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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ο Θεσμός τφν Βραβείφν Βιβλίοσ Public έρτεται για τρίτη 

σσνετόμενη τρονιά.  

Κατάθεση σπουηυιοτήτφν μέτρι τις 29 Φεβροσαρίοσ 2016 

 
 

Πνην ζα είλαη θέηνο ην πην αγαπεκέλν ειιεληθό κπζηζηόξεκα θαη πνην ην θαιύηεξν κεηαθξαζκέλν 

κπζηζηόξεκα ηεο ρξνληάο; Πνηνο ζα αλαδεηρζεί ζηελ θαηεγνξία Πνίεζε θαη πνην βηβιίν ζα μερσξίζεη 

ζηελ θαηεγνξία Παηδηθή Λνγνηερλία; Τα Public, ην κεγαιύηεξν βηβιηνπσιείν, ζπλερίδνπλ θαη ην 2016, 

γηα ηξίηε ζπλερόκελε ρξνληά, ηνλ κεγαιύηεξν ζεζκό γηα ην βηβιίν, ηα Βπαβεία Βιβλίος Public. Ο 

ζεζκόο είλαη ν κνλαδηθόο ζηελ Γιιάδα ζηνλ νπνίν «θξηηηθή επηηξνπή» είλαη νη αλαγλώζηεο νη νπνίνη 

αλαδεηθλύνπλ κέζα από ηηο ςήθνπο ηνπο ηα αγαπεκέλα ηνπο βηβιία θαη ζπγγξαθείο γηα ηε ρξνληά 

πνπ πέξαζε.  

 

Η επηηπρία κε ηελ νπνία ζηέθζεθαλ ηα Βξαβεία Βηβιίνπ Public ηηο δύν ρξνληέο δηεμαγσγήο ηνπο, 

θαζώο αγθαιηάζηεθαλ από ην ζύλνιν ηνπ πλεπκαηηθνύ θόζκνπ αιιά θαη από ην θνηλό, απνδεηθλύεη 

ηε ζεκαζία ηνπ πξσηνπνξηαθνύ, πνιηηηζηηθνύ ζεζκνύ ηνλ νπνίν μεθίλεζαλ ηα Public.  

 

Τα Βξαβεία Βηβιίνπ Public ηίμηζαν με ηη ζςμμεηοσή ηοςρ ηιρ 2 πποηγούμενερ σπονιέρ πάνυ από 

100 εκδόηερ και 900 ζςγγπαθείρ ελώ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθή ήηαλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ. 

Πάνυ από 100.000 μοναδικοί αναγνώζηερ ανέδειξαν ηο 2015, μέζα από πεπιζζόηεπερ από 

200.000 τήθοςρ, ηοςρ ζςγγπαθείρ και ηα βιβλία πος πποηιμούν.  

 

Ο Θεζκόο ησλ Βξαβείσλ Βηβιίνπ έρεη σο ζηόρν όρη κόλν λα αλαδεηθλύεη ην έξγν ησλ θαηαμησκέλσλ 

εθδνηηθώλ νίθσλ αιιά θαη λα «ζπζηήλεη» ζην αλαγλσζηηθό θνηλό λένπο εθδόηεο θαη δεκηνπξγνύο από 

ηελ Αζήλα θαη ηελ πεξηθέξεηα δίλνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό  ζην αλαγλσζηηθό θνηλό αθόκε 

πεξηζζόηεξεο επηινγέο πξνο ςήθηζε. Τα Public απεςθύνοςν ανοισηή ππόζκληζη ππορ όλοςρ ηοςρ 

εκδόηερ ανά ηην Ελλάδα να δηλώζοςν ζςμμεηοσή καηαθέηονηαρ ηιρ ςποτηθιόηηηέρ ηοςρ από 

ηην εκδοηική παπαγυγή ηος 2015.  

 

Η ςεθνθνξία ζα δηεμαρζεί θαη θέηνο ζην microsite www.publicbookawards.gr θαη ζα μεθηλήζεη κέζα 

Μαξηίνπ ελώ ζα νινθιεξσζεί ζηα ηέιε ηνπ Μαΐνπ 2016. Τα βηβιία θαη νη ζπγγξαθείο πνπ ζα 

αλαδείμεη ην αλαγλσζηηθό θνηλό ζα βξαβεπηνύλ ζε εηδηθή ηειεηή πνπ ζα ιάβεη ρώξα ιίγεο κέξεο κεηά 

ην πέξαο ηεο ςεθνθνξίαο.  

 

Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ ηηρ ηελικήρ λίζηαρ με ηοςρ ηίηλοςρ ηυν εκδόζευν πος θα 

ζςμμεηέσοςν ζηα βπαβεία ανά καηηγοπία είναι η Δεςηέπα 29 Φεβποςαπίος.  

 

Οη θαηαζέζεηο ππνςεθηνηήησλ μεθίλεζαλ! Γπηζθεθηείηε ην 

http://www.publicbookawards.gr/newpublisher.php θαηαζέζηε ηελ ππνςεθηόηεηά ζαο θαη γίλεηε θη 

εζείο κέξνο ηνπ πην ζεκαληηθνύ εγρώξηνπ ζεζκνύ γηα ην βηβιίν, ησλ Βξαβείσλ Βηβιίνπ Public 2016! 

 
Όροι και προϋποθέσεις στο : http://www.publicbookawards.gr/newpublisher.php 
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