
A READ-IN-CLUB 6 partner közös projektje volt Európa 5 országából.
A projekt abból az igényből indult ki, hogy a kreatív és kulturális
szektort innovációval és kreativitással kell felvértezni a COVID-19
újszerű válságából való gyors és zökkenőmentes kilábalás biztosítása
érdekében.
A társadalmi kohézió, a befogadás és a kultúrák közötti párbeszéd
uniós értékeit tevékenységeink középpontjába helyezve a
könyvszektorra összpontosítottunk a lehető legnagyobb hatás
érdekében.
A READ-IN-CLUB-ban az irodalom művészete, a könyvklubok és
olvasóközösségek intézménye a digitális technológia erejével együtt
az informális tanulás és párbeszéd erőteljes elősegítőivé válik, és
támogató kulturális környezetet teremt, ahol az embereket arra
ösztönzik, hogy újítóvá. és hatékony élethosszig tartó tanulókká
váljanak.
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A projektről

“Egy könyvklub
környezetben az

olvasók kielégíthetik
tudásuk bővítésének,

könyvszeretetük
ápolásának és

közösségi kötelékeik
megosztásának

igényét.”. 

DENEL REHBERG SEDO

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12109-002-0009-8#auth-DeNel_Rehberg-Sedo
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12109-002-0009-8#auth-DeNel_Rehberg-Sedo
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Ön is olvasóköri vezető? 
IfHa igen, akkor a READ-IN-CLUB projektet Önnek találták ki!
Keresse fel a projekt digitális csatornáit:

Website: https://www.readinclub.eu/en

EREDMÉNYEK

Partners

Milyen hatással volt a COVID 19 az olvasókörökre és a
könyvszektorra? Hogyan birkóztak meg ezzel az olvasóklubok? A
jelentés 5 európai országot ölel fel, és feltérképezi az olvasóközösség
igényeit és hiányosságait.

Facebook: https://www.facebook.com/read.in.club

Instagram: https://www.instagram.com/read.in.club/

Youtube: https://www.youtube.com/@readinclub8023

There you will explore the valuable outputs of the project: 

Itt az idő a tanulásra! Látogassa meg a READ-IN-CLUB e-learning
kurzust, és tanulja meg, hogyan alakíthatja klubját egy olyan
felnőttoktatási környezetté, amely támogatja a kultúrák közötti
párbeszédet és a kreativitást! https://course.readinclub.eu/

Szeretne tagja lenni egy digitális olvasóklubnak? Csatlakozni más
európai olvasóklubokhoz? A #Read-IN-ClubDigital Platform az Ön egy
nyitott virtuális tér, amely közelebb viszi Önt az európai
olvasóközösséghez! https://www.readinclub.eu/hu

Hogyan hasznosulhatnak ezek az eredmények a legjobban? A READ-
IN-CLUB e-Manual tartalmaz minden útmutatást tartalmaz a
projektben rejlő lehetőségek teljes kiaknázásához!
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