„EGYÜTT, EGY-MÁSÉRT” A Hamvas Béla Városi Könyvtár
könyvtárat és a könyvtári szolgáltatásokat népszerűsítő projektje
Napjaink egyik legfontosabb feladatának tartjuk, hogy a körülöttünk zajló
gyorsan változó informatikai környezetben könyvtárunk megtalálja azokat
a szolgáltatásokat, melyekkel kulturális kínálatát a használói igényekhez
igazítja. A Hamvas Béla Városi Könyvtár szerencsés, mert az elmúlt
időszakban jelentősen megnőtt a csoportos látogatók száma.
Rendszeresen járnak könyvtárunkba óvodai csoportok, osztályok tanóra
keretében vagy délután a napközi idejében. A rendszeres látogatások
szükségessé tették tematikus órák kidolgozását, amelyekben az ismeretek
egymásra épülnek és segítik az oktató nevelő munkát. Ezért projektet
hoztunk létre, „Együtt egy-másért” címmel, melynek keretében
részlegeink együttműködve, tartalmas és szórakoztató együttlétre hívják a
gyerekeket könyvtárunkba. A csoportos látogatások alkalmával új
könyvtárképet szeretnénk kialakítani, melynek lényege, hogy a fizikai
térben elérhető és az interneten nyújtott szolgáltatásokra is – a könyvtári
értékekre – felhívjuk a figyelmet. A projekt célja, hogy jobb hatásfokkal
szolgálja a minőségi oktatást, az új tanulási és tanítási formák
kialakítását, az olvasási kompetenciák fejlesztését. A projekt feladata - az
óvodai és iskolai csoportok könyvtári fogadása kidolgozott tematika
felállításával - a csoportok bevezetése a könyvtár különböző
szolgáltatásaiba, részlegeibe.
Az „Együtt, egy-másért” projekt korcsoportonkénti ajánlata:

Óvodásoknak:




„Télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van” ismerkedés az
évszakokkal
Egyházi, népi, hagyományos ünnepek (Farsang, Húsvét)
Szeptember 30. A népmese napja - mesehallgatás

Alsósoknak:




„Télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van” ismerkedés az
évszakokkal.
Egyházi, népi, hagyományos ünnepek (Farsang, Húsvét, Anyák
napja)
Évfolyamok szerinti könyvismertető foglalkozások, könyvajánlások,
egy konkrét könyv vagy egy sorozat bemutatása. (Pl.
ismeretterjesztő sorozatok, szépirodalmi sorozatok, olvasást segítő
sorozatok, stb.)






Szeptember 30. A népmese napja - mesehallgatás, feladatok
„Battai vagy?” Ismerkedés a városban élő alkotókkal + a város
változásait bemutató vetítés a Helytörténeti Gyűjteményben
Hungarikumok - előadássorozat
Világútlevél - nemzetközi kitekintő és könyvtárhasználati ismeretek

Felsősöknek:










„Itt élned, halnod kell” címmel nemzeti ünnepeink „feldolgozása”.
(március 15., augusztus 20., október 23.)
Évfolyamok szerinti könyvismertető foglalkozások, könyvajánlások,
egy konkrét könyv vagy egy sorozat bemutatása.
Kötelező olvasmányokhoz, tanórai anyaghoz kapcsolódó - ráhangoló
vagy feldolgozó - foglalkozások.
Szeptember 30. A népmese napja - beszélgetés a magyar
népmesetípusokról, előre megbeszélt magyar népmese mesélése,
együtt.
Pedagógusnap, a nyolcadik osztályosok búcsúja tanáraiktól.
„Battai vagy?” Ismerkedés a városban élő alkotókkal + a város
változásait bemutató vetítés a Helytörténeti Gyűjteményben
Hungarikumok - előadássorozat
Világútlevél - nemzetközi kitekintő és könyvtárhasználati ismeretek

Középiskolásoknak:







„Itt élned, halnod kell” címmel nemzeti ünnepeink
„feldolgozása”. (március 15., augusztus 20., október 23.)
Az „Ifjúsági sarok" gyűjteményének bemutatása, könyvismertetők,
könyvajánlók.
Szeptember 30. A népmese napja - zsíros népmesék helye és ideje
a magyar kultúrában és pajzán népmesék hallgatása
„Battai vagy?” Ismerkedés a városban élő alkotókkal + a város
változásait bemutató vetítés a Helytörténeti Gyűjteményben
Hungarikumok
Világútlevél - nemzetközi kitekintő és könyvtárhasználati ismeretek

A projekt témái folyamatosan bővülnek. Szeretettel várjuk a csoportokat!

