότητα.
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Ιαπωνική Βιβλιοδεσία με το Σπάγγο και την Τέλα

24/7

Το 2017 συνεργαστήκαμε με δύο	 βιβλιοδεγάτες (γάτες-βιβλιοδέτες)	 που	 κατέφθασαν από	 τη Θεσσαλονίκη και

έδειξαν στα	παιδιά	πώς να	φτιάχνουν δικά	τους βιβλία	με απλά	υλικά.	

Όλοι μαζί βρεθήκαμε

στην κεντρική πλατεία

του	Καστρακίου	και ταξι-

δέψαμε με τα	παιδιά	στην

αρχαία	 Ιαπωνία,	 όπου	 τα

βιβλία	δένονταν στο	χέρι.

Έτσι,	 το	 κάθε παιδί,

έχοντας προμηθευτεί

χαρτί,	 χαρτόνια,	 πολύ-

χρωμα	 σκοινιά	 και βελό-

νες,	 έραψε με το	 χέρι το

δικό	του	βιβλίο.

Πρόκειται για	το	Σπάγ-

γο (πήρε το	όνομά	του	α-

πό	 τους σπάγγους που

χρησιμοποιούμε στη βιβ-

λιοδεσία)	 τον φασαριό-

ζο,	 τον φωνακλά,	 και

την Τέλα (πήρε το	όνομά

της από	 το	υλικό	βιβλιο-

δεσίας "τέλα" που	σημαί-

νει ύφασμα στα	 Ισπανι-

κά),	μια	σοβαρή γάτα	α-

πό	 την Ισπανία.	Αυτή τη

φορά,	έφεραν και το	μικ-

ρό	 τους γατάκι,	 Λιλού

Καγιέν.	

Το	 γέλιο	 των παιδιών πλημμύρισε την πλατεία,

επιβεβαιώνοντας την επιτυχία	της δράσης.	

	 	Οι	Μουσειοσκευές	του	Μουσείου

Κυκλαδικής	 Τέχνης	 είναι	 βαλίτσες

σχεδιασμένες	 για	 να	 φέρνουν	 πιο

κοντά	 τον	 κόσμο	 του	Μουσείου	 στα

παιδιά.	Με	 αφετηρία	 τη	 Βιβλιοθήκη

"ταξιδέψαμε"	 στο	 χωριό	 Διάβα	 με

σκοπό	να	γνωρίσουν	τα	ακριβή	αντί-

γραφα	 ειδωλίων,	 σκευών	 και	 εργα-

λείων	που	χρησιμοποιούσαν	στον	πο-

λιτισμό	που	αναπτύχθηκε	την	3η	Χι-

λιετία	π.Χ.	

	 Αφού	 ενημερώθηκαν	 οι	 μικροί	 μας

φίλοι	για	την	καθημερινή	ζωή	και	τις

ασχολίες	 των	 Κυκλαδιτών,	 έπιασαν

στα	χέρια	τους	τα	ειδώλια	και	τα	διά-

φορα	 	 αγγεία	 που	 περιείχε	 η	 «βαλί-

τσα»	 και	 τα	 τοποθέτησαν	 ανάλογα

με	 τη	 χρησιμότητά	 τους	 μέσα	 στον

χάρτη	των	Κυκλάδων.				Έπειτα,	δια-

βάσαμε	το	βιβλίο	Ο	Νικηφόρος	Ανα-

καλύπτει	τα	Συναισθήματα:	Με	Οδη-

γό	 τα	Κυκλαδίτικα	Ειδώλια	 και	 ολο-

κληρώσαμε	 τη	 δράση	 παίζοντας	 το

εκπαιδευτικό	 παιχνίδι	 «Τόμπολα»

που	 εμπεριέχεται	 στη	 Μουσειο-

σκευή.

7/8



8Γνωρίζουμε τις Μουσειοσκευές

18/7

Ιαπωνική	Βιβλιοδεσία	με	το	Σπάγγο	και	την	Τέλα

24/7

	 	 Το	 2017	 συνεργαστήκαμε	 με	 δύο	 βιβλιοδεγάτες	 (γάτες-βιβλιοδέτες)	 που	 κατέφθασαν	 από	 τη	Θεσσαλονίκη	 και

έδειξαν	στα	παιδιά	πώς	να	φτιάχνουν	δικά	τους	βιβλία	με	απλά	υλικά.	

	 Όλοι	 μαζί	 βρεθήκαμε

στην	 κεντρική	 πλατεία

του	Καστρακίου	και	ταξι-

δέψαμε	με	τα	παιδιά	στην

αρχαία	 Ιαπωνία,	 όπου	 τα

βιβλία	δένονταν	στο	χέρι.

	 Έτσι,	 το	 κάθε	 παιδί,

έχοντας	 προμηθευτεί

χαρτί,	 χαρτόνια,	 πολύ-

χρωμα	 σκοινιά	 και	 βελό-

νες,	 έραψε	 με	 το	 χέρι	 το

δικό	του	βιβλίο.

			Πρόκειται	για	το	Σπάγ-

γο	(πήρε	το	όνομά	του	α-

πό	 τους	 σπάγγους	 που

χρησιμοποιούμε	στη	βιβ-

λιοδεσία)	 τον	 φασαριό-

ζο,	 	 τον	 φωνακλά,	 και

την	Τέλα	(πήρε	το	όνομά

της	από	 το	 υλικό	βιβλιο-

δεσίας	"τέλα"	που	σημαί-

νει	 ύφασμα	 στα	 Ισπανι-

κά),	μια	σοβαρή	γάτα	α-

πό	 την	 Ισπανία.	Αυτή	 τη

φορά,	έφεραν	και	το	μικ-

ρό	 τους	 γατάκι,	 Λιλού

Καγιέν.	

	 	 Το	 γέλιο	 των	 παιδιών	 πλημμύρισε	 την	 πλατεία,

επιβεβαιώνοντας	την	επιτυχία	της	δράσης.	

Οι Μουσειοσκευές του	Μουσείου

Κυκλαδικής Τέχνης είναι βαλίτσες

σχεδιασμένες για	 να	 φέρνουν πιο

κοντά	 τον κόσμο	 του	Μουσείου	 στα

παιδιά.	Με αφετηρία	 τη Βιβλιοθήκη

"ταξιδέψαμε" στο	 χωριό	 Διάβα	 με

σκοπό	να	γνωρίσουν τα	ακριβή αντί-

γραφα	 ειδωλίων,	 σκευών και εργα-

λείων που	χρησιμοποιούσαν στον πο-

λιτισμό	που	αναπτύχθηκε την 3η Χι-

λιετία	π.Χ.	

Αφού	 ενημερώθηκαν οι μικροί μας

φίλοι για	την καθημερινή ζωή και τις

ασχολίες των Κυκλαδιτών,	 έπιασαν

στα	χέρια	τους τα	ειδώλια	και τα	διά-

φορα	 αγγεία	 που	 περιείχε η «βαλί-

τσα» και τα	 τοποθέτησαν ανάλογα

με τη χρησιμότητά	 τους μέσα	 στον

χάρτη των Κυκλάδων.	 Έπειτα,	δια-

βάσαμε το	βιβλίο	Ο	Νικηφόρος Ανα-

καλύπτει τα Συναισθήματα: Με Οδη-

γό	 τα Κυκλαδίτικα Ειδώλια και ολο-

κληρώσαμε τη δράση παίζοντας το

εκπαιδευτικό	 παιχνίδι «Τόμπολα»

που	 εμπεριέχεται στη Μουσειο-

σκευή.

7/8
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Από	τα	Μίκρο-	μέχρι	τα	Τήλε-σκόπια
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		Στο	πλαίσιο	των	εξορμήσεων	της	Βιβλιοθήκης	προς	τα	χωριά	της	Καλαμπάκας,	κα-

τευθυνθήκαμε	στη	Βασιλική	μαζί	με	τον	εκπαιδευτικό	Φυσικής	κ.	Βασίλη	Παππά.

	 	Στόχος	αυτής	της	δράσης	ήταν	να	μυήσουμε	αλλά	και	να	δείξουμε	στα	παιδιά	αν

υπάρχει	 επαφή	ανάμεσα	σε	δύο	μαγικούς	κόσμους:	μικρόκοσμος	και	μακρόκοσμος.

Για	το	σκοπό	αυτό	στήσαμε	δύο	μικροσκόπια	σε	ένα	μικρό	εργαστήριο	παρατήρησης,

και	φυσικά	εγκαταστήσαμε	το	τηλεσκόπιο	της	Βιβλιοθήκης	στην	αυλή	του	σχολείου

του	χωριού.

	 	Αρχικά	μπήκαμε	στην	αίθουσα	και	βάλαμε	σε	λειτουργία	το	εργαστήριο	με	τα	μι-

κροσκόπια.	Μικροί	και	μεγάλοι	ενθουσιάστηκαν	από	την	επίδειξη	των	μικροσκοπίων

και	των	δυνατοτήτων	τους	και	τα	 ίδια	τα	παιδιά	έγιναν	για	λίγο	μικροί	επιστήμονες

παρατηρώντας	τα	υλικά	που	τους	δόθηκαν	προς	μελέτη.

		Στη	συνέχεια	μεταφερθήκαμε	στην	αυλή	και	δώσαμε	στα	παιδιά	τη	δυνατότητα	να

παρατηρήσουν	μέσα	από	το	τηλεσκόπιο,	το	οποίο	είχαμε	εξοπλίσει	με	τα	κατάλληλα

φίλτρα,	τον	βασιλιά	του	πλανητικού	μας	συστήματος,	τον	Ήλιο!

Εμπειρίες	μοναδικές,	παρατηρώντας	από	τον	πιο	μικρό	κόκκο	ύλης,	μέχρι	τον	μεγα-

λύτερο	γίγαντα	της	πλανητικής	μας	γειτονιάς…
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Εικονογραφία	από	τη	Μονή	Ρουσάνου

			Κατά	τη	διάρκεια	μιας	επίσκεψης	μας	στη	Μονή	Ρουσάνου	Μετεώρων	και	στo	πλαίσιo	της	ξενάγησής	μας,	βρεθή-

καμε	στο	εργαστήρι	εικονογραφίας	τους.	Γνωρίζαμε	πώς	η	εικονογραφία	είναι	η	ζωγραφική	των	εικόνων	στη	βυζα-

ντινή	και	ορθόδοξη	χριστιανική	παράδοση,	αλλά	ήταν	η	πρώτη	φορά	που	βλέπαμε	από	κοντά	την	τεχνική	που	ακο-

λουθείται	και	τα	υλικά	που	χρησιμοποιούνται	στα	μοναστήρια	για	τη	δημιουργία	των	έργων	τους.

	 	Η	έκπληξή	μας	ήταν	μεγάλη	όταν

διαπιστώσαμε	 ότι	 τα	 χρώματα	 που

χρησιμοποιούνται	 είναι	 από	 φυσικά

υλικά.	 Κι	 αμέσως	 γεννήθηκε	 η	 σκέ-

ψη,	 πόσο	 ωραίο	 θα	 ήταν	 να	 γνωρί-

σουν	τα	παιδιά	την	απλότητα	και	την

ομορφιά	αυτής	της	τόσο	σημαντικής

τέχνης.

		Οι	μοναχές	δέχτηκαν	την	πρόταση

μας	 να	 συνεργαστούμε	 με	 μεγάλη

χαρά	 και	 σύστησαν	 στα	 παιδιά	 τον

κόσμο	 της	 εικονογραφίας,	 δημιου-

ργώντας	 ένα	 βίντεο	 στο	 οποίο	 έδει-

χναν	 και	 παράλληλα	 αφηγούνταν

βήμα	προς	βήμα	τη	δημιουργία	μιας

εικόνας.

	 Στη	 συνέχεια	 τα	 ίδια	 τα	 παιδιά

αποτύπωσαν	 την	 καινούρια	 τους

γνώση	 σε	 χαρτί,	 ζωγραφίζοντας	 τη

δική	τους	εικόνα	με	χρώματα	και	χα-

μόγελα.

			Κι	ακόμη	μεγαλύτερο	ήταν	το	δικό	μας	χαμόγελο	που	καταφέραμε	να	δώσουμε	στα	παιδιά	τη	δυνατότητα	να	γνω-

ρίσουν	τη	σπουδαία	και	σημαντική	τέχνη	της	εικονογραφίας.



11

24/8

Μια	Βραδιά	Αφιερωμένη	στο	Φεγγάρι

		Λίγες	ημέρες	πριν	την	Αυ-

γουστιάτικη	 πανσέληνο	 α-

νηφορίσαμε	 στο	 εκκλησάκι

του	 Αγίου	 Δημητρίου	 κάτω

από	τους	επιβλητικούς	βρά-

χους	 των	 Μετεώρων.	 Σε

συνεργασία	με	το	Δήμο	Με-

τεώρων	 αυτή	 τη	 φορά,	 το

εγχείρημά	 μας	 εμπλουτίζε-

ται	 από	 τη	 μουσική	 που

σκορπίζεται	 στον	 ουρανό,

όπου	 έχει	 στραφεί	 και	 το

τηλεσκόπιο	 της	 Βιβλιοθή-

κης.			

			Μικροί	και	μεγάλοι	συνέρ-

ρευσαν	 εδώ,	 με	 στόχο	 να

γνωρίσουν	 το	 τηλεσκόπιο

και	να	κάνουν	τα	πρώτα	βή-

ματα	στην	παρατήρηση	των

πλανητών.	

		Μετ’	εμποδίων	οι	πρώτες	στιγμές	της	παρατήρησης,	αλλά	εκεί	που	τα	σύννεφα	παίζουν	μαζί	μας	κρύβοντας	για

λίγο	 τη	 σελήνη,	 έρχονται	 οι	 ήχοι	 από	 τις	 νότες	 να	 μας	 δώσουν	 απλόχερα	 την	 απαραίτητη	 ηρεμία.	 Τελικά,	 όσο

περνά	η	βραδιά	όλοι	με	τη	σειρά	τους	θα	απολαύσουν	την	απόκοσμη	αλλά	και	αξιοθαύμαστη	επιφάνεια	του	δορυ-

φόρου	μας.	Για	όσους	είχαν	μάλιστα	την	υπομονή	να	μείνουν	μέχρι	αργά,	ο	Άρης,	ο	Κρόνος	και	ο	Δίας	τους	αποζη-

μίωσαν…	
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Kυνήγι	Θησαυρού	με	QR	Codes

	 	Ένα	από	τα	πιο	πετυχημένα	ομαδικά	παιχνίδια	που	ξετρελαίνουν	τα	παιδιά	είναι	φυσικά	το	κυνήγι	του	κρυμ-

μένου	θησαυρού!	Θέλοντας	λοιπόν,	να	συνδυάσουμε	το	βιβλίο	με	την	τεχνολογία	και	λαμβάνοντας	υπόψη	πως	η

τεχνολογία	 έχει	 μπει	 δυναμικά	 στην	 ζωή	 των	 μαθητών	 διοργανώσαμε	 ένα	 κυνήγι	 θησαυρού	 με	 QR	 (Quick

Response)	Codes.

		Αρχικά,	ενημερώσαμε	τα	παιδιά	για	τα	βιβλία	που	έχουν	QR	Codes	και	τους	δείξαμε	την	ειδική	εφαρμογή	του

διαδικτύου	που	λειτουργεί	με	scanning	και	με	barcodes.	Φτιάξαμε	μη	έγκυρα	QR	Codes,	τα	ανακατέψαμε	με	έγκυ-

ρα	και	τα	κρύψαμε	σε	διάφορα	σημεία	της	Βιβλιοθήκης.	Τα	μικρότερα	παιδιά	χρησιμοποίησαν	τους	διαδραστι-

κούς	πίνακες	της	Βιβλιοθήκης	και	τα	μεγαλύτερά	το	κινητό	τους.	Νικητές	ήταν,	τα	παιδιά	που	έβρισκαν	τα	έγκυρα

QR	Codes	και	κατά	συνέπεια	τον	κρυμμένο	θησαυρό.
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Γιορτή	Λήξης:	Ιαπωνική	Χαρτοδιπλωτική

5/9

	 	Για	την	Τελετή	Λήξης	επιλέξαμε	μια	εκπαιδευτική	δράση,	οπού	τα	παιδιά	δια-

σκεδάζοντας	θα	μάθαιναν	μια	νέα	τέχνη.	Οριγκάμι	ή	αλλιώς	“Ιαπωνική	Χαρτοδι-

πλωτική.”	Είναι	άμεσα	συνυφασμένη	με	την	Ιαπωνική	κουλτούρα	και	δεν	αποτε-

λεί	μόνο	ένα	εικαστικό	κομμάτι	της	τέχνης	αλλά	και	τρόπο	διασκέδασης	ή	ακόμα

και	μέθοδο	θεραπείας	στην	Ιατρική.	Πρόκειται	για	το	καλλιτεχνικό	δίπλωμα	ενός

χαρτιού	το	οποίο	καταλήγει	σε	κάποια	αναπαράσταση.

			Τα	παιδιά	αφού	παρακολούθησαν	την	παρουσίαση	του	κ.	Δάλα	-	ο	οποίος	ασχο-

λείται	επι	χρόνια	με	την	τέχνη	αυτή	-	επέλεξαν	χαρτόνια	και	υπό	την	καθοδήγηση

του	έφτιαξαν	το	λογότυπο	των	φετινών	μας	δράσεων:	Tο	αερόστατο!

			Έτσι	λοιπόν,	έκλεισε	ο	κύκλος	των	καλοκαιρινών	δράσεων.	Τα	οριγκάμι	μας	τα-

ξίδεψαν	στη	γραμμή	του	χρόνου	μέχρι	την	Κίνα	του	1ου	αιώνα	και	την	 Ιαπωνία

του	 6ου.	Οι	Μουσειοσκευές	 ακόμη	 πιο	 βαθιά	 στο	 παρελθόν:	 στις	 Κυκλάδες	 της

3ης	Χιλιετίας	 π.Χ.	 Τα	 εκθέματα	 του	Μουσείου	Κοτσανάς	 μας	 έδειξαν	 άγνωστες

πτυχές	της	Αρχαίας	Ελλάδας,	ενώ	η	θεατρική	παράσταση	Οδύσσεια	μας	ταξίδεψε

στον	κόσμο	του	Ομήρου.	Ταξιδέψαμε	και	στη	γραμμή	του...τόπου	καθώς	αυτό	το

καλοκαίρι	βρεθήκαμε	στα	σχολεία,	στις	πλατείες	και	χωριά	της	Καλαμπάκας.	Θα

διατηρήσουμε	 την	 ευχάριστη	 ανάμνηση	 του	 καλοκαιρινού	 αυτού	 ταξιδιού	 καθ'

όλη	τη	διάρκεια	του	σχολικού	έτους.	Ανανεώνουμε	το	ραντεβού	μας	και	για	του

χρόνου	το	2019.
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Παράλληλες	Δράσεις	και	Εργαστήρια



15 Εργαστήρια	Εκπαίδευσης	με	LEGO:	WeDo	2.0	και	EV3

20/6	-		27/8

	 	Η	Βιβλιοθήκη	 γνωρίζοντας	 ότι	 η	 εκπαιδευτική	ρομποτική	προσφέρει	 πολύτιμες	 γνώσεις	 στους	μαθητές	 -	 που

άπτονται	των	επιστημών	της	Μηχανικής,	της	Τεχνολογίας	και	των	Μαθηματικών	-	απέκτησε	4	κουτιά	εκπαίδευσης

Ρομποτικής	(WeDο	και	EV3).

			Στα	μαθήματα	WeDo	συμμετείχαν	10	παιδιά	(7-10	ετών)	και	γνώρισαν	τις	βασικές	έννοιες	της	κίνησης,	της	έλξης

και	τις	βαρύτητας	μέσω	των	κατασκευών	τους.	Με	τη	βοήθεια	των	καθοδηγούμενων	προγραμμάτων,	έμαθαν	για

το	σεισμό,	την	πλημμύρα,	πώς	επικοινωνούν	τα	έντομα	αλλά	και	τους	κύκλους	ζωής	ενός	βατράχου.	Με	τη	βοήθεια

του	Milo	και	των	F1	οχημάτων	συνεργάστηκαν,	συναγωνίστηκαν	και	μοιράστηκαν	τις	ιδέες	και	τις	παρατηρήσεις

τους.	

			Αντίστοιχα,	στα	εργαστήρια	Mindstorms	EV3	συμμετείχαν	15	παιδιά	(10-16	ετών).	Αφού	χωρίστηκαν	σε	ομάδες,

ενεπλάκησαν	στην	κατασκευή	και	προγραμματισμό	μιας	ρομποτικής	κατασκευής	η	οποία	 έπρεπε	να	κινείται	με

ακρίβεια	και	να	μετακινεί	ένα	φορτίο.	Σταδιακά,	έκαναν	χρήση	των	αισθητήρων	αφής,	χρώματος	και	υπερήχων

προσδίδοντας	 περισσότερες	 ικανότητες	 στην	 κατασκευή	 τους.	 Τα	 προγράμματα	 που	 έγραψαν	 στο	 λογισμικό

απαρτίζονταν	από	βασικές	εντολές	κίνησης,	εντολή	επανάληψης	αλλά	και	εντολές	διακλάδωσης.	

			Το	ενδιαφέρον	των	παιδιών	έγινε	έκδηλο	από	τις	διάφορες	προκλήσεις	που	τους	δόθηκαν	οι	οποίες	στέφθηκαν	με

επιτυχία.



16Επίσκεψη	Βιβλιοθηκονόμων	από	τη	Μολδαβία

23/5

		Στο	πλαίσιο	του	προγράμματος	Novateca:	Global	Libraries	Moldova,	14	βιβλιοθηκονόμοι	επισκέφθηκαν

την	 Ελλάδα	 με	 σκοπό	 να	 γνωρίσουν	 βιβλιοθήκες	 που	 έχουν	 εντάξει	 στο	 πρόγραμμα	 τους	 εργαστήρια

ρομποτικής.

	 	Αφού	ενημερώθηκαν	πως	η	Βιβλιοθήκη	Καλαμπάκας	είναι	μια	από	αυτές	τις	βιβλιοθήκες,	μας	επισκέ-

φθηκαν	και	θέλησαν	να	μάθουν	περισσότερες	λεπτομέρειες	για	το	στόχο	και	το	όραμα	μας.			Ξεναγήθηκαν

στους	 χώρους,	 ενημερώθηκαν	 για	 τα	 εργαστήρια	Lego	Εducation	 και	 είδαν	 τον	 τεχνολογικό	 εξοπλισμό.

Στο	τέλος,	ανταλλάξαμε	απόψεις	και	δώσαμε	υπόσχεση	για	μελλοντική	συνεργασία.
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Προβολή	Ταινιών

3	-		7/9

			Σε	συνεργασία	με	το	Δήμο	Μετεώρων	αυτή	τη	χρονιά,		προσκαλέ-

σαμε	 τους	κατοίκους	 της	Καλαμπάκας	και	 των	γύρω	περιοχών	σε

μία	 κινηματογραφική	 εβδομάδα,	 όπου	 	 προβάλλαμε	 4	 ταινίες:	 2

παιδικές,	και	2	ενηλίκων.

			Πρώτη,	προβλήθηκε	η	ταινία	LEGO	Batman,	η	οποία	διασκέδασε

τα	 παιδιά	 με	 το	 έξυπνο	 χιούμορ	 της	 και	 τους	 δίδαξε	 για	 τον

ηρωισμό.

	 	 	Ακολούθησε,	η	ταινία	του	σκηνοθέτη	Παντελή	Βούλγαρη	Μικρά

Αγγλία,	που	καθήλωσε	 το	κοινό	με	 το	 ιστορικό,	πολεμικό,	οικογε-

νειακό	και	δραματικό	της	περιεχόμενο.

	 	 	Τρίτη	κατά	σειρά	ήταν	η	 	περιπέτεια	δράσης	που	βασίζεται	στο

ομότιτλο	βιβλίο	του	Dan	Brown,	Inferno.

			Τέλος,	ο	κύκλος	της		κινηματογραφικής	εβδομάδας	έκλεισε	με	την

ταινία,	Τα	Μυαλά	που	Κουβαλάς,	τη	συγκινητική	ιστορία-ύμνο	στη

φιλία	που	αγάπησαν	όλοι.
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Σχέδιο	Μόδας	για	Παιδιά

4/9

		Η	Αμερικανίδα	σχεδιάστρια	μόδας	Andie	Hanna,	επισκέφθηκε	τη	Βιβλιοθήκη	το	Σεπτέμβριο	με	σκοπό	να	μας

"δωρίσει"	καλλιτεχνικές	δημιουργίες	της.

			Η	επίσκεψη	της,	μας	ώθησε	στην	ιδέα	να	διοργανώσουμε	μια	εκδήλωση	για	παιδιά	με	σκοπό	να	μοιραστεί	μαζί

τους	τις	επαγγελματικές	της	γνώσεις	και	να	τους	«μυήσει»	στο	χώρο	της	μόδας.	Στο	τέλος,	αφού	μίλησε	για	τις

προσωπικές	 της	 εμπειρίες	 και	 για	 το	 πώς	 μπορεί	 κάποιος	 να	 γίνει	 σχεδιαστής	 μόδας,	 οι	 μικροί	 μας	 φίλοι

σχεδίασαν	τα	δικά	τους	ρούχα	με	πατρόν	που	μοίρασε	η	σχεδιάστρια.



19 Ψηφιοποίηση	του	Μουσείου	της	Κρανιάς

3/8

			Αφορμή	για	μια	δράση	της	Βιβλιοθήκης	Καλαμπάκας	στάθηκε	ένα	αξιόλογο	αρχιτεκτο-

νικά	σχολικό	κτίριο	του	19ου	αιώνα,	 το	οποίο	αναπαλαιώθηκε	ώστε	να	φιλοξενήσει	 το

Λαογραφικό	Μουσείο	της	Κρανιάς	Ασπροποτάμου.	Μοναδική	ευκαιρία	να	θαυμάσουμε

και	 να	 περιεργαστούμε	 εκθέματα	 της	 παλαιότερης	 εποχής	 όπως	φωτογραφίες,	 σκεύη,

εργαλεία	 και	 υφαντά	 που	 έφτιαχναν	 και	 χρησιμοποιούσαν	 οι	 κάτοικοι	 της	 περιοχής.

Σκοπός	της	δράσης	ήταν	να	γνωρίσουμε	και	να	πειραματιστούμε	με	τις	τεχνολογίες	και

τα	 μέσα	 ψηφιοποίησης.	 Η	 συνεργασία	 του	 Πολιτιστικού	 Συλλόγου	 Κρανιάς	 υπήρξε

πολύτιμη	σε	αυτό	το	εγχείρημα.	

			Στήθηκαν	κάμερες	και	μικρόφωνα	στο	Εργαστήριο	Προφορικής	Ιστορίας,	φωτογραφι-

κές	μηχανές	και	στούντιο	στο	Εργαστήριο	Φωτογράφισης,	σαρωτές	και	υπολογιστές	στο

Εργαστήριο	Σάρωσης	Φωτογραφικού	Υλικού.	Τέλος	στήθηκε	και	 ένα	Εργαστήριο	360,

όπου	όλοι	μπορούσαν	να	πειραματιστούν	με	τη	λήψη	πανοραμικών	φωτογραφιών	με	ει-

δική	 κάμερα	 και	 με	 τη	 δημιουργία	 και	 προβολή	 ενός	 σύντομου	 3D	Tour	 μέσα	 από	 τα

Κυάλια	Εικονικής	Πραγματικότητας	(VR).	

			Μικροί	μεγάλοι	παρακολούθησαν	τα	εργαστήρια	του	μουσείου	και	εφάρμοσαν	οι	ίδιοι

τις	 τεχνικές	ψηφιοποίησης.	Παράλληλα,	οι	μεγαλύτεροι	σε	ηλικία	κάτοικοι	 του	χωριού

μας	μίλησαν	για	τη	χρήση	των	αντικειμένων	του	Μουσείου.	Η	δράση	ολοκληρώθηκε	και

το	υλικό	που	συγκεντρώθηκε	αποθηκεύτηκε,	έτοιμο	να	αξιοποιηθεί	αλλά	και	να	εμπλου-

τιστεί.	
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Αριθμοί	των	Δράσεων
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Facebook

			Κατά	το	χρονικό	διάστημα	23	Μαΐου

-	 6	 Σεπτεμβρίου,	 η	 σελίδα	 μας	 στο

Facebook	 απέκτησε	 204	 νέα	 Μου

Αρέσει.

Aποτελέσματα	Αξιολογήσεων	Δράσεων
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	 	Κατά	το	χρονικό	διάστημα	23	Μαΐου	 	 -	6	Σεπτεμβρίου,	στην	 ιστοσελίδα	 (kalambakalibrary.org)	εισήλθαν

2,530	χρήστες,	ενώ	οι	προβολές	έφτασαν	τις	10,801.	

Iστοσελίδα
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Μέλη	και	Επισκέπτες	Βιβλιοθήκης

2264

'Μου

Αρέσει'	

Κατ	   To ο	χρονικό	διάστημα	1
Ιουνίου	 -	 31	Αυγούστου	2018,	 129

άτομα	(ενήλικες	και	παιδιά)	έγιναν 
μέλη	 της	 	 Ταυτόηο-να,	 21,803	
επισκέπτες	 (βλ.	 διά-γραμμα)	

βρέθηκαν	 στο	 φυσικό	 χώ-ρο	 της	

Βιβλιοθήκης.	 Ο	 αριθμός	 αυ-τός	

βασίζεται	 στις	 μετρήσεις	 των 
πυλών	RFID	που	 βρίσκονται	 στην 
είσοδο	 της	 Βιβλιοθήκης.	 	 	 Ενώ	 τα 
νέα	μέλη	έχουν	μειωθεί	κατά	36%

από	 τα	 προηγούμενα	 δύο	 έτη,	 οι 
επισκέπτες	 παρουσιάζουν	 αύξηση 
της	τάξεως	του	50%.		

Ιnstagram

13	

αναρτήσεις
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English	Version	Starts	Here

Aπό	Εδώ	Ξεκινά	η	Αγγλική	Έκδοση
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A	Voyage	of	Knowledge	Across	Time:	

Kalambaka	Library	Summer	Activities	

2018
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Opening	Note
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Message	from	the	Director	

		Education,	Access	and	Opportunities	remain	the	guiding	principles	of	all	our	efforts,	and	with	these	goals	we

mapped	our	summer	travels.		We	offer	heartfelt	thanks	to	our	friends	for	supporting	every	successful	effort	and

we	promise	to	continue	improving.

Theopi	Katsiamani

The Staff

Lena	Hatzizisi	- Librarian

Dimitrios Makris - IT Specialist

Frida	Stergiou - Children's Department

Eleni	Teleli	- Librarian

Eleni	Vrousia	- Librarian
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Message from the Director

Education,	Access and	Opportunities remain the guiding principles of all our efforts,	and	with	these goals we

mapped	our summer travels.	 We offer heartfelt thanks to	our friends for supporting every	successful effort and

we promise to	continue improving.

Theopi	Katsiamani

The	Staff
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The	Activities
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18/6

	 	 The	 aim	 of	 this	 program	was	 for	 children	 to	 acquire	 the	 knowledge	 and	 skills	 required	 to	 read	 traffic	 signs,

properly	assess	road	and	traffic	conditions,	plan	and	navigate	their	trips,	and	respect	traffic	laws	and	regulations.

Training	was	delivered	by	a	team	of	experienced	educators	(trainers,	gymnasts,	cyclists).	

			Active	Hellas	provided	different	types	of	specially-designed	bicycles	and	equipment,	and	safety	code	helmets.	We

were	happy	to	see	our	young	friends	appreciating	the	many	uses	of	bicycles,	 from	healthy	and	efficient	mode	of

transportation	to	recreation,	always	riding	safely	and	observing	the	traffic	code.

Opening	Ceremony:	Safe	Cycling

	 Bicycle	 riding	 is	 on	 the	 rise	 throughout	 Greece,	 so	 we	 decided	 to	 start	 our	 Summer	 Campaign	 Voyage

by...cycling.	Working	together	with	Social	Cooperative	Society	«Active	Hellas»,	we	brought	the	experiential	train-

ing	program	Safe	Cycling	to	Kalambaka.	
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19/6

Theatrical	Play:	Homer's	Odyssey

	 	 Theater	was	 a	 cornerstone	of	 cultural	 and	 civic	 in-

struction	in	classical	times	and	it	is	our	firm	belief	that

it	 helps	 children	 develop	 principles	 and	 forms	 of	 ex-

pression.		

	 The	 children	 of	 the	 1st	 Kalambaka	 Elementary

School	under	 the	guidance	of	 their	 teacher,	Mrs.	Kiki

Koutsogianni,	 organized	 and	 presented	 the	 play	 with

great	 success.	 It	was	held	 in	 the	Library	garden,	on	a

warm	sunlit	day	in	June.

			The	play	was	based	on	Homer's	epic	poem	Odyssey.

The	 students	 acted	 with	 passion,	 and	 developed	 a

deeper	appreciation	of	the	trials	and	lessons	of	Odys-

seus,	king	of	Ithaca.
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28/6

	 	Building	on	our	programs	of	 science	and	 literature	online	events	and	presentations,	 including	 last	 year’s

virtual	tour	of	the	CMS	Program	at	CERN,	and	this	year’s	theme	of	Travels	in	Time,	we	staged	a	trip	back	to

Ancient	Greece.	Thanks	to	the	enthusiastic	support	and	collaboration	of	our	colleagues	at	the	newly-founded

Kostas	Kotsanas	Museum	of	Ancient	Greek	Technology	in	Athens	we	staged	a	tour	of	the	museum.	

			On	the	day	of	the	activitity,	we	were	shown	around	the	exhibition	"Ancient	Greece	-	the	Roots	of	Technologi-

cal	Development"	which	was	divided	in	three	parts:	science	-	myth	-	daily	life.	Even	though	the	children	never

left	the	Library,	they	received	an	educational	experience	that	was	based	on	interaction,	participation,	discove-

ry	and	attention	to	detail.		

		We	toured	the	exhibit	"Ancient	Greece	-	the	Roots	of

Technological	 Development"	 which	 was	 divided	 in

three	parts:	science	-	myth	-	daily	life.	From	our	multi-

media	 room	at	 the	Library	children	participated	 in	an

interactive	educational	experience	steeped	in	the	thrill

of	discovery.	

			The	mechanical,	steam	and	gas	propulsion,	computer

and	 robotic	 structures	 ranged	 from	 Ctesibius’s	 Auto-

matic	Hydraulic	Clock	to	the	Antikythera	Mechanism.	

	 	Our	 last	 stop	were	work	 and	 leisure	 related	 invent-

ions,	 such	 as	 Philo's	 robot-handmaiden	 designed	 to

serve	 wine,	 the	 human-operated	 drill	 and	 the	 lifting

crane.	These	exhibits	shed	light	on	previously	unknown

parts	 of	 private	 and	 public	 life,	 and	 broadened	 our

young	visitors'	interest	in	antiquity.	

Virtual		Tour	of	the	Museum	of	Ancient	Greek	Technology



35 Getting	Acquainted	With	the	Museum	Kits

18/7
7/8

			The	Museum-Kits	are	designed	by	the

Museum	of	Cycladic	Art	for	the	purpose

of	bringing	children	closer	to	the		exhi-

bits.	 Our	 “journey”	 started	 from	 the

Lib-rary	 and	 ended	 at	 the	 village	 of

Diava.	 The	 goal	 was	 to	 introduce	 the

children	 to	 the	 figurines,	 utensils	 and

tools	 contained	 in	 the	kits,	which	were

developed	 and	 used	 during	 the	 3rd

Millennium	BCE.	

		After	a	brief	introduction	to	the	daily

life	of	the	inhabitants	of	the	Cycladic	Is-

les,	 the	 children	 handled	 the	 contents

of	 the	 suitcase	 and	 placed	 them	 on	 a

map	 of	 the	 islands.	 We	 then	 read	 the

educational	 tale	 Nikiforos	 Discovers

Feelings	Guided	 by	 the	 Cycladic	 Figu-

rines,	 and	 concluded	 the	 activity	 by

playing	 a	 game	 of	 bingo	 contained	 in

the	kit.	
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Japanese	Book-Binding	with	Spaggos	and	Tela

	In	2017	we	co-operated	with	two	Thessaloniki	based	book-binders,	who	acting	as	cat-characters	showed	the

children	how	to	make	a	book	from	scratch	using	readily	available	materials.	

	These	lovely	cats	–	real

life	 husband	 and	 wife	 –

were	 loudmouth	 and

trouble-maker	 Spaggos

(whose	 name	 means

string	in	Greek)	and	Tela

(whose	 name	 means

fabric	 in	 Spanish),	 a

serious	 cat	 from	 Barce-

lona.	 This	 time	 they

brought	along	their	baby

kitten	 – and real	 life

daughter	 –	 Lilu	 Cayen-

ne.	

The	 success	 of	 the	 activity	 was	 measured	 by	 the

amount	 of	 laughter	 echoing	 beneath	 the	 Meteora

rocks.	

	For	this	activity	we	visited

Kastraki	and	staged	it	at	the

central	 square,	 taking	 the

children	 on	 an	 adventure

through	 Ancient	 Japan	 –

ages	back,		when	books	were

bound	by	hand.	

Each	 child	 was	 provided

with	string,	cardboard,	colo-

red	 ropes	 and	 sewing	need-

les,	 and	 they	 assembled

their	own	book.	

24/7
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From	Micro-	to	Tele-scopes

26/7

			This	summer,	we	added	the	village	of	Vasiliki	to	our	list	of	outreach	events.	We	visi-

ted	Vasiliki	with	Physics	teacher	Mr.	Vasilis	Pappas.	Our	goal	was	to	introduce	child-

ren	to	two	magical	worlds:	the	microcosm	and	macrocosm	by	using	two	microscopes

in	a	small	laboratory	at	village	school,	and	the	telescope	in	the	schoolyard.	

		We	started	with	a	tour	of	the	microcosm	at	the	lab.	The	children	enjoyed	the	expe-

rience	 of	 being	 a	 scientist,	 studying	 the	 details	 of	 the	 specimen	 beneath	 their	 lens.

From	 the	 Lab	 we	moved	 on	 to	 the	 schoolyard	 where	 we	 gazed	 at	 the	 sun	 through

special	 telescope	 filter.	Our	 young	 scientists	had	 the	 chance	 to	 examine	 from	a	 tiny

speck	of	matter	to	the	massive	giant	of	our	planetary	neighborhood.	
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We	were	impressed	by	the	use	of	pig-

ments	made	from	natural	raw	mate-

rials,	and	the	idea	was	born	to	share

this	 form	 of	 art	 with	 our	 young	 Li-

brary	patrons.	

The	 sisters	 of	 Rousanou	 embraced

our	effort	with	 love	and	enthusiasm,

and	 they	 introduced	 the	 children	 to

this	form	of	art	by	putting	together	a

narrated	 video	 of	 the	 entire	 process

of	creating	an	icon.	

The	 children	 watched	 the	 video	 at-

tentively	 and	 then	 proceeded	 to

drawing	 their	 own	 icons	 on	 paper

with	 bright	 colors	 and	 smiles.	 Our

own	 smiles	 were	 even	 wider	 as	 we

witnessed	 the	 "passing	 of	 the	 torch"

to	 the	 next	 generation	which	 appre-

ciated	 and	 enjoyed	 of	 art	 of	 Icono-

graphy.	

23/8

			During	one	of	our	visits	at	the	Rousanou	Monastery,	we	were	shown	around	their	iconography	workshop.	Icono-

graphy,	also	known	as	Hagiography	in	Greek,	is	the	art	of	capturing	Christian	themes	in	the	Byzantine	and	Ortho-

dox	style	and	tradition.	We	were	introduced	to		the	process	and	techniques,	and	the	materials	used	by	in	the	mona-

steries	to	create	icons.	

Iconography	with	the	Rousanou	Monastery
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24/8

A	Moonlit	Night

	 	 	A	 few	of	days	before	 the

August	full	moon,	we	found

ourselves	 in	 the	yard	of	St.

Dimitrios,	built	on	 the	 foot

of	 the	 Meteora	 rocks.	 The

event	was	co-hosted	by	 the

Municipality,	they	provided

the	 live	music	 and	we	pro-

vided	the	telescope.	

	 	 	 A	 crowd	 of	 locals	 and

tourists	 huddled	 around

the	telescope,	eager	to	view

our	neighboring	planets	for

the	first	time.	Clouds	insist-

ed	 on	 sheltering	 the	 moon

from	 curious	 eyes.	 The

music	 helped	 us	 remain

patient,	and	one	by	one,	we

ended	 up	 gazing	 at	 the

eerie	 surface	 of	 our	 satel-

lite.	 Those	 who	 were	more

patient	were	rewarded	with

a	 late-night	 viewing	 of	 Ju-

piter,	Mars	and	Saturn	...	

		



	40	

31/8

QR	Code	Treasure	Hunt

			An	all-time	children's	favorite	game	is	hunting	for	treasure.	So	we	organized	a	treasure	hunt	combining	tradition

and	technology	-	books	and	Quick	Response	(QR)	Codes.	

	 	 	The	children	learned	how	to	use	books	equipped	with	QR	Codes.	Then,	the	teams	installed	a	QR-scanning	ap-

plication	on	their	devices	and	the	hunt	began!	All	around	the	Library,	inside	books,	we	hid	invalid	and	valid	QR

codes	 that	 the	 children	 would	 discover.	 The	 younger	 patrons	 used	 the	 library's	 interactive	 board,	 and	 older

children	used	 their	 cell	phones.	Those	who	discovered	 the	valid	QR	codes	 that	 led	 them	 to	 the	hidden	 treasure

were	declared	winners.	



	41	 Closing	Ceremony:	Origami

5/9

	 	 	Our	closing	ceremony	featured	an	entertaining	and	educational	activity.

It	introduced	children	to	the	art	of	origami.	Origami	is	the	skillful	folding

of	paper	that	can	yield	various	representations	of	objects.	It	has	Japanese

roots	and	multiple	applications	including	a	therapeutic	role	in	Medicine.	

	 	 	Educator	and	origami	aficionado	Dimitris	Dalas	held	a	presentation	on

the	 history	 of	 the	 art.	 Later	 on,	 under	 his	 guidance,	 the	 children	 picked

colorful	papers	and	created	3D	models	of	the	logo	of	our	Summer	Activiti-

es:	the	hot	air	balloon.	

	 	 	Thus,	our	Summer	Activities	came	to	an	end.	The	origami	took	us	on	a

journey	across	time	all	the	way	to	1st	century	China	and	6th	century	Japan.

The	Museum	Kits	took	us	even	farther	back:	to	the	Cyclades	of	the	3rd	Mil-

lennium	BCE.				During	our	virtual	tour	of	the	Museum	of	Ancient	Techno-

logy	we	came	to	discover	unknown	aspects	of	ancient	Greece,	and	the	gar-

den	theatrical	play	opened	the	door	to	Homer's	era.	This	summer,	we	tra-

versed	time	and	space.	We	found	ourselves	in	schools,	squares	and	villages

of	greater	Kalambaka.	

			We	hold	the	memory	of	these	activities	through	winter	looking	forward	to

meet	again	in	the	summer	of	2019.	
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Concurrent	Events	and	Workshops
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20/6	-		27/8

LEGO	Education	Workshops:	WeDo	2.0	και	EV3

			The	Library	recognizes	the	important	role	of	Science-Technology-Engineering-Mathematics	(STEM)	play	in	edu-

cation.	We	targeted	robotics	by	acquiring	eight	LEGO	Education	packages	(WeDo	2.0	and	Mindstorms	Ev3).	

	 	 	WeDo	 is	meant	 for	 children	aged	7-10.	Through	eight	 sessions	of	building	and	programming	 robotic	 systems,

they	learned	the	basic	rules	of	motion,	pulling	and	gravity.	With	the	help	of	guided	projects,	they	observed	earth-

quakes,	floods,	how	insects	communicate	and	how	the	life	cycle	of	a	frog	develops.	With	the	assistance	of	Milo	and

the	F1	Formula,	they	worked	together,	in	collaboration	and	competition,	sharing		ideas	and	observations.	

			The	Ev3	workshop	(for	ages	10-16),	involves	individuals	working	together	in	order	to	complete	tasks	successfully.

Their	ultimate	goal	was	the	creation	of	a	robot	that	could	navigate	space	accurately	and	be	able	to	carry	"cargo."

Progressively,	 they	 determined	 how	 to	 use	 the	 bump,	 color	 and	 ultrasound	 detectors	 -	making	 their	 structures

more	efficient.	This	was	accomplished	with	software	programming,	which	included	basic,	duplicate	and	tree	com-

mands.	They	were	interested	in	overcoming	all	the	challenges	presented	to	them	as	evidenced	by	their	successes.	



44Novateca:	Global	Libraries	Moldova

23/5

	 	As	part	of	the	Novateca:	Global	Libraries	Moldova,	program	we	hosted	14	librarians	interested	in	visiting

Greek	libraries	that	offer	robotics	workshops.	

		During	their	visit,	they	also	expressed	interest	in	our	vision	and	goals.	They	toured	the	premises	and	tech-

nology	 infrastructure,	and	audited	a	WeDo	class.	The	visit	was	 concluded	with	a	 joint	 session	on	strategic

issues	and	exploring	areas	of	mutually	beneficial	colaboration.	
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3	-		7/9

Movie	Screenings

			The	Library	together	with	the	Meteora	Municipality	staged	a	week

of	movie	screenings	in	our	garden	for	the	second	consecutive	year.

We	screened	two	movies	for	children	and	two	for	adults.	

			We	started	with	The	LEGO	Batman	Movie,	which	entertained	the

children	with	its	wit	and	taught	them	how	true	heroes	are	made.	

	 	 	 We	 followed	 that	 with	 Greek	 director	 Panteli	 Voulgari's	 Little

England	whose	historical,	familial	and	dramatic	content	transfixed

the	audience.	

	 	 	Third	came	Inferno,	a	riveting	adventure	based	on	Dan	Brown's

book.	

			The	Week	at	the	Movies	wrapped	up	with	Inside	Out,	an	inspiring

homage	to	friendship	that	captivated	the	young	viewers.	
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4/9

			American	fashion	designer	Andie	Hanna	came	to	the	Library	during	her	Kalambaka	tour	in	order	to	donate	art

supplies	and	posters	of	her	work	to	us.	We	seized	the	opportunity	and	organized	an	event	for	Mrs.	Hanna	to	intro-

duce	chidren	to	the	fashion	design	industry,	share	tips	and	professional	experience.	

			She	related	her	personal	journey	in	the	industry,	and	explained	how	one	can	take	the	right	steps	to	advance	in

this	profession.	Following	that,	children	designed	their	own	clothes	and	accessories	on	mannequins	and	figures

brought	by	Mrs.	Hanna.	

Fashion	Design	for	Children
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3/8

Digitization	of	the	Krania	Museum

			Inspired	by	the	renovations	made	to	a	19th	century	school	building	in	order	to	host

the	Cultural	Museum	of	the	Krania	Village	in	Aspropotamos,	we	decided	to	hold	an

activity	 there.	This	presented	us	with	 the	unique	opportunity	 to	 examine	historical

photos,	antique		utensils,	tools	and	hand-woven	textiles.	

	 	 The	 overall	 aim	of	 the	 activity	was	 to	 experiment	with	 digitization	 technologies.

This	could	not	have	been	accomplished	without	the	valuable	help	of	the	Cultural	As-

sociation	of	Krania.	

	 	Video	cameras	and	microphones	were	placed	in	the	Oral	History	Studio,	cameras

and	a	portable	studio	in	the	Photo	Laboratory,	scanners	and	laptops	in	the	Scanning

and	Photo	Processing	Room.	A	360	studio	was	also	available	to	all	those	who	wanted

to	 experiment	with	 taking	 panoramic	 photos	 using	 a	 special	 camera	 or	 create	 and

view	a	short	3D	video	tour	of	the	museum	using	Virtual	Reality	Goggles.	

			Attendees	observed	the	laboratory	work	of	the	Museum	and	got	to	operate	digitiza-

tion	technologies.	Vilage	enders	contributed	as	museum	tour	guides.	Digitized	mate-

rial	was	produced	and	stored	online	for	future	use	and	enhancement.	
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The	Activities	in	Numbers
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Summer	Activity	Evaluations

Facebook

		From	May	23	to	September	6,	our

Facebook	 page	 acquired	 204	 new

Likes.	



50

Website

			From	May	23	to	September	6,	our	website	(kalambakalibrary.org)	attracted	2,530	users	and	was	viewed	10,801	times.	
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Between	 June	 1	 and	 August	 31,

2018,	129	people	(adults	and	child-

ren)	 became	 registered	 members

of	 the	 Library.	 At	 the	 same	 time,

21,803	 visitors	 (see	 diagram)

found	themselves	on	the	premises.

This	 figure	 is	based	on	the	data	of

the	RFID	(Radio	Frequency	Identi-

fication)	 gateways	 located	 at	 the

Library's	 entrance.	While	 the	 new

members	have	dropped	by	36%	in

comparison	 to	 the	 previous	 two

years,	visitors	on	site	have	doubled

in	numbers.

New	Members	and	Visitors	on	Site	

2264

'Hearts'	13	

posts

Ιnstagram






