Projektový formulár Participatívny rozpočet Bratislava Nové Mesto 2020
Názov projektu
Klub anglických riekaniek v knižnici na Pionierskej – nursery rhymes club
Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €
2700,Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)
Komunitné stretnutia pre deti vo veku od 1 do 3 rokov a ich rodičov zamerané na
zoznamovanie sa s anglickým jazykom prístupnou formou:
 prvé krôčky v angličtine,
 anglické riekanky,
 anglické pesničky,
 anglické detské knižky,
 nadväzovanie nových vzťahov,
 vytváranie pozitívneho vzťahu ku knihám a knižnici.
Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)
Novomestská knižnica momentálne neponúka program pre túto vekovú skupinu, pričom medzi
rodičmi malých detí je po podobných aktivitách veľký dopyt. Rodičia majú záujem rozvíjať
jazykové zručnosti svojich detí už od útleho veku.
Anglická detská literatúra dostupná na trhu je cenovo náročná a zároveň možnosti zapožičania
takejto literatúry sú v Bratislave obmedzené.
Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)
Radi by sme vytvorili priestor, kam by rodičia s menšími deťmi mohli prichádzať do knižnice a
ponúknuť im atraktívny program rozvíjajúci ich deti, umožniť im prístup k anglickej detskej
literatúre a možnosť budovať vzťahy v rámci komunity.
Vďaka organizovaným stretnutiam si deti budujú vzťah k cudziemu jazyku, k čítaniu kníh a k
prostrediu knižnice.

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových
aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových
koordinátorov)
Projekt predkladá Bohuslava Markušová, ktorá založila a vedie komunitné stretnutia „klubu
anglických riekaniek“ v spolupráci s knižnicou Ružinov, kde fungujú stretnutia od januára
2019, stretnutia majú dobrý ohlas a sú obľúbeným miestom stretávania sa. Sú však limitované
kapacitou priestorov a sú hlavne určené rodičom, ktorí žijú v bezprostrednej blízkosti.
Bohuslava Markušová čerpá inšpiráciu z klubov a stretnutí organizovaných v detských
knižniciach v Anglicku. Projekt bude realizovaný v spolupráci s Knižnicou Bratislava-Nové
Mesto, ktorá má špeciálne vyčlenený priestor voľnočasového centra, ktorý je vhodný na
podobné aktivity. Knižnica Bratislava - Nové Mesto má niekoľkoročné skúsenosti s
organizovaním podujatí pre deti rôzneho veku.
Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)
Pravidelné týždenné stretnutia v priestoroch Knižnice Bratislava -Nové Mesto budú trvať 1,5
hodiny a pozostávať z dvoch častí:
 Hudobno vzdelávacia časť – 45 min
- Lektor deti oboznamuje s piesňami, oboznámi ich s anglickými výrazmi a gestami ku každej
piesni.
- Za pomoci spevníkov pre zúčastnených rodičov skupina prespieva a sprevádza gestami
niekoľko piesní.
- Deti doprevádzajú piesne jednoduchými hudobnými a rytmickými nástrojmi
 Práca s anglickou knihou – 45 min
- Lektor číta s deťmi jednoduchú anglickú knihu
- Rodičia s deťmi majú priestor na spoločné prezeranie anglických kníh a majú možnosť si
vybrané knihy zapožičať
Účasť na stretnutiach a výpožičky sú podmienené členstvom v knižnici, alebo úhradou
poplatku za návštevu klubovej miestnosti (0.50 EUR).
Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a
výstupy očakávate)
Cieľom je vytváranie pozitívneho vzťahu detí k anglickému jazyku, ku knihám vo
všeobecnosti a ku knižnici ako k priestoru, kde sú vítané.
Prirodzeným výsledkom stretnutí je nadväzovanie vzťahov medzi účastníkmi a vytváranie
komunity.
Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)
Rodičia s deťmi vo veku 1 – 3 roky.

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať
v budúcnosti.)
Zabehnutá aktivita môže pokračovať vďaka vytvorenej skupine účastníkov, z ktorých sa môžu
stať lektori nových skupín. Aktivita má potenciál sa rozšíriť aj na iné miesta, v lokalitách
jednotlivých pobočiek Knižnice Bratislava-Nové Mesto, prípadne aj iné vekové skupiny
(napr. ako program pre škôlky) v spolupráci s MŠ MČ BNM.
Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)
Položka
Fond anglických detských kníh
 200ks / 8 EUR
Odmena lektora
 40 týždňov * 1,5 hod * 5 EUR
Vybavenie miestnosti
 mäkký koberec
 podložky na sedenie
 mobiliár anglickej knižnice
Pomôcka na skupinové hry a piesne
 padák
 bábky k piesniam
 iné vizuálne pomôcky
Výroba a tlač spevníkov a kancelárske potreby
Hudobné nástroje
 pre 15 detí
Spolu

Suma
1,600 EUR
500 EUR
200 EUR

150 EUR

150 EUR
100 EUR
2,700 EUR

