Szkolne Koło Przyjaciół Biblioteki ZSP w Błędowie

Szkolne Koło Przyjaciół Biblioteki tworzy grupa uczniów kochających książki,
lubiących czytać oraz interesujących się pracą biblioteki.
Praca KPB choć ma przede wszystkim walory wychowawcze, to także wpływa na
uspołecznienie młodzieży, uczy korzystania ze zbiorów biblioteki, a to niewątpliwie rozwija
zainteresowania czytelnicze i tym samym zwiększa czytelnictwo uczniów.
Chętni
uczniowie
pomagają
nauczycielowi
bibliotekarzowi
w organizowaniu różnorodnych form pracy z książką ( wystawki książek i czasopism,
spotkania z pisarzem, czytanie młodszym kolegom, pasowanie na czytelnika, itp.) i bardzo
często uczestniczą w pracach czysto technicznych (konserwacja, obkładanie, dostarczanie
pomocy na zajęcia lekcyjne, wypożyczanie darmowych podręczników, porządkowanie w
regałach, stemplowanie, wypisywanie kart książki i czytelnika).
Praca w Kole wdraża uczniów do systematyczności, obowiązkowości, sumienności
i współpracy w zespole, a także rozbudza poczucie współodpowiedzialności
za funkcjonowanie biblioteki.
CELE :
1. wzbogacanie wiedzy dotyczącej biblioteki i jej zasobów,
2. zapoznanie z pracami organizacyjno – technicznymi biblioteki i zasadami jej
funkcjonowania,
3. pogłębianie zainteresowań czytelniczych i poznawczych oraz przygotowanie
do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji,
4. rozwijanie umiejętności recytatorskich i aktorskich,
5. rozwijanie poczucia odpowiedzialności i doskonalenie umiejętności samodzielnego
działania, selekcjonowania i krytycznego odbioru,
6. rozwijanie kultury czytelniczej całej społeczności uczniowskiej i tworzenie
pozytywnego wizerunek biblioteki w szkole.
Regulamin Koła Przyjaciół Biblioteki
1. Koło Przyjaciół Biblioteki pracuje pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza.
2. Członkami KPB zostają chętni uczniowie, którzy świadomie i odpowiedzialnie chcą
uczestniczyć w pracy na rzecz biblioteki szkolnej.
3. Warunkiem przyjęcia do KPB jest dobrowolne zgłoszenie się i podjęcie zobowiązania
systematycznej współpracy.
4. Zadania powierzone członkom KPB powinny być realizowane w wyznaczonym
terminie.
5. Członkowie KPB mogą korzystać z przywileju wypożyczania książek w zwiększonej
ilości na okres uzgodniony z nauczycielem bibliotekarzem.
6. Członkowie KPB nie wypełniający swoich obowiązków będą skreśleni z listy aktywu
bibliotecznego.

PLAN PRACY KOŁA PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI w roku szkolnym 2016/2017
Sposoby realizacji

Konserwacja
książek
i czasopism

*Naprawianie drobnych
uszkodzeń
*Obkładanie książek
*Wykonywanie napisów
na grzbietach, wpisywanie
numerów, stemplowanie
*Układanie w regałach
*Stemplowanie darmowych
podręczników

Na bieżąco
Bibliotekarz
Członkowie
Koła

Przygotowywanie
podsumowania
Roku
Sienkiewicza

*Przygotowywanie
i opracowanie zestawu pytań
do konkursu czytelniczego
*Zachęcanie i branie udział
w konkursie czytelniczym

XI
Bibliotekarz
Członkowie
Koła

Organizowanie
spotkań
i uroczystości

*Przybliżanie postaci pisarzy
( H. Sienkiewicza) poprzez
promowanie ich dzieł
* Pomoc w zorganizowaniu
spotkania z pisarzem
i pasowania na czytelnika
*Udział w akcji Gimnazjaliści
czytają młodszym kolegom
Czytamy utwory Sienkiewicza.

Na bieżąco
Bibliotekarz
Członkowie
Koła

Promowanie biblioteki

Zadania

Techniczne
opracowywanie zbiorów

Termin
Odpowiedzial
ni

Cele

Uwagi

Troska o
estetykę lokalu
bibliotecznego

Udostępnianie
podręczników

*Wypożyczanie podręczników
od uczniów.
*Przypominanie w klasach
o terminowości zwrotu
podręczników.
*Zbieranie podręczników
od uczniów

Prace porządkowe *Dbanie o ład na półkach,
porządek w kąciku
czytelniczym na korytarzu
i w czytelni
*Dbanie o czystość

IX, VI
Bibliotekarz
Członkowie
Koła

Na bieżąco
Bibliotekarz
Członkowie
Koła

CZŁONKOWIE KOŁA PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI
w roku szkolnym 2016/2017

1. Pachowska Paulina - Lider
3. Alicja Waracka
5. Zuzanna Guz
7. Michalina Majer

2. Weronika Ozimek
4. Weronika Salamon
6. Zuzanna Jabłońska
8. Ewa Szwarocka

