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W roku szk. 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu ogólnopolskiego, pod
patronatem MEN, "Książki naszych marzeń". Celem tego programu była popularyzacja
czytelnictwa oraz zachęta do podejmowania inicjatyw na rzecz zwiększenia zainteresowania
czytaniem książek wśród dzieci i młodzieży. Środki finansowe pozyskane w ramach projektu, w
kwocie 1625,00 zł umożliwiły zakup 94 nowych książek do biblioteki szkolnej, które nie tylko
wzbogaciły jej księgozbiór, ale dostarczyły dzieciom wielu ciekawych wrażeń, przyjemności
czytania oraz możliwości rozwijania zainteresowań. Książki, zostały wybrane przez uczniów
podczas plebiscytu i pozytywnie zaopiniowane przez Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców
oraz Radę Pedagogiczną. Listę tytułów książek zredagowano również na podstawie analizy
księgozbioru biblioteki szkolnej oraz opinii nauczycieli. Zakupione został książki, które nie są
podręcznikami. Wybraliśmy literaturę dziecięcą, młodzieżową, popularnonaukową oraz lektury,
których brakowało w naszym księgozbiorze. Książki swoją fabułą rozbudzają ciekawość
młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirują do twórczego działania.

W roku szkolny 2015/2016 w ramach projektu zorganizowaliśmy szereg działań.

29 września obchodzono Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, podczas którego na
zajęciach w bibliotece oraz w klasach czytano dzieciom wybrane fragmenty książek.
Współpracowano również z biblioteką publiczną. Organizowano wypożyczenia
międzybiblioteczne, konsultowano zakupy książek oraz program współpracy. Uczestniczono w
wielu imprezach, takich jak: Narodowe Czytanie, Edukacja globalna, Tydzień bibliotek, rocznica
urodzin H. Sienkiewicza, Tydzień zakazanych książek, spotkanie autorskie z panią Ewą
Stadmuller. Braliśmy udział w Ogólnopolskim programie edukacyjnym
"PoczytajMY"
organizowanym przez fundację "Centrum Edukacji Obywatelskiej". Celem programu było
promowanie głośnego czytania wśród dzieci z Przedszkola Krasnala Hałabały w Józefowie.
Przystąpiliśmy również do
Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników
”. Organizatorem było Stowarzyszenie "Wielka Liga", zrzeszające osoby zaangażowane i
wrażliwe społecznie, które wspólnie chcą działać na rzecz rodziny, edukacji i wychowania.
Głównym celem projektu było tworzenie mody na czytanie wśród rodzin. Dla uczniów kl. I – III i
rodziców prowadzony został comiesięczny konkurs czytelniczy
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„Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato”
. Przygotowano również dla rodziców klas I- III list otwarty mówiący o zaletach głośnego
czytania i zachęcający do udziału w konkursie. Przeprowadzono również konkurs:
„Super Czytająca Klasa”,
„Super Czytelnik Roku”,
konkurs dla kl. IV - VI
„Książka, którą warto przeczytać”
- recenzja; konkurs plastyczny dla klas I – VI na obwolutę „Książki naszych marzeń” . W
październiku obchodziliśmy
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
, w którym brali udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. 25 XI obchodziliśmy w szkole
Światowy Dzień Pluszowo Misia
. W ramach współpracy z
rodzicami i Księgarnią Taniej Książki w Tuliszkowie, prowadzony został kiermasz
taniej książki.
Zorganizowana został wystawa nowości wydawniczych zakupionych w ramach programu
„Książki Marzeń” oraz prowadzono zajęcia czytelnicze „Nowości wydawnicze biblioteki”.

W II półroczu odbyło się Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych. Brano udział w Ust
anowieniu Rekordu Polski
w jednoczesnym czytaniu fragmentu dzieła H. Sienkiewicza - „Potop”.
Natomiast w czerwcu podsumowując realizacje programu „Książki naszych marzeń”
aktywnie uczestniczyliśmy w kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom
. W obchodach wzięli udział wszyscy uczniowie oraz dzieci z miejscowego przedszkola.
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Szkolny koordynator programu

Bibliotekarz szkolny Alicja Góra
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