DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI I BIBLIOTEKARZY
III LO im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie

Dawno, dawno temu, w odległej bibliotece...
W okresie przed rewitalizacją budynku szkoły (gdyby ktoś nie wiedział... byłe koszary wojskowe Garnizonu
Niemieckiego - 49. Pułku Piechoty - zbudowane w 1872 roku) biblioteka szkolna mieściła się na pierwszym
piętrze kompleksu szkolnego, położonego przy ulicy Jana III Sobieskiego w Gnieźnie. Wtedy biblioteka
składała się z pomieszczenia, w którym znajdował się księgozbiór podzielony na dwie części, bez dostępu
do półek oraz niewielka czytelnia wraz z „kącikiem czytelniczym” i częścią ksiegozbioru podręcznego.
W tej małej części znajdowały się także stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz drukarką.
Całość pomieszczeń bibliotecznych przedstawiała się w dość dużym ścisku, choć tą niedogodość
rekompensowało się atmosferą tamtejszej biblioteki, która pełniła także rolę gabinetu pedagoga i świetlicy
szkolnej. Łączenie tych funkcji powodowało nieustanny „przepływ” młodzieży a to z kolei wpływało na
niepowtarzalną aurę jaka się tam wytwarzała.

Po rewitalizacji...
Od roku szkolnego 2010/11-2012 nsatąpiła rewitalizacja całego budynku byłych koszar (uroczystość
odbioru styczeń 2013) i min. III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego otrzymało sporą część
wyremontowanych pomieszczeń szkolnych. Szkoła wzbogaciła się min. o Aulę, windę na potrzeby osób
niepełnosprawnych, pomocną przy przewożeniu wózków dziecięcych lub większych gabarytowo paczek,
pakunków i sprzętów szkolnych, sporej wielkości hol szkolny, większe pomieszczenia pokoju
nauczycielskiego, pomieszczenia administracyjne, nowoczesne sale komuterowe, sprzęt audiowizualny,
salki gimnastyczne (fitness, siłownia), nowe sanitariaty.
Tym samym biblioteka szkolna została przniesiona do większego pomieszczenia położonego na końcu

korytarza I piętra budynku.
Dziś pomieszczenia biblioteczne to duża czytelnia mieszcząca ok 15-17 uczniów (mogą się tu odbywać
zajęcia językowe w grupach). Przebywają tutaj uczniowie nie uczestniczący w zajęciach Religii, WDŻ oraz
młodzież tzw. „dojeżdżająca” - oczekująca na powrót do domu czy uczniowie, którym „wypadły” lekcje w
trakcie danego dnia nauki.
Do księgozbioru podręcznego jest ułatwiony dostęp, a reszta księgozbioru ulokowana jest w drugiej części
oddzielonej dużą ladą biblioteczną i regałami bibliotecznymi. Ta część dla uczniów nie jest dostepna ale też
nie bronimy zaciekle swobody. Jeśli istnieje taka potrzeba umożliwiamy czytelnikom samodzielny wybór
źródeł
(kontakt
z
ksiażką
to
jedna
z ważniejszych form promocji, pobudzająca ciekawość). Księgozbiór biblioteczny został podzielony na
działy, wg systemu UKD, są one odpowiednio oznaczone. Osobny dział stanowią LEKTURY (ten dział jest
także oznaczony – nazwiska i tyuły lektur oznaczone odpowiednim kolorem z przyporządkowaniem do klas).
Poza tym istnieje też „kącik” z komputerem, drukarką i stolikami na potrzeby bibliotekarzy.
Biblioteka posiada także niewielkie, praktyczne i zamykane
zaplecze biblioteczne,
z regałami na książki przeznaczone do ubytku, darowizny, na nieaktualne lektury (mogące zawsze
„powrocić” do podstawy programowej), makulaturę czy nakrętki. Tym samym staramy się nie przepełniać
regałów
bibliotecznych
nieaktualną
literaturą.
Dbamy o ład i porządek. Warunki lokalowe biblioteki w „nowej” szkole to duży plus podnoszący jakość
pracy bibliotekarzy jak i całej szkoły.
Jednak same warunki lokalowe to nie wszystko.

Działania... nie tylko biblioteczne
Pomijając działania bibliotekarzy związane z pracą biblioteczno-techniczną, typu wypożyczenia książek,
obsługa czytelników, prace związane z opracowywaniem i ewidencją księgozbioru, ubytkami czy
inwentaryzacją zbiorów bibiotecznych praca w instytucji takiej jak szkoła wiąże się z zadaniami
wychowawczo-opiekuńczymi.
W ciągu roku szkolnego jest ich tak wiele, że nie sposób wszystkich wymienić. Dlatego przytoczę
najważniejsze z okresu ostatnich 6 lat.

ROK SZKOLNY 2012/2013
I półroczu roku szkolnego 2012/2013 przystąpienie do międzyszkolnego projektu edukacyjnego
poświęconego życiu i twórczości Janusza Korczaka pt. „Nie ma dzieci – są ludzie”. Młodzież naszej szkoły
z klas 2a oraz 2b uczestniczyła w cyklu imprez organizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną
oraz GWSHM „Milenium”. Były to min.:
- gra przestrzenna (16.11.2012) – miejscem gry była Biblioteka Pedagogiczna;
- panel dyskusyjny poświęcony filmowi A. Wajdy „Korczak” ;
W październiku zgłosiłyśmy uczniów klasy 2a do konkursu „Mistrz pięknego czytania” w ramach
obchodów Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych. Również w tym samym miesiącu
uczestniczyłyśmy, w spotkaniu metodycznym nauczycieli bibliotekarzy w GSW „Milenium” oraz w
konferencji „Edukacja na miarę XXI wieku” (Poznań);
W II semestrze (od maja 2012 ) przystąpiłyśmy do kolejnego projektu edukacyjnego poświęconemu
obchodom 60-lecia śmierci oraz 100-lecia debiutu J. Tuwima realizowanego przez biblioteki
gnieźnieńskie, zatytułowanego „TUWIM W MOIM MIEŚCIE”. Głównymi koordynatorami projektu były:
GSW Milenium oraz PBP filia w Gnieźnie.

Zadania w których brałyśmy udział:
 Tuwim artystycznie – międzyszkolny konkurs muzyczno-teatralny (20.06)- zgłoszono dwie trzy
osobowe grupy uczniów z klasy 2A (6 osób) : teatralną oraz muzyczną. Uczniowie w składzie:
Daria Sommerrey, Justyna Hajduszak, Eryk Skrzypczak, Emilia Śrama, Martyna Kaźmierczak, Patryk
Lewandowski przygotowała interpretacje poezji J. Tuwima. W kategorii muzycznej był to wiersz
LIRYKA z akompaniamentem Darii Sommerrey, za co całe trio zdobyło I miejsce. W kategorii
teatralnej uczniowie przedstawili fragmenty 4 wierszy J. Tuwima (Lokomotywa, Całujcie mnie
wszyscy w …, Erotyk, Chrystusie) ,tu również młodzież została doceniona i otrzymała
wyróżnienie za swój występ;
 Projekt pomnika Juliana Tuwima dla mojego miasta – konkurs plastyczny, wzięła w nim udział
uczennica klasy 2A – Maja Kaczmarek ,gdzie za swoją pracę otrzymała wyróżnienie;
 Zakończenie i podsumowanie projektu o Tuwimie – aula GSW Milenium (20.06.2013)
 Ponadto W. Grzegorzewicz włączyła się w realizację jednego z zadań dla klas V i VI szkoły
podstawowej EDUGAMES z TUWIMEM, który odbył się 27.05.2013 w auli GSW Milenium.
W trakcie trwania roku szkolnego uczestniczyłyśmy w cyklu spotkań ze znanymi gnieźnianami pt. LUDZIE I
ICH PASJE organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna. Byli to min:
 Twórca OFFELIADY - Piotr Wiśniewski (08.11.2012)
 Doktor Marian Fluder (14.03.2013)
 Dziennikarka – Kamila Kasprzak ( 18.04.2013);
Spotkania były skierowane w sposób szczególny do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Miały
one służyć rozwojowi własnych zainteresowań, otwartości na nowe tematy i pasje. W spotkaniach
uczestniczyła klasa 2B.
Od dnia 10.12.2012 do 15.01.2013 roku w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego trwała
inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych.

ROK SZKOLNY 2013/2014
Przystąpienie do projektu edukacyjnego w ramach obchodów ROKU CZYTELNIKA zatytułowanego
„Horror, kryminał, sensacja – czytać czy oglądać?”. Do pracy przy projekcie włączyłyśmy uczniów KOŁA
BIBLIOTECZNEGO z klas 1A i 1B.
Były to:
 Scenka przygotowana na podstawie fragmentu książki D. Murier – „Ptaki” (aula III LO);
 Udział w poszczególnych spotkaniach projektu –Ptaki, Lśnienie i Przygody Sherlocka Holmesa
(miały miejsce w auli III LO oraz auli GSW Milenium – kontynuacja w roku szkolnym 2014/15);
– Uczestniczyłyśmy w spotkaniach metodycznych nauczycieli bibliotekarzy organizowanych przez
Publiczna Bibliotekę Pedagogiczną – filia Gniezno (tematy poświęcone m. in. organizacji roku
szkolnego 2013/14, udział w projekcie LINK DO PRZYSZŁOŚCI, tworzenie banku DOBRYCH
POMYSŁÓW (współtworzenie), organizacja OBCHODÓW ROKU CZYTELNIKA, propozycje
organizacji i opracowania projektów edukacyjnych itp.)
– opieka nad grupą taneczną:
– - grupa przystąpiła do konkursu Mistrzostwa w Aerobiku i Innych Formach Tanecznych Powiatu
Gnieźnieńskiego, dziewczęta zdobyły II miejsce w kategorii do 10 osób;
– od 15.11.2013 roku prowadziłyśmy wraz z uczennicami z IA i IB KIERMASZ TANIEJ KSIĄŻKI w
ramach współpracy z Hurtownią Taniej Książki z Tuliszkowa;

–

–

opieka i przygotowanie młodzieży z kl. 3A oraz 2A do powiatowego i po zajęciu I miejsca do
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Wierszy i Pieśni o tematyce Patriotycznej z okazji
Narodowego Święta Niepodległości (uczniowie zajęli V miejsce w kategorii pieśń i VI miejsce w
kategorii recytacja);
Przez cały rok szkolny 2013/14 uczeń klas 1A Marcin Grześkowiak zajął się artystyczną oprawą
szafy w ramach czytelniczej akcji „PODAJ DALEJ” czyli akcji UWALNIANIA KSĄŻKI zorganizowanej
przez bibliotekarzy na terenie szkoły (czerwiec 2014).

ROK SZKOLNY 2014/2015
W I półroczu roku szkolnego 2014/2015 przy współpracy z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną i
GSW Milenium w ramach pracy Koła Bibliotecznego uczniowie naszej szkoły brali udział:
– w kontynuacji projektu edukacyjnego „Horror, kryminał, sensacja – czytać czy oglądać?”. Na
początku listopada 2014 roku nastąpiło zakończenie projektu;
- happeningu „POMALUJ GNIEZNO – poleć książkę” (uczniowie klasy 2A),
- zgłoszeniu wykazu książek do współtworzenia SIECIOWEGO KANONU LEKTUR (PBP
w Gnieźnie),
– uczestniczyłyśmy w spotkaniach metodycznych nauczycieli bibliotekarzy organizowanych przez
Publiczna Bibliotekę Pedagogiczną – filia Gniezno (tematy poświęcone m. in. organizacji roku
szkolnego 2014/15 oraz propozycje działań, tematy spotkań);
– przyjęłyśmy na stan biblioteki nowe książki pozyskane z zakupu (lektury) oraz w formie darów
(lektury, literatura i pomoce dydaktyczne);
– od listopada 2014 roku prowadziłyśmy wraz z uczennicami z IIA i IIB KIERMASZ TANIEJ KSIĄŻKI
w ramach współpracy z Hurtownią Taniej Książki z Tuliszkowa;
– pomoc przy wyborze lektur do samodzielnego czytania;
– w ramach współpracy z nauczycielami – pomoc przy LIDZE KLAS, pomoc przy konkursachdrukowanie dyplomów, materiałów na zajęcia, wyjazdy i wyjścia z młodzieżą – wykłady,
konferencje
– opieka i przygotowanie młodzieży z kl. 2A do Powiatowego Konkursu Pieśni
i Poezji o tematyce Patriotycznej i po zajęciu I miejsca do Wojewódzkiego Konkursu z okazji
Narodowego Święta Niepodległości;

ROK SZKOLNY 2015/2016
W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 przy współpracy z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną uczniowie
naszej szkoły brali udział w następujących działaniach:
–
w projekcie historyczno-edukacyjnym Skarby Przeszłości – we współpracy z Biblioteką
Pedagogiczną i Biblioteką z I LO . Projekt trwał od kwietnia do listopada 2015 r.
Odbyły się trzy spotkania:
–
lekcja muzealna w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej (zadanie uczniów polegało na wykonaniu
inicjału jednego z uczestników),
wizyta w Archiwum Państwowym w Gnieźnie (napisanie imienia, nazwiska, adresu gotykiem wg
–
wzoru),
zakończenie projektu w Bibliotece I LO: wysłuchanie debaty oksfordzkiej nt. „Polityka Bolesława
–
Chrobrego była słuszna – za i przeciw” (ocena debaty).
- w konkursie czytelniczym: I GNIEŹNIEŃSKI TURNIEJ KSIĄŻKOŻERCÓW. Odbył się w ramach V Festiwalu

Literackiego Preteksty. Organizatorem był Klub Dyskusji o Książce działający przy Bibliotece Publiczne
Miasta Gniezna. Nasi uczniowie wywalczyli: I miejsce: Anna Frąckowiak kl. 1d, Jessica Szuba kl. 1d i III
miejsce: Magdalena Grabowska kl. 1f, Klaudia Nowak kl. 1f, Daria Słowińska kl. 1f;
– opieka i przygotowanie młodzieży z kl. IIa i IIIa do Powiatowego Konkursu Pieśni i Poezji o
tematyce Patriotycznej. I miejsce w kategorii recytacja – Simona Żejmo kl. IIa, I miejsce w
kategorii pieśń – Kinga Błaczkowska kl. II a, II miejsce grupowo: Kinga Błaczkowska, Simona Żejmo,
Magdalena Borkowska kl. IIa, Izabela Łagocka – III a
– We wrześniu zorganizowane zostały także TARGI - GIEŁDA KONTAKTOWA Młodzieżowe Forum
Kariery (wykłady-seminaria) przez MCK – Młodzieżowe Centrum Kariery Gniezno (OHP Poznań), a
współorganizatorem było III LO. W TARGACH tych brały klasy 3C oraz 3B.
– W II półroczu miały miejsce następujące przedsięwzięcia:
– zgłoszenie III LO do dwóch PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH promujących czytelnictwo:
1. TWÓJ NAUCZYCIEL POLECA KSIĄZKĘ – konkurs fotograficzny oraz akcja szkolna promująca
czytelnictwo skierowana do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół organizowana przez
Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Gnieźnie, trwającym od marca do maja 2016 roku . Uczennice
klasy
2B
przygotowały
w ramach akcji ulotki, plakat oraz filmik z wypowiedziami i fotografiami nauczycieli oraz z
przebiegu działań odbywających się na terenie szkoły. W tym konkursie uczennica Martyna
Błażykowska (2B ) otrzymała wyróżnienie za fotografię przedstawiającą nauczyciela języka
polskiego p. Marzenę Hurysz polecającą książkę… Wszystkie prace –fotografie zgłoszone w
konkursie można oglądać w holu Biblioteki Pedagogicznej;
– 2. LITERATURA OD KUCHNI , czyli o kulinariach w literaturze pięknej. Jest to projekt kierowany do
wszystkich typów szkół z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego. Czas trwania to marzec-grudzień 2016
roku. Organizatorami są: ZSP nr4, ZSPnr3 oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Gnieźnie. W
tym projekcie biorą udział uczniowie klasy 2F, na to półrocze będą się zawierać min.:
– rozpoczęcie projektu miało miejsce w auli III LO (projekcja filmu JULIE&JULIA i spotkanie z autorką
bloga kulinarnego - marzec 2016);
– Obchody Dnia Czekolady- wykonanie ozdób z czekolady oraz quiz poświecony temu smakołykowi
(kwiecień 2016);
– warsztaty- fotografia kulinarna (czerwiec 2016);
– zgłoszenie III LO do trzynastej edycji ogólnopolskiego programu – DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
2016 – jest to cykliczna akcja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i sprzyja
podejmowaniu przez młodzież trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych. W tym roku Dzień
Przedsiębiorczości
miał
miejsce
20 kwietnia 2016 roku. Z naszej szkoły wzięło udział
44 uczniów z 10 klas oraz
do współpracy przystąpiło 16 firm i instytucji z terenu miasta Gniezna. Uczestnictwo w tej akcji jest
także dobrą forma promującą szkołę oraz wpisującą się od strony o praktycznej w zakres realizacji
doradztwa zawodowego w liceum ogólnokształcącym;

ROK SZKOLNY 2016/2017
I semestr roku szkolnego 2016/2017 w bibliotece szkolnej III LO w Gnieźnie zdominowały działania
związane z kontynuacją z roku poprzedniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Otrzymaliśmy dotację w kwocie 15.000 zł. W związku z tym inwentarz biblioteki szkolnej wzbogacił
się o 671 książek, w tym 287 LEKTUR, co stanowi 42,96 % zakupu. Zanim zakupiono książki

przeprowadzono ankiety wśród uczniów, żeby dostosować zakup książek do ich potrzeb czytelniczych.
Przeprowadzono również wywiad wśród nauczycieli (dotyczący potrzeb czytelniczych w zakresie metodyki
nauczanych przedmiotów oraz szeroko pojętych problemów wychowawczych), po czym uwzględniono to
przy zakupie kolejnych pozycji. Dokonując zakupów książek, brano pod uwagę opinię Rady Rodziców.
Działania promujące czytelnictwo były tak skonstruowane, by mogła wziąć
w nich udział młodzież z wszystkich klas. Została dostosowana organizacja pracy biblioteki do potrzeb
uczniów poprzez zmianę regulaminu pracy biblioteki szkolnej (zmieniono punkt 9 i 14, a punkt 17 został
anulowany.)
Dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa biblioteka III LO im. Jana III Sobieskiego wzbogaciła
się o nowości wydawnicze z zakresu beletrystyki - książki polecane i czytane przez uczniów naszej szkoły
(ankieta) oraz popularnonaukowe z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki dla nauczycieli oraz
uzupełniono książki z podstawy programowej – lektury.

W III LO w Gnieźnie w I semestrze 2016/17 podjęto następujące działania
promujące czytelnictwo:
1. Współpraca
z
Publiczną
Biblioteką
Pedagogiczną
oraz
instytucjami
kultury
i
innymi placówkami oświatowymi (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie):
 „Literatura od kuchni” (projekt poświęcony kulinariom w literaturze pięknej. Udział uczniów klasy 2Fuczniowie brali udział w warsztatach kulinarnych - DZIEŃ CZEKOLADY, wykładach oraz samodzielnie
przyrządzali potrawę na podstawie przepisu zawartego w literaturze pięknej. TERMIN: II półrocze 2015 i I
półrocze 2016 roku (współpraca z ZSP nr 1, ZSP nr 3); Kontynuacja i zakończenie projektu edukacyjnego
poświęconego kulinariom w literaturze pięknej - TERMIN: grudzień 2016
 grudzień 2016 – uczestnictwo uczniów III LO w spotkaniu z autorami książki DZIEJE GNIEZNA: J. Doboszem,
M. Szkopek, M. Danielewski – organizatorzy PBP Gniezno, I LO Gniezno;
2. Publiczna Biblioteka Miasta Gniezna :
 wrzesień 2016 – udział po raz dugi w Turnieju KSIĄŻKOZERCÓW – zorganizowany przez Publiczną Bibliotekę
Miasta Gniezna;
3. Własne działania:
 wrzesień 2016 zorganizowanie Happeningu literacko-językowego KREATYWNE ZABAWY LITERATURĄ I
JEZYKIEM dla uczniów szkół gimnazjalnych (Gimnazjum nr 3 Gniezno, Gimnazjum nr 2 Gniezno, Gimnazjum
nr 1 Gniezno), uczestnikami przedsięwzięcia byli także uczniowie kl.3b i kl. 2f III LO. Celem przedsięwzięcia
było promowanie czytelnictwa poprzez rysowanie kredą na chodniku okładki książki oraz zajęcia
warsztatowe – były to kalambury frazeologiczne, pisanie krótkiego opowiadania na podstawie gry STORY
CUBE oraz kreatywnej zabawy w skojarzenia typu: CZYTANIE JEST JAK… KSIĄŻKI SĄ…
 półka z książkami umieszczona w holu szkoły – całoroczna akcja uwalniania książek PODAJ DLAEJ;
 materiały promujące czytelnictwo – gabloty;
 promowanie czytelnictwa podczas zastępstw – omawianie, głośne czytanie fragmentów, promowanie
bezpośrednie książek na lekcjach,
 w oparciu o Projekt Edukacyjny TWÓJ NAUCZYCIEL POLECA KSIAŻKĘ - rozwinięcie akcji w III LO pod nazwą
ŚCIGANI OCZYTANI na rok szkolny 2016/17 dotyczy wszystkich nauczycieli (nie tylko chętnych) promujących
ulubioną literaturę – publikacje na stronie internetowej szkoły oraz gablocie szkolnej. Przynajmniej raz na
miesiąc pojawiają się nowe propozycje książkowe polecane przez nauczycieli III LO;
 przeprowadzenie ankiety czytelniczej wśród wszystkich klas III LO – na podstawie której stworzono listę
najchętniej czytanych tytułów książek oraz przeprowadzenie wywiadu wśród nauczycieli – zakup
materiałów metodycznych i literatury popularno-naukowej z poszczególnych przedmiotów;



listopad
2016
przygotowanie
materiałów
dla
rodziców
uczniów
III
LO
z zakresu WPŁYWU CZYTELNICTWA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY oraz organizacja spotkania z rodzicami,
w ramach którego omówiono w/w problematykę;



grudzień 2016 – w ramach obchodów/ jubileuszu roku Sienkiewiczowskiego przygotowanie akcji czytelniczej
SZKOLNE
CZYTANIE
SIENKIEWICZA

w III LO. W akcji czytania noweli „Szkice węglem” uczestniczyli przedstawiciele wszystkich oddziałów
klasowych.



umieszczenie w każdej książce zakupionej w ramach Programu „wklejki” z
informacją
i logo NPRCz.
4. Kontynuacja Współpracy z Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki:
 zakup nowości wydawniczych z funduszu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (zaświadczenie);
 W ramach zakupu nowości z NPRCz - POZYSKANIE DAROWIZNY w formie wyboru książek na kwotę ok.
1000 złotych;
 organizowanie w okresie listopad-grudzień 2016 KIERMASZU TANIEJ KSIĄŻKI;
 otrzymanie od KiHTK darmowych scenariuszy lekcji w oparciu o powieści Barbary Kosmowskiej
„Pozłacana rybka”, „Niechciana” czy Anny Onichimowicz „Koniec gry”;
II semestr:

 Wyjazd na Targi Edukacyjne z grupą uczniów z klasy 3F – Poznań – marzec 2017- W. Grzegorzewicz;
 Udział w Drzwiach Otwartych – prezentacja biblioteki szkolnej – W. Grzegorzewicz;
 Organizacja Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości – II edycja na terenie szkoły – marzec-maj
2017 (współpraca z 11 INSTYTUCJAMI I FIRMAMI), szkolny koordynator W. Grzegorzewicz;
 Udział wraz z uczniami kl. 1B i 2F w EDUKACYJNEJ Grze miejskiej – PIERWSZY MIĘDZY RÓWNYMI –
600 lecie powstania prymasostwa w Polsce;
 Zgłoszenie uczennic z kl. 2F do konkursu: Film promujący czytelnictwo (film otrzymał wyróżnienie),
zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Gnieźnie;

ROK SZKOLNY 2017/2018
W I półroczu roku szkolnego 2017/2018 w bibliotece szkolnej III LO w Gnieźnie zajmowałyśmy się
różnymi działaniami. Jednak najważniejszym z nich było przeprowadzenie trwającej od listopada do
końca grudnia 2017 r. Inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych, zgodnie z planem co 5 lat. Inwentaryzacja
nie wykazała żadnych nieścisłości. W tym czasie biblioteka w większości była nieczynna.
Zarówno przed Inwentaryzacją jak i trakcie jej trwania, w I półroczu roku szkolnego 2017/2018
bibliotekarze zajmowali się:
 uczestniczyłyśmy w spotkaniach metodycznych nauczycieli bibliotekarzy organizowanych przez
Publiczna Bibliotekę Pedagogiczną – filia Gniezno (tematy poświęcone m. in. organizacji roku
szkolnego 2017/2018 oraz propozycje działań);
 opracowanie gazetek tematycznych do gablot bibliotecznych – Patroni roku 2018, Rok 2018
rokiem Zbigniewa Herberta, Czekam…(propozycje czytelnicze),
 opracowanie gazetek z zakresu doradztwa zawodowego (Idea- bądź kreatywny, Jak odnaleźć się w
grupie? – 10 zasad, Uważaj na swoje myśli…);
 zapoznanie klas I LO z Regulaminem biblioteki szkolnej – przed pierwszymi wypożyczeniami oraz
na zastępstwach;
 zbiórka makulatury,
 zbiórka nakrętek przy współpracy ze Szkolnym Kołem Caritas i Szkolnym Kołem Wolontariatu;
 obsługa czytelników – wypożyczenia na miejscu i do domu, na lekcje oraz pomoc przy wyborze
lektur do samodzielnego czytania,
 prowadzenie ewidencji zbiorów bibliotecznych (opracowywanie materiałów, inwentarz
biblioteczny, dokumentacja, zestawienia Księgozbioru Głównego III LO);
 opieka nad młodzieżą w trakcie wyjść grup z klas 1B i 2B na warsztaty do Muzeum Początków
Państwa Polskiego;
 w ramach współpracy z nauczycielami – pomoc przy konkursach - drukowanie dyplomów,
materiałów na zajęcia, wyjazdy i wyjścia z młodzieżą, koleżeńskie zastępstwa lekcyjne ;

 W ramach współpracy z MCK Gniezno –zajęcia w klasie 3A prowadzone przez p. Darię WoźnickąZawal;
W II półroczu bibliotekarze szkolni podejmowali i uczestniczyli w następujących działaniach:
 Spotkania metodyczne sieci bibliotekarzy szkolnych (Publiczną Biblioteka Pedagogiczna w Gnieźnie)
- udział w warsztatach, konferencjach, wystawach przeprowadzanych z myślą o młodzieży szkolnej
jak i doskonaleniu bibliotekarzy;
 opracowanie gazetek tematycznych do gablot bibliotecznych – (Czekam… propozycje czytelnicze,
materiały motywacyjne – Szczęście dla wszystkich, Weź ze sobą dobre słowo),
 opracowanie gazetek z zakresu doradztwa zawodowego (Co robi mózg, gdy nic nie robisz?);
 Udział w Drzwiach Otwartych – stoisko doradców zawodowych;
 Udział wraz z uczniami kl. 1B i 2F w EDUKACYJNEJ Grze miejskiej – PIERWSZY MIĘDZY RÓWNYMI –
600 lecie powstania prymasostwa w Polsce;
 Opracowaniem księgozbioru, ewidencją zbiorów bibliotecznych, Inwentaryzacja, ubytkowanie
książek po Inwentaryzacji; Ubytki książek zdezaktualizowanych
 wykonanie nowych oznaczeń półek – wg działów UKD, nowe oznaczenia działu LEKTUR (oznaczenia
AUTORA i TYTUŁU z przyporządkowaniem do klas);
 W ramach doraźnych zastępstw prowadziłyśmy zajęcia z doradztwa zawodowego, przedmiotowe
(koleżeńskie);
 Zbiórka nakrętek i makulatury (współpraca ze Szkolnym Kołem Caritas i Szkolnym Kołem
Wolontariatu));
 Rozliczałyśmy końcowo rocznie klasy 3 LO (obiegówki i indywidualne rozliczenie
z biblioteką szkolną, zwroty książek) oraz klasy I i II LO
 Ogłoszenie szkolnego, wakacyjnego konkursu fotograficznego – „GDZIEŚCIE BYLI i COŚCIE
ROBILI…..”(wyniki we wrześniu 2018);
 Współpraca z MCK Gniezno – OHP Poznań- w ramach prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego
klasy 1B i 1E;
 Pod koniec roku szkolnego biblioteka
wzięła udział w jednym z zadań LIGI KLAS
pt. GÓRA czy DÓŁ. Uczniowie mięli rozszyfrować hasło na podstawie pierwszych liter
zaczerpniętych z tytułów książek. Były to dwa różne hasła, inne dla uczniowów klas I a także inne
dla uczniów klas II;

opracowanie
Wiesława Grzegorzewicz

