
„Kto czyta książki, żyje podwójnie” U.Eco

Nauczyciele bibliotekarze:

Joanna Bartuzi-Junkuszew, 

Iwona Lisowska



Godziny pracy biblioteki szkolnej 

w roku szkolnym 2015/16

Poniedziałek - czwartek - 8.00 – 14.30

Piątek - 8.00 - 13.00

Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.



W roku szkolnym 2015/2016 w naszej szkole  realizowany jest 

Ogólnopolski program rządowy „Książki naszych marzeń”.

Biblioteka szkolna otrzymała z budżetu państwa i organu 

prowadzącego - Urzędu Miasta kwotę 3 tys. złotych na zakup książek z 

literatury dziecięcej dla uczniów klas 1-6 . Książki zostały zakupione i 

są wypożyczone przez uczniów klas młodszych i starszych.

W związku z uczestnictwem szkoły w w/w programie biblioteka 

szkolna zobowiązana jest podjąć pewne działania i spełnić 

określone wymogi. Jednym z nich jest uwzględnienie tematyki 

wpływu czytania na rozwój dziecka.



Szanowni Rodzice!

Książka może spełniać ważną rolę w wychowaniu dziecka.  

wpływa na rozwój intelektualny, kształtuje wyobraźnię i postawę 

twórczą, rozwija życie emocjonalne, ma doniosłe znaczenie w 

dziedzinie wychowania społecznego.

Wychowanie dobrego i szczęśliwego dziecka wymaga osobistego 

zaangażowania rodziców, poświęcenia mu czasu. Czas ten można 

wykorzystać na wspólne zabawy i czytanie książek. Dzięki czytaniu 

dziecko uczy się słuchać i naśladować dźwięki, a więc czytać należy 

dziecku już od urodzenia. Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje 

rozwój jego mózgu i buduje trwałe skojarzenie czytania z 

przyjemnością, poczuciem bezpieczeństwa.

Gdy dziecko jest nieco starsze, książka utrwala i porządkuje pojęcia o 

świecie, dostarcza nowych wiadomości, 

wzbogaca zasób pojęciowy, budzi zainteresowania poznawcze, 

rozbudza ciekawość świata i pomaga zrozumieć siebie i innych.



Literatura to przykład pięknego języka, a więc ma wpływ na rozwój mowy; 

dziecko łatwo utrwala i na długo zapamiętuje melodyjne wierszyki, proste, 

często słyszane zwroty ze znanej książki; poprzez słuchanie książek uczy się 

poprawnie i zrozumiale wyrażać swoje myśli. 

Ważną rzeczą jest fakt, że książka mocno oddziałuje na sferę emocjonalną, 

dziecko ocenia postępowanie bohaterów, a przez to kształtuje własne 

prawidłowe postawy, postawy opiekuńcze wobec rodzeństwa, kolegów, 

przyrody. Książka uczy zasad życia w zespole, gdyż pokazuje jak rozwiązywać 

konflikty, jak odróżnić dobro od zła.

Dodatkowo ważne w wychowaniu jest to, że książka może stać się płaszczyzną 

kontaktu i porozumienia między pokoleniami. Podczas wspólnego czytania o 

pewnych problemach, sytuacjach, bohaterach może dojść do 

współodczuwania, wspólnej zabawy czy śmiechu z jakiejś zabawnej sytuacji, a 

nawet wspólnego rozwiązywania problemów,  filozofowania na bazie 

przeczytanych książek. Przykładem książek, które się do tego nadają, mogą 

być, np. Kubuś Puchatek, Muminki, Dzieci z Bullerbyn, Mały Książę, Alicja w 

krainie czarów i inne pozycje pisane o dzieciach, jednak lubiane też przez 

dorosłych dzięki zawartym w swojej treści wątkom światopoglądowym i 

filozoficznym.



Oto kilka rad praktycznych dotyczących przybliżania dzieciom tekstów 

literackich: 
Od najmłodszych lat dziecka twórzmy dobrą atmosferę dla wspólnego czytania. Nawet 

jeśli dziecko opanowało już umiejętność czytania, nie pozostawiajmy go samotnie z 

książką, gdy zgłasza potrzebę przeczytania mu czegoś. 

Oprócz czytania w dowolnym momencie dnia warto mieć stały czas przeznaczony na ten 

cel– np. przed snem. 

Czytajmy na raz niewielkie części, wówczas pozwoli to dziecku na lepsze zrozumienie i 

przeżycie utworu.

Pozwólmy dziecku wielokrotnie wracać do tej samej książki. Zdobywa ono w ten sposób 

doświadczenie powtarzalności zdarzenia, treści i ćwiczy pamięć. 

Rozmawiajmy z dzieckiem o czytanym utworze. Rodzice mogą odkryć, jak wiele radości 

sprawia wspólnie czytana bajka, czas spędzony razem. Czytajmy dzieciom książki 

,pokazujmy kolorowe ilustracje, rozmawiajmy o przeczytanej treści, tłumaczmy 

niezrozumiałe słowa, odpowiadajmy na nurtujące dziecko pytania. 

Czytanie jest jak witamina i szczepionka. Dzieci, którym czytamy , są znacznie 

bardziej odporne na toksyny współczesnej kultury i znacznie lepiej poradzą 

sobie w życiu.

Dlatego czytajmy dzieciom 20 minut dziennie. Codziennie!



Regulamin biblioteki
• W bibliotece należy zachować ciszę.

• W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz 

korzystania z telefonów komórkowych.

• Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy 

szkoły.

• Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem biblioteki i stosować 

się do jego zaleceń.

• Korzystanie z biblioteki szkolnej jest bezpłatne.

• Uczeń może wypożyczyć jednorazowo dwie książki na okres dwóch tygodni.

• Każdy czytelnik powinien szanować wypożyczone książki a zauważone przy 

wypożyczaniu uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

• Uczeń zobowiązany jest odkupić zagubioną książkę lub oddać inną 

wskazaną przez bibliotekarza.

• Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa 

tygodnie przed końcem roku szkolnego.

• W bibliotece można korzystać z Multimedialnego Centrum Informacji –

należy wówczas stosować się do regulaminu korzystania z komputerów.





 Księgozbiór naszej biblioteki szkolnej liczy:

- 16 tys. pozycji książkowych  

- 5700 broszur 

 Posiada zbiory audiowizualne w ilości 140 
kaset wideo 

oraz 200 zarejestrowanych płyt CD



Literatura piękna zgromadzona jest w działach:
• OB - powieść obyczajowa 
• P - powieść przygodowa 

• B - baśnie, legendy 
• Bw - bajeczki, wierszyki 

• Prz - opowiadania i powieść przyrodnicza 
• H - powieść historyczna 

• L - lektury 
• F - fantastyka 

W każdym z w/w działów książki ułożone są alfabetycznie 
wg nazwisk autorów. 



Literatura popularnonaukowa ułożona jest 
według UKD.

• 0 - Dział ogólny. Encyklopedie. Leksykony. 
Słowniki 
• 1 - Filozofia. Psychologia. Etyka 
• 2 - Religia. Religioznawstwo. Teologia 
• 3 - Nauki społeczne. Prawo. Administracja 
• 5 - Matematyka. Nauki przyrodnicze 
• 6 - Medycyna. Nauki przyrodnicze. 
Czytelnictwo 
• 7 - Sztuka. Rozrywka. Sport 
• 8 - Językoznawstwo. Nauka o literaturze. 
Sport 
• 9 - Biografie. Archeologia. Historia. 
Prehistoria. Geografia 



W bibliotece znajduje się bogaty księgozbiór 
podręczny,

zawierający encyklopedie ogólne i przedmiotowe, 
różnorodne słowniki do języka polskiego

i języków obcych, 
oraz albumy i pozycje książkowe z różnych

dziedzin wiedzy. 
Dla nauczycieli wyodrębniona jest literatura 

pedagogiczna i metodyczna. 



W bibliotece szkolnej można również skorzystać 
z czasopism dziecięcych i pedagogicznych.

Prenumerujemy czasopisma: 
- Pimpek - magazyn o zwierzętach
- Hello Kitty- magazyn nastolatek

- Biblioteka w szkole
- Hot Wheels -motomagazyn

- Tropami przyrody - magazyn ekologiczny
- Odkrywca .National Geographic



MULTIMEDIALNE 

CENTRUM INFORMACJI

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ



Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie 
Internetowe Centra Informacji Multimedialnej

realizowanym przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej

współfinansowanym 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Od września 2006r. nasza biblioteka 

przekształciła się 
w centrum informacji multimedialnej 

i internetowej.



Nasza Biblioteka dysponuje dużym pomieszczeniem

podzielonym na wypożyczalnię i czytelnię, 

w której znajdują się 4 stanowiska komputerowe 

oraz drugim mniejszym pomieszczeniem, 

gdzie znajduje się księgozbiór podręczny 

i miejsce opracowywania zbiorów. 





Multimedialne Centrum Informacji w bibliotece
jest udostępnione dla uczniów indywidualnie 

przed lekcjami i po lekcjach
pod opieką bibliotekarza oraz grupowo pod opieką nauczyciela. 

Indywidualnie uczniowie mogą korzystać
z zasobów edukacyjnych internetu, portali i serwisów oświatowych, 

bezpłatnych czasopism elektronicznych, gier edukacyjnych, 
z zainstalowanych programów. 
Tutaj odbywają się też zajęcia 

z edukacji czytelniczo-medialnej dla klas 1-6. 





Użytkownik komputera ma obowiązek:
- informować nauczyciela o ewentualnym 
nieprawidłowym działaniu komputera
- zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym 
użytkownikom biblioteki
- uzyskać zgodę na korzystanie z własnych dyskietek
- dbać o sprzęt komputerowy 

Nie wolno :
- instalować na komputerze własnych programów

( w tym gier komputerowych), kasować zainstalowanych, 
kopiować programów na własne dyskietki
- grać na komputerze
- jeść i pić w trakcie pracy na komputerze
- niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystywać 
Internetu
Z kserokopiarki – skanera można korzystać podczas 
zajęć w celach edukacyjnych
Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara w formie 
zakazu korzystania z komputera w określonym przez 
nauczyciela – bibliotekarza czasie.



Biblioteka szkolna poleca nowozakupione książki z serii:



Prezentację przygotowała nauczycielka biblioteki -
Joanna Bartuzi-Junkuszew


