„Z KSIĄŻKĄ NA START”
Projekt promocji czytelnictwa wśród dzieci
w wieku do 6 lat

Odbiorca:
Dzieci w wieku do 6 lat i ich rodzice (opiekunowie).
Etap pierwszy – ok. 11 tys. dzieci z przedszkoli publicznych i
niepublicznych w Gdańsku i ich rodzice.
Etap drugi – ok. 10 tys. dzieci w Sopocie, Gdyni i pozostałych
miejscowościach województwa pomorskiego
Etap trzeci – akcja ogólnopolska
Pierwsze efekty:
Od 1 marca do 31 sierpnia w 25 gdańskich bibliotekach założono 2266
nowych kart bibliotecznych dla czytelników w wieku do 6 lat (do końca
lutego 2016 kart było tylko 1407).
Cele projektu:


Projekt jest odpowiedzią na coraz gorsze wyniki badań dotyczących
czytelnictwa wśród Polaków.



Stworzenie okazji dla dzieci i ich rodziców do wspólnego, aktywnego
spędzania czasu, nawiązania bliskich relacji, rozmów o książkach i
ich bohaterach.
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Rozwinięcie kreatywności u dzieci dzięki obcowaniu z książką,
światem bohaterów realnych i wykreowanych, co wpłynie korzystnie
na rozwój dziecka, jego wiedzę i umiejętność wypowiedzi.



Edukacja w zakresie spotkania z książką, kultury czytania i
korzystania z biblioteki.



„Wychowanie” bibliotekom przyszłych czytelników i pokazanie
biblioteki jako miejsca przyjaznego dzieciom i rodzinom.

Zasady projektu:


Zapraszamy do udziału w akcji dzieci i ich rodziców.



Po odwiedzeniu biblioteki biorącej udział w akcji, Młody Czytelnik
otrzyma Pakiet Startowy, a w nim imienną Kartę Biblioteczną,
Paszport Biblioteczny oraz darmową książkę dopasowaną do jego
wieku i potrzeb.



Każde dziecko w wieku 0-6 lat, które odwiedzi bibliotekę z
paszportem i wypożyczy książkę otrzyma pieczątkę. Po uzbieraniu
10 pieczątek Młody Czytelnik otrzyma imienny dyplom
potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania.



Książki do Pakietu Startowego są przekazywane przez wydawnictwa
wspierające akcję popularyzacji czytelnictwa wśród najmłodszych.
Dla wielu dzieci są to ich pierwsze własne książki.
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Opis projektu:
Fundacja Metropolia Dzieci rozpoczęła realizację projektu 1 marca w
Gdańsku, gdzie wspólnie z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną
rozdała do końca sierpnia prawie 2,5 tys. Pakietów Starowych. Akcja
wzorowana jest na brytyjskim projekcie Bookstart, który działa od 1992
roku i przynosi świetne rezultaty. Zachęcamy rodziców i dzieci do
odwiedzenia biblioteki, gdzie Młody Czytelnik otrzyma Pakiet Startowy, a
w nim imienną Kartę Biblioteczną, Paszport Biblioteczny oraz darmową
książkę dopasowaną do jego wieku i potrzeb. W Paszporcie będzie zbierał
pieczątki, a w zamian otrzymywał dyplomy i nagrody książkowe. To
świetna motywacja dla dzieci. W tym wieku czytanie książek jest
konkurencyjne dla telewizji i komputera. Dla rodziców motywacją będzie
możliwość spędzenia aktywnie czasu ze swoim dzieckiem. Trzeba pójść
wspólnie do biblioteki, wspólnie zastanowić się nad wyborem książki,
wieczorem przeczytać książkę, a później o niej porozmawiać.
Wierzymy, że uczestnicząc w akcji „Z książką na start”, inwestujemy w
przyszłość najmłodszych członków rodziny – dzieci, w ich wiedzę i
pewność siebie, którą wykorzystają, wchodząc w dorosłość i podejmując
mądre decyzje. Czytanie jest bezpłatne, a biblioteki dostępne dla
wszystkich, bez względu na możliwości finansowe rodziny.
Planowane rezultaty projektu:
- dzieci:
Zakładamy, że do końca 2016 roku w programie weźmie udział ok. 5000
dzieci. Korzyści w rozwoju dziecka dziecko-rodzic: rozwój mowy,
słownictwa, wiedzy, orientacji na świecie, zwiększenie konkurencyjności
FUNDACJA METROPOLIA DZIECI
Aleja Grunwaldzka 5
80-236 Gdańsk

www.metropoliadzieci.org
fundacja@metropoliadzieci.pl

KRS: 0000585080
NIP: 9571081829
Regon: 36295493400000

szkole i na rynku pracy, wzrost pewności siebie dzięki większęj wiedzy i
oczytaniu;
- rodzice:
otrzymają materiały informacyjne, stronę internetową z odpowiedziami na
najważniejsze pytania, cykliczne warsztaty oraz możliwość uzyskania
bezpośredniej odpowiedzi na swoje pytania;
- biblioteki i przedszkola:
zwiększenie swojej atrakcyjności i wyróżnienie się ze swoją ofertą.
Korzyści dla społeczeństwa - poprawienie czytelnictwa (63% osób według
badań Biblioteki Narodowej nie przeczytało w ubiegłym roku ani jednej
książki).
Rezultaty projektu w Wielkiej Brytanii:
Program Bookstart działa w Wielkiej Brytanii od 1992 roku. Od tego czasu
ponad 10 mln dzieci otrzymało ponad 35 mln książek.
Dzięki udziałowi w projekcie:
- 71% rodziców czyta więcej książek swoim dzieciom,
- 49% ocenia, że dzięki udziałowi w programie lepiej spędza czas z
dzieckiem,
- 85% czuje się pewniej w czytaniu swoim dzieciom,
- 57% rodzin, które nie chodziły do biblioteki, dzięki programowi Bookstart
zapisuje się do biblioteki.
Powyższe dane pochodzą ze strony www.bookstart.org.uk.
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Patronaty:
Marszałek Województwa Pomorskiego
Biblioteka Narodowa
Instytut Książki
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
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