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Η Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου,
την ηµέρα που γεννήθηκε ο µεγάλος ∆ανός παραµυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.

Την καθιέρωσε η ∆ιεθνής Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα
(Ιnternational Board on Books for Young People - ΙΒΒΥ) το 1966.

Από τότε, κάθε χρόνο, ένα διαφορετικό εθνικό τµήµα της οργάνωσης
αυτής ετοιµάζει ένα µήνυµα και µια αφίσα,

που διανέµονται σε όλο τον κόσµο, µε σκοπό να τονίσουν
την αξία των βιβλίων και της ανάγνωσης,

και να ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη
και τη διάδοση της παιδικής λογοτεχνίας.

Τ ο 2015 υπεύθυνο για το υλικό του εορτασµού είναι
το Τµήµα των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων.

Το µήνυµα το έγραψε η Marwa Obaid Rashid Al Aqroubi,
συγγραφέας παιδικών βιβλίων και Πρόεδρος του Τµήµατος των ΗΑΕ της ΙΒΒΥ,

µε εξαιρετική δραστηριότητα στην εκτέλεση προγραµµάτων
για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, τόσο στη χώρα της όσο και στο εξωτερικό,

ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι πολεµικές συγκρούσεις ή οι φυσικές καταστροφές
έχουν δηµιουργήσει τραγικές καταστάσεις

για τα παιδιά µε σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή τους.

Την αφίσα τη φιλοτέχνησε η Nasim Abaeian.
Γεννήθηκε στο Ισπαχάν του Ιράν και πέρασε την παιδική

της ηλικία στη Γένοβα της Ιταλίας.
Σπούδασε καλές τέχνες στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και στις ΗΠΑ

και σήµερα διδάσκει στο Πανεπιστήµιο Zayed,
ενώ παράλληλα εικονογραφεί παιδικά βιβλία.

Σ ε όλες τις χώρες τα παιδιά, οι συγγραφείς, οι εικονογράφοι, οι µεταφραστές,
οι βιβλιοθηκάριοι, οι εκδότες και οι εκπαιδευτικοί γιορτάζουν

την παγκόσµια αυτή ηµέρα µε διάφορες εκδηλώσεις σε σχολεία, βιβλιοθήκες,
βιβλιοπωλεία, πλατείες και άλλους χώρους, δείχνοντας

έτσι την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για τα βιβλία και το διάβασµα.
Στην Ελλάδα, όπως κάθε χρόνο, το Ελληνικό Τµήµα της ΙΒΒΥ/ Κύκλος
του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου φρόντισε να µεταφραστεί το µήνυµα

στα ελληνικά και παρότρυνε τους φορείς που ενδιαφέρονται
για τα παιδιά και τα βιβλία τους να συµβάλουν στον
εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Παιδικού Βιβλίου.

ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
Σάββατο 4 Απριλίου 2015, 11.30 π.µ.
Πολύκεντρο Νεολαίας ∆ήµου Ηρακλείου
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Πολλοί πολιτισµοί - µια ιστορία
Marwa Al Aqroubi (Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα)

«Μιλάµε πολλές γλώσσες κι έχουµε ρίζες διαφορετικές
Μοιραζόµαστε όµως τις ίδιες ιστορίες»
Παγκόσµιες ιστορίες… Λαϊκά παραµύθια
Είναι η ίδια ιστορία που µας έχουν πει
Με διαφορετικές φωνές
Με διαφορετικά χρώµατα
∆εν αλλάζει όµως ποτέ
Αρχή…
Πλοκή…
Και τέλος…
Είναι η ίδια ιστορία που ξέρουµε όλοι και την αγαπάµε
Την ακούσαµε όλοι
Σε διαφορετικές εκδοχές, µε διαφορετικές φωνές
Αλλά είναι πάντα η ίδια
Υπάρχει ένας ήρωας… µια πριγκίπισσα… ένας κακός
∆εν έχει σηµασία η γλώσσα
Τα ονόµατα
Ή τα πρόσωπα
Είναι πάντα η ίδια
Αρχή
Πλοκή
Και τέλος
Πάντα εκείνος ο ήρωας, εκείνη η πριγκίπισσα, εκείνος ο κακός
Αναλλοίωτοι από αιώνες
Μας κρατούν συντροφιά
Μας ψιθυρίζουν στα όνειρά µας
Μας νανουρίζουν το βράδυ
Οι φωνές τους έχουν σβήσει από καιρό
Αλλά ζουν για πάντα στην καρδιά µας
Γιατί µας φέρνουν κοντά σε µια χώρα µυστηρίου και φαντασίας
Κι έτσι οι διάφοροι πολιτισµοί ενώνονται όλοι σε
Μια ιστορία

Μετάφραση: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου
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Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού βιβλίου, 
η «Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη»

προσκαλεί όλα τα παιδιά της πόλης,
το Σάββατο 4 Απριλίου 2015 και ώρα 11.30 π.µ.

στο Πολύκεντρο Νεολαίας του ∆ήµου Ηρακλείου,
σε ένα ταξίδι στα χρόνια του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.

 Τα παραµύθια κι οι εικόνες τους θα ζωντανέψουν θεατρικά 
µέσα από ένα "µυστήριο", εκπλήξεις και κατασκευές!

Το µήνυµα της Ηµέρας θα διαβάσει η συγγραφέας 
Βασιλική Νευροκοπλή 

και θα αφηγηθεί το παραµύθι της:
Ο Καλλίστρατος και η Πολιτεία των Αηδονιών.

... γιατί ο Καλλίστρατος, σαν τον Άντερσεν,
έρχεται απ' τα βάθη του χρόνου.

Παραµύθια έλεγε κι αυτός, και σ' αυτά ένωνε παλιές
και καινούργιες εποχές,

ανθρώπους και ζώα, τα πικρά και τα γλυκά,
µέχρι στο τέλος να τα βάλει όλα

στο δρόµο του Καλού.
Στο µόνο δρόµο που τραγουδούν τ' Αηδόνια...


