DZIAŁO SIĘ!...
’’KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ’’ W BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH
I spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy
„Nowoczesna Biblioteka Szkolna”
28 września 2016 roku w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Bibliotece
Pedagogicznej w Koninie Filii w Turku odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie
w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy „Nowoczesna
Biblioteka Szkolna”. Tym razem tematem przewodnim spotkania była realizacja programu
„Książki naszych marzeń” w bibliotekach szkolnych miasta Turku i powiatu tureckiego
w roku szkolnym 2015/2016.
Na wstępie pani Ewa Kiwak przekazała zebranym informacje bieżące, m.in. przedstawiła
ofertę zajęć bibliotecznych w tureckiej Filii na rok szkolny 2016/2017 oraz poinformowała o
zbliżających się warsztatach „Wykorzystanie e-podręczników w nauczaniu” organizowanych
przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Koninie
i Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Pani Ewa zapoznała także zebranych z pismem od pani Danuty Brzezińskiej – prezesa
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – dotyczącym konsultacji projektu
ustawy - Prawo oświatowe.

Następnie przedstawiona została propozycja, aby wszystkie kolejne spotkania nauczycieli
bibliotekarzy w tym roku szkolnym miały charakter terenowy, tzn. odbywały się
w bibliotekach koleżanek zrzeszonych w naszej sieci. Dzięki temu będą one mogły
zaprezentować swoje biblioteki oraz pokazać, jak na co dzień pracują z czytelnikami.
Wszyscy chętnie przystali na ten pomysł, a pierwszą biblioteką, którą odwiedzimy będzie
Biblioteka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego
w Turku.

Druga część spotkania poświęcona była, realizowanemu w ubiegłym roku w wielu
bibliotekach szkolnych, rządowemu programowi „Książki naszych marzeń”. Biblioteki
aplikujące do programu podejmowały wiele różnorodnych działań popularyzujących
czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie w ramach sieci było okazją do pochwalenia
się tymi działaniami oraz do wymiany między sobą cennymi doświadczeniami. Koleżanki
z bibliotek szkolnych przygotowały ciekawe prezentacje, które mieliśmy przyjemność
wspólnie obejrzeć.
Pierwsza prezentacja, przygotowana przez panią Mariolę Perlińską, obrazowała działania
realizowane w Szkole Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie . Uczniowie tej
szkoły brali udział w konkursach recytatorskich (np. „Czy znasz wiersze Juliana Tuwima?”)
i czytelniczych (np. „Czy znasz utwory Danuty Wawiłow?” - Poznanie życia i twórczości
autorki”) oraz w licznych projektach edukacyjnych realizowanych z wykorzystaniem
księgozbioru biblioteki szkolnej. Byli także częstymi gośćmi naszej Filii uczestnicząc
w zajęciach bibliotecznych.
Jako kolejna wystąpiła pani Agnieszka Mądrachowska ze Szkoły Podstawowej nr 5 im.
UNICEF w Turku. Wśród działań Biblioteki Szkolnej promujących książkę i czytelnictwo
znalazły się m.in.: imprezy czytelnicze „Spotkanie z Balladą” i „W zimowej krainie trolli
i baśni”, udział w projekcie „Dzieci – dzieciom”, warsztaty literackie na podstawie książki
A.F. Ossendowskiego „Słoń Birrara”, oraz konkurs fotograficzny „Moja sesja fotograficzna
z książką”.

Pani Agnieszka Mądrachowska ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Turku

Autorką następnej prezentacji była pani Joanna Rosicka ze Szkoły Podstawowej w Galewie
z filią w Chrząblicach. W ramach realizacji programu „Książki naszych marzeń” w szkole
odbyło się m.in. spotkanie autorskie z panią Joanną Olech - graficzką i autorką książek dla
dzieci i młodzieży oraz całonocna impreza dla uczniów klas IV-VI „Magiczna noc z duchami
biblioteki”. Uczniowie tej szkoły brali także udział w zajęciach w naszej Bibliotece, podczas
których uczyli się korzystać z dostępnych u nas katalogów.

Pani Joanna Rosicka ze Szkoły Podstawowej w Galewie z filią w Chrząblicach

Pani Elżbieta Nowak przedstawiła nam działania Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza w Turku. Były to m.in.: spotkania autorskie z pisarzami Pawłem
Beręsewiczem i Marcinem Pałaszem, biblioteczne Walentynki pt. „Zakochaj się w książce”,
stworzenie drzewa z książek przy współpracy z kółkiem plastycznym, udział
w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam jak czytam” i ustanowienie rekordu czytania
w jednym momencie. Warto dodać, że w ramach podsumowania działań w zakresie programu
„Książki naszych marzeń” został opublikowany okolicznościowy numer „Kleksa” – gazety
wydawanej przez uczniów tej szkoły.

Pani Elżbieta Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Turku

Wszystkim bardzo spodobał się projekt edukacyjny „Uczę się z Kicią Kocią”, o którym
opowiedziała nam pani Marta Bakalarz ze Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Turku. Głównym celem tego projektu
było rozwijanie zainteresowań czytelniczych i nawyku czytania wśród najmłodszych
czytelników biblioteki szkolnej oraz poszerzanie wiedzy o świecie.

Pani Marta Bakalarz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Kornela Makuszyńskiego w Turku

Po obejrzeniu i wysłuchaniu wszystkich prezentacji przyszedł czas na podsumowania.
Uczestniczące w spotkaniu nauczycielki bibliotekarki były zgodne co do tego, że program
„Książki naszych marzeń” i działania podejmowane w ramach jego realizacji przyczyniły się
do wzrostu zainteresowania książką i czytaniem przez uczniów. Program był też szansą na
wzbogacenie szkolnych księgozbiorów o nowe pozycje książkowe dla dzieci.

Dziękujemy koleżankom z bibliotek szkolnych za udział w spotkaniu i zaprezentowanie
swoich działań, które z pewnością mogą być inspiracją dla nas wszystkich.

