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«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ» 

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

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

δράσεις: 

• Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου,  ώρα  18:00- 20:30. 

Ημερίδα: Προαγωγή ψυχικής υγείας και πρόληψη αυτοκτονιών. 

Ο Σύλλογος Οικογενειών/Φροντιστών και Φίλων για την ψυχική υγεία Νόσος Alzheimer και Συγγενείς 

Διαταραχές (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ν. Σερρών στο πλαίσιο εορτασμού της  Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας 

οργανώνει Ημερίδα την Τετάρτη  2 Οκτωβρίου, στις 18:00-20:30. Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο 

«Γεώργιος Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης. 

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου,  ώρα  18:30- 20:00. 

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

εκπαιδευτούμε στη σωστή εκφορά του προφορικού λόγου, στην καλή διαχείριση της αναπνοής, στη σωστή 

προφορά των λέξεων και στον κατάλληλο τονισμό και «χρωματισμό» των φράσεων. Για ηλικίες Δ’, Ε΄ και ΣΤ’ 

δημοτικού. Απαιτείται προεγγραφή, η οποία είναι δωρεάν. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. (1

η
 συνάντηση). 

• Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου,  ώρα  20:00. 

Προβολή Συμφωνικής Συναυλίας Χάουζερ. Η Δ. Κ. Βιβλιοθήκη Σερρών και ο Σύλλογος Φίλων της 

Βιβλιοθήκης συνδιοργανώνουν την Προβολή της Συναυλίας του  Χάουζερ στο Μέγαρο Μουσικής Λιζίνσκι 

στο Ζάγκρεμπ. Ο Χάουζερ ερμηνεύει αγαπημένα κομμάτια κλασικής μουσικής, με τη Φιλαρμονική 

Ορχήστρα του Ζάγκρεμπ, τον Οκτώβριο του 2017. Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος 

Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης. 

• Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου,  ώρα  20:00. 

Εκδήλωση: «Οι περιπέτειες των γλωσσών». Η Δ. Κ. Βιβλιοθήκη Σερρών και ο Σύλλογος Ελληνογαλλικής 

φιλίας Σέρρες-Fosses συνδιοργανώνουν τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία θα περιλαμβάνει ομιλία του 

Σταύρου Καμαρούδη, αναπλ. Καθηγητή της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και της Διδακτικής, στην Παιδαγωγική 

Σχολή Φλώρινας του Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας. Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος 

Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης. 
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• Τετάρτη 9, Οκτωβρίου,  ώρα  10:00-12:00. 

«Ανακαλύπτοντας τα μυστήρια της βιβλιοθήκης». Με την Μαρία Βραχλιώτου, βιβλιοθηκονόμο και την 

Κλεοπάτρα Βλάχου, εκπαιδευτικό. Μια περιπετειώδης επίσκεψη στον κόσμο των βιβλιοθηκών. Για Ε’ και 

ΣΤ’ τάξεις δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της 

βιβλιοθήκης. 

• Πέμπτη 10,  Οκτωβρίου,  ώρα 10:00-12:00. 

«Ταξιδεύοντας στον κυκλαδικό πολιτισμό». Με την Κλεοπάτρα Βλάχου, εκπαιδευτικό και τη Μαρία 

Βραχλιώτου, βιβλιοθηκονόμο. Ένα ταξίδι στο παρελθόν, για να γνωρίσουμε μέσα από τα βιβλία και το 

παιχνίδι, τον μεγάλο κυκλαδικό πολιτισμό. Για Γ’ και Δ’ τάξεις δημοτικού. Σε συνεργασία με το Μουσείο 

Κυκλαδικής Τέχνης-Ίδρυμα Γουλανδρή. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 

όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Σάββατο, 12 Οκτωβρίου,  ώρα  10:30- 13:30. 

«Οι μικροί αναγνώστες στη χώρα του Αισώπου». Με την Μαγδαληνή Μοσχογιάννη, εκπαιδευτικό. Μια 

δράση που θα περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες, όπως δημιουργική ανάγνωση, αναδιήγηση μύθων, 

παιχνίδια με λέξεις και εικόνες, κατασκευές, ζωγραφική, παιχνίδι και ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Για 

ηλικίες 6-9 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Κυριακή, 13 Οκτωβρίου,  ώρα  12:00- 14:00. 

Βιωματικό σεμινάριο «Fair Play». Με τον Παναγιώτη Μωυσίδη, γλωσσολόγο-παιδαγωγό. Ένα βιωματικό 

σεμινάριο, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Empower through sports», που αφορά τις 

ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέες και νέους που συμμετέχουν στον 

αθλητισμό, αλλά και σε όλους όσοι θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με μεθόδους 

ενδυνάμωσης μέσω του αθλητισμού. Στο τέλος οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν 

με τοπικούς αθλητές. Στον 4
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου,  ώρα  18:30- 20:00. 

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

εκπαιδευτούμε στη σωστή εκφορά του προφορικού λόγου, στην καλή διαχείριση της αναπνοής, στη σωστή 

προφορά των λέξεων και στον κατάλληλο τονισμό και «χρωματισμό» των φράσεων. Για ηλικίες Δ’, Ε΄ και ΣΤ’ 

δημοτικού. Απαιτείται προεγγραφή, η οποία είναι δωρεάν. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης.  

• Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου,  ώρα  18:30- 20:00. 

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

Φιλολόγων Σερρών, το Σύλλογο Φίλων Βιβλιοθήκης και τη Λέσχη Ανάγνωσης διοργανώνει μια Δευτέρα 

κάθε μήνα τα Λογοτεχνικά Βραδινά, με παρουσιάσεις αγαπημένων λογοτεχνικών έργων και συζητήσεις. Θα 

πραγματοποιηθεί η 1η συνάντηση του 4
ου

 κύκλου, με τον Γεώργιο Ευάγγελο Κωστούρο και θέμα: «Η 

Αθεράπευτη νοσταλγία για τις χαμένες πατρίδες στο έργο των εξ ανατολής πεζογράφων της γενιάς του ‘30. 

Στον 3
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. Είσοδος ελεύθερη. 
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• Τετάρτη 16, Οκτωβρίου, ώρα  10:00-12:00. 

«Ανακαλύπτοντας τα μυστήρια της βιβλιοθήκης». Με την Μαρία Βραχλιώτου, βιβλιοθηκονόμο και την 

Κλεοπάτρα Βλάχου, εκπαιδευτικό. Μια περιπετειώδης επίσκεψη στον κόσμο των βιβλιοθηκών Για Ε’ και 

ΣΤ’ τάξεις δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της 

βιβλιοθήκης. 

• Τετάρτη 16, Οκτωβρίου, ώρα  20:00. 

Παρουσίαση του βιβλίου: «Ακόμα ένα βήμα». Ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών διοργανώνει την 

παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του κ. Καλοποδά Κωνσταντίνου. «Ακόμα ένα βήμα». Είσοδος 

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

• Πέμπτη 17,  Οκτωβρίου,  ώρα 10:00-12:00. 

«Ταξιδεύοντας στον κυκλαδικό πολιτισμό». Με την Κλεοπάτρα Βλάχου, εκπαιδευτικό και τη Μαρία 

Βραχλιώτου, βιβλιοθηκονόμο. Ένα ταξίδι στο παρελθόν για να γνωρίσουμε μέσα από τα βιβλία και το 

παιχνίδι, τον μεγάλο κυκλαδικό πολιτισμό. Για Γ’ και Δ’ τάξεις δημοτικού. Σε συνεργασία με το Μουσείο 

Κυκλαδικής Τέχνης-Ίδρυμα Γουλανδρή. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 

όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου,  ώρα  20:00. 

Παρουσίαση του βιβλίου: «Γένοιτο» του Γιώργου Ν. Βογιατζή. Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο 

«Γεώργιος Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης. 

• Σάββατο, 19 Οκτωβρίου,  ώρα  10:30- 13:30. 

«Οι μικροί αναγνώστες στη χώρα του Αισώπου». Με την Μαγδαληνή Μοσχογιάννη, εκπαιδευτικό. Μια 

δράση που θα περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες, όπως δημιουργική ανάγνωση, αναδιήγηση μύθων, 

παιχνίδια με λέξεις και εικόνες, κατασκευές, ζωγραφική, παιχνίδι και ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Για 

ηλικίες 6-9 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου,  ώρα  18:30- 20:00. 

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

εκπαιδευτούμε στη σωστή εκφορά του προφορικού λόγου, στην καλή διαχείριση της αναπνοής, στη σωστή 

προφορά των λέξεων και στον κατάλληλο τονισμό και «χρωματισμό» των φράσεων. Για ηλικίες Δ’, Ε΄ και ΣΤ’ 

δημοτικού. Απαιτείται προεγγραφή, η οποία είναι δωρεάν. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης.  

• Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου,  ώρα  20:00. 

 Εισήγηση: «Τι είναι ευτυχία;». Η Δ. Κ. Βιβλιοθήκη Σερρών και ο Σύλλογος Φίλων της Βιβλιοθήκης 

συνδιοργανώνουν την εκδήλωση που θα περιλαμβάνει ομιλία της ψυχολόγου-Ψυχοθεραπεύτριας 

Φωτεινής Τσουκνίδα-Ανθουλάκη, στο πλαίσιο της θεματικής: «Αναζητώντας την Ιθάκη: ταξίδι σε θέματα 
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σύγχρονου κοινωνικού προβληματισμού». Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» στο ισόγειο της 

βιβλιοθήκης. 

• Τετάρτη 23, Οκτωβρίου,  ώρα  10:00-12:00. 

«Ανακαλύπτοντας τα μυστήρια της βιβλιοθήκης». Με την Μαρία Βραχλιώτου, βιβλιοθηκονόμο και την 

Κλεοπάτρα Βλάχου, εκπαιδευτικό. Μια περιπετειώδης επίσκεψη στον κόσμο των βιβλιοθηκών Για Ε’ και ΣΤ’ 

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

βιβλιοθήκης. 

• Πέμπτη 24, Οκτωβρίου, ώρα  10:00-12:00. 

«Ταξιδεύοντας στον κυκλαδικό πολιτισμό». Με την Κλεοπάτρα Βλάχου, εκπαιδευτικό και τη Μαρία 

Βραχλιώτου, βιβλιοθηκονόμο. Ένα ταξίδι στο παρελθόν για να γνωρίσουμε μέσα από τα βιβλία και το 

παιχνίδι, τον μεγάλο κυκλαδικό πολιτισμό. Για Γ’ και Δ’ τάξεις δημοτικού. Σε συνεργασία με το Μουσείο 

Κυκλαδικής Τέχνης-Ίδρυμα Γουλανδρή. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 

όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Σάββατο, 26 Οκτωβρίου,  ώρα  10:30- 13:30. 

«Οι μικροί αναγνώστες στη χώρα του Αισώπου». Με την Μαγδαληνή Μοσχογιάννη, εκπαιδευτικό. Μια 

δράση που θα περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες, όπως δημιουργική ανάγνωση, αναδιήγηση μύθων, 

παιχνίδια με λέξεις και εικόνες, κατασκευές, ζωγραφική, παιχνίδι και ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Για 

ηλικίες 6-9 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Τετάρτη 30, Οκτωβρίου,  ώρα  10:00-12:00. 

«Ανακαλύπτοντας τα μυστήρια της βιβλιοθήκης». Με την Μαρία Βραχλιώτου, βιβλιοθηκονόμο και την 

Κλεοπάτρα Βλάχου, εκπαιδευτικό. Μια περιπετειώδης επίσκεψη στον κόσμο των βιβλιοθηκών Για Ε’ και ΣΤ’ 

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

βιβλιοθήκης. 

• Πέμπτη 31 Οκτωβρίου,  ώρα  10:00-12:00. 

«Ταξιδεύοντας στον κυκλαδικό πολιτισμό». Με την Κλεοπάτρα Βλάχου, εκπαιδευτικό και τη Μαρία 

Βραχλιώτου, βιβλιοθηκονόμο. Ένα ταξίδι στο παρελθόν για να γνωρίσουμε μέσα από τα βιβλία και το 

παιχνίδι, τον μεγάλο κυκλαδικό πολιτισμό. Για Γ’ και Δ’ τάξεις δημοτικού. Σε συνεργασία με το Μουσείο 

Κυκλαδικής Τέχνης-Ίδρυμα Γουλανδρή. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 

όροφο της βιβλιοθήκης. 

 


