Tájékoztató az online iskolai közösségi szolgálat lehetőségeiről

Kedves Diákok!

A Covid19 okozata járványügyi helyzet miatt, az érvényben lévő rendelkezések értelmében
intézményünk nem tud személyesen tanulókat fogadni, hogy segítse a kötelező 50 órás iskolai
közösségi szolgálat teljesítéséhez szükséges órák összegyűjtését.
Ennek érdekében a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár - a József Attila Városi Tagkönyvtárral
és az Apáczai Csere János Tagkönyvtárral együttműködve - lehetőséget biztosít az online könyvtári
közösségi szolgálat igénybevételére, ha kulturális és közösségi területen kívántok feladatot
teljesíteni.

Kérjük, hogy mielőtt jelentkeztek a feladatra, olvassátok el tájékoztatónkat!

Az online közösségi szolgálattal lehetőséget szeretnénk biztosítani Számotokra, hogy adott
helyszínen személyes jelenlétet nem igénylő, de tartalmas feladattal tudjátok teljesíteni a kötelező
szolgálat egy részét.

Könyvtárunknak ezzel az új projekttel az a célja, hogy a közösségi felületeinket rendelkezésre
bocsátva, megoszthassátok egymással azokat a kulturális élményeiteket, amelyekről úgy
gondoljátok, hogy kortársaitoknak is érdemes lenne ajánlani, és valamilyen szempontból értéket
képviselnek.

Az alábbi feladatok közül választhattok:

-

Készíts könyvajánlót!
Írj egy általad olvasott könyv tartalmáról 1500-4000 karakterből álló könyvajánlót. Ügyelj arra, hogy

a tartalomról spoiler nélkül írj ismertetőt; az értékekről, amelyeket közvetít, az élményről, amit Neked

jelentett az olvasása; a gondolatokról, amelyeket benned ébresztett. Az írásoddal tedd kíváncsivá az
olvasót, hogy a könyvajánlód után minél többen olvassák el az ajánlott irodalmi művet.
A könyvajánlót elkészítheted maximum 3 perces videóban is, amit a könyvtár közösségi felületein
felhasználhat. Ha videót készítesz, írjál hozzá egy rövid tartalmi összefoglalót, vázlatot is
(szinopszist)!

-

Írj egy esszét az olvasásról, könyvekről, könyvtárról!
Miért szereted a könyveket? Mit nyújt neked az olvasás élménye? Milyen könyveket érdemes

olvasni középiskolásként? Meséld el élményeidet az olvasással, könyvtárakkal kapcsolatban!
Mi a szerepe a könyvtárnak az életedben, vagy annak a közösségnek az életében, amelyhez
tartozol? Milyen funkciói lehetnének a könyvtáraknak a jövőben? Szerinted hogyan tudnának
hozzájárulni a könyvtárak a közösségépítéshez, környezetvédelemhez?
Az esszé min.1500 - max.4000 karakter terjedelmű legyen.

-

Készíts ajánlót blogról, online kulturális rendezvényről!
Nagyon sok olvasással, könyvekkel kapcsolatos blog létezik. Nézelődj közöttük, keresd meg, hogy

tematikájában melyik áll közel hozzád, és mutasd be kortársaidnak. Az utóbbi években több,
korábban nyilvános, személyesen látogatható rendezvény került át az online térbe. Keress köztük
kulturális tartalmakat, és készíts róluk ajánlót, írásos formában 1500-4000 karakter terjedelemben,
vagy videó formájában.

-

Van kedvenc filmed, filmsorozatod?
Készíthetsz róla videóajánlót! A legfontosabb szempont, hogy Neked miért tetszett a film, miért

ajánlod a kortársaidnak megnézésre? Gondolj rá, hogy elsősorban 14-18 éves fiatalokhoz jut el az
ajánlód! Ha videót küldesz, ne tartalmazzon erőszakos jeleneteket! Ne a film trailereket használd fel,
alkoss egyedit, önálló munkával készítsd el az ajánlódat! Ha zenét használsz, ügyelj a szerzői
jogokra! Ha az írásos forma mellett döntesz, itt is 1500-4000 karakter legyen a mérvadó. Fontos, hogy
a videót Te készítsd el, a Te ötleteiddel, ismereteiddel, időtartama max. 3 perc legyen!

-

Ajánlj weboldalt!
Ismersz olyan weboldalakat, amelyek segítenek a tanulásban, továbbtanulásban? A kamaszok

hétköznapi problémáinak megoldásában? A digitális kompetenciák fejlesztésében, tanácsadásban?
Weboldalt, ami a 14-19 éves korosztályt érdeklő témákkal foglalkozik tájékoztató vagy segítő
szándékkal? Hívd fel rá kortársaid figyelmét! Egy témához kapcsolódóan több weboldalt is ajánlhatsz.
Az írásos forma itt is 1500-4000 karakter legyen.

-

Készíts kreatív alkotást - szövegtárgyat!
Válassz ki egy művet (szerző, cím) és készíts róla tárgyat! A szövegtárgy egy olyan alkotás,

amelynek elkészítését egy konkrét irodalmi mű ihlette, kifejezi lényegét és utal a tartalmára. Ez lehet
egy szövegrészlet egy tárgyon, ami az eredeti alkotásról eszedbe jut. Az alkotás anyaga lehet papír,
fa, textil, műanyag, ruhadarab, újrahasznosítható régi tárgy, fém, kő. Bármilyen kreatív technikát
alkalmazhatsz: varrás, nemezelés, üvegfestés, faragás stb. Az elkészült alkotásról készíts fotót, és
küld el a felhívásban szereplő email-címre. Fontos, hogy a szövegtárgy a mű szövegével szoros
kapcsolatban legyen, a rajta lévő szövegrészlet olvasható legyen.

Formai és tartalmi elvárások
Írásos ajánlóknál kérjük, hogy tartsátok be a fenti terjedelmi korlátokat (1500-4000 karakter).
A beküldött videóajánlók mp4, wmv, avi, mkv formátumúak legyenek. Az anyagok maximális
időtartama 3 perc.
Kizárólag saját szellemi tulajdonú alkotásokat tudunk értékelni. Ha más szerző alkotását is
felhasználjátok, azt csak forrásmegjelöléssel (pl. szerző, cím, weboldal linkje) fogadjuk el. A fotók és
a videók elkészítésénél az adatvédelmi és szerzői jogi szabályokat tartsátok be!
Előnyben részesítjük a stilisztikailag és helyesírási szempontból helyes munkákat.

Hogyan juthattok el a közösségi szolgálat teljesítésének igazolásáig?
Az elkészített anyagot a Deák könyvtár: olvszolg@dfmk.hu; a József Attila Városi Tagkönyvtár:
javtk@dfmvk.hu és az Apáczai Csere János Tagkönyvtár: apaczaiamk@gmail.com címére tudjátok
küldeni. Jelentkezéskor adjátok meg neveteket, iskolátok nevét és osztályotokat.

A közösségi

szolgálatra vonatkozó adatkezelési tájékoztató a felhívással azonos felületen elérhető.
A beérkezett anyagokat értékeljük, az értékelés eredményéről a beérkezés visszaigazolását
követő 15 napon belül tájékoztatunk.
Egy diáktól legfeljebb 3 feladatot tudunk figyelembe venni, és összesen 15 közösségi szolgálatban
teljesített órát igazolhatunk. Ha az ajánlód színvonalas, magas minőségű, akkor a készítéséért, a
maximum adható 15 órát is megkaphatod.
Az értékelés visszajelzésekor tájékoztatást adunk a további adminisztratív teendőkről.
Az általunk értékelt munkák közül a legkiemelkedőbbet közösségi felületeinken közzétesszük.
A beküldött munkák a könyvtár szellemi tulajdonát képezik, a tanuló hozzájárul az ajánlója szabad,
térítésmentes felhasználásához. Függetlenül attól, hogy a beküldött alkotásokat a könyvtár
közzéteszi-e vagy sem, a beküldő elfogadja, hogy a könyvtárral szemben a közösségi szolgálatban
végzett tevékenységéért és a beküldött alkotásért anyagi igényt nem támaszthat.
Köszönjük munkátokat és érdeklődéseteket! Várjuk az elkészült ajánlókat, felhívásunk a
visszavonásig érvényes!

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

