Οι χάρτες στα όνειρα των παιδιών...
Για την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, 2 Απριλίου 2009
Χαρτοθήκη Κοζάνης, αξιοποιώντας μια
Η Δημοτική
ιδέα-πρόταση της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, συμμετέχει στην παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου με την έκθεση παιδικής ζωγραφικής Οι χάρτες στα
όνειρα των παιδιών..., σε συνεργασία με τη Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας (ΧΕΕΕ) και τη
Διεθνή Χαρτογραφική Ένωση (ICA - International Cartographic Association / www.icaci.org).

τογράφου Barbara Petchenik, η οποία αφιέρωσε την επιστημονική της δράση, ως πρωτοπόρος, στη χαρτογραφία
και τους χάρτες για παιδιά.
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν οι χώρες μέλη της ICA
μέσω του εθνικού εκπροσώπου τους σ’ αυτήν, ο οποίος
και διοργανώνει έναν προκριματικό διαγωνισμό, από τον
οποίο επιλέγονται τα πέντε έργα που εκπροσωπούν τη
χώρα στους διαγωνισμούς Barbara Petchenik.

Βαρκελώνη 1997:
Βραβείο στην ελληνική
συμμετοχή, με τον μαθητή Σπύρο Ταλαγάνη,
από την Αθήνα.

Οτάβα 1999:
Βραβείο στην ελληνική
συμμετοχή, με τον μαθητή Μανόλη Κοπανέζο,
από την Κάλυμνο.

Πεκίνο 2001:
Εξώφυλλα του επίσημου περιοδικού της Διεθνούς Χαρτογραφικής
Ένωσης ICA News / Nouvelles de l’ACI με έργα από τις διεθνείς παιδικές συμμετοχές στο διαγωνισμό Barbara Petchenik.

Η έκθεση βασίζεται στον καθιερωμένο θεσμό του παγκόσμιου χαρτογραφικού διαγωνισμού, για παιδιά μέχρι
16 χρονών, με θέμα Ta παιδιά χαρτογραφούν τον Κόσμο,
που διοργανώνει κάθε δύο χρόνια η ICA, στο πλαίσιο
των παγκόσμιων συνεδρίων της.
Ο διαγωνισμός αυτός οργανώθηκε για πρώτη φορά από
την ICA το 1993 (στο Διεθνές Χαρτογραφικό Συνέδριο
της Κολωνίας) και φέρει το όνομα της αμερικανίδας χαρ-

Βραβείο στην ελληνική
συμμετοχή, με τον μαθητή Στέλιο Πετράκη,
από τη Θεσσαλονίκη.

Μέχρι τώρα έχουν γίνει οκτώ διαγωνισμοί, στην Κολωνία (1993), τη Βαρκελώνη (1995), τη Στοκχόλμη (1997),
την Οτάβα (1999), το Πεκίνο (2001), την Πρετόρια
(2003), τη Λα Κορούνια (2005) και τη Μόσχα (2007). Ο
επόμενος γίνεται εφέτος στο Σαντιάγο της Χιλής.

Δημοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης [ Αρχοντικό Λασσάνη ]
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Προγραμματική Συνεργασία 2008-2010 “Οργάνωση και Ανάδειξη Δημοτικής Χαρτοθήκης Κοζάνης”.
Συμμετοχή στην Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, 2 Απριλίου 2009.

Το ημερολόγιο του έτους 2004 της ICA με έργα από τον διεθνή
παιδικό χαρτογραφικό διαγωνισμό.

Η πρώτη ελληνική συμμετοχή ήταν στον διαγωνισμό της
Βαρκελώνης το 1995, με την οργανωτική ευθύνη της
ΧΕΕΕ, η οποία οργάνωσε και τις επόμενες συμμετοχές
στη Στοκχόλμη (1997), την Οτάβα (1999) και το Πεκίνο
(2001). Η Ελλάδα κέρδισε ένα από τα πρώτα ισότιμα
βραβεία που απονεμήθηκαν, με τους μαθητές Σπύρο Ταλαγάνη, από την Αθήνα, το 1997, τον Μανόλη Κοπανέζο,
από την Κάλυμνο, το 1999 και τον Στέλιο Πετράκη, από
τη Θεσσαλονίκη, το 2001.
Την αρχειοθέτηση και διαχείριση των διεθνών συμμετοχών στον παγκόσμιο αυτό διαγωνισμό επιμελείται η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου Carleton στην Οτάβα του
Καναδά, στην ιστοσελίδα του οποίου
http://children.library.carleton.ca/

συνδέεται με τη σχέση της χαρτογραφίας με τα παιδιά
και των παιδιών με τους χάρτες!
Οι 50 ζωγραφιές που εκτίθενται στο Αρχοντικό Λασσάνη, έχουν επιλεγεί από τις ελληνικές προκριματικές
συμμετοχές στον διεθνή διαγωνισμό Barbara Petchenik
και τις συμμετοχές στους τελικούς προκριματικούς διαγωνισμούς. Ανάμεσά τους και οι τρεις βραβευμένες ελληνικές συμμετοχές στην Ισπανία (1997), Καναδά (1999)
και Κίνα (2001).

Η έκθεση είναι μέρος του προγράμματος της Χαρτοθήκης για να φέρει τα παιδιά κοντά στον πολιτισμό των
χαρτών και το μαγικό κόσμο της χαρτογραφίας.

International Cartographic Association
Association Cartographique International

Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας

Eπιμέλεια έκθεσης:

Μαρία Παζαρλή, Αγγελική Τσορλίνη, Υποψήφιες διδάκτορες ΑΠΘ /
Μιλτιάδης Δανιήλ, Δρ. Μηχ. ΔΠΘ.
Συνεργασία:

Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας (ΧΕΕΕ): Λύσανδρος
Τσούλος, Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος ΧΕΕΕ / Μύρων Μυρίδης,
Καθηγητής ΑΠΘ, πρ. Πρόεδρος ΧΕΕΕ.
Δοικητική υποστήριξη:

Γιάννα Στεργιοπούλου, Προϊσταμένη Κοβενταρείου Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

μπορεί ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης, και κυρίως ο εκπαιδευτικός, να πάρει όλες τις σχετικές πληροφορίες,
σχετικά με τον διαγωνισμό και τα έργα, αλλά και συνεφές υλικό, όπως βιβλία, εργασίες και ο,τιδήποτε άλλο

Τεχνική υποστήριξη:

Γιάννης Χαρσώνης, Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης /
Δημοτική Χαρτοθήκη - Αρχοντικό Λασσάνη.
Κείμενα εντύπου:

Ευάγγελος Λιβιεράτος, Καθηγητής ΑΠΘ.

Δημοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης
http://cartography.web.auth.gr/Kozani

