Najważniejsze wydarzenia w bibliotece szkolnej w pierwszym
semestrze roku szkolnego 2019/20.
Praca biblioteki szkolnej skupia się przede wszystkim na realizacji zadań promujących
czytelnictwo wśród uczniów. W I półroczu zadania te realizowane były z udziałem uczniów
klas ósmych należących do Klubu Przyjaciół Książki. W ramach działalności klubu
przeprowadzono akcję czytelniczą „Magiczny kuferek” promującą współczesną literaturę dla
dzieci z klas młodszych oraz wspólne czytanie w klasie. Kuferek zawierał zbiór książek
rekomendowanych przez bibliotekę. W grudniu w związku z kultywowaniem tradycji
świątecznych członkowie klubu włączyli się w realizację działań pod hasłem „Święta
z książką”. W ramach akcji odbył się konkurs wiedzy o Wigilii i świętach Bożego
Narodzenia. Za poprawną odpowiedź uczniowie otrzymywali drobne, świąteczne upominki.
Przygotowano także zestaw książek do wypożyczeń o tematyce świątecznej, w których
czytelnicy mogli znaleźć szczęśliwy numerek zwalniający z odpowiedzi w danym dniu.
Chętni uczniowie mogli zrobić zdjęcie ze św. Mikołajem w foto budce oraz kupić książkę na
mikołajkowym kiermaszu, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Członkowie Klubu
Przyjaciół Książki pomagali również w przygotowaniu atrakcji z okazji Międzynarodowego
Dnia Postaci z Bajek. Biblioteka przygotowała foto budkę z postacią Pana Kleksa.
Zgromadzono liczne kostiumy i gadżety związane ze znanymi postaciami z literatury
dziecięcej, w które mogły przebrać się chętni i zrobić pamiątkowe zdjęcia.
W październiku odbył się szkolny etap konkursu recytatorskiego poezji Karola Wojtyły
„Jan Paweł II. Słowo-Dar-Tajemnica” oraz konkurs „Mistrz czytania” na poziomie klas IVVIII. Laureat etapu szkolnego Olgierd Baran, uczeń klasy VIc zdobył I miejsce
w międzyszkolnym etapie konkursu i otrzymał tytuł Mistrza Czytania.
Tradycyjnie w październiku odbyło się pasowanie uczniów kl. I na czytelnika. Dzieci
obejrzały teatrzyk cieni przedstawiający fragmenty znanych bajek. Brały udział w zabawach,
konkursach i zgadywankach literackich. Wcielały się m.in. w Jasia i Małgosię czy
Kopciuszka. Po wspaniałej zabawie pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą
dbać i szanować wypożyczane książki. Gdy uroczystość dobiegła końca przyszedł czas na
zwiedzanie biblioteki szkolnej, zapoznanie się z jej zbiorami, regulaminem, zasadami
udostępniania księgozbioru, a przede wszystkim na pierwsze wypożyczenie książki.
Na zakończenie każde dziecko otrzymało papierowy, ilustrowany alfabet wspierający
poznawanie liter.
W listopadzie z okazji święta odzyskania niepodległości wykonano gazetkę oraz
tematyczną wystawę książek. W klasie Va zrealizowano zajęcia w formie gry terenowej
„Współczesne serie wydawnicze dla dzieci i młodzieży” rozwijające zainteresowania uczniów
nowymi książkami zakupionymi do biblioteki szkolnej. W klasie Vc przeprowadzono lekcję
biblioteczną wyrabiającą umiejętności posługiwania się katalogiem on-line oraz katalogiem
kartkowym.
W związku z promowaniem zdrowego stylu życia i profilaktyki uzależnień wykonano
gazetkę na temat właściwego korzystania z Internetu, wystawkę książek i gazetkę
o uzależnieniach „Powiedz: nie”.
W styczniu klasa VIIIa wzięła udział w wycieczce do Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Uczniowie poznali zbiory i bazę lokalową oraz wzięli udział w lekcji bibliotecznej dotyczącej
historii Siedlec.
Inne działania mające na celu rozwój zainteresowań czytelniczych podjęte przez bibliotekę to:
- gazetki promujące książki pod hasłem „ Zima sprzyja czytaniu”,
- aktualizacja katalogu ilustrowanego nowości czytelniczych i skrzynki czytelniczej,
- wykonanie plakatów popularyzujących nowości czytelnicze,
- gazetka informacyjna „Poznaj ciekawe zawody”,
- konkurs literacki „Za co kochamy zwierzęta”,

- gazetka „Odkryj pasję w ferie”,
- wystawa książek wspomagających aktywne spędzanie wolnego czasu,
- zwiększenie liczby półek z książkami z wolnym dostępem,
- działalność kółka teatralnego „Pytanie”.

