Wakacyjne
nowinki
z biblioteki
Tak, to już wakacje. Jednak w szkolnej bibliotece wciąż trwają prace.
Uzupełniamy księgozbiór o nowe nabytki. Porządkujemy zbiory na
półkach i przygotowujemy się do skontrum.
Większość uczniów wyruszyła na wakacyjne szlaki. Są jednak tacy,
którzy do szkoły przychodzą.. Uczestniczą w wakacyjnej akcji „Lato
w mieście”. Z myślą o tych dzieciach, które są w szkole i pozostały w
domu, biblioteka otworzyła swoje podwoje. Od 26. 06 do 5. 07. 2017
roku można wypożyczać książki. Kolejny termin udostępniony będzie
pod koniec sierpnia.

Narodowy Program
Wspierania Rozwoju Czytelnictwa
Kolejna edycja programu. Mieliśmy przyjemność brać udział w
dwóch pierwszych akcjach. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe i
dzięki temu wzbogaciliśmy nasz księgozbiór o pozycje wskazane
w przeprowadzonym sondażu. Tym razem akcja prowadzona
jest według określonych zasad, które należy spełnić, aby
otrzymać pomoc na zakup nowości do szkolnej biblioteki.

Jednym z warunków jest udostępnianie księgozbioru w czasie
wakacji. To zadanie zbiegło się z naszą decyzją o otwarciu
biblioteki na czas trwania „Lata w mieście” w naszej szkole.

Szkolna biblioteka organizuje czytelnicze akcje z Biblioteką
Publiczną w Wesołej i z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką
(działania opisane są we wcześniejszych relacjach
z działalności naszej biblioteki, między innymi Konkurs
„Wszystkie książki mówią” – maj 2017 r.; Bijemy rekord
wspólnego czytania w jednym momencie – 1. 06. 2017 r.;
Czytelnicza gra uliczna „Gzie jest zaczytana ławeczka”
– 30. 05. 2017 r.).
Na potrzeby projektu zwróciliśmy się z zapytaniem
do bibliotekarzy Biblioteki Publicznej w Starej Miłośnie
o preferencje czytelnicze ich czytelników w grupach wiekowych
7- 9 lat, 10 – 11 i 12- 14 lat.
Przeprowadzony zostanie także sondaż odnośnie potrzeb
czytelniczych wśród rodziców i uczniów naszej szkoły.
Po analizie otrzymanych sondaży stworzona zostanie lista
nowości do biblioteki.

Skontrum
w naszej bibliotece

Jesteśmy stosunkowo młodą placówką. Każdego roku kontrolowany
jest stan księgozbioru pod względem ilości i wartości.
Mija już 5 lat funkcjonowania
szkolnej biblioteki. Bardzo
przez te lata zmienił się nasz
lokal i stan księgozbioru.

Przyszedł czas na skontrum, które wykaże zgodność stanu książek
na półkach z zapisami w księdze inwentarzowej.
To zadanie przypadło na początek wakacji.

Przy skutecznej pracy komisji
i programu MOL, który
wykorzystujemy w naszej bibliotece
szybko uporaliśmy się
z inwentaryzacją.

Zapraszamy do biblioteki w sierpniu.

