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                                                           «ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ» 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για το 2019 διοργανώνει 

δράσεις που απευθύνονται σε ενήλικες και παιδιά. Για το μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ έχουν προγραμματιστεί οι εξής 

δράσεις: 

o Δευτέρα, 1 Απριλίου,  ώρα 10:00-12:00. 

«Γινόμαστε μικροί Βιβλιοθηκονόμοι». Με την εκπαιδευτικό Ρέκλου Θεοφανία. Μέσα από ανάγνωση, 

παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση, θα γνωρίσουμε τον κόσμο των βιβλιοθηκών μέσα από τα μάτια των 

βιβλιοθηκονόμων. Για τάξεις Β’ και Γ’ δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με 

προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Δευτέρα, 1 Απριλίου,  ώρα  18:30- 20:00. 

«Εργαστήρι Ορθοφωνίας για παιδιά δημοτικού». Με τη φιλόλογο Αγγελοπούλου Βαΐα.  Θα 

εκπαιδευτούμε στη σωστή εκφορά του προφορικού λόγου, στη σωστή προφορά των λέξεων και στον 

κατάλληλο τονισμό και «χρωματισμό» των φράσεων. Για ηλικίες Δ’, Ε΄ και ΣΤ’ δημοτικού. Με προεγγραφή. 

Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Δευτέρα, 1 Απριλίου,  ώρα  9:00-14:15. 

Ημερίδα με θέμα: «Ψυχική υγεία και νέοι». Ο ΣΟΦΨΥ Ν. Σερρών σε συνεργασία με το ΤΕΙ κ. Μακεδονίας 

και του ΤΕΦΑΑ Σερρών, διοργανώνουν μια ανοιχτή ημερίδα κοινωνικού διαλόγου με τους νέους, όπου θα 

συζητηθούν θέματα όπως: ψυχική υγεία, γηρατειά, κοινωνική δικαιοσύνη και συμμετοχή των νέων στα 

κοινά. Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης. 

o Δευτέρα, 1 Απριλίου,  ώρα  20:00. 

Κινηματογραφική Λέσχη: «Το ανθρώπινο στίγμα». Μια ταινία εμπνευσμένη από την ομώνυμη νουβέλα 

του Philip Roth. Πρωταγωνιστούν οι Άντονι Χόπκινς και Νικόλ Κίντμαν. Η Βιβλιοθήκη σε συνδιοργάνωση με 

τον Σύλλογο Φίλων της Δ.Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών. Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος 

Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης. 

o Τρίτη, 2 Απριλίου, ώρα 9:00- 13:00. 

«Με λένε βιβλίο και θέλω να γνωριστούμε» με τις βιβλιοθηκονόμους Μαρία Βραχλιώτου και Κωνσταντίνα 

Τρέντου. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, το Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας 

Γενιάς του Δήμου Σερρών και η Δημόσια Βιβλιοθήκη Σερρών, συνδιοργανώνουν μαθητική εκδήλωση 

φιλαναγνωσίας με αφορμή την παγκόσμια ημέρα βιβλίου. Οι δραστηριότητα θα λάβει χώρα στην πλατεία 

Ελευθερίας, μπροστά από το λεωφορείο της κινητής Βιβλιοθήκης. Με προγραμματισμένες επισκέψεις 

σχολείων. 

 

o Τρίτη, 2 Απριλίου, ώρα 9:30- 11:30. 

«Αφήγηση παραμυθιού» με τη συγγραφέα Σωτηρία Κυρμανίδου. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Σερρών, το Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Σερρών και η Δημόσια 

Βιβλιοθήκη Σερρών, συνδιοργανώνουν μαθητική εκδήλωση φιλαναγνωσίας με αφορμή την παγκόσμια 

ημέρα βιβλίου. Οι δραστηριότητα θα λάβει χώρα στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. Με προγραμματισμένες 

επισκέψεις σχολείων. 
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o Τετάρτη, 3 Απριλίου,  ώρα 10:00-12:00. 

«Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι». Με την εκπαιδευτικό Στέλλα Κηπουρού. Μέσα από την ανάγνωση, το 

παιχνίδι και τη δημιουργικότητα, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη και θα ευαισθητοποιηθούν πάνω 

σε ζητήματα σεβασμού του συνανθρώπου και αποδοχής της διαφορετικότητας. Για τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’ 

δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Πέμπτη, 4 Απριλίου,  ώρα  10:00- 12:00. 

«Το παιχνίδι της αλήθειας, μια διαδραστική αναζήτηση στον ψηφιακό κόσμο».  

Με το Γλωσσολόγο-Παιδαγωγό Παναγιώτη Μωυσίδη θα μάθουμε πώς να αποφεύγουμε τους κινδύνους του 

διαδικτύου και πώς να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την πληροφορία στον ψηφιακό αλλά και στον φυσικό 

κόσμο, δηλαδή τις Βιβλιοθήκες. Για τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου. Προγραμματισμένες επισκέψεις 

σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Παρασκευή, 5 Απριλίου,  ώρα  10:00- 12:00. 

«Το παιχνίδι της αλήθειας, μια διαδραστική αναζήτηση στον ψηφιακό κόσμο». Με το Γλωσσολόγο-

Παιδαγωγό Παναγιώτη Μωυσίδη θα μάθουμε πώς να αποφεύγουμε τους κινδύνους του διαδικτύου και 

πώς να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την πληροφορία στον ψηφιακό αλλά και στον φυσικό κόσμο, δηλαδή 

τις Βιβλιοθήκες. Για τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με 

προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

 

o Σάββατο, 6 Απριλίου, ώρα 11:00-12:30. 

«Conte-moi  ή πες μου ένα παραμύθι». Ένα εργαστήριο εξοικείωσης με τη γαλλική γλώσσα μέσα από την 

αφήγηση γαλλόφωνων παραμυθιών την πραγματοποίηση παιγνιωδών δραστηριοτήτων (puzzle, θεατρικό 

παιχνίδι, ζωγραφική) τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τη γαλλική γλώσσα και κουλτούρα. Σε συνεργασία 

με τον Σύλλογο Ελληνογαλλικής Φιλίας Σέρρες-Fosses  και το Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Και 

Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστήμιου A.P.L.F. - D.U., μέλος της F.I.P.F. Για ηλικίες 6-12 ετών. Με 

προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

 

o Σάββατο, 6 Απριλίου, ώρα 12:30-13:30. 

«Στο λόφο του παραμυθιού και των ιστοριών». Με την εκπαιδευτικό Βιργινία Ρόντση. Συναντιόμαστε στο 

λόφο του παραμυθιού και ταξιδεύουμε μαζί στην πανέμορφη και μακρινή Παραμυθοχώρα. Είσοδος 

Ελεύθερη. Για ηλικίες 4 - 7 ετών. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Δευτέρα, 8 Απριλίου,  ώρα 10:00-12:00. 

«Γινόμαστε μικροί Βιβλιοθηκονόμοι». Με την εκπαιδευτικό Ρέκλου Θεοφανία. Μέσα από ανάγνωση, 

παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση, θα γνωρίσουμε τον κόσμο των βιβλιοθηκών μέσα από τα μάτια των 

βιβλιοθηκονόμων. Για τάξεις Β’ και Γ’ δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με 

προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Δευτέρα, 8 Απριλίου,  ώρα  18:30- 20:00. 

«Εργαστήρι Ορθοφωνίας για παιδιά δημοτικού». Με τη φιλόλογο Αγγελοπούλου Βαΐα. Θα εκπαιδευτούμε 

στη σωστή εκφορά του προφορικού λόγου, στη σωστή προφορά των λέξεων και στον κατάλληλο τονισμό 

και «χρωματισμό» των φράσεων. Για ηλικίες Δ’, Ε΄ και ΣΤ’ δημοτικού. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της 

βιβλιοθήκης. 

o Δευτέρα, 8 Απριλίου, ώρα 19:00-20:00. 

«Λογοτεχνικά Βραδινά». Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο 

Φιλολόγων Σερρών, το Σύλλογο Φίλων Βιβλιοθήκης, τη Λέσχη Ανάγνωσης και τη Μακεδονική Ένωση 

Καθηγητών Αγγλικής (ΜΕΚΑΔΕΣ) διοργανώνει μια Δευτέρα κάθε μήνα τα Λογοτεχνικά Βραδινά, με 

παρουσιάσεις αγαπημένων λογοτεχνικών έργων και συζητήσεις. Θα πραγματοποιηθεί η 4η συνάντηση με 

θέμα «Η κα Ντάλλαγουεϊ της Βιρτζίνια Γουλφ και η μετάβαση από το 

βικτωριανό στο μοντέρνο μυθιστόρημα». Παρουσιάζει η καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας  Μαριάνθη 

Τσεπελή. Στον 3ο όροφο της βιβλιοθήκης. Είσοδος ελεύθερη. 
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o Τρίτη, 9 Απριλίου,  ώρα 10:00-12:15. 

«Μαθαίνω και προστατεύω τα ζώα της περιοχής μου». Με τους εκπαιδευτικούς Ελευθερία Τσολάκη και   

Πασχάλη Γκίρμπα, σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ποροΐων. Μέσα από 

ανάγνωση παραμυθιού και δημιουργικές δραστηριότητες στοχεύουμε στη γνωριμία και ευαισθητοποίηση 

των μικρών μας φίλων για τη ζωή στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Για νηπιαγωγεία και Α’ τάξεις 

δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Τετάρτη, 10 Απριλίου,  ώρα 10:00-12:00. 

«Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι». Με την εκπαιδευτικό Στέλλα Κηπουρού. Μέσα από την ανάγνωση, το 

παιχνίδι και τη δημιουργικότητα, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη και θα ευαισθητοποιηθούν πάνω 

σε ζητήματα σεβασμού του συνανθρώπου και αποδοχής της διαφορετικότητας. Για τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’ 

δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Πέμπτη, 11 Απριλίου,  ώρα 10:00-12:00. 

«Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι». Με την εκπαιδευτικό Στέλλα Κηπουρού. Μέσα από την ανάγνωση, το 

παιχνίδι και τη δημιουργικότητα, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη και θα ευαισθητοποιηθούν πάνω 

σε ζητήματα σεβασμού του συνανθρώπου και αποδοχής της διαφορετικότητας. Για τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’ 

δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Παρασκευή, 12 Απριλίου,  ώρα  10:00- 12:00. 

«Το παιχνίδι της αλήθειας, μια διαδραστική αναζήτηση στον ψηφιακό κόσμο». Με το Γλωσσολόγο-

Παιδαγωγό Παναγιώτη Μωυσίδη θα μάθουμε πώς να αποφεύγουμε τους κινδύνους του διαδικτύου και 

πώς να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την πληροφορία στον ψηφιακό αλλά και στον φυσικό κόσμο, δηλαδή 

τις Βιβλιοθήκες. Για τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με 

προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

 

o Σάββατο, 13 Απριλίου, ώρα 11:00-12:30. 

«H Γερμανία σε απόσταση αναπνοής"! "Deutschland hautnah». Με την καθηγήτρια γερμανικών 

Μπουτσιούκα Μαρία. Θα γνωρίσουμε σημαντικές πόλεις της Γερμανίας μέσω βίντεο, διαδραστικών 

παιχνιδιών μουσικής και χειροτεχνιών. Αυτή τη φορά, την πόλη του Μονάχου. Με προεγγραφή. Για ηλικίες 

8-12 ετών. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Σάββατο, 13 Απριλίου, ώρα 12:30-13:30. 

«Στο λόφο του παραμυθιού και των ιστοριών». Με την εκπαιδευτικό Βιργινία Ρόντση. Συναντιόμαστε στο 

λόφο του παραμυθιού και ταξιδεύουμε μαζί στην πανέμορφη και μακρινή Παραμυθοχώρα. Είσοδος 

Ελεύθερη. Για ηλικίες 4 - 7 ετών. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Σάββατο, 13 Απριλίου, ώρα 11:15-13:30. 

Σεμινάριο με θέμα: «Παιχνίδια έμφυλων ρόλων στη τάξη με αφορμή το Χειμωνιάτικο Παραμύθι του 

Shakespeare». Η Μακεδονική Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  

Εκπαίδευσης Σερρών/Δράμας, διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Αγγλικής 

Γλώσσας, στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων της Ένωσης. Επιμορφώτρια  θα είναι η κ. Κατερίνα 

Κίτση (Καθηγήτρια - Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας – Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ).  Στον 

3ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Δευτέρα, 15 Απριλίου,  ώρα 10:00-12:00. 

«Γινόμαστε μικροί Βιβλιοθηκονόμοι». Με την εκπαιδευτικό Ρέκλου Θεοφανία. Μέσα από ανάγνωση, 

παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση, θα γνωρίσουμε τον κόσμο των βιβλιοθηκών μέσα από τα μάτια των 

βιβλιοθηκονόμων. Για τάξεις Β’ και Γ’ δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με 

προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Δευτέρα, 15 Απριλίου, ώρα 18:30-20:00. 

«Λέσχη ανάγνωσης δασκάλων». Με συντονίστριες τις εκπαιδευτικούς Ευδοκία Χρηστομάτη και Ζήνα 

Μπουγιάλα. Θα πραγματοποιηθεί η 3η συνάντηση της λέσχης ανάγνωσης παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου 

που απευθύνεται σε δασκάλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Είσοδος ελεύθερη. Στον 1ο όροφο της 
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βιβλιοθήκης.  

o Δευτέρα, 15 Απριλίου,  ώρα  17:00. 

«Ομιλία σχετικά με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό». Ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδος 

διοργανώνει μια ομιλία από επαγγελματίες υγείας σχετικά με την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη λοχεία και 

τον θηλασμό.  Στον 4ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Δευτέρα, 15 Απριλίου,  ώρα  20:00. 

Ομιλία με θέμα: «Τι σχολείο θέλουμε;». Με εισηγητή τον Ιωάννη Πούλιο, εκπαιδευτικό και υπεύθυνο 

σχολικών δραστηριοτήτων Π.Ε. Σερρών. Στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων: "Αναζητώντας την Ιθάκη: 

Ταξίδι σε θέματα σύγχρονου κοινωνικού προβληματισμού". Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων της Δ.Κ. 

Βιβλιοθήκης Σερρών. Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» στο ισόγειο της 

βιβλιοθήκης. 

o Δευτέρα, 15 Απριλίου,  ώρα  18:30- 20:00. 

«Εργαστήρι Ορθοφωνίας για παιδιά δημοτικού». Με τη φιλόλογο Αγγελοπούλου Βαΐα.  Θα 

εκπαιδευτούμε στη σωστή εκφορά του προφορικού λόγου, στη σωστή προφορά των λέξεων και στον 

κατάλληλο τονισμό και «χρωματισμό» των φράσεων. Για ηλικίες Δ’, Ε΄ και ΣΤ’ δημοτικού. Με προεγγραφή. 

Στον 3ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Τρίτη, 16 Απριλίου,  ώρα 10:00-12:15. 

«Μαθαίνω και προστατεύω τα ζώα της περιοχής μου». Με τους εκπαιδευτικούς Ελευθερία Τσολάκη και   

Πασχάλη Γκίρμπα, σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ποροΐων. Μέσα από 

ανάγνωση παραμυθιού και δημιουργικές δραστηριότητες στοχεύουμε στη γνωριμία και ευαισθητοποίηση 

των μικρών μας φίλων για τη ζωή στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Για νηπιαγωγεία και Α’ τάξεις 

δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Τετάρτη, 17 Απριλίου,  ώρα 10:00-12:00. 

«Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι». Με την εκπαιδευτικό Στέλλα Κηπουρού. Μέσα από την ανάγνωση, το 

παιχνίδι και τη δημιουργικότητα, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη και θα ευαισθητοποιηθούν πάνω 

σε ζητήματα σεβασμού του συνανθρώπου και αποδοχής της διαφορετικότητας. Για τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’ 

δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Τετάρτη, 17 Απριλίου,  ώρα 19:30. 

«Εκδήλωση- Αφιέρωμα στο γαλλόφωνο στοχαστή Κώστα Αξελό». Με αφορμή τον εορτασμό της 

Γαλλοφωνίας,  ο Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας Σέρρες-Fosses διοργανώνει εκδήλωση- αφιέρωμα στον 

γαλλόφωνο στοχαστή Κώστα Αξελό. Θα προβληθεί σχετικό βίντεο από την εκπομπή «Παρασκήνιο», ενώ θα 

ακολουθήσουν και ομιλίες του συγγραφέα, θεατρικού συγγραφέα και μεταφραστή,  κ. Δημητριάδη 

Δημήτρη και της κ. Κατερίνας Δρικαλάκη, συντρόφου του Αξελού. Την εκδήλωση θα τιμήσει με την 

παρουσία του και ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας στη Β. Ελλάδα. Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο 

«Γεώργιος Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης. 

o Πέμπτη, 18 Απριλίου,  ώρα 10:00-12:00. 

«Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι». Με την εκπαιδευτικό Στέλλα Κηπουρού. Μέσα από την ανάγνωση, το 

παιχνίδι και τη δημιουργικότητα, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη και θα ευαισθητοποιηθούν πάνω 

σε ζητήματα σεβασμού του συνανθρώπου και αποδοχής της διαφορετικότητας. Για τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’ 

δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης 

o Πέμπτη, 18 Απριλίου,  ώρα 20:00. 

Παρουσίαση του βιβλίου «Συναξάρια της μικρής πατρίδας» από  την «Τριλογία του Μακεδονικού 

Αγώνα» του Θ. Παπαθεοδώρου. Η Δ.Κ.Β. Σερρών, το Λύκειο Ελληνίδων Σερρών, το βιβλιοπωλείο Μαρνέρη 

και οι εκδόσεις Ψυχογιός διοργανώνουν παρουσίαση του τρίτου βιβλίου της Τριλογίας του Μακεδονικού 

αγώνα, «Συναξάρια της μικρής πατρίδας». Για το βιβλίο θα μιλήσει η φιλόλογος Σύλια Ζέττα, αλλά και ο 

ίδιος ο συγγραφέας. Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» στο ισόγειο της 

βιβλιοθήκης. 

 



Για προεγγραφές και πληροφορίες στο τηλέφωνο 23210.98550. Σελίδα βιβλιοθήκης www.serrelib.gr 

o Σάββατο, 20 Απριλίου,  ώρα 11:00-12:30. 

«Κεριά, χρώματα και ανοιξιάτικα αρώματα». Η Δ.Κ.Β. Σερρών και ο Σύλλογος Καθηγητών Γερμανικής 

γλώσσας Ν. Σερρών προσκαλούν τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν το πνεύμα του Πάσχα μέσα από 

παιχνίδι, ζωγραφική και πολλές εικαστικές δημιουργίες! Για ηλικίες 8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1ο 

όροφο της βιβλιοθήκης. 

 

o Δευτέρα, 22 Απριλίου,  ώρα 11:00-12:30. 

«Φωλίτσες με πασχαλινά πουλάκια». Με τη βιβλιοθηκονόμο Μαρία Βραχλιώτου. Κατασκευάζουμε 

διακοσμητικές πασχαλινές φωλιές από καρύδια. Για ηλικίες 6-9 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της 

βιβλιοθήκης. *Θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας τσόφλια από 2-3 καρύδια σπασμένα στη μέση. 

 

o Τρίτη, 23 Απριλίου,  ώρα 11:00-12:30. 

«Κουνέλια εν δράσει». Με τη βιβλιοθηκονόμο Μαρία Βραχλιώτου. Κατασκευάζουμε διακοσμητικά 

πασχαλινά κουνελάκια από κάλτσες που δε χρειαζόμαστε. Για ηλικίες 6-9 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1ο 

όροφο της βιβλιοθήκης. *Θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας 2-3 παιδικές κάλτσες που δε χρειάζεστε. 


