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Τα παιδιά απεχθάνονται το διδακτισμό, ενώ λατρεύουν τα αστεία και το 

χάος που μπορούν ναπροκαλέσουν! Κι όμως, μπορείς να τους διδάξεις 

ένα σωρό πράγματα, αρκεί να εκμεταλλευτείςσωστά τις δύο μεγάλες του
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ς αδυναμίες. Το χάος και το γέλιο επιλέγει να χρησιμοποιήσει και η Ελίζ
Πάρσλι, που χρησιμοποιεί τα παραπάνω συστατικά ώστε να χτίσει την ι
στορία και να δώσειερεθίσματα στα παιδιά για να σκεφτούν καλύτερα πο
ιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος ναφέρονται μέσα στη βιβλιοθήκη. Αφ
ήστε που το συγκεκριμένο βιβλίο μπορεί να αποτελέσει μιαεξαιρετική αφ
ορμή για συζητήσεις γύρω από τον τρόπο σωστής λειτουργίας μιας σχο
λικήςβιβλιοθήκης. Στο ίδιο ύφος κινείται μια ολόκληρη σειρά που έχει δη
μιουργήσει η Ελίζ Πάρσιλ και ηοποία έγινε best seller στους NY TIMES. 

Το «Αν θέλεις να φέρεις ένα τσίρκο στη βιβλιοθήκη, ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ!» 
είναι ένα βιβλίο που έχειεγκριθεί από βιβλιοθηκονόμους, παρόλο που π
ραγματικά φέρνει ένα τσίρκο και διαλύει τηνησυχία της βιβλιοθήκης ενός 

σχολείου! 

Αν δεις μια αφίσα που γράφει: “ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΕ Μ
ΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ!” σημαίνει ότιμπορείς να καθίσεις και να διαβάσεις ένα 

βιβλίο και να βάλεις τη φαντασία σου να δουλέψει. Σεκαμία περίπτωση δ
ε σημαίνει πως μπορείς να φέρεις μέσα ένα ολόκληρο τσίρκο... 

Αυτό το βιβλίο όμως δοκιμάζει να το κάνει! Κι έτσι, σε προκαλεί να πηδή
ξεις, να στροβιλιστείς, ναισορροπήσεις στο ένα πόδι, να δέσεις ένα σκοι
νί από το ένα ράφι στο άλλο και να περπατήσειςεπάνω τους, να κάνεις τ
ον κλόουν, προκαλώντας, μάλιστα, έναν εθελοντή από το κοινό να σουρ
ίξει μια τούρτα στα μούτρα. Και μετά σε αφήνει να δεις μόνος σου τις συν
έπειες. 

Η Ελίζ Πάρσλι χρησιμοποιεί το πενάκι και τα πινέλα της με την ίδια ευκολ
ία που αξιοποιεί και τιςδυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίε
ς και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές,προσφέροντάς μας γενναίες φόρμες, 
όμορφα σχέδια γεμάτα κίνηση, έντονα χρώματα (όπουχρειάζεται) αλλά 

και παστέλ για να υπερτονίσει την αντίθεση ανάμεσα στην ηρεμία που χ
ρειάζεταιμια βιβλιοθήκη για να λειτουργήσει, και το χάος που μπορεί να 

προκαλεί γέλιο αλλά δεν είναιπάντα λειτουργικό. 

Το βιβλίο αποτελεί εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να φ
τιάξουν μια βιβλιοθήκηστο σχολείο τους, ενώ προσφέρει άπειρες ευκαι
ρίες για μια σειρά δραστηριοτήτων, όπως:δημιουργία αφίσας, ανταλλα
γή απόψεων, συμβόλαιο βιβλιοθήκης, κάρτα επισκέπτη και πολλάπολ
λά άλλα. 


