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1.03.2016 


28 Mart-03 Nisan 2016 tarihleri arasmda 52.'si kutlanacak olan K tUphane Haftasl 
etkinlikleri yeI'gevesinde bu yll ana tema "KiitUphanelerin Ulaslararasl K' esel Anlayl~m 
Geli~tirilmesine Katktlan" olarak belirlenmi~tir. Hafta dolaYlslyla il K'ltiir ve Turizm 
MUdUrlUgUnce ana temaya uygun olarak ilkokul - ortaokul ogrencileri arasm resim ve ~iir , 
lise ve dengi okullar arasmda da kompozisyon dallannda yan~ma dUzenlenmi tiro 

Okul lKurumunuzdaki tUm ogrencilere yan~ma ile ilgili duyurun n yaptlmasl ve 
katlhm olmaSl halinde dereceye giren ilk U9 eserin 16 Mart 2016 tarihine kadar 
MUdUrlUgumUz Temel Egitim $ubesine gonderilmesi hususunda; 

Bilgi ve geregini rica ederim. 

ali a. 
Milli E -'tim MUdUrU 

EKLER: 

Ek-l Yazl (2 Sayfa) 


DAGITIM: 

TUm i1ge Kaymakamhklanna 

ilkokul, Ortaokul ve Lise MUd. 


Bu eVTak gOvenli elektronik imza He imzalarnm~tlf. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden caSe-0e47-30aO-86ca- f kodu He teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
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MU~ V ALiLidi 

it KiiltUr ve Turizm MiidUrliigii 


SaYI : 82063537-2011 ~~1-
Konu : 52. KiitUphane Haftasl. 

iL MiLLi EdiTiM MunuRLudUNE 

lIgi: 18.02.2016 tarihli ve 328 saYlh yazlmlZ. 

of. ./03/2016 


Her YII Mart aymm son pazartesi giinii ile ba~layan ve bir haft boyunca ye~itli 
etkinliklerle siirdUrUlen "Kiitiiphane Haftasmm" bu yll 52. 'si 28 Mart-03 Ni an 2016 tarihleri 
arasmda kutlanacaktu. 

Kiitiiphane Haftasl kutlamalarmm ana temaSI "Kiitiipbanelerin Ulu araraSI Kiiresel 
AnlaYl~1D Geli~tirilmesine KatkIlarI" olarak belirlenmi~tir. Hafta dolaYl Iyla, ana temaya 
uygun etkinlikler yapIlmasl kapsammda ilkogretim okulu ogrencileri arasm a resim, ~iir, lise 
ve dengi okullar arasmda da kompozisyon dallannda yan~ma dlizenle esi ilgi yazl ile 
bildirilmi~tir. (Ancak Kurumumuzda degerlendirme yapacak uzm olmadlgmdan 
Miidiirliigiiniiz tarafmdan degerlendirilerek dereceye giren ogrencilerin isim erinin eserleriyle 
birlikte bildirilmesi hususunda; 

Geregini rica ederim. 

EKLER: 
1- Yazt (1 sayfa) _c 

Tara 
Slrn SA V N 
a.\.fJ12~n. 

e-posta: iktm49@kultuLgovctr 
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MU~ vALiLiGi 
il KtlltUr ve Turizm Mo.durlo.go. 

Sayt : 82063537-2011 ~18 
Konu: 52. Kutiiphane Haftasl. 

iL MiLLi EGiTiM MlTDlTRLlTGUNE 

Her yll Mart aymm son pazartesi giinu ile b~layan ve bir, h boyunca ge~itli
r( 

etkinliklerle slird1irt1len "Kutiiphane Haftasmm" bu yIl52.'si 28 Mart-03 N san 2016 tarihleri 
arasmda kutlanacaktrr. 

Kutiiphane Haftasl kutlamalarmm ana temaSl "Kiitiiphanelerin Ulu lararasl Kiiresel 
AnlaY~In Gel~tirilmesine Katkllan" olarak belirlenmi~tir. Hafta dolaYl lyla, ana temaya 
uygun etkinlikler yapllmasl kapsammda ilkogretim okulu ogrencileri arasm a resim, ~iir, lise 
ve dengi okullar arasmda da kompozisyon dallannda yan~ma diizenlenmesi " okullarmda ilk 
u9 derece giren eserlerin 23 Mart 2016 tarihinde nHalk Kutiiphanesi Mu .. luglinde olacak 
~ekilde ilkogretim lise ve dengi okullara gerekli duyurunun yapl1masl husus 

Geregini rica ederim. 

da; 

EKLER: 
1- Yazl (l sayfa) 

t±102/2016 V.H.K.i. 
(~2/2016 ~ef 
,q..l02/20 16 ~ubeMud. 

(1=-.102/2016 nMudfuU 
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