โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่ อง “สร้ างวัฒนธรรมการอ่าน และกิจกรรมห้ องสมุดสร้ างสรรค์ แบบญี่ปุ่น”
ณ ห้ องอเนกประสงค์ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ถนนราชดาเนิน กทม.
เนื่องจากมูลนิธิเมล็ดฝัน ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการสร้างวัฒนธรรม
การอ่าน ที่หอ้ งสมุดในจังหวัดซิกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็ นจังหวัดที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ยอมรับในเรื่ องห้องสมุด
อย่างมากระดับประเทศ โดยการผลักดันและสนับสนุนจากอาจารย์ชาวญี่ปุ่น Teruko Tatsumi อดีตผูอ้ านวยการ
ห้องสมุด และอดีตกรรมการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Library Association) ผูบ้ ุกเบิกในการ
สร้างห้องสมุดที่เน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชนและทุกฝ่ ายในชุมชนที่เกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะเป็ นศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
โรงเรี ยนทุกแห่ง ศูนย์ผสู ้ ู งอายุ ฯลฯ ทาให้ประชาชนเกิดความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งของห้องสมุด นอกจากนี้ท่านยัง
เน้นการสร้างให้บรรณารักษ์มีความภูมิใจและสนุกไปด้วยกันกับงานพร้อมกับการรับฟังเสี ยงตอบรับจาก
ประชาชนและชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และสร้างมุมมองใหม่ในการส่ งเสริ มการอ่านที่เน้นการมีส่วนร่ วมของชุมชนจาก
ประสบการณ์หอ้ งสมุด จังหวัดซิ กะ ประเทศญี่ปุ่น
2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้แก่ชุมชนและสังคมของตน
3. เพื่ออบรมเชิงปฏิบตั ิการผลิตสื่ อสาหรับเด็ก โดยให้ผใู ้ ช้บริ การมีส่วนร่ วมและเกิดความสนุกในการเรี ยนรู ้
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานที่เห็นความสาคัญของการอ่านและการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ประกอบด้วย
1. สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. สานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุ งเทพมหานคร
3. หอสมุดเมือง กรุ งเทพมหานคร
4. มูลนิธิเมล็ดฝัน
5. มูลนิธิทวีปัญญา
ระยะเวลา

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560

สถานที่

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 หอสมุดเมือง กรุ งเทพมหานคร ถนนราชดาเนินกลาง กทม.
1

ผู้ร่วมอบรม จานวน 100 คน ประกอบด้วย
1. ครู บรรณารักษ์ ผูป้ ฏิบตั ิงาน เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด ผูเ้ กี่ยวข้องกับห้องสมุด
2. ผูส้ นใจเกี่ยวกับการอ่านและการส่ งเสริ มการอ่าน
ค่ าลงทะเบียน
1. สมาชิกสมาคมห้องสมุด คนละ 500 บาท
2. ผูส้ นใจทัว่ ไป คนละ 600 บาท
กาหนดการอบรม
วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้ องอเนกประสงค์ ชั้น 2 หอสมุดเมืองกรุ งเทพมหานคร
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.

10.30 – 10.50
10.50 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.30

น.
น.
น.
น.

14.30 – 14.50 น.
14.50 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
แนะนาวัตถุประสงค์การอบรม/วิทยากร และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
การบรรยาย เรื่ อง “วิธีสร้ างการมีส่วนร่ วมระหว่ างห้ องสมุดกับประชาชน
อย่างยัง่ ยืน”
โดย Ms.Teruyo Tatsumi, Japan Library Association
เบรก ทานอาหารว่าง
การบรรยาย (ต่อ) และ ซักถามแลกเปลี่ยน
พัก ทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมสื่ อสร้างสรรค์ในห้องสมุด โดย มูลนิธิเมล็ดฝัน
ผลิตสื่ อประกอบการเล่ านิทานและการเล่ นสร้ างสรรค์ ในห้ องสมุด
(2 ชิ้น จากกระดาษปอนด์ นิ ทานแปลงร่ างและรู บิคกระดาษ)
เบรก ทานอาหารว่าง
ผลิตสื่ อ (ต่อ) และซักถามแลกเปลี่ยน
สรุ ปการอบรม
มอบวุฒิบตั ร และถ่ายรู ปร่ วมกันเป็ นที่ระลึก

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ความรู ้ มุมมอง และแนวคิดใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่านและการสร้างบรรยากาศในการ
เรี ยนรู ้ภายในห้องสมุด
2. การผลิตสื่ อประกอบนิทานและสื่ อประกอบการเล่น 2 ชิ้นจากกระดาษ
3. แนวคิดการสร้างสรรค์ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องสมุด การทาสื่ อที่หลากหลาย ที่สัมผัสและ
สามารถเล่นได้จริ ง
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