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ΕΠΙΣΤΟΛΗ –ΑΙΤΗΜΑ
Προς Δ.Σ. Συλλόγου
Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας,
ΕΛΜΕ Μαγνησίας
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου, στο πλαίσιο του εορτασμού της «Παγκόσμιας Ημέρας
παιδικού βιβλίου» (2 Απριλίου), προτίθεται να διοργανώσει με την Αντιδημαρχία
Παιδείας και Πολιτισμού Δ. Βόλου, μετά το περυσινό επιτυχημένο κατά γενική
ομολογία Φεστιβάλ και με τη δική σας συμμετοχή, (πέρασαν περισσότεροι από 4.500
επισκέπτες-συμμετέχοντες!), το «2ο Φεστιβάλ παιδικού και εφηβικού βιβλίου» στην
πόλη του Βόλου στις 6, 7, 8 και 9 Απριλίου 2017, με τη συμμετοχή και φέτος,
αξιόλογων συγγραφέων, εικονογράφων και ψυχολόγων.
Ενδεικτικά, υπάρχουν καλεσμένοι από τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα, τη Λάρισα, την
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, μέχρι την Κρήτη, αλλά και την Κύπρο κ.α. ( πάνω από 90
άτομα! )
Συνδιοργανωτές και συμμετέχοντες, θα είναι αρκετοί ακόμη τοπικοί φορείς, όπως
ευελπιστούμε και εσείς, καθώς και αναγνωρισμένοι πανελλαδικά φορείς, άμεσα
εμπλεκόμενοι με το βιβλίο, όπως η Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά, το Ελληνικό
Τμήμα της ΙΒΒΥ –Κύκλος του Ελληνικού και Παιδικού Βιβλίου, το Εργαστήριο Λόγου
και Πολιτισμού(Κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Παιδικού Βιβλίου) του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, το Κέντρο Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων (ΚΕ.ΒΙ.ΜΑ.ΣΥ), το Κέντρο
Πολιτισμού και Κοινωνικής Παρέμβασης «Ιωλκός», η Πανελλήνια Ένωση
Λογοτεχνών, ο Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Αφήγησης(Π.Ο.Φ,Α.) και ο Σύνδεσμος
Φιλολόγων Ν. Μαγνησίας.
Σ' αυτή μας την πρωτοβουλία, σας θέλουμε λοιπόν και φέτος, βασικούς συμμετέχοντες
και γι' αυτό σας καλούμε να δεχτείτε να συμμετέχετε στο Φεστιβάλ, γνωστοποιώντας τις
δράσεις στα σχολεία και καλώντας όπως και πέρυσι τους εκπαιδευτικούς, να λάβουν
μέρος, ώστε να αναδείξουμε πέρα από την αξία του καλού βιβλίου και την περιοχή μας .
Θα επιθυμούσαμε την άμεση συνεργασία μαζί σας, ώστε μέσα και από τη δική σας
συμμετοχή, δράση και κοινοποίηση των εκδηλώσεων στο χώρο της εκπαίδευσης,
να πετύχουμε από κοινού, το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Παράλληλα, είμαστε ανοικτοί, στην παροχή όποιας άλλης πιθανής ιδέας ή
διευκόλυνσης από εσάς προς ενίσχυση της προσπάθειάς μας, με όποιον τρόπο
βρίσκεται εσείς πρόσφορο.. .

Ευελπιστώντας στη θετική απάντησή σας, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε όσο πιο
σύντομα γίνεται και με τυχόν προτάσεις σας, προκειμένου να προχωρήσουμε στη
δημοσιοποίηση της εκδήλωσης και την έγκαιρη ενημέρωση των γονέων και των άλλων
συμμετεχόντων.
Σας ευχαριστούμε
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