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Πρόσκληση 
 

 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ορεστιάδας – ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. , προσκαλεί όλα τα μέλη 
της, να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό Φωτογραφίας “BOOKFACE 2023” όπου 
διοργανώνει από την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023.  

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, 
 

αρχικά να προσέλθουν στην βιβλιοθήκη και να δανειστούν ένα βιβλίο με 
ιδιαίτερο εξώφυλλο. Έπειτα, να φωτογραφηθούν με τα βιβλία όπως στα 
παραδείγματα που θα βρούνε στην Ιστοσελίδα Εκδηλώσεων και Δράσεων της  
Βιβλιοθήκης (www.events.liborest.gr). Τέλος, θα πρέπει να υποβάλλουν τις 
φωτογραφίες τους, έως την Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023, στην ειδική φόρμα 
που θα βρουν στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης (www.liborest.gr) ή στην 
ιστοσελίδα Δράσεων και Εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης (www.events.liborest.gr) 
ή στο ειδικό email της δράσης bookface@liborest.gr (συνοδευόμενες από μια 
μικρή περίληψη (μέγιστη 120 λέξεις), όπου θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και 
τα στοιχεία επικοινωνίας του διαγωνιζόμενου, ο τίτλος της φωτογραφίας, η 
τοποθεσία και η ημερομηνία λήψης της εικόνας). 

 
 

 

 
Τι είναι το Bookface; 

 
Το Bookface είναι από τις δημιουργικότερες δράσεις των βιβλιοθηκών. Περιλαμβάνει 

φωτογραφίες που απεικονίζουν την ευθυγράμμιση του προσώπου ή άλλου μέρους του σώματος 
δίπλα σε ένα εξώφυλλο βιβλίου που διαθέτει ένα αντίστοιχο μέρος του σώματος, έτσι ώστε να 
εμφανίζεται μια ποιοτική εικόνα ζωής και τέχνης. 

 
 

 

Κόστος συμμετοχής 

ΔΩΡΕΑΝ για όλους. 
 

http://www.events.liborest.gr/
http://www.liborest.gr/
http://www.events.liborest.gr/
mailto:bookface@liborest.gr
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Βραβεία 

Οι 2 καλύτερες φωτογραφίες θα βραβευθούν με έπαινο και πλούσια δώρα από την Βιβλιοθήκη, 
ενώ οι 10 καλύτερες φωτογραφίες θα συμπεριληφθούν, με ονομαστική αναφορά, στο φωτογραφικό 
άλμπουμ του 2023 που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης. 

 

Ημερομηνίες Διαγωνισμού 

 Έναρξη Διαγωνισμού 

22 Φεβρουαρίου 2023 
 

 Λήξη Διαγωνισμού 

27 Φεβρουαρίου 2023 
 

 Ανακοίνωση Νικητών 

28 Φεβρουαρίου 2023 
 

 

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο διαγωνισμό  

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ελεύθερη για όλους. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης των φωτογραφιών. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί 
να συμμετέχει με απεριόριστο αριθμό φωτογραφίες. 
Όλες οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποσταλούν μέσω email στο bookface@liborest.gr ή στην 
ηλεκτρονική φόρμα όπου θα υπάρχει στην ιστοσελίδα Εκδηλώσεων και Δράσεων της Βιβλιοθήκης 
(www.events.liborest.gr), συνοδευόμενες από μια μικρή περίληψη (μέγιστη 120 λέξεις), όπου θα 
αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του διαγωνιζόμενου, ο τίτλος της 
φωτογραφίας, η τοποθεσία και η ημερομηνία λήψης της εικόνας. Οι φωτογραφίες, που θα 
υποβληθούν πρέπει να έχουν μορφή jpg, png, gif ή tif και να έχουν και μέγιστο μέγεθος αρχείου 
25 ΜΒ. Με την αποστολή των φωτογραφιών οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ηλεκτρονικά 
επιβεβαίωση λήψης των φωτογραφιών τους. 
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 22η Φεβρουαρίου 2023 και ως 
ημερομηνία λήξης η 27η Φεβρουαρίου 2023.. Ορίζεται Τριμελής Κριτική Επιτροπή αξιολόγησης 
των φωτογραφιών, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους και βιβλιοθηκονόμους της βιβλιοθήκης. 
Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής είναι τελεσίδικη και δεν επιδέχεται αναθεώρηση - 
επαναξιολόγηση. 
Η αξιολόγηση των φωτογραφιών γίνεται με βάση: i) την αισθητική της φωτογραφίας, ii) τη 
μοναδικότητα, iii) την ποιότητα της εικόνας και iv) τη συνολική σύνθεση της εικόνας. 

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα Εκδηλώσεων και Δράσεων 
της Βιβλιοθήκης (www.events.liborest.gr). και στο Κεντρικό Portal της Βιβλιοθήκης 
(www.liborest.gr) 
Οι 2 καλύτερες φωτογραφίες θα βραβευθούν με έπαινο και πλούσια δώρα από την Βιβλιοθήκη, 
ενώ οι 10 καλύτερες φωτογραφίες θα συμπεριληφθούν, με ονομαστική αναφορά, στο φωτογραφικό 
άλμπουμ του 2023 που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης. 
Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό η Βιβλιοθήκη διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα των 
φωτογραφιών. 
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Πληροφορίες 

 Στην ιστοσελίδα της δράσης: www.events.liborest.gr 
 Στο email της δράσης: bookface@liborest.gr  
 Στο τηλέφωνο της Βιβλιοθήκης: 2552027588 
 Στο φυσικό χώρο της Βιβλιοθήκης. 

 

Υπεύθυνοι Δράσης  
 Γεροντίδου Νόπη 
 Μουρλίδης Αθανάσιος 

 
 

Από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ορεστιάδας 

http://www.events.liborest.gr/
mailto:bookface@liborest.gr

