KEHITÄ KIRJASTOA – PERINTEISTÄ JA UUTTA
”Kaupunginkirjasto on toimittanut enemmän kirjoja koulun käyttöön
kuin ennen.” (Ikaalisten Lukuinto)

UUDISTA PERINTEISIÄ TOIMINTATAPOJA






Kirjavinkkaukset lapsille ja aikuisille
 Aikuisten kirjavinkkaus tärkeä asia myös opettajille
 Uutuuskirjatietoutta ja apua koulukirjaston aineiston
hankinnassa
Lukudiplomi
 Kirjastoammattilaisten koostamat diplomikirjalistat
teemakuukausittain eri luokka-asteille
 Yhteisen lukudiplomin laatiminen
 Kirjojen esillä pitäminen kirjastossa ja kirjastoautossa
Kirjatoimitukset
 Kirjatoimitusten lisääminen kirjastosta koululle
 Opettaja, ota yhteyttä kirjastoon ja pyydä rohkeasti
kirjatoimituksia.
 Kirjastoammattilaiset, suunnitelkaa esim. luokkaasteittain kirjakassi/-laatikko koululuokkiin tuotavaksi.
 Muistakaa kirjapakettien tilaukset ja toimitukset
myös kirjastoauton kautta. Sopikaa tarvittaessa pidemmistä kirjastoauton pysähtymisajoista.
 Vinkki: Koosta ja toimita kirjapaketti paikallisen urheiluseuran pelaajien mukaan joukkueen pelimatkoille!



Järjestäkää
 koulun kerho kirjastossa. Yhteisiä vierailuja vaikkapa
musikaaliin!
 kirjailija- ja näyttelijävierailut kouluilla ja kirjastossa.
 koulutoiminnasta kertovia näyttelyitä kirjastossa.

SUUNNITTELE UUTTA – VIE KOULUA KIRJASTOON…
”Koulun ja kirjaston yhteistyö on tärkeä asia, jonka kautta lasten lukuintoa voidaan ylläpitää ja lisätä.” (Lappeenrannan Lukuinto)

Koululaiset kirjastoapulaisina




Oppilaiden kouluttaminen kirjastoapulaisen tehtävään
Lainaustoiminnassa auttamista, kirjojen vinkkaamista koulutovereille ja kirjaston järjestelytöitä
Isommat koululaiset pienempien kummivinkkareina

… JA KIRJASTOA KOULUUN
Kirjakassitoiminta





Sopii erityisen hyvin esikoululaisille ja pienille oppilaille
Kokoa kirjakassi esim. kirjastossa kaupungin lukudiplomista
löytyvin teemoin, 1-3 kirjaa/kassi.
Lainaus kirjastosta tapahtuu päiväkodin/esikoulun/koulun
henkilökunnan yhteisökortilla. Tarvitsette sopimuksen yhteisökortilla lainattujen kirjojen kotiin viemiseksi.
Matala kynnys kirjojen lainaamiseen
 Lainaamiseen ei tarvita kirjastokorttia: Perheet lainaavat kassit päiväkodista joko perinteisesti käsin kirjaten tai QR-koodilla ja älypuhelimella.
 Kirjastoon ei tarvitse erikseen lähteä: Vanhemmat
voivat lainata kirjakassin lapsensa esikoulusta hakiessaan.

Kirjakärrytoiminta




Kirjojen lainaamista luokissa oleviin kirjakärryihin
Aseta kärryt keskeiselle paikalle luokassa, jotta luettavaan on
helppo tarttua.
Vaihda kirjallisuutta – valitse teemoittain.

Kirjastoautotoiminta




Innosta eskarit ja pienet koululaiset kirjastoautokäynneille.
Kiireettömyys, säännöllisyys ja riittävän pitkät pysähtymisajat! Jopa 45 minuutin pysähdys kerran kuussa.
Jokaiselle pienryhmälle oma vierailukerta kirjastoautoon:
Esittelyä, kirjastonhoitajan lukutuokio ja lainaamista.

Kehitys ja toteutus: Useita Lukuinto-paikkakuntia.
Myllypuron ala-asteen koulu ja Itäkeskuksen kirjasto, Helsinki. Raumankarin koulu ja
Himangan kirjasto, Kalajoki. Muijalan koulu ja Mäntynummen kirjasto, Lohja. Himanka, Linnakangastalon koulu ja Kempeleen kirjasto, Kempele. Kilvakkalan koulu ja
Ikaalisten kaupunginkirjasto, Ikaalinen, Miedon ja Säntin koulut sekä Kurikan kaupunginkirjasto, Kurikka. Myllymäen ja Lappeen koulut sekä Lappeenrannan kaupunginkirjasto, Lappeenranta. Kalevalan koulu ja Kuopion kaupunginkirjasto, Kuopio.
Mäntylä-Snellmanin päiväkoti ja esikoulu sekä Oulun kaupunginkirjasto, Oulu. Kauhajoen koulukeskus ja Kauhajoen kaupunginkirjasto, Kauhajoki. Rovaniemen kouluverkosto ja Rovaniemen kaupunginkirjasto – Lapin maakuntakirjasto, Rovaniemi.

