


Η αστική πολιτιστική εταιρεία ΠΥΡΝΑ (www.pyrna.gr) το 2012 δημιούργησε το καινοτόμο 
πρόγραμμα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® (www.vivliaserodes.gr). Τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® φέρνουν στις 
τάξεις των δημόσιων δημοτικών σχολείων μικρές, κινητές, θεματικές και δανειστικές βιβλιοθήκες, 
που δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να ξεφυλλίσουν, να ακούσουν ή να διαβάσουν βιβλία στο 
σχολείο, να τα δανειστούν στο σπίτι, να τα απολαύσουν και να αναγνωρίσουν τις σκέψεις και 
τα συναισθήματα που τους προκαλούν. Σήμερα, το πρόγραμμα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® διακινεί 190 
μικρές βιβλιοθήκες (σε βαλιτσάκια με ρόδες) με συνολικά 4.700 βιβλία, σε περίπου 1.000 δημόσια 
νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία ανά την Ελλάδα, καθώς και σε σχολεία προσφύγων. Τα ΒΙΒΛΙΑ 
ΣΕ ΡΟΔΕΣ® λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Το 2015 βραβεύτηκαν από τον 
Κύκλο Παιδικού Βιβλίου ως το καλύτερο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας για παιδιά.

Με τη συνεργασία της διοργάνωσης Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου, τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ 
ΡΟΔΕΣ® «ταξιδεύουν» φέτος στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αθηναίων, με βιβλία ειδικά 
επιλεγμένα για πολύ μικρούς αναγνώστες! Στόχος είναι να δώσουν στα μικρά παιδιά τη χαρά 
της επαφής με νέα βιβλία και ενδιαφέρουσες εικονογραφήσεις, στους παιδαγωγούς ιδέες για 
νέες δραστηριότητες και στους γονείς την ευκαιρία να χαρίσουν στα παιδιά τους μαγικές στιγμές, 
διαβάζοντας μαζί!

Η Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου, με την οποία η ΠΥΡΝΑ συνδιοργανώνει τη 
δράση ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® για πολύ Μικρούς Αναγνώστες, είναι μια διοργάνωση του δήμου 
Αθηναίων που αναδεικνύει την πόλη σε πολιτιστικό προορισμό. Η Αθήνα, για μια ολόκληρη χρονιά, 
γιορτάζει την ανάγνωση και το βιβλίο με το σύνθημα «Η Πόλη Διαβάζει – Βιβλία Παντού!» και 
κάνει το βιβλίο προσιτό σε ανθρώπους κάθε ηλικίας και προέλευσης.
Το πρόγραμμα της ΑΠΠΒ υλοποιείται χάρη στη στήριξη και των δωρητών: Μέγας δωρητής είναι 
το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χρυσοί δωρητές είναι το Ίδρυμα Ι. Λάτση και η εταιρία Core Α.Ε. 
Δωρητές είναι το Ίδρυμα Ωνάση, το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου 
(ΚΙΚΠΕ), το Ίδρυμα Α. Κ. Λασκαρίδη και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου 
(ΟΣΔΕΛ). Πολύτιμοι υποστηρικτές είναι η Aegean Airlines, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και η 
εταιρία Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ). 
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