Σε κάθε πνευµατική αναζήτηση, η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου
είναι δίπλα σας µε σύγχρονο πρόσωπο και αγάπη για το διαφορετικό.
Επικοινωνήστε µαζί µας.
Κάθε µας πρόταση, λύση πολιτισµού.

Όλα τα µάτια
πάνω στο καλό βιβλίο!

∆. Σολωµού 15, 154 51 Φάρος, Ν. Ψυχικό
T 210 646 3888 - 210 671 5820
T 210 646 3263 F
e-mail: info@elbi.gr
www.elbi.gr

Τα ω ρα ι ό τερα ταξίδ ια γίνοντ α ι µε κα λ ούς φ ίλ ου ς ...

Το καλό βιβλίο είναι φίλος

Μαζί του ταξιδεύεις στη σκέψη, στη φαντασία, στο συναίσθηµα. Μαζί του η στιγµή
γίνεται µεγάλη κι ο χρόνος µοναδική εµπειρία. Το καλό βιβλίο µιλάει στην ψυχή,
γράφει ιστορία, πλέει σε νέους πολιτισµούς, ταξιδεύει σε εικόνες, διαπερνά
ουρανούς, διασχίζει τον πλούτο της γνώσης για να αγκυροβολήσει στην καρδιά
του αναγνώστη.

Με πυξίδα την ποιότητα

Η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου ( ΕΛΒΙ ) είναι πολιτιστικός οργανισµός, εθελοντικός,
µη κερδοσκοπικός.
Ιδρύθηκε το 1977 και διοικείται από 11µελές ∆. Σ. Το πολυσύνθετο έργο της,
ταξιδεύει στον κόσµο της γνώσης αποκλειστικά µε πυξίδα την ποιότητα, τον άρτιο
άνθρωπο, το νέο πολιτισµό.

Η γραµµή πλεύσης µας

• Το πάθος µας για το καλό βιβλίο
• Η προβολή και διάδοσή του
• Η καλλιέργεια του διαβάσµατος
• Η ανανέωση της σχέσης µε τη γνώση, την έµπνευση και την ψυχαγωγία που
προσφέρει το ποιοτικό βιβλίο
• Η ενίσχυση της δηµιουργικής επικοινωνίας µε τους αναγνώστες
• Η σύνδεση του βιβλίου µε την καθηµερινή ζωή
• Η ανάδειξη του σύγχρονου προσώπου µιας Ελλάδας που διαβάζει, στοχάζεται,
αγωνίζεται
• Η προσφορά έργου πολιτισµού

Καινοτοµία
Μοναδικό σύστηµα αξιολόγησης
από αναγνώστες σε αναγνώστες
8.000 επιλογές κάνουν τη διαφορά
H ιδιαίτερη συνεισφορά της Ελληνικής Λέσχης του Βιβλίου στο ποιοτικό βιβλίο,
βασίζεται σε ένα µοναδικό στο χώρο σύστηµα αξιολόγησης.
Τα βιβλία για να αξιολογηθούν, διαβάζονται από απλούς ανθρώπους που
αγαπούν το διάβασµα, έχουν πηγαίο κριτήριο κι ευαισθησίες.
Έτσι η αξιολόγηση γίνεται από αναγνώστες, απευθύνεται σε αναγνώστες και
εκφράζεται µέσα στον ευρύ χώρο «Βιβλίο και Ζωή» καλύπτοντας όλο το
φάσµα του πολιτισµού.
Μέσα από αυτό το σύστηµα η ΕΛΒΙ αξιολογεί, επιλέγει και προτείνει
8.000 βιβλία - 430 είδη για κάθε αναγνώστη - από 560 εκδότες.

Η ποιότητα είναι επιλογή µας

Tο έργο µας ταξίδι ζωής και πολιτισµού
Η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου, αφιερωµένη µε πάθος στον κόσµο
της γνώσης, αναπτύσσει αξιόλογο έργο για την προώθηση του ποιοτικού
βιβλίου ως εργαλείο και όχηµα πολιτισµού.
Η δράση της εκφράζεται ποικιλότροπα µέσα από 24 προγράµµατα και
2.000 πολιτιστικές εκδηλώσεις.
δανειστικές βιβλιοθήκες υψηλής αναγνωσιµότητας κυρίως σε
• 550
ακριτικά ή αποµονωµένα χωριά της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό
• 600 εκθέσεις βιβλίων από όλο το φάσµα της γνώσης
• Έκδοση περιοδικού «Βιβλίο και Ζωή»
• 550 εκδηλώσεις «Μ’ ένα βιβλίο συζητώ»
• Προγράµµατα E. Ε. Aθηνά, Λεύκιππος, Προµηθέας
• 150 Εβδοµάδες Bιβλίου
• Βιβλιοφιλική δράση στην Ελλάδα και το εξωτερικό
• ∆ηµιουργικές Βιβλιοθήκες «Φιλόστρατος»
• ∆ανειστικές Βιβλιοθήκες επιχειρήσεων «Φιλιτάς»
• Έκδοση «Σκόρπια Πουλιά»
• 100 παιδαγωγικές - ψυχαγωγικές δραστηριότητες
• Πολιτιστικές εκδροµές
• Φεστιβάλ βιβλίου

Μακριά από τα συστήµατα εµπορευµατοποίησης του βιβλίου, διαχωρίζοντας
τη θέση της από την εκδοτική παραγωγή της σειράς, µε πυξίδα αποκλειστικά
την ποιότητα, η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου φέρνει τελικά στον αναγνώστη
βιβλία που διαβάζονται, µορφώνουν, ψυχαγωγούν, ανεβάζουν.
Βιβλία ένα κι ένα που διακρίνονται µε αστέρια ποιότητας πάνω στο λογότυπό της:
εµπνευσµένα
άριστα
πολύ καλά
Τα διακριτικά αυτά σύµβολα είναι η εγγύηση ότι τα βιβλία που φτάνουν στα χέρια
του αναγνώστη, ανήκουν στα καλύτερα της ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας.

Πλώρη για καλύτερες µέρες

Η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου συνεχίζει το έργο της... ψηλότερα,
δυνατότερα, ταχύτερα!
Το δηµιουργικό πνεύµα της προσπερνά τις «φουρτούνες» και αγωνίζεται για
το κοινωνικό σύνολο. Με «καπετάνιο» τον αστείρευτο πνευµατικό πλούτο
των βιβλίων της, «πυξίδα» την ποιότητα και «πλήρωµα» αξιόλογα µέλη και
πιστούς φίλους, η ΕΛΒΙ βάζει πλώρη για νέα δηµιουργικά ταξίδια
µε προορισµό καλύτερες µέρες!

Όταν θέλει κανείς κάτι και είναι καλό, πάντα το σύµπαν συνωµοτεί για χάρη του.
ΚΟΕΛΟ

Ι∆ΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ…
Oι ιδέες είναι σαν τα πουλιά.
Πετούν ελεύθερα εδώ κι εκεί
και γίνονται οι δάσκαλοι
της ελευθερίας από τα χαµηλά
της ελευθερίας προς τα ψηλά!
Φίλοι του βιβλίου σάς στέλνουν
ιδέες που τους συγκίνησαν
από συγγραφείς που γνώρισαν
από βιβλία που αγάπησαν.

«Αλχηµιστής» ΛΒΝ σ. 64

Να θυµάσαι πάντα το θαύµα ότι γεννήθηκες! Κι αν οι καιροί µας είναι ανάξιοι για ένα τέτοιο θαύµα, µην ξεχάσεις
ποτέ, πως τους καιρούς τους φτιάχνουν άνθρωποι. Και άνθρωποι τους αλλάζουν.
ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙ∆ΟΥ
«Γράµµα στο γιο µου κι ένα άστρο» ΕΛΒΙ σ. 23
∆εν θα µπορούσα ποτέ να γίνω ελεύθερος, αν δεν µάθαινα πρώτα να ελευθερώνω.
ΤΑΓΚΟΡ
«Το σπίτι κι ο κόσµος» ΕΚΤ σ. 157
Έναν κόσµο ψεύτικο δεν γίνεται να τον σώσει παρά η αλήθεια.

ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ

- Πώς µπορούµε να καταφέρουµε το αδύνατο; - Με τον ενθουσιασµό!
ΚΟΕΛΟ

«Σωκράτης» ΕΣΤ σ. 193

«Το πέµπτο βουνό» ΛΒΝ σ. 315

Ό,τι δώσεις σ’ ένα παιδί κάποια µέρα στο επιστρέφει. Κι ό,τι του αρνηθείς, θα τ’αρνηθεί µε τη σειρά του. Το κακό
που του κάνεις µπορεί κι αυτό να το επαναλάβει. Μα αν γεµίσεις τα νεαρά του πανιά µε την πνοή της δύναµης,
του θάρρους και της ευθύτητας, τότε µπορεί να αρµενίσει και ξέρει να αντιµετωπίσει τη θύελλα.
ΓΚΡΑΙΗ
«Το βιβλίο της ζωής» ΜΠΚ σ. 57
Η θέληση της ψυχής, η απόφαση να το ξεπεράσει το γραµµένο, είναι γιγάντια και ατσαλώνει τα χέρια και το νου.
ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙ∆ΟΥ
«Πήραν την Πόλη, πήραν την…» Κ∆Ρ σ. 460
Η σωτηρία βρίσκεται στη συνεργασία µας πάνω σε κοινούς στόχους και όχι στο σκόρπισµα σε µικρές
περιχαρακωµένες οντότητες που επιµένουν: «- Εγώ έχω δίκιο!»
ΜΠΟΥΣΚΑΛΙΑ
«Λεωφορείο 9 για τον παράδεισο» ΓΛΡ σ. 144
Όσα λιγότερα έχω, τόσο περισσότερο µπορώ ν’ αγαπώ.

ΦΡΟΜ

«Να έχεις ή να είσαι» MΠΚ σ. 40

Σήµερα µας λείπει εντελώς ένας κώδικας τιµής. Η ευγενική εκούσια υποταγή σε κάτι που µας ξεπερνάει.
ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ
«Λουλούδι της κανέλλας» ΦΛΠ σ. 108
Αν δεν διακινδυνεύσουµε τίποτα, δεν θα κερδίσουµε τίποτα. Ο συντηρητικός, που επιθυµεί να βρίσκεται σε
ασφάλεια, είναι ένα πλάσµα αποστεωµένο.
ΚΑΡΡΕΛ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ
«Βεβαιότητες και αµφιβολίες» ΕΣΤ σ. 238

ΕΚ∆ΟΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ
ΛΒΝ: ΛιBάNης, ΕΛΒΙ: Ελληνική Λέσχη του ΒIβλίου, ΕΚΤ: ΕKάΤη, ΕΣΤ: ΕΣΤία, ΜΠΚ: ΜΠουΚουµάνης, Κ∆Ρ: Κέ∆Ρος, ΓΛΡ: ΓΛάΡος, ΦΛΠ: ΦιΛιΠπότης

