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Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w naszej szkole

  

  

To już tradycja, iż w październiku biblioteka Szkoły Podstawowej w Józefowie, tak jak inne
biblioteki  na  świecie obchodzi swoje święto.

  

Na początku miesiąca zaplanowano cykl działań promujących bibliotekę. Do współpracy
zaangażowano całą społeczność uczniowską, dyrekcję, wychowawców, rodziców,  nauczycieli
oraz Miejska Bibliotekę Publiczną. Głównym celem było m.in.:

  

      

  

  

- promowanie święta biblioteki w środowisku szkolnym;

  

- utrwalanie wizerunku biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaznego uczniom;

  

- rozbudzanie świadomości, iż biblioteka jest  miejscem  zdobywania informacji jak również 
ośrodkiem życia kulturalnego w szkole.
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Tegoroczne obchody odbywały się pod hasłem 
"Biblioteki szkolne - klucz do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”.

  

Na początku miesiąca przygotowano gazetkę informującą o święcie i jego obchodach.
Następnie ogłoszono akcję „ Podaruj książkę bibliotece”, w wyniku której zebrano 143 książki
dla dzieci.

  

W obchody święta aktywnie włączyli  się przedstawiciele Rady Rodziców, Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Józefowie, czytając dzieciom  podczas przerw międzylekcyjnych. Uczniowie z
zainteresowaniem słuchali czytanych utworów przenosząc się w magiczny świat książek.
Bibliotekę odwiedziły również przedszkolaki, które wysłuchały bajkowe teksty czytane przez
panią dyrektor Edytę Nieśpiał, oraz przez członków Koła Przyjaciół Biblioteki.

  

Dużą frekwencja cieszył się „ Słodki dzień w bibliotece”, w czasie którego uczniowie
uczestniczyli w grach i zabawach czytelniczych, obejrzeli też wystawę książek darowanych
przez czytelnika.

  

Przeprowadzono również dwa konkursy: plastyczny „ Najładniejsza zakładka do książki ” oraz
czytelniczy, podczas którego wyłoniono „Szkolnych Mistrzów Pięknego Czytania”. W
październiku   rozpoczęto cykl całorocznych spotkań z przedszkolakami „ Starsi czytają młodsz
ym”, podczas których członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki będą promowali czytanie wśród
najmłodszych. Zakończenie i podsumowanie obchodów święta odbyło się podczas apelu, na
którym przyjaciele biblioteki wcielili się w postacie bajkowych  krasnali,  prezentując zbiory
biblioteczne i zachęcając  dzieci do czytania.
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Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły  www.spjozefow.hekko.pl
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