VÝZVA na zapojenie sa do kampane
„Les ukrytý v knihe 2019“
Národné lesnícke centrum Zvolen, v spolupráci s partnermi, pripravilo už deviaty ročník
celoslovenskej kampane „LES UKRYTÝ V KNIHE“, ktorá chce tohto roku upriamiť pozornosť
na Lesy a vzdelávanie, čo je témou Medzinárodného dňa lesov – 21. marca 2019.
Aj tento rok si kampaň dáva za cieľ priblížiť deťom les prostredníctvom kníh, poukázať na
význam lesa a stromov ako nositeľov odkazu generáciám o trvalo udržateľnom hospodárení
v lesoch, o ochrane lesa, prírody a životného štýlu.
V období trvania kampane, t. j. od 1. apríla do 15. mája 2019, knižnice zintenzívnia vzájomnú
spoluprácu s čitateľmi a pripravia zaujímavé aktivity: čítanie kníh s lesnou tematikou, stretnutia
s lesníkmi, besedy, premietanie filmov a ďalšie tvorivé činnosti súvisiace s lesmi a vzdelávaním.
Predpokladom na zapojenie sa knižnice do celého projektu je splnenie daných úloh:





Zaslanie Prihlášky do projektu (viď. príloha č.1) do 25. marca 2019.
Aktívna spolupráca s lesnými pedagógmi – poverená kontaktná osoba za knižnicu osloví
lesného pedagóga a po vzájomnej dohode si určia termín, kedy lesný pedagóg príde do
knižnice. Kontakt na lesného pedagóga nájdete v závislosti od miesta konania na web
stránkach: www.lesnapedagogika.sk, www.lesy.sk, www.lesytanap.sk,
www.meleskosice.sk, www.ba-lesy.sk.
Zaslanie Informačného listu – správy v podobe tabuľky (e-mailom príp. klasickou
poštou), kde budú uvedené príslušné štatistické údaje o návšteve čitateľov a aktivitách
v rámci kampane (viď príloha č. 2). K správe priložte obrazovú dokumentáciu, prípadne
stručný popis o priebehu kampane.
! Uzávierka doručenia správ – 31. máj 2019 !

Výsledky vyhodnotenia zapojených knižníc do kampane budú uverejnené 10. júna 2019, na
webovej stránke www.lesnapedagogika.sk
SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE KAMPANE SA USKUTOČNÍ 21. JÚNA 2019
VO ZVOLENE
ODMENA PRE NAJLEPŠIE KNIŽNICE:
1. cena: Poukážka na nákup kníh podľa vlastného výberu v hodnote 140 €
2. cena: Poukážka na nákup kníh podľa vlastného výberu v hodnote 100 €
3. cena: Poukážka na nákup kníh podľa vlastného výberu v hodnote 60 €

Poznámka: Organizátor si vyhradzuje právo upraviť počet odmenených knižníc a tým aj výšku
odmien.
Kontaktná adresa:
Mgr. Dagmar Sélešová,
NLC – ÚLPV Zvolen, Sokolská 2, 960 01 Zvolen
Tel.: 045/5202 391, e-mail: selesova@nlcsk.org

Viac informácii nájdete na: www.lesnapedagogika.sk

Príloha č. 1

PRIHLÁŠKA DO KAMPANE „Les ukrytý v knihe 2019“
Názov knižnice:

Adresa:

Kontaktná osoba (meno,
telefón, email):

Vyplnenú prihlášku do kampane zasielajte elektronicky najneskôr
do 25. 3. 2019 na adresu: selesova@nlcsk.org

Príloha č. 2 TABUĽKA AKTIVÍT S LESNÝM PEDAGÓGOM (ZASLAŤ DO 31. 5. 2019 !)

Činnosť lesného pedagóga v knižnici
Názov knižnice

Meno
lesného
pedagóga

Priezvisko
lesného
pedagóga

Počet stretnutí
lesného pedagóga v
knižnici

Vypracoval (meno a priezvisko):
….......................................................................................................................................
Prosíme Vás o dôsledný odpočet Vašich aktivít ako aj aktivít lesného pedagóga!

Počet detí
zúčastnených na
aktivitách LP

