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Η	  περιγραφή	  πραγματοποιήθηκε	  από	  τον	  εταίρο	  στο	  LiRe:	  The	  Institute	  for	  
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Χρόνος	  &	  Τόπος	   Ηλικιακή	  ομάδα	  
	  2006-‐	  
συνεχίζεται	  

Αυτό	  το	  πρόγραμμα	  συνεχώς	  μεγαλώνει,	  καθώς	  όλο	  και	  
περισσότερες	  βιβλιοθήκες	  σε	  όλη	  τη	  χώρα	  συμμετέχουν	  σε	  
αυτό.	  Είναι	  δύσκολο	  να	  υπολογισθεί	  η	  συμμετοχή,	  διότι	  έχει	  
εξαπλωθεί	  σε	  όλη	  τη	  χώρα	  και	  αποτελείται	  από	  πολλά	  μικρά	  
έργα.	  Οι	  ομάδες-‐στόχοι	  είναι	  τα	  παιδιά	  και	  οι	  γονείς	  τους.	  
Ηλικίες:	  0	  και	  άνω	  
	  

Σύντομη	  περιγραφή	  (εώς	  200	  λέξεις)	  
Το	  2006,	  η	  Αυστριακή	  Διαδικτυακή	  Βιβλιοθήκη	  ξεκίνησε	  το	  πρόγραμμα	  «Τραγούδια	  
Ζωής"	  με	  σκοπό	  να	  παρέχει	  στις	  βιβλιοθήκες	  στην	  Αυστρία	  υλικά	  για	  μια	  νέα	  
κουλτούρα	  «συνάντησης».	  Ο	  πρώτος	  πυλώνας	  του	  προγράμματος	  αυτού	  ήταν	  η	  
«Συνάντηση	  των	  Γενεών».	  Στη	  συνέχεια,	  ακολούθησε	  ο	  πυλώνας	  "Συνάντηση	  
Πολιτισμών».	  Ο	  τρίτος	  πυλώνας	  είναι	  το	  πρόγραμμα	  «Book	  Start:	  Μεγαλώνοντας	  με	  
Βιβλία».	  Οι	  ομάδες-‐στόχοι	  είναι	  τα	  παιδιά	  και	  οι	  οικογένειές	  τους.	  Ο	  τρίτος	  αυτός	  
πυλώνας	  δημιουργήθηκε	  με	  σκοπό	  να	  κερδίσει	  αυτές	  τις	  ομάδες-‐στόχους	  ως	  μέλη	  
ενός	  δικτύου	  γνώσης	  και	  ανάγνωσης,	  και	  ως	  συντρόφους	  στο	  μακρύ	  δρόμο	  των	  
συναρπαστικών	  συναντήσεων	  με	  βιβλία.	  	  
	  
To	  Book	  Start	  είναι	  ένα	  διεθνές	  πρόγραμμα:	  η	  ιδέα	  προέρχεται	  αρχικά	  από	  το	  
Ηνωμένο	  Βασίλειο	  και	  έχει	  ήδη	  αναπτυχθεί	  σε	  περισσότερες	  από	  20	  χώρες.	  Η	  κάθε	  
χώρα	  το	  προσαρμόζει	  στην	  αναγνωστική	  της	  παράδοση,	  τον	  πολιτισμό	  και	  τις	  
συνθήκες	  της.	  Η	  κύρια	  ιδέα	  αυτού	  του	  παγκόσμιου	  κινήματος	  είναι	  να	  ενθαρρύνει	  
τους	  γονείς	  και	  όλα	  τα	  άλλα	  άτομα	  που	  αλληλεπιδρούν	  με	  παιδιά	  να	  
απολαμβάνουν	  την	  ανάγνωση	  βιβλίων	  μαζί	  με	  τα	  παιδιά	  σε	  όσο	  το	  δυνατόν	  πιο	  
νεαρή	  ηλικία.	  Καρδιά	  αυτού	  του	  προγράμματος	  είναι	  οι	  δημόσιες	  βιβλιοθήκες.	  
	  
Η	  Αυστρία	  διαθέτει	  ένα	  μεγάλο	  αριθμό	  δημόσιων	  βιβλιοθηκών	  που	  συνδέονται	  
στενά	  με	  τις	  τοπικές	  τους	  κοινότητες.	  Απευθυνόμενες	  σε	  όλες	  τις	  ηλικιακές	  ομάδες,	  
είναι	  το	  ιδανικό	  κέντρο	  για	  δραστηριότητες	  και	  τοπικά	  δίκτυα	  Book	  Start.	  Μέχρι	  
στιγμής,	  οι	  πρωτοβουλίες	  αυτές	  είχαν	  λάβει	  χώρα	  σε	  περιφερειακό	  επίπεδο.	  	  Το	  
πρόγραμμα	  της	  Αυστριακής	  Διαδικτυακής	  Βιβλιοθήκης	  είναι	  μια	  προσπάθεια	  να	  
φέρει	  τις	  υφιστάμενες	  πρωτοβουλίες,	  ιδέες	  και	  εμπειρίες	  σε	  μια	  στενότερη	  
συνεργασία	  και	  να	  τις	  συντονίσει.	  
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Οι	  ακόλουθες	  είναι	  οι	  δράσεις	  που	  αναλαμβάνονται	  στο	  πλαίσιο	  του	  παρόντος	  
προγράμματος:	  

1. Εξασφάλιση	  έγκαιρης	  πρόσβασης	  σε	  γονείς	  νεογέννητων.	  Σε	  αυτή	  τη	  φάση	  
οι	  γονείς	  είναι	  ανοικτοί	  σε	  ιδέες	  και	  προτάσεις.	  	  

2. Οργάνωση	  βασικής	   και	  ανώτερης	   εκπαίδευσης	   για	  βιβλιοθηκονόμους	  στον	  
τομέα	  της	  λογοτεχνίας	  στην	  οικογένεια.	  

3. Προμήθεια	  υλικών	  που	  προωθούν	  την	  εγγύτητα	  μεταξύ	  γονέων	  και	  παιδιών	  
και	  πρόσκληση	  να	  βιώσουν	  μια	  κοινή	  προσέγγιση	  στον	  κόσμο	  της	  
ανάγνωσης,	  αφήγησης	  και	  συμμετοχής.	  Για	  το	  σκοπό	  αυτό	  δημιουργούνται	  
φυλλάδια,	  εικονογραφημένα	  βιβλία	  σε	  χαρτόνι,	  εικονογραφημένα	  βιβλία	  σε	  
χαρτί,	  και	  άλλα.	  

4. Βοήθεια	  στους	  γονείς	  για	  να	  έρθουν	  πιο	  κοντά	  στα	  παιδιά	  τους	  μέσα	  από	  τα	  
παραμύθια:	  ανακαλύπτουν	  και	  παρατηρούν	  αυτό	  που	  βοηθά	  τα	  παιδιά	  να	  
αναπτυχθούν.	  Αυτό	  μπορεί	  να	  γίνει	  μεμονωμένα	  ή	  σε	  ομαδικές	  εκδηλώσεις,	  
όπου	  οι	  γονείς	  καλούνται	  να	  μάθουν	  περισσότερα	  και	  να	  βιώσουν	  τη	  
σημασία	  της	  μεγαλόφωνης	  ανάγνωσης,	  της	  αφήγησης,	  κλπ.	  

5. Δημιουργία	  συνδέσεων	  και	  δεσμών	  με	  βιβλιοθήκες	  και	  οργανισμούς	  
προώθησης	  της	  ανάγνωσης,	  καθώς	  και	  ενθάρρυνση	  των	  διάφορων	  μορφών	  
συνεργασίας	  μεταξύ	  γονέα-‐παιδιού,	  παιδικών	  σταθμών,	  νηπιαγωγείων,	  
σχολείων,	  παιδιάτρων,	  δημοτικών	  συμβουλίων,	  ενοριών,	  κ.λπ.,	  προκειμένου	  
να	  αναπτυχθεί	  η	  συνεχής	  ανταλλαγή	  ιδεών	  και	  εμπειρίας.	  	  

6. Διανομή	  εντύπων	  σχετικά	  με	  ορθές	  πρακτικές.	  
7. Παροχή	  προσωπικής	  καθοδήγησης	  και	  ατομική	  υποστήριξη	  για	  την	  

ανάπτυξη	  νέων	  έργων.	  	  
8. Παροχή	  μεταφράσεων	  του	  υλικού	  σε	  άλλες	  γλώσσες.	  Το	  	  Book	  Start	  στηρίζει	  

τα	  παιδιά	  που	  ζουν	  στην	  Αυστρία,	  αλλά	  οι	  γονείς	  των	  οποίων	  προέρχονται	  
από	  άλλους	  πολιτισμούς.	  	  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	  	  	  
(ΤΙ	  ΔΟΥΛΕΨΕ	  ΚΑΛΑ	  ΚΑΙ	  ΓΙΑΤΙ)	  

Ως	  αποτέλεσμα	  του	  προγράμματος:	  
1.	  Οι	  οικογένειες	  αγοράζουν	  περισσότερα	  βιβλία.	  
2.	  Οι	  οικογένειες	  βρίσκουν	  περισσότερο	  χρόνο	  να	  διαβάζουν	  μαζί.	  
3.	  Οι	  δημόσιες	  βιβλιοθήκες	  χρησιμοποιούνται	  πιο	  συχνά.	  
4.	  Τα	  παιδιά	  καλούνται	  να	  μιλήσουν	  για	  τα	  βιβλία	  που	  έχουν	  διαβάσει.	  
5.	  Τα	  παιδιά	  που	  συμμετείχαν	  είναι	  καλύτερα	  προετοιμασμένα	  για	  το	  σχολείο	  
και	  παρουσιάζουν	  καλύτερα	  αποτελέσματα.	  
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