Węgorzewo 17 maja 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”
Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Węgorzewie

W ramach programu zostało zakupionych 145 książek na łączną kwotę 2720 zł.
(dofinansowanie to 2170zł + wkład własny 550 zł.). Wsparcie finansowe w ramach programu
otrzymało 343 uczniów uczęszczających do naszej szkoły. Przykładowe tytuły zakupionych książek:
„Ten obcy”; „Mikołajek”; „Z Tatą w przyrodę”; „Kim była Maria Skłodowska Curie”; „Zapiski
Luzaka”; „Kroniki Archeo” i wiele innych ciekawych tytułów.
W ramach współpracy z Miejsko – Gminną Biblioteka Publiczną, biblioteką szkolną
Gimnazjum im. J. Helwinga oraz biblioteką Szkoły Podstawowej nr 2 podjęto działania w zakresie:
wspólnej organizacji konkursów czytelniczych, udziału w spotkaniach autorskich organizowanych
w czytelni MGBP, cyklicznych odwiedzin najmłodszych dzieci naszej szkoły przez pracownika
MGBP prezentujących sztukę czytania za pomocą obrazków, promocji i reklamy działań Biblioteki
Miejskiej na terenie szkoły i na stronie internetowej szkoły. Nasi uczniowie uczestniczyli dotychczas
w

12 różnych wydarzeniach i 10 lekcjach bibliotecznych promujących czytelnictwo w tym

w spotkaniu autorskim z Renatą Piątkowską pod tytułem „Wszystkie moje Mamy” – czyli śladami
Ireny Sendlerowej, wywalczyli II miejsce w konkursie czytelniczym „Przygody Mikołajka”
współorganizowanym z biblioteka szkolną SP2, zdobyli II miejsce w konkursie „W baśniowym
świecie Andersena” organizowanym w bibliotece węgorzewskiego gimnazjum.
Na dwóch spotkaniach z rodzicami poruszaliśmy tematykę wpływu czytania na rozwój
dzieci, przekonując rodziców o walorach wspólnego z dzieckiem czytania książek. Wychowawcy
klas odczytali przygotowany przez bibliotekarkę „List do Rodziców”, który dodatkowo został
wyeksponowany na drzwiach biblioteki szkolnej oraz umieszczony na stronie internetowej szkoły.
W szkole jest obecnie 16 oddziałów, które zostały objęte następującymi projektami
edukacyjnymi:
1. „Co warto przeczytać”? – czyli zaprezentuj swoją ulubioną książkę. Projekt skierowany do
uczniów klas IV – VI. Cyklicznie raz w tygodniu pod patronatem nauczyciela polonisty uczniowie
prezentowali na forum klasy wybraną przez siebie „książkę marzeń” zachęcając rówieśników do

sięgnięcia po nią. Poza tym na specjalnie przygotowanych plakatach rozczepionych w każdej z klas
uczniowie od grudnia do połowy maja umieszczali ozdobione grafiką krótkie recenzje reklamujące
dany tytuł.
2. „Czy to jutro czy to dziś, wszystkim jest potrzebny MIŚ” – projekt, mający na celu
zapoznanie dzieci z misiowymi bohaterami książek. Cykliczne przedstawianie dzieciom poprzez
zaangażowanie wychowawców klas młodszych w głośne czytanie, kolejnych misiowych opowieści
zakończone obchodami w bibliotece szkolnej Międzynarodowego Dnia Misia.
3. „Szare, bure i pstrokate…” – projekt zapoznający dzieci z literaturą, w której bohaterami
są zwierzęta a szczególnie koty, podsumowany organizacją w bibliotece szkolnej Światowego Dnia
Kota.
Praca biblioteki szkolnej w miesiącu styczniu oraz w okresie ferii zimowych nie mogła
odbyć się w planowanym wcześniej zakresie ze względu na nieobecność z powodu złego stanu
zdrowia nauczyciela bibliotekarza. Jednak w zależności od potrzeb uczniów księgozbiór
udostępniany był przez wyznaczonego w zastępstwie nauczyciela.

Wnioski
Lista zakupionych w ramach programu książek była sporządzona na podstawie propozycji
zebranych od uczniów w formie ankiety, skonsultowana z Samorządem Uczniowskim i Radą
Rodziców. Wzbogacenie księgozbioru bibliotecznego o znaczną ilość nowych wybranych przez
uczniów tytułów zaowocowało zdecydowanym wzrostem ilości wypożyczanych książek.
Rok 2014/2015
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V

Rok 2015/2016

liczba wypożyczanych książek
IX
259
233
X
354
340
XI
334
335
XII
163
250
I
104
276
II
209
252
III
216
290
IV
184
213
V
101
172 (zliczone do 16 maja)
szacunkowo ok. 7 ks./na ucznia
5,74 ks./ ucznia
Z powyższego zestawienia widać, że od momentu udostępnienia nowo zakupionych książek

(grudzień 2015r.) czytelnictwo w porównaniu z ubiegłym rokiem zdecydowanie wzrosło

i prezentowałoby się jeszcze lepiej gdyby nie zakłócenia w pracy biblioteki szkolnej spowodowane
nieobecnością

nauczyciela

bibliotekarza.

Głównym

założeniem

programu

było

trwałe

zainteresowanie młodych ludzi czytaniem poprzez umożliwienie im dostępu do tytułów wybranych
przez ich rówieśników aby doświadczali przyjemności z czytania, odkrywali w nim atrakcyjny
sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania swoich zainteresowań. W dużej mierze udało się to
zrealizować – cieszył fakt wypożyczania książek w bibliotece szkolnej przez uczniów, których
dotychczas trudno było zaliczyć do grona czytelników. Pozytywnie na zainteresowanie nowymi
tytułami w klasach starszych wpłynęła realizacja projektu „Co warto przeczytać”. W ankiecie
ewaluacyjnej przeprowadzonej na koniec programu uczniowie w zdecydowanej większości
opowiedzieli się za kontynuacją programów czytelniczych i związanych z tym wydarzeń w
przyszłym roku. Poza tym księgozbiór będzie udostępniany na czas wakacji oczywiście z wyjątkiem
klas VI. Obecnie planujemy udział w akcji masowego czytania 10 czerwca pod hasłem: „Jak nie
czytam, jak czytam”. Realizacja programu uatrakcyjniła księgozbiór biblioteki szkolnej, wpłynęła na
zmianę w sposobie postrzegania biblioteki przez uczniów. Zawsze było to w naszej szkole miejsce
przyjazne uczniom gdzie można było podyskutować o ciekawych tytułach ale teraz jest to również
miejsce gdzie można interesujący ucznia tytuł wypożyczyć.

