PREZENTACJA

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie
ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności
kulturalno – oświatowej i wychowawczej.
Biblioteka Szkolna w Jurkowie służy społeczności szkolnej w zakresie
udostępniania zbiorów oraz zaspakajania potrzeb czytelniczych,
informacyjnych i komunikacyjnych. Popularyzuje literaturę i organizuje życie
kulturalno - oświatowe.
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
2. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem i godzinami otwarcia biblioteki.
3. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
4. Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się w katalogu tradycyjnym i
komputerowym.
5. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
6. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki (w tym jedną lekturę).
7. Maksymalny czas wypożyczeń książki to dwa tygodnie. Za zgodną nauczyciela
bibliotekarza można książkę prolongować na kolejny okres.
8. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia
jednorazowo większej ilości książek.
9. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
10. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest odkupić taką
samą książkę.
11. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.
12. Na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać
wszystkie wypożyczone książki.
Klienci biblioteki:




przedszkolaki,
uczniowie szkoły podstawowej,
gimnazjaliści

a także :
- nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:
- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów,
- udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,
- przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji,
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
- współpraca z nauczycielami przedmiotów,
- umożliwianie uczniom korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych.
GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW
Księgozbiór biblioteki zawiera literaturę piękną dla dzieci i młodzieży,
literaturę popularnonaukową, podręczniki, regionalia oraz czasopisma bieżące.
Szczegółowych informacji o zbiorach dostarcza katalog tradycyjny i
elektroniczny w programie MOL Optivm.
Księgozbiór liczy ogółem 4528 wol. (stan na 30.06.2011 r.)
Czytelnicy zarejestrowani – 403 osoby.
Wypożyczenia ogółem w 2010 roku – 2635 książek.
W ostatnich latach zbiory powiększają się głównie
o lektury szkolne, zestawy podręczników ale też atrakcyjne kolorowe książki
dla najmłodszych czytelników. Wydatki na księgozbiór kształtują się w
granicy 800 - 1000 zł. rocznie, przy czym ok. 20% to zbiory pozyskane dzięki
sponsorom (Caritas, Rada Rodziców, Spółdzielnia Uczniowska, wydawnictwa)

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Do dyspozycji czytelników:
- katalogi: tradycyjne i elektroniczne w programie MOL Optivum,
- multimedialne centrum informacji w bibliotece szkolnej – 4 stanowiska komputerowe z
dostępem do Internetu, drukarka –skaner -xero,
- 12 miejsc w czytelni.

KATALOGI TRADYCYJNE KARTKOWE
1. Alfabetyczny - korzystamy z niego gdy znamy nazwisko autora lub tytuł pracy
zbiorowej. Karty katalogowe ułożone są w kolejności alfabetycznej haseł
autorskich lub tytułowych (jeżeli książka ma więcej niż trzech autorów)

2. Rzeczowy - korzystamy z niego, gdy szukamy wiadomości z określonej
dziedziny wiedzy. Karty katalogowe ułożone są wg Uniwersalnej Klasyfikacji
Dziesiętnej w 10 działach:




DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

W bibliotece można uzyskać również informacje bibliograficzne o całości jej zbiorów w
programie MOL Optivum. Można swobodnie przeszukać katalogi: alfabetyczny, tytułowy,
przedmiotowy, UKD, serii.
Dla nauczycieli i rodziców gromadzi się i udostępnia informacje o przepisach w zakresie
prawa oświatowego, poradniki, scenariusze zajęć i czasopisma metodyczne.
Stopniowo rozszerza się zakres tematyczny udzielanych informacji np.:
- biblioteka prowadzi informację turystyczną dysponując dużym wyborem przewodników
planów i map turystycznych,
- opracowuje informacje o regionie,
- gromadzi: miejscowe legendy, przypowieści.

Biblioteka jest czynna codziennie w czasie przebywania uczniów w szkole, oraz w wybrane dni w
okresie ferii zimowych i wakacji letnich
Udostępnia na miejscu literaturę piękną polską i obcą, literaturę popularnonaukową, a także
zbiory specjalne i programy multimedialne. W czytelni można skorzystać z czasopism:
„Prawo Oświatowe”, „Biblioteka w szkole”, „Życie szkoły”, Victor dla gimnazjum”, „Victor
Junior”, „Remedium”, „Wychowawca”, „Dobrzańske Wieści”,

BIBLIOTEKA SZKOLNA WSPÓŁPRACUJE:
- z Biblioteką Publiczną w Jurkowie; wspólnie organizują spotkania wakacyjne z lekturą,
kiermasze podręczników, promują czytelnictwo, wymieniają informacje i wspierają działania
promocyjne gminy,

- z wydawnictwami pozyskując komplety podręczników (WSiP, Operon, Nowa Era)
- z nauczycielami organizując konkursy czytelnicze, ortograficzne, recytatorskie, wycieczki
edukacyjne.

Biblioteka prowadzi różnorodną działalność kulturalno - oświatową
i wychowawczą
Prelekcje historyczne:
Spotkanie z Julianem Tomeckim – żołnierzem AK
Spotkanie z Czesławą Marek - żołnierzem

Spotkanie z Anną Szyrszeń

Przygotowuje co roku różnego rodzaju imprezy:
- konkursy,

- wystawy okolicznościowe,
- święto szkoły.
Konkurs wierszy o swojej szkole

„
„Gdy przekraczam szkolne progi, czuję
w sobie spokój błogi.
Tu się niczym nie przejmuję!(Chyba, że dostanę dwóję).
Nic mi tutaj nie doskwiera,
jest wspaniała atmosfera!”
Fragm. Wiersza (I nagroda)

Konkurs wierszy o swojej miejscowości oraz promujące piękno naszego regionu

Konkursy plastyczne:

- na ilustrację do pierwszej przeczytanej książki w bibliotece szkolnej


- pt. „Nasza piękna okolica”


- konkurs kartek świątecznych

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w gminnych i powiatowych konkursach
recytatorskich dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

Uczestniczą w Gminnym Konkursie
pt. „ Mistrz pięknego pięknego czytania” dla szkoły podstawowej
i gimnazjum

Organizuje wystawy szopek bożonarodzeniowych

Przygotowuje święto szkoły - Dzień Patrona z prezentacją twórczości
Władysława Orkana





Organizuje imprezy integrujące w bibliotece

Prezenty dla najmłodszych czytelników

Losy w loterii książkowej

Mikołajki

Walentynki

Biblioteka prowadzi stałą akcję pod hasłem
„Czytamy książeczki dzieciom” - czytali dzieciom:
Pani dyrektor i wicedyrektor

Ksiądz

gimnazjaliści

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !!!

