Kochana Uczennico! Kochany Uczniu!
W naszej szkolnej bibliotece możesz:
 Wypożyczyć książki, które będziesz omawiać na lekcjach języka polskiego;
 Wypożyczyć książki, które będziesz czytać wyłącznie dla przyjemności
( wierz mi, każdy z nas ma książkę, która jest dla niego  poszukajmy jej
wspólnie) ;
 Skorzystać na miejscu ze słowników, atlasów, leksykonów i innych publikacji
popularnonaukowych znajdujących się w naszym księgozbiorze podręcznym;
 Skorzystać ze stanowisk Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w
celach informacyjnych lub edukacyjnych ( Uwaga! W tym mieszczą się też
gry i filmiki edukacyjne) ;
 Dowiedzieć się o tym, co wydarzyło się danego dnia w minionych latach.
Tablica z „ Kalendarium” jest czasami kołem ratunkowym na lekcjach
historii, języka polskiego i przedmiotów artystycznych;
 Poznać propozycje dotyczące życia kulturalnego Radomia – żeby uczestniczyć
w życiu kulturalnym naszego miasta musisz wiedzieć , co się dzieje- biblioteka
podpowie );
 Włączyć się w ogólnopolskie i światowe akcje czytelnicze np. „Bookcrossig”,
którego półka z wolnymi książkami jest przez nas prowadzona i czeka na
Ciebie przy wejściu do biblioteki;
 Rozwijać swoje pasje i zainteresowania;
 Zaangażować się do szkolnego kabaretu GMO- Genialna Młodzież Oczytanai współtworzyć przedstawienia tej niebanalnej grupy;
 Wziąć udział w pracach „Literackiego Koła Ratunkowego” czyli zajęć
dedykowanych uczniom klas 4 oraz tym wszystkim , którzy mają problem
z czytaniem ze zrozumieniem lub omawianiem lektur;
 Posłuchać dobrej muzyki w ramach edukacji kulturalnej;
 Przedstawiać swoje pomysły dotyczące życia kulturalnego naszej szkoły ;
 Porozmawiać o książkach i nie tylko o nich …
Biblioteka specjalnie dla Ciebie organizuje:
 Lekcje biblioteczne, na których nauczysz się samodzielności czytelniczej,
czyli tradycyjnych i elektronicznych możliwości czytania i nauki;
 Konkursy czytelnicze, których tematykę możesz także zaproponować;
 Cykl zajęć dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu (
przynajmniej dwa razy w roku nauczyciel bibliotekarz odwiedzi Twoją
klasę na lekcji wychowawczej);
 Konkursy tematyczne;

 Akcje czytelnicze i promujące kulturę;
 Spotkania z ciekawymi ludźmi;
Musisz jeszcze wiedzieć, że w bibliotece obowiązują zasady kultury oraz regulamin
biblioteki znajdujący się na tablicy przy wejściu do niej. Dzięki temu biblioteka jest
miejscem przyjaznym dla każdego ! Czeka na Ciebie od poniedziałku do piątku od
8.00 do 14.00 , o czym informuje Cię pracująca tam nauczycielka bibliotekarka:
Małgorzata Michalska

