15ème SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DE
THESSALONIQUE
PROGRAMME JEUNESSSE
DE L’INSTITUT FRANÇAIS
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
HELEXPO - ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ / ENTRÉE LIBRE

Vendredi, 4 mai, 16h30-17h30
Pavillon 13-Stand de la francophonie

Παρασκευή 4 Μαΐου, 16:30-17:30
Περίπτερο 13-Σταντ Γαλλοφωνίας

« Laissez-vous transporter au pays «Ταξιδέψτε στη μαγική χώρα των
magique des couleurs! »
χρωμάτων!»
Atelier - découverte de Marion BILLET,
célèbre illustratrice jeunesse française,
spécialiste de la petite enfance, racontée en
grec par Evi GEROKOSTA, auteure
jeunesse, traductrice et conteuse.
Les tout-petits se préparent pour un grand
voyage! Ils vont explorer villes et paysages
tout autour du monde…avant de terminer
cette grande aventure par New York, et un
grand pique-nique à Central Park!






Atelier bilingue français/grec
Pour enfants de 2 à 10 ans.
A la fin de la présentation, séance de
dédicaces sur le stand à l’honneur de
la FRANCOPHONIE : les livres en
français seront vendus par la librairie
francophone Le Livre ouvert (stand
Francophonie, pavillon 13), et les
livres en grec par les éditions
Metaixmio (stand 33, pavillon 14)
Une collaboration entre l’Institut
français de Thessalonique, les
éditons Metaixmio, la bibliothèque
municipale Koventareios de Kozani
et l’Association des bibliothécaires
de la Macédoine de l’Ouest.

Εργαστήριο και γνωριμία με τη διάσημη
γαλλίδα εικονογράφο παιδικών βιβλίων
Marion BILLET (Μαριόν ΜΠΙΕ). Αφηγείται
στα ελληνικά η συγγραφέας παιδικών
βιβλίων, μεταφράστρια και αφηγήτρια, Εύη
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ.
Οι μικροί μας φίλοι ετοιμάζονται για ένα
μεγάλο ταξίδι! Θα εξερευνήσουν πόλεις και
τοπία σε όλον τον κόσμο και θα
ολοκληρώσουν αυτήν τη συναρπαστική
περιπέτεια ... στη Νέα Υόρκη, με ένα
μεγάλο πικνίκ στο Σέντραλ Παρκ!
• Εργαστήριο στα γαλλικά και ελληνικά
• Για παιδιά από 2 έως 10 ετών
• Στο τέλος της εκδήλωσης, η συγγραφέας
θα υπογράψει αντίτυπα στο σταντ της
Γαλλοφωνίας. Τα βιβλία θα πωλούνται, στα
γαλλικά, από το γαλλόφωνο βιβλιοπωλείο
« Le livre ouvert » και στα ελληνικά, από
τις εκδόσεις Μεταίχμιο (σταντ της
Γαλλοφωνίας, περίπτερο 13)
•
Μια
συνεργασία
του
Γαλλικού
Ινστιτούτου
Θεσσαλονίκης
με
τις
εκδόσεις Μεταίχμιο, την Κοβεντάρειο
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. και το
Σύλλογο Βιβλιοθηκονόμων Δυτικής
Μακεδονίας

Samedi 5 mai, 10h45 – 11h45
Pavillon 13-Stand de la francophonie
« Philosopher avec les enfants… amis de
la sagesse »
Rencontre franco-hellénique avec Michel
PIQUEMAL, auteur de livres pour enfants et
adultes couronnés par de nombreux prix,
traduits dans plusieurs langues et Filippos
MANDILARAS, auteur jeunesse à succès.
La collection « Piccolophilo », aborde les
situations quotidiennes des enfants. Pour
eux, tout dans la vie est sujet à étonnement,
interrogation, discussion. Piccolophilo est
donc une collection d'albums qui racontent,
sous forme d'histoires simples, les questions
et raisonnements quotidiens d'un petit enfant.
Et quand l’enfant rencontre les aventures des
dieux qui vivaient sur l’Olympe, écrites
simplement, offrant des connaissances
classiques, l’attention des petits lecteurs est
mise en éveil.
• Atelier bilingue franco-grec.
• Pour petits et grands
•A la fin de la présentation, séance de
dédicaces sur le stand à l’honneur de la
FRANCOPHONIE : les livres en français
seront vendus par la librairie francophone Le

Livre ouvert et les livres en grec par les
éditions Metaixmio et Papadopoulos (stand
Francophonie, pavillon 13).
- Une collaboration entre l’Institut
français de Thessalonique et les
éditions Metaixmio

Σάββατο 5 Μαΐου, 10:45-11:45
Περίπτερο 13-Σταντ Γαλλοφωνίας
«Φιλοσοφούμε με τα παιδιά ... τους
φίλους της σοφίας»
Ελληνογαλλική
συνάντηση
με
τον
πολυβραβευμένο και μεταφρασμένο σε
πολλές γλώσσες συγγραφέα παιδικών και
όχι μόνο βιβλίων, Michel PIQUEMAL
(Μισέλ ΠΙΚΜΑΛ) και τον δημοφιλή
συγγραφέα παιδικών βιβλίων, Φίλιππο
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ.
Η σειρά «Ο μικρός φιλόσοφος»
πραγματεύεται καθημερινές καταστάσεις
των παιδιών. Για τα παιδιά, τα πάντα στη
ζωή είναι αντικείμενο έκπληξης, συζήτησης
και ερωτήσεων. «Ο μικρός φιλόσοφος»
είναι μια συλλογή βιβλίων που διηγούνται,
μέσα από απλές ιστορίες, τα καθημερινά
ερωτήματα και το συλλογισμό ενός μικρού
παιδιού.
Κι όταν το παιδί ανακαλύπτει τις
περιπέτειες των θεών του Ολύμπου,
γραμμένες με απλό τρόπο, αλλά που
προσφέρουν κλασικές γνώσεις, κεντρίζεται
το ενδιαφέρον των μικρών αναγνωστών.
• Παρουσίαση στα γαλλικά και ελληνικά.
• Για μικρούς και μεγάλους
Στο τέλος της εκδήλωσης, ο συγγραφέας
θα υπογράψει αντίτυπα στο σταντ της
Γαλλοφωνίας. Τα βιβλία θα πωλούνται, στα
γαλλικά, από το γαλλόφωνο βιβλιοπωλείο
« Le livre ouvert » και στα ελληνικά, από
τις εκδόσεις Μεταίχμιο και
Παπαδόπουλος (σταντ της Γαλλοφωνίας,
περίπτερο 13).
Μια συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου
Θεσσαλονίκης με τις εκδόσεις Μεταίχμιο

Samedi 5 mai, 11h50-12h50
Pavillon 13-Stand de la francophonie

« Connaissez-vous le secret des
Princesses oubliées ou inconnues? »

Σάββατο 5 Μαΐου, 11:50-12:50
Περίπτερο 13-Σταντ Γαλλοφωνίας
«Γνωρίζετε το μυστικό των άγνωστων και
ξεχασμένων πριγκιπισσών;»

Ακούστε την ιστορία που έγραψε και
Venez tous écouter l’histoire écrite et
αφηγείται ο πολυβραβευμένος συγγραφέας
racontée par Philippe LECHERMEIER,
auteur français d’albums récompensés par παιδικών βιβλίων, Philippe LECHERMEIER
(Φιλίπ ΛΕΣΕΡΜΕΪΕΡ). Με τη συμμετοχή του
de nombreux prix. Avec la participation
δημιουργού κόμιξ, Ορέστη ΕΡΜΕΙΔΗ, θα
d’Oreste ERMEIDIS, auteur BD, pour
dessiner et faire une nouvelle rencontre en ζωγραφίσουμε και θα γνωριστούμε στα
γαλλικά και τα ελληνικά!
français et en grec !
Dans Princesses, il y a des histoires, des
Στο βιβλίο Πριγκίπισσες άγνωστες και
anecdotes, des secrets et des portraits. Il y a ξεχασμένες υπάρχουν ιστορίες, ανέκδοτα,
des choses qui font rire, qui font peur,
μυστικά και πορτρέτα. Υπάρχουν πράγματα
d'autres encore qui font rêver. Et ce n'est
που μας κάνουν να γελάμε, πράγματα που
pas tout. Dans Princesses, il n'y a pas que μας τρομάζουν και άλλα που μας κάνουν να
des princesses. Il y a aussi des cailloux, des ονειρευόμαστε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στις
ombrelles et des baisers. Des jardins, un
Πριγκίπισσες άγνωστες και ξεχασμένες, δεν
prince, des papillons noirs. Un planisphère, υπάρχουν μόνο πριγκίπισσες. Υπάρχουν
des mystères. De l'amour. Comme toujours. επίσης βότσαλα, ομπρέλες και φιλιά. Κήποι,
Mais ce n’est pas tout....
πρίγκιπες, μαύρες πεταλούδες, χάρτες και






Présentation bilingue français/grec.
Pour petits et grands.
A la fin de la présentation, séance de
dédicaces sur le stand à l’honneur de
la FRANCOPHONIE : les livres en
français seront vendus par la librairie
francophone Le Livre ouvert, et les
livres en grec par les éditions
Metaixmio (stand Francophonie,
pavillon 13).
Une collaboration entre l’Institut
français de Thessalonique et la
librairie francophone de
Thessalonique Le livre ouvert.

μυστήρια. Κι αγάπη, πολλή αγάπη, όπως
πάντα. Όμως, δεν είναι μόνο αυτό ...
• Παρουσίαση στα γαλλικά και ελληνικά
• Για μικρούς και μεγάλους
 Στο τέλος της εκδήλωσης, ο
συγγραφέας θα υπογράψει αντίτυπα
στο σταντ της Γαλλοφωνίας. Τα
βιβλία θα πωλούνται, στα γαλλικά,
από το γαλλόφωνο βιβλιοπωλείο « Le
livre ouvert » και στα ελληνικά, από
τις εκδόσεις Μεταίχμιο (σταντ της
Γαλλοφωνίας, περίπτερο 13).
Μια συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου
Θεσσαλονίκης με το γαλλόφωνο
βιβλιοπωλείο Le livre ouvert.

Samedi et dimanche 5 & 6 mai
Pavillon 13-Stand de la francophonie

Σάββατο & Κυριακή 5 & 6 Μαΐου
Περίπτερο 13-Σταντ Γαλλοφωνίας

Le livre numérique pour Το ψηφιακό βιβλίο για
de petits et de grands ! μικρούς & μεγάλους
Exposition « Machines à lire »

Έκθεση «Μηχανή ανάγνωσης»

Nous vous proposons de découvrir de
Σας προτείνουμε νέα μονοπάτια αφήγησης
nouveaux territoires du récit et de la
και ανάγνωσης μέσα από ψηφιακές
lecture à travers des machines à lire !
«μηχανές» ανάγνωσης! Γνωρίστε έργα
Venez découvrir des œuvres d’écrivains
γάλλων συγγραφέων και ταξιδέψτε μέσα
français et voyagez à travers les pages d’un από τις σελίδες ενός βιβλίου με γυαλιά
livre avec un casque à réalité virtuelle !
εικονικής πραγματικότητας!

Πλήρες πρόγραμμα του Σταντ της
Γαλλοφωνίας στη
15η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου
Θεσσαλονίκης
www.francophonie.gr

Programme complet du stand de la
Francophonie
15ème Salon international du livre
de Thessalonique
http://francophonie.gr/fr-index.html

