Plan pracy biblioteki- 2022/2023
Rodzaj zajęć
GROMADZENIE, OPRACOWANIE I SELEKCJA KSIĘGOZBIORU

1. Zakup nowych pozycji:
-aktualizacja spisu lektur klas I – VIII na podstawie
podstawy programowej kształcenia ogólnego, programów
nauczania.,
-aktualizacja literatury metodycznej dla nauczycieli na
podstawie katalogów wydawnictw, czasopism i oferty
księgarskiej,
2.Opracowywanie księgozbioru:
-rejestrowanie zakupionych jednostek w inwentarzu,
-sporządzanie kart katalogowych,
3. Opracowanie rejestru:
-aktualizacja rejestru czytelników,
4. Selekcja księgozbioru:
-usunięcie pozycji nieaktualnych, zniszczonych, zaczytanych
i zagubionych (m.in. programów nauczania, lektur
podręczników),
-sporządzanie protokołów ubytków,
-wykreślenie z inwentarza biblioteki w/w książek,
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UDOSTĘPNIANIE KSIĘGOZBIORU I ICIM

1. Korzystanie ze zbiorów tradycyjnych i multimedialnych.
2.Wdrażanie uczniów do korzystania z Internetowego Centrum
Informacji Multimedialnej:

-pomoc uczniom w korzystaniu z multimedialnego
oprogramowania (Encyklopedii PWN, Słownika Języka
Polskiego, Atlasu ……),
-połączenia internetowego,
-udzielanie wskazówek dotyczących obsługi komputerów.
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3. Współpraca z bibliotekami w środowisku lokalnym:
-zapoznanie

uczniów z innymi typami bibliotek,
-udział w spotkaniach autorskich ,
- realizacja edukacji czytelniczo – medialnej .
POPULARYZACJA KSIĄŻKI I CZYTELNICTWA

1. Popularyzacja i informacji o książce i bibliotece
- wystawki, konkursy, akcje czytelnicze, lekcje biblioteczne

2. Przygotowania uczniów do międzyszkolnych do
konkursów:
- recytatorskich, czytelniczych. wybór uczestników,
-spotkania w celu poszukiwania informacji z różnych źródeł
informacji (Internet, zbiory multimedialne) o autorach,
pisarzach i literaturze.
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WSPÓŁPRACA Z GRONEM PEDAGOGICZNYM

1. Informowanie nauczycieli o nowych nabytkach,
dostarczanie im czasopism metodycznych, informatorów
wydawniczych.
2.Udostępnianie dokumentacji szkoły, Internetu.
3. Prowadzenie statystyk czytelnictwa, dziennej, miesięcznej,
półrocznej, rocznej.
SAMOKSZTAŁCENIE, DOSKONALENIE:

- udział w konferencjach metodycznych,
- wymiana doświadczeń z bibliotekami innych szkół,
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GROMADZENIE I OPRACWYWANIE ZBIORÓW

1. Ewidencja książek, czasopism i zbiorów.
2. Katalogowanie.
3. Aktualizacja kartotek czytelników.
4. Ewidencja- podręczników, wpis do inwentarza,
wydawanie uczniom, zwroty od uczniów
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DOKUMENTOWANIE PRACY:

1. Prowadzenie dokumentacji pracy:
- dziennik biblioteki, plan pracy biblioteki, plan rozwijania
kompetencji czytelniczych
-sprawozdanie
- rejestr obiegu czasopism,
-dziennik wypożyczeń uczniów
-rejestr taśm obiegu, wideo
-dziennik korzystania z IMCI

na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco

URZĄDZENIE LOKALU BIBLIOTECZNEGO I CZYTELNI

- odnowienie napisów, wystroju, plansz,
- dbałość o księgozbiór podręczny i czasopisma
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Konkursy
Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0 – I Ilustracja do baśni Braci Grimm - XII
Co ja czytam? – udział w szkolnym konkursie recytatorskim kl. I-III - XI-XII
Czar par – konkurs pisemny dotyczący wiedzy z lektur - kl. I-III - styczeń, IV-VI- marzec, VII-VIII - kwiecień
Najlepiej czytająca klasa - każda klasa
Najlepszy czytelnik w klasie - każdy miesiąc
Imprezy czytelnicze
Poznajemy przygody Kubusia Puchatka w jego urodziny- kl. I-III październik
Nazywam się…Mikołaj Kopernik – poznajemy polskiego uczonego w 550. rocznicę ur. (19 lutego 1473) - kl.
IV-V- czerwiec
Tak rodzi się miłość – słuchamy fragm. powieści „Ten obcy” Ireny Jurgielewiczowej w 120. rocznicę urodzin
pisarki (13.01.1903) - kl. VI - styczeń
Spotkanie z Aleksandrem FREDRO w 230. rocznica urodzin pisarza (ur. 20 czerwca 1793) - kl. VII-VIII- luty
Wystawki czytelnicze
Wystawka serii książek o Mikołajku Rene Goscinniego w 45. rocznicę śmierci autora- 15 XI
Bajki braci Grimm - w 210. rocznicę ukazania się pierwszego wydania (20 XII 1812) Baśni braci Grimm-20 XII
Gazetki
„Czytam sobie – czytam Tobie” – informacje na gazetce Popołudnie z Brzechwą – czytanie ulubionych wierszy
młodszym kolegom - wrzesień
Święto Bibliotek Szkolnych - 25 październik
Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – 8 maj
Międzynarodowe Dni Książki i Praw Autorskich- 23 kwiecień
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Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0 – I Ilustracja do baśni Braci Grimm

Co ja czytam? – udział
w szkolnym konkursie recytatorskim kl. I-III
Czar par – konkurs pisemny dotyczący wiedzy
z lektur
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kl. I-III - styczeń,
IV-VI- marzec,
VII-VIII - kwiecień
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Najlepiej czytająca klasa
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Najlepszy czytelnik
w klasie.
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WYSTAWKI CZYTELNICZE
Lp.
Tematyka
Termin
1.
Wystawka serii książek o Mikołajku Rene Goscinniego w 45. rocznicę śmierci autora

2.

Bajki braci Grimm - w 210. rocznicę ukazania się pierwszego wydania (20 XII 1812) Baśni
braci Grimm.
5 XI

20 XII

IMPREZY CZYTELNICZE
w 2022/ 2023
Lp.
Tematyka
Kl.
Termin
1.
2.

3.

4.

Poznajemy przygody Kubusia Puchatka w jego urodziny.

Nazywam się…Mikołaj Kopernik – poznajemy polskiego uczonego w 550. rocznicę ur. (19
lutego 1473)
Tak rodzi się miłość – słuchamy fragm. powieści „Ten obcy” Ireny Jurgielewiczowej w 120.
rocznicę urodzin pisarki (13.01.1903)
Spotkanie z Aleksandrem FREDRO w 230. rocznica urodzin pisarza (ur. 20 czerwca 1793)
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