Sevgili Öğrenciler;
Umut, sevinç ve güzellikle dolu bir gelecek sizleri bekliyor. Bu aydınlık
gelecek öğretmenlerimizin, anne babalarımızın ve sizlerin çabalarıyla
kurulacak. Elbette bilgi, kültür, sanat ve edebiyatın emsalsiz hazineleri
kitaplar yarınlarımızı kurarken yanımızda, başucumuzda olacak.
Onların yardımıyla dünyayı çok daha farklı bir bakış açısıyla algılayıp
anlamlandıracağız.
İnsanoğlu binlerce yıllık medeniyet serüveni boyunca hep bir eser
ortaya koymak, yarınlara kalmak gayretini taşımıştır. İşte bu geçmişi
geleceğe taşıma çabası içinde kitaplar insanı insana anlatan duygu ve
düşünce rehberlerimiz olmuştur. Onların dünyasında iyiliğe, sevgiye,
doğru davranışa dair sayısız misaller göreceksiniz. Okudukça bilginiz,
görgünüz artacak; yarınlara daha güçlü daha emin adımlarla
ilerleyeceksiniz.

"SAMSUN OKUMA VAKTİ KÜTÜPHANESİ "
KAMPANYASINI NASIL DESTEKLEYEBİLİRSİNİZ?
İletişim Kurduğunuz "Hayırseverleri" aşağıdaki hususlarda
bilgiledirebilirsiniz.
Bir kütüphane yaptırırsanız, kütüphaneye sizin adınız verilir.
(Toplam maliyet 50 bin)
Kütüphaneyi modern cihazlarla (bilgisayar, projeksiyon vb.)
donatırsanız adınız kütüphanenin bir salonuna verilir.
(Toplam maliyet 20 bin)

HER YERE KiTAP

HER YERDE

KiTAP

Samsun Okuma Vakti Kütüphanesi'ne 1.000 ila 5.000 kitap
bağışlayın, adınız kütüphane dostları köşesinde yer alsın.
Samsun Okuma Vakti Kütüphanesi'ne 1.000 ila 5.000 kitap
bağışlayın, adınız kütüphane dostları köşesinde yer alsın

Değerli Velilerimiz;
Kitlesel bir bağımlılığa dönüşen cep telefonu, tablet ve eğlence amaçlı
bilgisayar kullanımı çocuklarımızı ve bizleri menfi şekilde etkilerken
çocuklarımızın sığınabilecekleri en güvenli limanlar kitaplar olacaktır.
Çocuklarımızın bulundukları ortamlarda kitap okuyarak onlara rol
model olalım. Kendi seçecekleri kitaplardan oluşan kişisel
kütüphanelerini kurarken onları yüreklendirelim. Satırlar ve sayfalar
arasında çıktıkları yolculukta çocuklarımızı ve gençlerimizi yalnız
bırakmayalım. "Samsun Okuma Vakti" müdürlüğümüzün bu düsturla
başlattığı bir gönül seferberliğidir.
Samsun Okuma Vakti'nin 3. Yılında ilimize birçok kalıcı eser vermeyi
hedefliyoruz. Unutmayın ki paylaşmak mutlulukların en güzelidir.
Okuduğunuz evinizin bir köşesine kaldırdığınız kitapları Samsun
Okuma Vakti Kütüphaneleri’ne bağışlayarak onların daha çok insana
ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Gelin umudumuz, sevincimiz, hayat ışığımız çocuklarımızı
geleceğe kitapla taşıyalım.

Hepiniz ayrı ayrı bir değer, yaşam sevincimiz, geleceğe dair
inancımızsınız. Önünüzde başarı ve mutluluk dolu uzun bir hayat
sizleri bekliyor. Bu hayatı biçimlendirirken yanı başınızda kitaplar
bulunsun. Okuduğunuz her kitap duygu ve düşünce dünyanızda
yepyeni ufuklar açacak; olaylara, insanlara karşı tutum ve
davranışlarınız olgunlaşacak, kafanızda eksikliğini duyduğunuz pek
çok kavramı tamamlayacaksınız. Kendinizi çok daha güçlü, açık ve
etkili biçimde ifade edebileceksiniz.

Haydi, kitap bağışınla gücümüze güç kat!
Sensiz eksik, seninle tamız.

BiZi TAKiP EDiN

KÜTÜPHANELERİ

samsunokumavakti55

www.samsunokumavakti.com

#samsunokumavakti - #heryerekitapheryerdekitap

KÜTÜPHANELERİ
www.samsunokumavakti.com

Okuyup evinizin bir köşesine kaldırdığınız kitapların elden ele
dolaşarak arkadaşlarınızın da hayal dünyasında yeni pencereler
açmasını istemez misiniz? Sizleri okullarımızda sürdürülen Samsun
Okuma Vakti "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" hareketine destek
olmaya çağırıyorum.
Unutmayın, "Kitap hayatın pusulasıdır."

OSMAN KAYMAK

COŞKUN ESEN
İl Milli Eğitim Müdürü

Yaşadığımız çağda insanoğlu bilgiye her zamankinden daha fazla
ihtiyaç duymaktadır. Bilimin, teknolojinin ulaştığı baş döndürücü hız
bu sahada yola geç çıkanları medeniyet yarışında saf dışı bırakıyor.
Elbette teknolojinin müspet yönleri kadar menfi tarafları da
mevcuttur. Işıklı ekranlar başında geçirilen afaki süreler çocuklarımızı
gençlerimizi hatta bizleri teknoloji bağımlısına dönüştürmektedir.
Gelinen bu noktada sizlere arkadaşlığından hiçbir zarar
görmeyeceğiniz bilakis onunla geçirdiğiniz zaman boyunca
ufkunuzun, görgünüzün, bilginizin artacağı bir dostu -kitaplarıhatırlatmak isterim. Akşamları anne babasını elinde bir kitapla gören
çocuklarımız bu en faydalı alışkanlığı sizleri izleyerek kazanacaktır.
Böylelikle çocuklarımızı okumak ve kendi kütüphanelerini oluşturmak
hususunda yüreklendirecek aydınlık bir gelecek kurarken yanlarında
olacaksınız.
Sevgili Öğrenciler;

Milli Eğitim Müdürlüğümüz böylesine büyük bir projeyi ortaya koyarken
senin de desteğine ihtiyaç duyuyor. 3 yıldır sürdürdüğümüz "Samsun
Okuma Vakti" sayesinde okuduğun bir kitabı diğer arkadaşlarınla
paylaşmak istemez misin? "

@samsunokuyor

Değerli Velilerimiz;

OKULLARI

OKULLARI

Samsun Valisi

GİRİŞ

Oluşturacağımız Samsun Okuma Vakti kütüphanelerine aşağıdaki
hususlarda sponsor olarak desteklerinizi bekliyoruz:

Samsun ili genelinde ebeveynlerin çocuklarıyla nitelikli zaman
geçirmesi, kitabın hayatımızda hak ettiği yeri alması amacıyla üç önce
başlatılan "Samsun Okuma Vakti" markalaşan bir değer halini
almıştır. Her geçen gün kitlesel bağımlılığa dönüşen cep telefonu,
tablet ve medya takibi aile müessesesini ve kültürel zenginliklerimizi
büyük zaafa uğratmaktadır. Müdürlüğümüzün "Samsun Okuma
Vakti" ve "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" hareketi gelinen bu
noktada toplumun temel dinamiklerine nüfuz eden yerel bir hareket
olarak başlamış, ulusal bir şümule kavuşmuştur. Okullarda,
mahallelerde okuma meclisleri kurularak okunan kitapların elden ele
paylaşımı sağlanmıştır. Çalışmalarımızın başlangıcında öngörülen
okuma saati artık belirli bir saate sıkışıp kalmayarak kendi mekânına
kavuşma yolunda ilerlemektedir.

Kütüphane Sponsorluğu:

10 Şubat 2020 tarihi itibariyle "Samsun Okuma Vakti"ni toplumsal
bir okuma hareketine dönüştürüyoruz. Yayınevleri, yazarlar, ünlü
simalar ve medya olanakları kullanılarak sosyal medya gibi
enstrümanlar çalışmalarımıza dahil edilerek Samsun Okuma Vakti
Kütüphaneleri oluşturmayı planlıyoruz.

HEDEF

HEDEF

KÜTÜPHANE

KÜTÜPHANE

1 MERKEZ
HEDEF

1000 MiNi
KÜTÜPHANE

Tefriş edilen kütüphanenin isim hakkı verilir. (Tahmini maliyet 20 bin)

Kitap okuma oranlarında % 90 artış sağlandı.

Kütüphane Modernizasyon Sponsorluğu:

427 bin 543 okuyucu il genelindeki 14 kütüphaneden yararlandı.

Bir kütüphanenin ihtiyacı olan bilgisayar, projeksiyon vb. modern
cihazlar ile donatılmasıdır. Kütüphanenin bir salonunun isim hakkı
verilir. (Tahmini maliyet 20 bin)

Kütüphanelerden ödünç alınan kitap sayısı, bir önceki yıla göre
% 10,3’lük artışla 177.953 oldu.

Kütüphane Kitap Bağış Sponsorluğu:
Aşağıdaki kitap sayısına göre samsun okuma vakti kütüphanesine
destek olan kişilere isim hakkı verilmektedir.

Samsun Okuma Vakti kütüphanesine 5.000-10.000 arasında
kitap bağışlayan kişiye kütüphanenin bir bölümü için isim
hakkı verilir.
Samsun Okuma Vakti kütüphanesine 1.000-5.000 kitap
bağışlayın, adınız kütüphane dostları köşesinde yer alsın.
Bunun yanı sıra "Samsun Okuma Vakti Kütüphanesi projesini
önemsiyor bu gönül seferberliğine ben de kitap bağışımla destek
oluyorum" gibi sloganlar kullanarak çekilen videolarınızı

Bu kapsamda

100 GEZiCi
HEDEF

1000000
KiTAP

3 YILDA NELER YAPTIK?

her akşam saat 20.00 de
#samsunokumavakti
#heryerekitapheryerdekitap
@ziyaselcuk - @osmankaymk - @coskunesen57
etiketlerini kullanarak sosyal medyada paylaşımda bulunmanız
bizleri güçlendirecektir.
Destekleriniz için teşekkür ederiz.

ilimize kazandırmak

Detaylı Bilgi ve Bağışlarınız için İletişime Geçebilirsiniz

Bu hareketin içinde tüm kitapseverlerin ve hayatın içinde kitabın var
olmasını önemseyen kişilerin yer almasını arzu ediyoruz.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Kale Atatürk Bulvarı Yeni Hükümet Konağı, 55030 İlkadım/Samsun
Tel: (0362) 435 80 63- 291

Kütüphanelere kayıtlı üye sayısı ise % 30,6 artarak 74.685 oldu.

“HER KİTAP
OKURUNU HAK EDER”
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.

Okullar kitap okuma köşeleri oluşturdular.

ÖĞRENCİYİM
BEN DE VARIM!

VELİYİM
BEN DE VARIM!

Sevgili Öğrenciler;

Değerli Veliler;

Gelişen bilgi toplumları okuma eylemi ve kitaba hayatlarında büyük bir
yer ayırmaktadırlar. Hem kişisel gelişimde hem de okul başarısının
artırılmasında okumak belirleyici bir etmen olmuştur.

Okuyan insanlar hayatlarını sağlam temeller üzerine inşa ederler. Kitap,
düşüncelerimizi olgunlaştırır, motivasyonumuzu artırır, bizleri hayata
bağlayarak ufkumuzu açar. Okumanın insana kazandırdığı bilgi, itibar
ömrü boyunca onu yalnız bırakmaz.

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.

Hayatta başarılı olmak üretmek, güç, gayret, bilgi ister. Kitaplar bütün
bunların yanında insana düşünme, hedef belirleme ve büyüdüğünde
yetenekli kişiler arasında yer alma imkânı da verir. İnsan önce kendine
güven duymalı ve daima başarılı olma tutkusu ile yaşamalıdır. Kitap
okuma alışkanlığı kazanan insanların kendine güveni tamdır. Sürekli ve
düzenli kitap okuma alışkanlığı kazandırdığımız yavrularımız, bireyden
topluma doğru gerçekleşecek kalkınmanın meşalesini taşıyan birer
nefer olacaklardır.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü sizleri geleceğimizin teminatı ve
müstesna değerlerimiz olarak görüyor, "Her yere kitap Her yerde
kitap" hareketiyle kitabın durağanlıktan kurtularak dinamik bir güç
olarak hayatınıza girmesini hedefliyor.

Kıymetli Veliler; Kitaplar medeniyet yolunun yapı taşlarıdır. Bilgiyi,
kültürü nesilden nesle taşıyan gerçek hazinelerdir. Gelin hep birlikte bu
hazineleri çocuklarımızla buluşturalım.

