Raamatukogu tööplaan 2018.19 II p.a.

Jooksev tegevus kordub igal kuul:
* lugejateenindus,
* õpilaste – õpetajate (ka vilistlaste, lapsevanemate jt.) infoteenindus.
* kogude korrastamine
* õpilaste ja õpetajate abistamine uurimistööde teemadele kirjanduse otsimisel
* uue ilmunud kirjanduse: ilukirjanduse, õpikute – töövihikute, metoodilise kirjanduse
ja audiovisuaalsete vahendite kandmine uude raamatukoguprogrammi.

Jaanuar
Igal kuul on raamatukogus näitus jooksva kuu kirjanike-juubilaride raamatutest.
Plaanis: võimalusel tutvustada raamatuid ja kirjanikke, kel on tähtpäev ka klassides.
Jaanuar
13. jaanuar – 120 aastat Juhan Jaigi sünnist (1899; surn 10.12.1948)
28. jaanuar – 50 aastat Markus Saksatamme (Margus Eiche) sünnist (1969)

Veebruar
17. veebruar – 55 aastat Juhani Püttsepa sünnist (1964)
23. veebruar – 120 aastat Erich Kästneri sünnist (1899; surn 29.07.1974)
Märts
õpetajate abistamine/toetamine õpilaste viktoriinidele- olümpiaadidele minekuks

06.03. Võimalusel osalemine koos 4. kl õpilastega (3) kirjandusmängus Põhjamaade
lastekirjandusest Pärnus

7. märts – 85 aastat Ernst Enno surmast (1934; sünd 8.06.1875)
11.-15.03 märts – EMAKEELENÄDAL
Algklasside ürituste toestamine
raamatukogutunnid vastavalt kokkuleppele eesti keele ja kirjanduse ja algklasside
õpetajatega

16. märts – 55 aastat Sören Olssoni sünnist (1964)
25. märts – 55 aastat Katrina Elizabeth (Kate) DiCamillo sünnist (1964)

12.märts – Kohtumine Mika Keräneniga 4.-8. klassi õpilastele
Kohtumisele eelneb kirjaniku raamatute tutvustamine eesti keele ja kirjanduse tundides
Lõimingupäev. Näitus raamatukogus.

Aprill
2. aprill – RAHVUSVAHELINE LASTERAAMATUPÄEV Tähistame 05.04. 1.-3. klassile
õpilaste ettevalmistamine (abistamine) VARIA viktoriinile minekuks

23. apr. – RAAMATU JA ROOSI PÄEV

30. aprill – 155 aastat Juhan Liivi sünnist (1864; surn 1.12.1913)

Mai-august
16. mai – 200 aastat Johann Voldemar Jannseni sünnist (1819; surn 13.07.1890)
19. mai – 55 aastat Timo Parvela sünnist (1964)
22. mai – 160 aastat Arthur Conan Doyle’i sünnist (1859; surn 7.07.1930)
01.06.-Algklasside loodushommiku toestamine (mälumäng, luuletused?)
12. juuni – 90 aastat Anne Franki sünnist (1929; surn veebr/märts 1945)
28. juuni – 55 aastat Ilmar Tomuski sünnist (1964)
22. juuli – 180 aastat Jakob Hurda sünnist (1839; surn13.01.1907)
9. august – 105 aastat Tove Janssoni sünnist (1914; surn 27.06.2001)
23. august – 90 aastat Vladimir Beekmani sünnist (1929; surn 3.10.2009)
28. august – 270 aastat Johann Wolfgang von Goethe sünnist (1749; surn 22.03.1832)

