Ogólnopolska kampania Instytutu Książki pt. „Mała książka – wielki człowiek”

Informacje podstawowe

Ogólnopolska kampania Instytutu Książki pt. „Mała książka – wielki człowiek”
skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz ich rodziców i rozpocznie się
jesienią 2019 roku w zakwalifikowanych bibliotekach publicznych. Celem kampanii jest
zachęcenie rodziców do odwiedzin książnic i praktykowania codziennego czytania ze
swoimi pociechami.
Adresaci inicjatywy otrzymają bezpłatnie specjalnie przygotowaną Wyprawkę
Czytelniczą, w której znajdą się: książeczka dla dzieci, dostosowana pod względem formy i
treści do potrzeb przedszkolaka, Karta Małego Czytelnika oraz broszura informacyjna dla
rodziców.
Karta

Małego

Czytelnika

to

zaproszenie

do

zabawy

polegającej

na

kolekcjonowaniu przez dzieci specjalnych naklejek otrzymywanych w nagrodę za każdą
wizytę w bibliotece i wypożyczenie minimum 1 książki z księgozbioru dziecięcego. Za
zebranie 10 takich naklejek młody czytelnik zostanie uhonorowany imiennym dyplomem
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
Zgłoszenie udziału swojego dziecka w akcji (i tym samym otrzymanie Wyprawki
Czytelniczej oraz rozpoczęcie zabawy w ramach Karty Małego Czytelnika) będzie
możliwe po zapisaniu się do dowolnie wybranej filii Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna.
Osoby już zapisane otrzymają Wyprawkę przy najbliższych odwiedzinach Biblioteki po
rozpoczęciu akcji.
Kampanii będą towarzyszyć działania promocyjne, w tym dystrybucja specjalnego
plakatu, Listu do Rodziców oraz akcje w Internecie. Rozpoczęcie akcji przez Bibliotekę
Publiczną Miasta Gniezna w Gnieźnie jest planowane na 16 września 2019 r.

Ogólnopolska kampania „Mała książka – wielki człowiek” jest
realizowana przez Instytut Książki we współpracy z bibliotekami
publicznymi.

Współpraca z gnieźnieńskimi placówkami przedszkolnymi
Elementem, mogącym mieć znaczący wpływ na powodzenie całej kampanii jest
dotarcie do jak największej liczby rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Instytucją, która
dzięki realizowanym funkcjom edukacyjnym i społecznym, może stanowić istotne
wsparcie dla przedsięwzięcia jest przedszkole. Mając na uwadze dotychczasową
współpracę Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna z placówkami przedszkolnymi w Gnieźnie,
zwłaszcza w implementacji akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, proponujemy Państwu
podjęcie wspólnych działań związanych z ogólnopolską kampanią „Mała książka – wielki
człowiek”.
Model współpracy zakłada przede wszystkim powołanie w Państwa placówce
koordynatora ds. współpracy z Biblioteką, którego zadaniem byłaby komunikacja i
współpraca z gnieźnieńską książnicą w działaniach adresowanych nie tylko do dzieci, ale
także ich rodziców i kadry pedagogicznej.
Z ramienia Biblioteki osobą powołaną do współpracy z wytypowanymi przez
przedszkola koordynatorami jest p. Ewa Jaworska, kierownik filii nr 2 i koordynator Biblioteki
ds. programu dla dzieci.
W przypadku zainteresowania z Państwa strony taką współpracą z Biblioteką
prosimy o przesłanie danych kontaktowych do koordynatora (imię i nazwisko, telefon, @)
do p. Ewy Jaworskiej (email: filia2@biblioteka.gniezno.pl, tel. 61 426 40 54) w terminie do 6
września 2019 r.
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