
                      Αθήνα, 12 Απριλίου 2018 

           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

                                Έκθεση  

    Αθήνα 2018-Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 

Το Μyrtillo και το project παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας “anOther story” 

παρουσιάζουν με αφορμή τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις της διοργάνωσης Αθήνα 

2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου του δήμου Αθηναίων την έκθεση της 
Διεθνούς Βιβλιοθήκης Νεότητας του Μονάχου|Internationale Jugendbibliothek, 

Μünchen | International Youth Library  

 

                Around the World in 70 Maps 

           Three centuries of cartographic treasures from children’s literature 

        • 

                                 Ο Γύρος του Κόσμου σε 70 Χάρτες 

              Τρείς αιώνες χαρτογραφικών θησαυρών στην παιδική λογοτεχνία 

 

Εγκαίνια έκθεσης: Κυριακή, 22 Απριλίου 2018 και ώρα 19.00 στους χώρους του 

Myrtillo, στο Πάρκο για το Παιδί και τον Πολιτισμό (πρώην Κ.ΑΠ.Α.Ψ.), Τριφυλίας 

& Λάμψα-Αμπελόκηποι, Αθήνα. 

Προλογίζουν: Πάνος Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής του Δικτύου για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού , συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας - Θεοδώρα Αραμπατζή, 

επιμελήτρια του ελληνόγλωσσου τομέα της Internationale Jugendbibliothek, 

München και υπεύθυνη του project “anOther story”. 

 

Διάρκεια:  22 Απριλίου 2018 έως και 10 Ιουνίου 2018 | Καθημερινά: 09.00-23.00.   

Είσοδος ελεύθερη. 
 

Η έκθεση παρουσιάζει ένα μικρό μόλις δείγμα της τεράστιας χαρτογραφικής 

ποικιλότητας που μπορεί κανείς να ανακαλύψει μέσα σε βιβλία παιδικής και 

εφηβικής λογοτεχνίας, αντλώντας υλικό από το δυναμικό της συλλογής της 

Internationale Jugendbibliothek .Ανάμεσά στους χαρτογραφικούς θησαυρούς της 

έκθεσης, συγκαταλέγονται χάρτες από βιβλία των πολύτιμων ιστορικών της 

συλλογών, όπως από  περιηγητικές αφηγήσεις του Joachim Heinrich Campe, 

εικονογραφημένες εκδόσεις του «Ροβινσώνα Κρούσου» του Daniel Defoe ή το «Νησί 

των Θησαυρών» του Robert Louis Stevenson, ενώ ασυνήθιστα εκθέματα χαρτών 

σύγχρονης  παιδικής λογοτεχνίας περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, χάρτες που 

συναντάμε στα έργα του Peter Sís η του François Place. Οι χάρτες συνοδεύονται από 

κειμενικά αποσπάσματα των βιβλίων που τους περιέχουν, τα οποία λειτουργούν 

υποστηρικτικά τόσο στην ανάγνωση του χάρτη, όσο και την αναγνώριση του 

λογοτεχνικού τοπίου που αυτός περιγράφει.  

Χωρισμένη σε τρεις ενότητες [Υπαρκτοί κόσμοι (Χάρτες του γνωστού σε εμάς 

κόσμου) | Ενδιάμεσοι κόσμοι (Χάρτες φανταστικών τόπων μέσα στον πραγματικό 

κόσμο) | Φανταστικοί και εσωτερικοί μας κόσμοι  (Χάρτες εξ ολοκλήρου 

επινοημένων τόπων)] η έκθεση συγκεντρώνει  αντιπροσωπευτικά ευρήματα τριών 

αιώνων χαρτογραφικών θησαυρών παιδικής λογοτεχνίας σε 70 χάρτες. 



H περιοδεύουσα έκθεση “Mit 70 Karten um die Welt” | “Around the World in 70 

Maps” είναι η επεξεργασμένη έκδοση της έκθεσης που παρουσίασε η Internationale 

Jugendbibliothek την άνοιξη του 2014 στους χώρους της, στο Schloss Blutenburg του 

Μονάχου. Από το καλοκαίρι του 2015 διατίθεται προς δανεισμό της σε σχολεία, 

βιβλιοθήκες, πολιτιστικά ιδρύματα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, 

συνοδευόμενη από κείμενα στα Γερμανικά, Αγγλικά η Ισπανικά.  Περισσότερες 

πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Internationale Jugendbibliothek: www.ijb.de . 

•Φορέας υλοποίησης της δράσης: Myrtillο • Συνδιοργάνωση: Internationale 

Jugendbibliothek • Με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Καλειδοσκόπιο-

kaleidoscope publications www.kaleidoscope.gr . Ευγενική υποστηρικτική 

συμμετοχή (προλόγιση έκθεσης): Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

 
 

 
 

            Συνοδευτική έκθεση βιβλίου 

            «Στο ταξίδι» 

                   Παιδική και Εφηβική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων 

Σε παράλληλη συνεργασία του Myrtillo και του project “anOther story” με την 

Παιδική και Εφηβική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων (Πάρκο για το Παιδί και 

τον Πολιτισμό (πρώην Κ.ΑΠ.Α.Ψ.), Τριφυλίας & Λάμψα-Αμπελόκηποι, Αθήνα, 

www.opanda.gr), θα λειτουργεί στο χώρο και τις ώρες λειτουργίας της 

βιβλιοθήκης έκθεση βιβλίου με τίτλο «Στο ταξίδι». Μια επιλογή ελληνόγλωσσων 

και μεταφρασμένων στα Ελληνικά τίτλων παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας, με 

θεματικές αναφορές στο ταξίδι, την περιπέτεια, τη μετανάστευση, την προσφυγιά. 

Διάρκεια έκθεσης:  22 Απριλίου 2018 - 10 Ιουνίου 2018. Έίσοδος ελεύθερη. 
 

• Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ   •Συνδιοργάνωση:“anOther story” | Myrtillo 

    
__________________________________________________________ 

 

•Οι παραπάνω δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της διοργάνωσης Αθήνα 2018 

Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου του δήμου Αθηναίων κατόπιν σχετικής 

διάκρισής του από την UNESCO.  

  

Πληροφορίες επικοινωνίας: www.myrtillocafe.gr |  2110123176 & +30 6971759463    

Εmail: myrtillocafe@gmail.com & myrtillocafe2@gmail.com 
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