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Ξέρεις ότι ένα βιβλίο αποτελείται από σελίδες, κείμενα και εικόνες (σχέδια ή φωτογραφίες).
Αλλά γνωρίζεις πώς ονομάζεται το κάθε μέρος ενός βιβλίου;

ΤΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

το κάλυμμα 
ή ανάπτυγμα 
εξωφύλλου: 
προστατεύει τις 
σελίδες του βιβλίου. 
Αποτελείται από 
την μπροστινή 
όψη (εξώφυλλο) 
και την πίσω όψη 
(οπισθόφυλλο).

ο τίτλος: 
είναι το όνομα 
της ιστορίας 
που αφηγείται 
ο συγγραφέας 
ή το θέμα του 
βιβλίου.

το όνομα του συγγραφέα: 
είναι το άτομο που έγραψε 
τα κείμενα.

το όνομα του εικονογράφου: 
είναι το άτομο που έκανε 

τα σχέδια.

το όνομα του εκδοτικού οίκου:
είναι η εταιρεία που είναι υπεύθυνη 
για την έκδοση και για τη διάθεση 
του βιβλίου.

ο γραμμωτός κώδικας:
οι γραμμές αντιστοιχούν σε έναν αριθμό. 

Όταν αυτές οι γραμμές σκανάρονται, 
ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί 

να αναγνωρίσει το βιβλίο και να λάβει 
πληροφορίες για το θέμα του.

η ράχη: 
είναι η πλευρά όπου είναι 

δεμένες οι σελίδες, δείχνει 
το πάχος του βιβλίου. Εκεί 

είναι γραμμένα ο τίτλος και 
το όνομα του συγγραφέα.

οι άκρες: 
είναι οι άλλες 
τρεις πλευρές 
των σελίδων.

το οπισθόφυλλο: 
εξηγεί αυτό που υπάρχει μέσα 
στο βιβλίο. Γεννά την επιθυμία 

να το αγοράσεις.

το δέσιμο:
κρατάει ενωμένες 
τις σελίδες.
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Όλων των ειδών τα βιβλία!

ένα εικονογραφημένο βιβλίο

ένα βιβλίο από χαρτόνι
ένα κόμικ

ένα βιβλίο με εικόνες που ξεπετάγονταιένα εικονογραφημένο λεξικό

ΚΑΠΕΛΟ

η σελίδα τίτλου:
μοιάζει με το εξώφυλλο. 
Αναγγέλλει: «Να η ιστορία 
που θα σου αφηγηθώ».

τα εσώφυλλα:
έγχρωμα ή με μικρά σχέδια, είναι 
κολλημένα στο κάλυμμα (εξώφυλλο). 
Βρίσκονται ανάμεσα στο κάλυμμα και 
στις εσωτερικές σελίδες.

οι σελίδες:
αφηγούνται την ιστορία, μέσα από ένα 

κείμενο, καθώς και μέσα από σχέδια 
και φωτογραφίες. Το μικρό νούμερο στη 

γωνία είναι ο αριθμός της σελίδας.
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•   Πάρε το φύλλο χαρτί 

και δίπλωσέ το στα δύο.

•   Κόψε μια λεπτή λωρίδα 

κατά μήκος της πάνω 

και της δεξιάς πλευράς.

Με ένα τέτοιο 16σέλιδο 

ή αλλιώς τυπογραφικό, 

όπως το έφτιαξες εδώ, θα 

κάνεις τις περισσότερες 

κατασκευές σε αυτό το 

βιβλίο.

•   Ξαναδίπλωσέ το στα δύο. •   Και ξανά στα δύο! 

Τώρα έχεις ένα 16σέλιδο ή τυπογραφικό.

Με ένα φύλλο χαρτί μπορείς να δημιουργήσεις πολλές σελίδες!
Αρκεί να το διπλώσεις! Μαγικό!

ΦΤΙΑΞΕ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Υλικά:
• ένα φύλλο Α4 ή Α3, λευκό ή χρωματιστό
• ένα ψαλίδι με στρογγυλεμένες άκρες

•  Ένα φύλλο Α4 δίνει ένα 16σέλιδο 7,5 εκ. x 10,5 εκ.
•  Ένα φύλλο Α3 δίνει ένα 16σέλιδο 10,5 εκ. x 15 εκ.
•  Ένα φύλλο Α2 δίνει ένα 16σέλιδο 15 εκ. x 21 εκ.

Αν δεν έχεις το μεγάλο χαρτί Α2, απλώς δίπλωσε στα δύο 4 φύλλα Α4.
Και δέσε τα απευθείας (βλέπε σελ. 10-11)
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Και τα βιβλία που φτιάχνονται 
στο τυπογραφείο;

Στο τυπογραφείο οι μηχανές 

αντικαθιστούν τα χέρια. 

Έτσι όλα γίνονται πολύ πιο γρήγορα! 

Εδώ τυπώνονται πρώτα τα φύλλα. 

Για παράδειγμα, μπορεί να τυπωθούν 

οκτώ σελίδες πάνω σε ένα μεγάλο 

φύλλο και άλλες οκτώ σελίδες 

στην άλλη πλευρά του φύλλου.

ΤΕΛΕΙΑ!

Στη συνέχεια μια 

μηχανή διπλώνει το κάθε 

φύλλο, έτσι όπως το έκανες εσύ. 

Ύστερα η μηχανή, που έχει μια 

μεγάλη λάμα, κόβει τις άκρες. 

Συνήθως το δίπλωμα και το 

κόψιμο γίνονται στο βιβλιοδετείο.
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