KOCHANI CZYTELNICY,

ze względu na zachowanie zaleceń dotyczących przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się pandemii, klasy będą korzystać z biblioteki
zgodnie z poniższym harmonogramem.
HARMONOGRAM KORZYTANIA Z BIBLIOTEKI PRZEZ KLASY
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W BIBLIOTECE MOŻESZ:
• czytać,
• uczyć się,
• przeglądać,
• rysować,
• tworzyć,
• grać w planszówki,
• bawić się,
• odpoczywać.
„Książki i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji”
Maria Dąbrowska

BADANIA NAUKOWE DOWODZĄ, ŻE CZYTANIE:
- zapewnia zdrowy emocjonalny rozwój,
- rozwija język, pamięć i wyobraźnię,
- uczy myślenia, poprawia koncentrację,
- wzmacnia poczucie własnej wartości,
- poszerza wiedzę ogólną,
- ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole,
- uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu,
- zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów,
- chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury,
- kształtuje nawyk zdobywania wiedzy,
- pomaga wychować mądrego człowieka.
„Naród, który mało czyta, mało wie. Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje –w domu,
na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych. Niewykształcona większość może przegłosować
wykształconą mniejszość- to bardzo niebezpieczny aspekt demokracji”.*
Jim Trelease
* Źródło: www.calapolskaczytadzieciom.pl
W CELU OCHRONY PRZED CYBERPRZEMOCĄ ZAPRASZAM
DO ODWIEDZENIA STRONY:
https://sieciaki.pl/

KSIĘGOZBIÓR NASZEJ BIBLIOTEKI
Księgozbiór tworzą lektury obowiązkowe i nadobowiązkowe, baśnie, bajki i wierszyki,
powieści i opowiadania: obyczajowe, przygodowe, historyczne, przyrodnicze oraz książki
popularno- naukowe. Dzięki grantowi z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
posiadamy wszystkie lektury z nowej podstawy programowej oraz interesujące książki dla
dzieci i młodzieży. Co roku ogłaszamy zbiórkę książek, dzięki której pozyskujemy kolejne
książki oraz możemy propagować czytelnictwo w akcji „Bookcrossingu-uwalniania książek”.
W bibliotece jest kącik „Doradztwa zawodowego” oraz dział książek terapeutycznych
„Książka na receptę. Recepta na sukces”.
ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROJEKTEM
BIBLIOTERAPEUTYCZNYM, który realizujemy w partnerstwie ze Środowiskowym
Domem Samopomocy oraz Domem Pomocy Społecznej.
http://www.biblioterapia.wodip.opole.pl/
http://www.podrozpoeuropie.wodip.opole.pl/

CELE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
PRACA PEDAGOGICZNA:
- rozbudzanie w uczniach potrzeby czytania i poszukiwania informacji,
- inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań i kształtowanie umiejętności
pożytecznego spędzania czasu wolnego,
- kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku
z globalizacją kultury masowej,
- kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł,
- kształtowanie umiejętności segregowania informacji i krytycznego odbioru,

- wspomaganie indywidualnego rozwoju ucznia,
- współpraca ze środowiskiem.
PRACA BIBLIOTECZNO-TECHNICZNA:
- sprawne funkcjonowanie biblioteki.

