Przedświąteczne nowinki z biblioteki
Nauczyciele bibliotekarze w trosce o warsztat pracy, a tym samym jedno z
kluczowych miejsc, w których uczeń rozwija swoje zainteresowania, ustawicznie
podnoszą swoje kwalifikacje. Jedna z form są konferencje i warsztaty. Ostatnio
uczestniczyłam w dwóch warsztatach. 2 grudnia 2015 r - „Spotkanie z nową
książką – propozycja popularyzacji wybranych tytułów – dla klas 4-6” mogłam
włączyć się w rozmowy na temat sposobów popularyzacji nowych tytułów
książek z uwzględnieniem wydawnictw z 2015 roku. Spotkanie poza walorami
poznawczymi dało mi możliwość wzbogacenia własnego warsztatu w intersujące
metody pracy z uczniem i pozwoliło uzupełnić listę lektur o nowe interesujące dla uczniów
tytuły.

Kolejne spotkanie miało miejsce 9 grudnia 2015 roku. Z przyjemnością
zapoznałam się ze szkołą nr 342 im. J. M. Szancera i szkolną biblioteką, w
której gościliśmy.. Podczas warsztatu kontynuowaliśmy biblioterapeutyczne
poszukiwania do naszego alfabetu na trzech poziomach edukacyjnych .
Spotkanie po raz kolejny dało mi możliwość poszerzenia listy polecanych
lektur dla uczniów.

W naszej bibliotece także sporo się dzieje. Z okazji zbliżających się świąt i świątecznej
przerwy, a także bliskich już ferii zimowych członkowie KPB przygotowali kolejną
wystawę książek. Teraz uczniowie korzystający z biblioteki mogą uczestniczyć w
czytelniczych spotkaniach o książce polecanej na zimowe dni.

Przeprowadziliśmy także cykl czytelniczych spotkań z uczniami klas II,
którzy uczestniczą w projekcie „Nasza Mała Biblioteka”. Podczas lekcji
uczniowie poznali bohaterów książeczek pani Anny Onichimowskiej „Sen,
który odszedł” i „Piecyk, czapeczka i
budyń”, wysłuchali informacji o Unii
Europejskiej i krajach, uczestnikach
projektu . Teraz z dużymi
oczekiwaniami najbardziej aktywni
uczniowie jadą na autorskie spotkanie
z panią Anną.

W bibliotece już jest bardzo świątecznie. Mamy naszą
książkową choinkę i wcześniej wspomnianą wystawę
książek. Także przed biblioteką plakat zaprasza do
świątecznego czytania.
Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki i Koła Kronikarskiego
składają Rodzicom, Gronu Pedagogicznemu i Koleżankom i
Kolegom moc świątecznych serdeczności, zapachu choinki,
rozgwieżdżonego nieba, a w prezentowym worku mnóstwa
ciekawych, zachwycających i wciągających w tajemniczy
świat książek tytułów.

