
 

   

        KÜTÜPHANELER HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI 
53. Kütüphaneler Haftası kutlama programı kapsamınca düzenleyeceğimiz program ve etkinlikler maddeler 
halinde aşağıdaki gibidir: 

28 Mart 2017 Salı günü saat 10:00’da Gümüşhacıköy Öğretmen Evi konferans salonunda “ Kütüphaneler 
Haftası” kutlama programı yapılacaktır. 
Gümüşhacıköy Öğretmen Evi konferans salonunda yapılacak olan kutlama programına; tüm kurum amirleri, 
tüm ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarından bir idareci, 1 öğretmen ve yirmişer öğrenci katılacaktır. 

SALON  PROGRAMI 
 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 

 Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma (Gümüşhacıköy İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mustafa 
BARBAK ) 

 Sinevizyon gösterisi 

 Günün anlam ve önemini anlatan şiir ve kısa hikâyenin okunması 

 Okulumuz anasınıfı öğrencilerinin hazırladığı “Kitaplar Konuşuyor” isimli etkinlik 

 Okulumuz 1. sınıf öğrencilerinin hazırladığı “Çocuk Kitaplığında Sabah Tartışması” isimli etkinlik 

 Okulumuz 2. sınıf öğrencilerinin hazırladığı halk oyunları gösterisi 

 Okulumuz 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin hazırladığı halk oyunu, lirik dans ve tiyatro gösterileri 

 Ödül töreni 

 Kapanış, ikram 

ETKİNLİKLER  
 İlçemiz genelinde 53. Kütüphaneler Haftası’nın ana teması, “Yeni Enformasyon Teknolojileri ve 

Kütüphaneler ” konusu olduğundan, ilçemizde okul öncesi öğrencileri arasında ayraç tasarımı, ilkokul 
öğrencileri arasında resim, ortaokullar öğrencileri arasında şiir ve lise öğrencileri arasında kısa hikâye 
yazma yarışması düzenlenecektir. 

 İlçemiz genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile öğretmenler arasından en fazla kütüphaneyi 
kullananlar belirlenerek ödüllendirilecektir. 

 Gümüşhacıköy İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne 27– 29 Mart 2017 tarihleri arasında okul ziyaretleri 
yapılacaktır. 

 

DİĞER  GÖREVLER  
 53. Kütüphaneler Haftası programının yürütülmesinden İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü sorumludur. 

 28 Mart Salı günü program çerçevesinde Emniyet tedbirleri, Emniyet Müdürlüğünce alınacaktır. 

 28 Mart Salı günü program çerçevesinde Sağlık tedbirleri, Sağlık Grup Başkanlığı tarafından alınacaktır. 

 Program Gümüşhacıköy İlçe Halk Kütüphanesi ve Gümüş İlkokulu organizasyonunda yapılacaktır.           
(Davetiyelerin basımı ve dağıtımı, ikram ve ödüller Gümüşhacıköy İlçe Halk Kütüphanesi, salon 
programının hazırlanması ve sunulması Gümüş İlkokulu tarafından yapılacaktır.)  



 

   

 Salon programında sunuculuk görevini Gümüş İlkokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ayşenur 
DURMUŞ yapacaktır. 

 Tüm okullarda sosyal etkinlikler yönetmeliği çerçevesinde “Kütüphaneler Haftası” kutlama programı 
yapılacaktır. 

 Gümüşhacıköy Öğretmenevi konferans salonunda 27 Mart 2017 Pazartesi günü 10:00 –11:40 saatleri 
arasında prova yapılacak olup, prova günü ve 28 Mart Salı günü Gümüşhacıköy Öğretmenevi 
Müdürlüğünce konferans salonu hazır bulundurulacaktır. Gümüşhacıköy Öğretmenevi Müdürlüğü 
program ve prova boyunca ses düzeni ve ses yayını ile ilgili herhangi bir aksaklık olmaması için gerekli 
önlemi alacaktır.   

 Protokol düzeni ve sorumlusu Gümüşhacıköy Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Zeki YILDIZ ve Gümüş 
İlkokulu Müdür Yardımcısı Aytekin Kuzucu’ dur. 

 Gümüşhacıköy Öğretmenevi konferans salonunda yapılacak olan kutlama programına; tüm kurum 
amirleri, tüm ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarından bir idareci, 1 öğretmen ve yirmişer öğrenci 
katılacaktır. 

 Programla ilgili tüm konuşmalar ve sunular 27 Mart 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Milli 
Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

 Bu program ilgililere emir, kamu kurum ve kuruluşlarına ve halkımıza davetiye niteliğindedir. 
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