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ΘΕΜΑ: Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Σκύδρας προτείνει για τον Ιανουάριο 2015. 

Για δεύτερη  χρονιά η Δημοτική Βιβλιοθήκη Σκύδρας θα συνεχίσει, σε μηνιαία βάση, τις 

βιβλιοπροτάσεις της, προωθώντας τοιουτοτρόπως τη φιλοαναγνωσία ως μέσου 

κάλυψης των πνευματικών αναγκών κι ανησυχιών του ανθρώπου. 

Βέβαια, η ανάγνωση είναι και θέμα συνήθειας, με πολλαπλά οφέλη για όσους την 

αποκτούν. 

Ας συμβάλλουμε, λοιπόν, ώστε στη νέα χρονιά, η συνήθεια αυτή να γίνει βίωμα σε 

περισσότερους συμπολίτες μας και ειδικά νεαρής ηλικίας. 

Ακολουθεί η ενδεικτική βιβλιοπρόταση για τον Ιανουάριο του 2015. 

Για τους ενήλικες:1) «O νέος χρόνος», Pearl Buck, μυθιστόρημα, 2) «Κιραζέ», Σολμάζ 

Κιαμουράν, μυθιστόρημα, 3) «Για ένα νεανικό δημιουργικό θέατρο», Νίκος Γκόβας, ένα 

πρακτικό βοήθημα για εμψυχωτές θεατρικών ομάδων κι εκπαιδευτικούς, 4) «Βιολογική 

κτηνοτροφία», Rahmann Gerold, κτηνοτροφικός οδηγός, 5) «Αλφαβητάρι του 

Νεοέλληνα: κείμενα επίκαιρης ελληνικής αυτοσυνειδησίας», Χρήστος Γιανναράς 

(ανθολόγηση), νεοελληνική πεζογραφία, 6)«Μακεδόνες απόδημοι στην Μεσευρώπη 

(1650 – 1950): η συμβολή τους στην οικονομία και στον πολιτισμό», Στράτος Ηλιαδέλης, 

ιστορία, 7) «Η τέχνη του πολέμου», Sun Tzu, management , 8) «Τιμάνδρα»,  Θοδωρής 

Καλλιφατίδης, μυθιστόρημα, 9) «Όλα βαίνουν καλώς εναντίον μας», Γιώργος 

Σκαμπαρδώνης, μυθιστόρημα. 

Για τα παιδιά: 1) «Οι δώδεκα μήνες: μια μεγάλη λαογραφική έρευνα», Ιφιγένεια 

Γιαννοπούλου – Γιάννης Μάνος, λαογραφία, 2) «Το ξένο πράγμα πίσω να το δώσεις, 

γιατί θα το μετανιώσεις!», Cox Phil Roxbee,  μια διδακτική ιστορία, 3) «Ο Αόρατος Πολ», 

Γιώτα Φώτου, μυθιστόρημα (11+), 4) «Συζητώντας με τα παιδιά για την ανθρωπιστική 

δράση», Jacky Mamou, κοινωνικό – ανθρωπιστικό, 5) «To κυνήγι του κρυμμένου 

θησαυρού», Γιάννης Ρεμούνδος, μυθιστόρημα (από 12+), 6) «Τρόφιμα», Martyn 

Bramwell, πρακτικός οδηγός για την προστασία του πλανήτη. 

Επιλέχθηκαν από τη βιβλιοθηκονόμο μας Ελένη Παπαδοπούλου, τηλ/νο επικοινωνίας 

2381351960 και προσφέρονται για δανεισμό, όπως κι εκατοντάδες άλλα. 

Ευτυχισμένο, δημιουργικό και βιβλιοφάγο το νέο έτος 2015. 
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