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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Τα Public, ην κεγαιύηεξν βηβιηνπσιείν, αλαθνηλώλνπλ ηελ έλαξμε ηεο 
ηξίηεο ρξνληάο ησλ Βξαβείσλ Βηβιίνπ Public 2016 

 

Οη ππνςεθηόηεηεο θέηνο κεηξνύλ 2.000 βηβιία, 1.300 ζπγγξαθείο, 150 εθδόηεο 
θαη  8 κεγάια βξαβεία.  

Μπεο θαη αλάδεημε ηα αγαπεκέλα ζνπ βηβιία ζην www.publicbookawards.gr!  
Τηκώκελε ρώξα θέηνο ε Γαιιία! 

 
 
Τα Public, ην κεγαιύηεξν βηβιηνπσιείν, αλαθνίλσζαλ ζήκεξα ζε ελεκεξσηηθή εθδήισζε ηελ έλαξμε 
ησλ Βξαβείσλ Βηβιίνπ Public 2016 γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά, ηνπ κνλαδηθνύ ζεζκνύ ζηελ Διιάδα 
ζηνλ νπνίν «θξηηηθή επηηξνπή» είλαη νη ίδηνη νη αλαγλώζηεο! Από ηηο 15 Μαξηίνπ 2016, όινη νη θίινη ηνπ 
βηβιίνπ έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαδείμνπλ κέζα από ηηο ςήθνπο ηνπο αγαπεκέλα βηβιία θαη ζπγγξαθείο 
γηα ηε ρξνληά πνπ πέξαζε, κπαίλνληαο ζην εηδηθά ζρεδηαζκέλν micro-site www.publicbookawards.gr. 
 
Φέηνο ηα Βξαβεία Βηβιίνπ Public ππνδέρνληαη κε 8 κεγάια βξαβεία… 2.000 ππνςήθηα βηβιία,  1.300 
ζπγγξαθείο θαη 150 εθδόηεο! Γηα πξώηε θνξά ην 2016 θαζηεξώλεηαη κία λέα ελόηεηα, ε Τηκώκελε 
Φώξα, ε νπνία θηινδνμεί λα εληζρύζεη ηηο δηαπνιηηηζκηθέο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε άιιεο ρώξεο, 
ζηνρεύνληαο ζηελ ελίζρπζε ηνπ δηαιόγνπ γηα ην βηβιίν. Τηκώκελε ρώξα γηα ην 2016 είλαη ε Γαιιία, 
κηα ρώξα κε κεγάιε ινγνηερληθή παξάδνζε θαη ηζρπξνύο πνιηηηζκηθνύο δεζκνύο κε ηελ Διιάδα. Τα 
Public ζε ζπλεξγαζία κε ην Γαιιηθό Ιλζηηηνύην ζα δηνξγαλώλνπλ θαζ’όιε ηεο δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο 
αληαιιαγέο ζπγγξαθέσλ θαη εηδηθέο εθδειώζεηο κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ. 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηηο εθδήισζεο ν θ. Σπήιηνο Λακπξόπνπινο, Δκπνξηθόο Γηεπζπληήο Πξντόλησλ 
Ψπραγσγίαο ησλ Public δήισζε ηα εμήο: «Είκαζηε ηδηαίηεξα ραξνύκελνη πνπ δηνξγαλώλνπκε ηα Βξαβεία 
Βηβιίνπ Public γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά δίλνληαο ην βήκα ζηνλ αλαγλώζηε λα ςεθίζεη ην αγαπεκέλν ηνπ 
βηβιίν. Είκαζηε πεξήθαλνη πνπ θέηνο ζηεξίδνπλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ηνλ ζεζκό 2000 ππνςήθηα βηβιία, 
1300 ζπγγξαθείο θαη 150 εθδόηεο, θαζώο θαη κεγάιε κεξίδα ηνπ αλαγλσζηηθνύ θνηλνύ, θίινη ησλ Public. 
Αο μεθηλήζεη ε ςεθνθνξία θαη αο βξαβεπηνύλ νη πην αγαπεκέλνη ηίηινη θαη ζπγγξαθείο». 
 
Από ηε κεξηά ηνπ ν θ. Mikaël Hautchamp, Σύκβνπινο ζπλεξγαζίαο θαη κνξθσηηθήο δξάζεο, Γηεπζπληήο 
ηνπ Γαιιηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Διιάδνο δήισζε: «Είκαζηε ηδηαίηεξα ραξνύκελνη πνπ ηα Public ηηκνύλ ηε ρώξα 
καο ζηα θεηηλά Βξαβεία Βηβιίνπ θαη ραηξόκαζηε ηδηαηηέξσο γηα απηή καο ηε ζπλεξγαζία. Τν ελδηαθέξνλ 
ηεο Ειιάδαο γηα ηε γαιιηθή ινγνηερλία είλαη δηαρξνληθό κε αξθεηνύο ηίηινπο λα κεηαθξάδνληαη θάζε 
ρξόλν ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ελώ θαη αληίζηξνθα πνιιά ειιεληθά βηβιία, έξγα ζεκαληηθώλ ζπγγξαθέσλ 
έρνπλ κεηαθξαζηεί ζηα γαιιηθά. Θεσξώ πσο ε Γαιιία σο Τηκώκελε Χώξα ζα θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ 
ηνπ θνηλνύ θαη ζα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα κία ζεηξά δεκηνπξγηθώλ αθηεξσκάησλ ζηε δηεζλή ινγνηερλία». 
 
Η πξώηε θάζε ηεο δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο έρεη ήδε μεθηλήζεη θαη νινθιεξώλεηαη ζηηο 26 Απξηιίνπ.  
Οη θαηεγνξίεο (8) γηα ηηο νπνίεο ζα ςεθίζεη ην θνηλό είλαη νη εμήο: 

1. Ειιεληθό κπζηζηόξεκα ηεο ρξνληάο 
2. Μεηαθξαζκέλν κπζηζηόξεκα ηεο ρξνληάο (ζηελ ειιεληθή γιώζζα)  
3. Ειιεληθό non-Fiction (πεξηιακβάλεη: δνθίκην, κειέηε, βηνγξαθία, καξηπξία) 
4. Ειιεληθή πνίεζε 
5. Ειιεληθή παηδηθή ινγνηερλία 
6. Ειιεληθή εθεβηθή ινγνηερλία 
7. Επ Ζελ (ειιεληθά βηβιία Μαγεηξηθήο, Απηνβειηίσζεο, Χόκπη-Ειεύζεξνπ Χξόλνπ) 
8. Καηεγνξία «έθπιεμε» Ηξσίδα -Έκπλεπζε  
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Δθηόο από ηα βξαβεία πνπ αλαδεηθλύνληαη από ην θνηλό, ππάξρνπλ θαη 3 εηδηθά βξαβεία εθηόο 
ςεθνθνξίαο θνηλνύ ηα νπνία ζρεηίδνληαη  κε ηε δνπιεηά ησλ αλζξώπσλ ζηνλ θιάδν ηνπ βηβιίνπ. Τα 
βξαβεία είλαη : α) Βξαβείν Εθδνηηθό Απνηύπσκα κε ην νπνίν ζα αλαδεηρζεί ν εθδόηεο πνπ κέζα από 
ηελ βηβιηνπαξαγσγή ηνπ έρεη δώζεη ην δηθό ηνπ εθδνηηθό απνηύπσκα – ζηίγκα ηε ρξνληά πνπ καο 
πέξαζε. Σηελ παξαπάλσ θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη όινη νη εθδόηεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα 
βξαβεία βηβιίνπ Public 2015 & ζπλερίδνπλ ηελ εθδνηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα έσο θαη ζήκεξα. Γηα ηελ 
θαηεγνξία απηή ζα απνθαζίζεη θξηηηθή επηηξνπή. Β) Καιύηεξν Εμώθπιιν ηεο ρξνληάο ην νπνίν ζα 
δνζεί από εηδηθή επηηξνπή πνπ ζα απαξηίδεηαη από εηθαζηηθνύο, γξαθίζηεο θαη πξόζσπα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ δεκηνπξγία ελόο βηβιίνπ, θαη γ) Καιύηεξε εηθνλνγξάθεζε ζε παηδηθό βηβιίν, ην 
νπνίν ζα δνζεί από εηδηθή επηηξνπή από εηθαζηηθνύο, εηθνλνγξάθνπο & γξαθίζηεο. 
 
Δπηπιένλ, ζηνλ δηαγσληζκό ζα δνζνύλ θαη ηα Βξαβεία Βηβιηνπσιείσλ Public «Ειιεληθό Βηβιίν» θαη  
«Ειιεληθό Παηδηθό βηβιίν», όπσο ζα ηα ςεθίζνπλ νη πσιεηέο βηβιίνπ ησλ θαηαζηεκάησλ Public. Σηελ 
θαηεγνξία «Διιεληθό Βηβιίν» ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ηα βηβιία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο θαηεγνξίεο Διιεληθό  
κπζηζηόξεκα ηεο ρξνληάο θαη Διιεληθό non-Fiction (πεξηιακβάλεη: δνθίκην, κειέηε, βηνγξαθία, καξηπξία) 
ελώ ζηελ θαηεγνξία «Διιεληθό Παηδηθό βηβιίν» όζα βηβιία ζπκκεηέρνπλ ζηελ Διιεληθή παηδηθή 
ινγνηερλία.  
 
Να ζεκεηώζνπκε, ηέινο, όηη ζηελ θαηεγνξία «Τηκώκελε ρώξα Γαιιία» ςεθίδεη εηδηθή επηηξνπή. 
 
Σηε 2ε θάζε ηεο ςεθνθνξίαο, αλαθνηλώλνληαη ηα 10 δεκνθηιέζηεξα βηβιία αλά θαηεγνξία βξάβεπζεο 
θαη νη αλαγλώζηεο θαινύληαη λα αλαδείμνπλ ηνλ κεγάιν ληθεηή αλά θαηεγνξία, από ηηο 2 κέρξη ηηο 22 
Μαΐνπ.  
  
Τα βηβιία θαη νη ζπγγξαθείο πνπ ζα αλαδείμεη ην θνηλό ζα βξαβεπηνύλ ζε κηα κνλαδηθή βξαδηά 
αθηεξσκέλε ζην βηβιίν θαη ζηνπο αλαγλώζηεο, κε πνιιέο εκθαλίζεηο-έθπιεμε από ηνλ ρώξν ηνπ 
πνιηηηζκνύ  θαη ηνπ βηβιίνπ, ζηα ηέιε Μαΐνπ.  
 
Τα Βξαβεία Βηβιίνπ Public ηίκεζαλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ηηο 2 πξνεγνύκελεο ρξνληέο πάλσ από 100 
εθδόηεο θαη 900 ζπγγξαθείο, ελώ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθή ήηαλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ. Πάλσ από 
100.000 κνλαδηθνί αλαγλώζηεο αλέδεημαλ ην 2015, κέζα από πεξηζζόηεξεο από 200.000 ςήθνπο, ηνπο 
ζπγγξαθείο θαη ηα βηβιία πνπ πξνηηκνύλ. Η επηηπρία κε ηελ νπνία ζηέθζεθε ν ζεζκόο ηηο δύν 
πξνεγνύκελεο ρξνληέο απνδεηθλύεη ηε ζεκαζία ηεο πξσηνπνξηαθήο, πνιηηηζηηθήο πξσηνβνπιίαο ησλ 
Public, ε νπνία αγθαιηάζηεθε από ην ζύλνιν ηνπ πλεπκαηηθνύ θόζκνπ, αιιά θαη ην θνηλό. 
  
 
Σηα Βξαβεία Βηβιίνπ Public 2016 εζύ απνθαζίδεηο: Μπεο ζηελ ηζηνζειίδα 
www.publicbookawards.gr, ςήθηζε ην αγαπεκέλν ζνπ βηβιίν ζε όζεο θαηεγνξίεο επηζπκείο θαη 
πάξε κέξνο ζηνλ πην ζεκαληηθό εγρώξην ζεζκό γηα ην βηβιίν! 
 
 
Χορηγοί 
 
Υπνζηεξηθηήο Τερλνινγίαο 
          

 
            
 

 
 
Υπνζηεξηθηήο εηδηθήο θαηεγνξίαο 

             

 
 
Φακνγειάζηε! Είζηε ζηα Public! 
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