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THE BOOK-ING 
J O U R N A L

Αναζητώντας τον πρώτο βιβλιο-προορισμό



Ας ξεκινήσουμε με μια βόλτα στη βιβλιοθήκη σου.

Ξεκινώντας, σου προτείνω να περάσεις λίγο χρόνο απλά κοιτάζοντας και παρατηρώντας το μικρό ή
μεγάλο βασίλειό σου. Ένα χρονόμετρο πιθανώς θα σε βοηθήσει, ώστε να μην έχεις τον νου σου στον
χρόνο αλλά να αφεθείς στην διαδικασία της απλή παρατήρησης. Μπορείς να επιλέξεις 1, 3 ή και 5 λεπτά.
Έπειτα, μπορείς να συνεχίσεις εμβαθύνοντας στην εμπειρία σου με τις εξής ερωτήσεις.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
 

Τι λέει για εσένα ο τρόπος που είναι
οργανωμένη (ή όχι)) η βιβλιοθήκη σου;
Υπάρχουν κάποιοι παραλληλισμοί με

τον χαρακτήρα ή τη ζωή σου;

Τι βλέπεις; (γράψε 5 λέξεις ή φράσεις) Τι σκέφτεσαι με αφορμή όσα βλέπεις;

Πώς θα έμοιαζε η βιβλιοθήκη σου εάν
οργάνωνες τα βιβλία με βάση τις

τοποθεσίες με τις οποίες συνδέονται;
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Στόχος αυτών των ερωτήσεων είναι η παρατήρηση της σχέσης σου με τα βιβλία και τα
ταξίδια. Για να ξεκινήσουμε σε προσκαλώ να περιγράψεις αυτήν τη σχέση με 3 λέξεις ή φράσεις

(τις πρώτες που έρχονται στο νου σου).

ΕΣΥ, ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ &
ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Σε ποιο μέρος θα πήγαινες ταξίδι μόνη/
ος παρέα μένα βιβλίο;

Έχεις κάποια αγαπημένη αναγνωστική
ανάμνηση από διακοπές;

Ποιο είναι το μέρος (χωριό, πόλη, χώρα)
για το οποίο αγαπάς να διαβάζεις;

Ποιο είναι το αγαπημένο σου είδος βιβλίων
για ανάγνωση στις διακοπές; Ποια μπορεί να

είναι η σχέση μεταξύ της ελευθερίας των
διακοπών και της επιθυμίας να διαβάσεις αυτό

το συγκεκριμένο είδος;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
Κλείσε τα μάτια σου για λίγες στιγμές και οραματίσου την πιο υπέροχη και ταξιδιάρικη αναγνωστική εμπειρία..
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ΤΟ

Έχεις διαβάσει ποτέ βιβλία τα οποία να συνδέονται με το μέρος όπου ζεις ή στην ευρύτερη
τριγύρω περιοχή; Εάν ναι, γράψε εδώ τους τίτλους τους, εάν όχι ίσως είναι μια καλή
ευκαιρία να ξεκινήσεις μια μικρή έρευνα: Google, facebook group, βιβλιοπωλείο της

γειτονιάς σου ή/και μίλα μαζί μου.
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ΒΙΒΛΙΟ

Διάλεξε ένα βιβλίο το οποίο εκτυλίσσεται στο αγαπημένο σου μέρος του κόσμου. Κι αν δεν
μπορείς να το επισκεφτείς ακόμη μη σκας. Μπορεί κάποιος άλλος Book-ing Journalist να

βρίσκεται σ'αυτό το μέρος και να συνεργαστείτε! Η ομάδα μας στο fb μπορεί να κάνει θαύματα!

Έχει τύχει ποτέ να διαβάζεις ένα βιβλίο το οποίο διαδραματίζεται ακριβώς στο μέρος στο
οποίο βρίσκεσαι; Πώς ένιωσες; Εάν όχι, ετοιμάσου για μια νέα βιβλιοεμπειρία!

Ποιο βιβλίο σε έκανε να νιώσεις σαν να βρίσκεσαι στο ίδιο μέρος με τους χαρακτήρες ή τη/
το συγγραφέα του; 



ΤΟ
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ΒΙΒΛΙΟ

Για να διαλέξεις το βιβλίο σου το κριτήριο είναι ένα: το συναίσθημα! Θέλεις να το πεις
ενθουσιασμό, χαρά, ανυπομονησία, έμπνευση; Ξέρεις πιο είναι το βίωμα. Τις λέξεις ας τις

αφήσουμε για την ώρα του The Book-ing Journal.
 

Εάν έως τώρα δεν έχεις βρει ακόμη τον πρώτο ταξιδιωτικο-αναγνωστικό σου προορισμό δεν
υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορείς να αναζητήσεις έμπνευση συζητώντας με άλλους
ανθρώπους με τους οποίους μιλάς την ίδια γλώσσα. Γράψε στην ομάδα μας στο fb είμαι
σίγουρη πως θα σκαρφιστούμε κάτι πολύ όμορφο παρέα. Επίσης, το βιβλιοπωλείο της
γειτονιάς και οι άνθρωποί του μπορεί να σου προσφέρουν ιδέες κι έμπνευση για την

αναζήτησή σου. 
 

Κι αν το να βρεις κάποιο βιβλίο για τον τόπο στον οποίο ζεις είναι προς το παρόν αρκετά
δύσκολο, θα μπορούσες να στρέψεις την αναζήτησή σου προς τη φύση ίσως. Η φύση δεν έχει
διεύθυνση! Κι αν ο Μικρός Πρίγκιπας βρισκόταν ξαφνικά στο δικό σου κήπο, δάσος, γειτονιά; 

 
 

Όταν είσαι έτοιμη/ος, γράψε τον τίτλο του βιβλίου που διάλεξες εδώ κι ετοιμάσου για τη
συνέχεια Book-ing Journalist...

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Μπορεί να χρειάζεσαι λίγο χρόνο για την επιλογή του έργου κι αυτό είναι εντάξει. Ένας
ύπνος πριν την τελική επιλογή ίσως σου φανεί πολύ χρήσιμος. Εάν πάλι η διαίσθησή σου σε καλεί κάπου,
ακολούθησέ την. Εκείνη ξέρει τον δρόμο.


