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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Σκύδρας προτείνει για τον Ιανουάριο 2016.
Καλωσορίζουμε τη νέα χρονιά 2016 προσδοκώντας τα καλύτερα για όλους τους συνανθρώπους
μας.
Ας πάνε στην ευχή τ΄άσχημα και τα πικρά κι ας έρθουν τα όμορφα και τα ευχάριστα.
Οι εθιμικές ευχές, όσο ευπρόσδεκτες κι αν είναι, ωστόσο, δεν αρκούν για ν΄άλλάξουν τη βιωματική
πραγματικότητα.
Χρειάζεται αδιάπτωτος κι ενωτικός αγώνας για έναν κόσμο, για μια κοινωνία δικαιοσύνης,
αμοιβαιότητας, αξιοπρέπειας και προόδου. Και στην κατάκτηση μιας τέτοιας κοινωνίας μπορεί να
συμβάλλουν, με το δικό τους τρόπο, η ανάγνωση και το βιβλίο.
Το βιβλίο είναι φυσικά, μεταξύ των άλλων, μέσον και τρόπος επικοινωνίας. Κι αυτήν την
επικοινωνία θα τη συνεχίσουμε με τις βιβλιοπροτάσεις μας για τρίτη αδιάκοπη χρονιά, σε μηνιαία
βάση.
Ιδού, λοιπόν, οι βιβλιοπροτάσεις Ιανουαρίου 2016 της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σκύδρας που έχει
επιλέξει, για μια ακόμη φορά, η βιβλιοθηκονόμος Ελένη Παπαδοπούλου, τηλ.:2381351960. Τα
προτεινόμενα βιβλία προσφέρονται για δανεισμό, όπως κι εκατοντάδες άλλα.
Για τους ενήλικες:1) «Μερτζανή: το δάκρυ της Θράκης», Μάρθα Πατλάκουτζα, μυθιστόρημα, 2)
«Σμαράγδι στη βροχή», Άννα Γαλανού, μυθιστόρημα, 3) «Η άγνωστη Κάλλας», Νίκος Πετσάλης Διομήδης, βιογραφία, 4) «Τι λένε οι άντρες, τι ακούν οι γυναίκες», Λίντα Παπαδοπούλου,
ψυχολογία, 5) «Αντίο πάχος», Άρης Γαβριηλίδης, αδυνάτισμα, 6)«Έξι ερωτήσεις του Σωκράτη»,
Christopher Rhillips,φιλοσοφία, 7) «Φυτοπροστασία: χωρίς χημικά φυτοφάρμακα», Γαβριήλ
Πανάγος, οδηγός φυτοπροστασίας, 8) «CSI: καταχείμωνο», Stuart M. Kaminsky,αστυνομικό
μυθιστόρημα, 9) «Η κάθοδος των Μυρίων», Curtis Michael Ford, ιστορικό μυθιστόρημα.
Για τα παιδιά: 1) «Δράκοι, βασιλοπούλες κι ένας σκύλος που τον έλεγαν Σαντιγί», Σοφία Γκιώκα Παπακυριάκου, παραμύθι(από5+), 2) «Αντικείμενα χαμένα με τα χρόνια ξεχασμένα!», Σοφία
Χατζηκοκολάκη, ποίηση, 3) «Ντα Βίντσι», Rose Hsu, για τη ζωή και το έργο του, 4) «Δρόμο
παίρνω…δρόμο αφήνω: κυκλοφοριακή αγωγή», Γαλάτεια Γρηγοριάδου - Σουρέλη, οδική
ασφάλεια, 5) «To κλειδί», Yvon Manffret, μυθιστόρημα (από 8+), 6) «Αλέξανδρος και Άννυ» Λίτσα
Παναγιωτοπούλου - Ρίζου, εφηβικό μυθιστόρημα.
Καλό αναγνωστικό ξεκίνημα.
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