Biblioteka
Biblioteka szkolna
mgr Bronisława Omańska – bibliotekarz szkolny
Czas pracy biblioteki
Biblioteka szkolna zaprasza w roku szkolnym 2020/21
Poniedziałek 18:15- 21:15
Środa 17:15 – 21:15
O bibliotece
Biblioteka mieści się w Internacie PZP SMS Szczyrk w Buczkowicach
w pomieszczeniu na parterze pomiędzy świetlicą a pokojem wychowawców.
Na regałach w wypożyczalni książki- lektury ułożone są w układzie alfabetycznym wg
nazwisk autorów, pozostałe w działach tematycznych.
Oprócz nich wypożyczamy m.in. podręczniki, słowniki, atlasy . Dla nauczycieli
wydzielony jest zbiór książek metodycznych oraz z dziedziny pedagogiki,
psychologii, socjologii.
Wyodrębniony został również dział z literaturą i opracowaniami dotyczącymi sportów
zimowych.
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Imprezy czytelnicze
Pasowanie na czytelnika
Święto Biblioteki Szkolnej
Kiermasze taniej Książki
Współpraca z SU – organizacja zajęć czytelniczych w Internacie,
konkursy
Współpraca z Biblioteka Szkolną w Rybarzowicach – wypożyczanie
książek, konkursy.
Regulamin biblioteki

wybrane zapisy:
1. Biblioteka
służy
wszystkim uczniom,
nauczycielom
i innym
pracownikom szkoły, a także rodzicom uczniów.
2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek korzystać można:
- wypożyczając je do domu ( lektury szkolne, literatura piękna, książki
popularno- naukowe, słowniki, kroniki).
- czytając lub przeglądając na miejscu( księgozbiór podręczny)
- wypożyczając lub przeglądając w świetlicy.
1. Biblioteka czynna jest w dniach: poniedziałek, środa w godzinach
podanych na drzwiach biblioteki.
1. Uczeń może wypożyczyć jednorazowo 5 książek na okres miesiąca, zaś
lektury szkolne na okres 3 tygodni.
1. Przeczytane książki i omówione na lekcji powinniśmy natychmiast
zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
1. Zbiory biblioteki są naszą wspólna własnością. Należy chronić
wypożyczone książki przed zniszczeniem i zagubieniem.

1. Uczeń, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę, musi odkupić taką
samą, lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości
odpowiadającej aktualnej antykwarycznej wartości książki zagubionej
lub zniszczonej.
Wszystkie wypożyczone książki musza wrócić do biblioteki przed końcem roku
szkolnego w wyznaczonym terminie.
Nowości w bibliotece
Kinney Jeff: Dziennik cwaniaczka
Bycie nastolatkiem to prawdziwy kanał. Doskonale wie o tym Greg Heffley, rzucony
przez los do gimnazjum, gdzie chuderlawe słabeusze dzielą korytarze z dzieciakami,
które są wyższe, wredniejsze i już się golą. Zmagania ze szkolną rzeczywistością
opisuje w prowadzonym przez siebie dzienniku, w którym pojawiają się i takie wpisy:
Chciałbym ogłosić oficjalnie, że moim zdaniem gimnazjum to najgłupszy pomysł na
świecie.
Na szczęście Greg całkiem nieźle sobie radzi, nie tylko w szkole...
Przekonuje do czytania nawet najbardziej opornych.
źródło "USA TODAY"
Riordan Rick: Złodziej pioruna
Percy Jackson ma właśnie wylecieć ze szkoły z internatem. Znowu. Ale to
najmniejszy z jego kłopotów. Ostatnimi czasy mitologiczne potwory i bogowie
olimpijscy wychodzą z kart książek o mitologii prosto w życie Percy'ego. Co gorsza,
kilku z nich zdołał rozgniewać. Piorun Piorunów Zeusa został skradziony, a Percy
jest głównym podejrzanym. Teraz on i jego przyjaciele mają zaledwie dziesięć dni,
żeby znaleźć skradzioną własność Zeusa i odnieść ją na Olimp, by przywrócić pokój
zwaśnionym bogom. Żeby misja się udała, Percy'emu przyjdzie jednak zrobić coś
więcej niż tylko złapać prawdziwego złodzieja - musi pogodzić się z ojcem, który go
porzucił, rozwiązać zagadkę Wyroczni, która ostrzega go przed zdradą przyjaciela, i
odkryć złowrogą siłę potężniejszą nawet niż bogowie.
żródło opisu: Okładka

