OKUDUYSAN

BiZiMLE

PAYLAŞ
OKUDUĞUNUZ
KiTAPLARI
BiZE GETiRiN
HERKES OKUSUN

Sensiz eksik,
seninle tam oluyoruz.
Milli Eğitim Müdürlüğümüz böylesine
büyük bir projeyi yürütürken senin de
desteğine ihtiyaç duyuyor. 3 yıldır
sürdürdüğümüz “Samsun Okuma Vakti”
sayesinde okuduğun bir kitabı diğer
arkadaşlarınla paylaşmak istemez misin? “
Haydi, kitap bağışınla gücümüze güç kat!
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3 YILDA NELER YAPTIK?

BUNU BERABER
BAŞARACAĞIZ…

Kitap okuma oranlarında % 90 artış sağlandı.
427 bin 543 okuyucu il genelindeki 14 kütüphaneden yararlandı.

HER KİTAP
OKURUNU
HAK EDER.
“Samsun Okuma Vakti”, bundan üç yıl
önce Samsun genelinde ailelerin
çocuklarıyla akşamları nitelikli zaman
geçirmesi için hayata geçirildi. “Samsun
Okuma Vakti” ile aileler her akşam saat
20.00’de kitap okumaya başladılar. İl
genelinde kütüphanelere kayıt olan
öğrenci ve ebeveyn oranları artmış,
okullarımızda okunan kitap sayılarında
önemli artışlar görülmüştür.
Yerel bir hareket olarak başlayan ancak
ulusal bir etki gösteren Samsun Okuma
Vakti’nin artık bir saate sıkışıp kalmayarak
mekâna kavuşma vakti gelmiştir. Bu
nedenle hedeflediğimiz “Her Yere Kitap,
Her Yerde Kitap” hareketiyle; dinamik bir
güç olarak hayatın tam içine kütüphane,
kitaplık ve elde dolaşan bir kitap olarak
katmayı amaçlıyoruz.
Nasıl mı? Tabi ki hep beraber…

Kütüphanelerden ödünç alınan kitap sayısı, bir önceki yıla göre
% 10,3’lük artışla 177.953 oldu.
Kütüphanelere kayıtlı üye sayısı ise % 30,6 artarak 74.685 oldu.
Okullar kitap okuma köşeleri oluşturdular.

YAPILAN SON
ARAŞTIRMALARA GÖRE
EVDE KÜTÜPHANESİ
BULUNAN ÇOCUKLARIN
AKADEMİK BAŞARISI,
OLMAYANLARA GÖRE DAHA
YÜKSEKTİR. ŞEHRİMİZİ
EVİMİZ GÖRÜYOR, HER YERİ
KÜTÜPHANE VE KİTAP İLE
DONATMAYI AMAÇLIYORUZ.

BİRLİKTE HEDEFİMİZ BÜYÜK..!
Kitaplar okundukça
varlık amaçlarına
ulaşırlar. Okundukça
paylaşılan ve yeniden
okunan yüzlerce,
binlerce kitap sizlerin
elinde bir meşale gibi
geleceğimizi çok daha
güçlü bir şekilde
aydınlatacaktır.
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KÜTÜPHANE
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1 MERKEZ
HEDEF

1000 MiNi
KÜTÜPHANE

100 GEZiCi
HEDEF

1000000
KiTAP

Sevgili Öğrenciler;

Değerli Veliler;

Eğitim yolculuğunuzda size en yakın arkadaş,
farklı pencerelerle farklı dünyalara açılan
kitaplardır. Okudukça bilgiye, sanata,
düşünceye ve edebiyata daha büyük ilgi
duyacak yeni ufuklar keşfetmek isteyeceksiniz.
Bu doğrultuda belki ilk adımlarınız size zor ve
zahmetli gelecektir. Ancak gün geçtikçe kitap
evrenine daha büyük bir hızla dahil olacak,
yürümek yetmeyecek koşmak isteyeceksiniz.

Kitaplar medeniyet yolunun yapı taşlarıdır.
Bilgiyi, kültürü nesilden nesile taşıyan
gerçek hazinelerdir. Gelin hep birlikte bu
hazineleri çocuklarımızla buluşturalım.
Okuyan insanlar hayatlarını sağlam temeller
üzerine inşa ederler. Okumanın insana
kazandırdığı bilgi, itibar ömrü boyunca onu
yalnız bırakmaz.

