Podsumowanie działań związanych z Narodowym Programem Rozwoju
Czytelnictwa.
I.

Emisariusze Książek

W roku szkolnym 2016/2017 działają w bibliotece Emisariusze Książek. Są to „łącznicy”
biblioteki ze środowiskiem uczniowskim i lokalnym, angażujący się w sprawy biblioteki
szkolnej, biorący udział w akcjach propagowania czytelnictwa na terenie szkoły i w
środowisku lokalnym.
Uczniowie ci zaangażowani byli w działania związane z Narodowym Programem Rozwoju
Czytelnictwa. Brali udział między innymi w takich imprezach jak: Narodowe Czytanie
„Quo vadis” H. Sienkiewicza, Międzyszkolny Klub Dyskusyjny, Międzypokoleniowe
Czytanie, pierwsza faza projektu czytelniczego- przyjmowanie książek do biblioteki
szkolnej ( pomoc w inwentaryzacji, sprawdzaniu zgodności dostaw książek z fakturami),
promocja nowości czytelniczych w swoich klasach.
Wśród Emisariuszy są także osoby niepełnosprawne bardzo aktywnie angażujące się
w sprawy biblioteki.

II.

Kącik Dobrej Książki

Biblioteka promuje czytelnictwo poprzez prowadzenie Kącika Dobrej Książki, który jest
umieszczany na stronie www szkoły oraz w Biuletynie Zespołu Szkół. Jest to comiesięczna
krótka recenzja wybranej książki zakupionej do biblioteki w ramach projektu.

III.

Współpraca z Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki

W trakcie realizacji projektu została podjęta współpraca z Księgarnią i Hurtownią Taniej
Książki BOOKS. Biblioteka zorganizowała kiermasz książek, którego celem było
propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży.

IV.

Czytelnictwo. Ranking: Czytelnik Miesiąca

Biblioteka prowadzi comiesięczny ranking wypożyczeń książek wszystkich klas w szkole.
Odbywa się comiesięczna prezentacja czytelnictwa na apelu szkolnym podsumowującym
wydarzenia szkolne. Najlepszym czytelnikom miesiąca oraz klasie, która ma najwięcej
wypożyczeń, wręczane są dyplomy i słodki upominek.
Bilans wypożyczeń w trakcie trwania projektu w poszczególnych miesiącach: IX- 92
wypożyczenia, X- 184, XI- 196, XII -94. Łącznie 566 wypożyczeń. Najwięcej wypożyczeń
zanotowano w klasach licealnych i technikum, najmniej w szkołach zawodowych.
Jest to wyraźny wzrost czytelnictwa w porównaniu z I semestrem ubiegłego roku
szkolnego.

V.

Bestsellery Klasowe

Projekt edukacyjny w każdej klasie zakończył się listą Bestsellerów Klasowych. Uczniowie
podawali najciekawsze przeczytane przez siebie książki spośród nowości zakupionych do
biblioteki w ramach projektu. Listy młodzież tworzyła pod koniec grudnia. Zamieszczone
zostały na stronie internetowej szkoły.

VI.

Podsumowanie działań na apelu szkolnym
1. Przedstawienie sprawozdania z przebiegu i realizacji projektu

Na comiesięcznym apelu szkolnym 16 grudnia 2016 roku społeczności szkolnej zostało
przedstawione sprawozdanie z działań w ramach Projektu NPRC. Wymieniono imprezy
szkolne, pozaszkolne, projekty edukacyjne, podziękowano za współpracę nauczycielom i
uczniom.

2. Rozdanie nagród i podziękowań w konkursach bibliotecznych,
za udział w działaniach bibliotecznych
Wręczono nagrody książkowe uczniom, którzy zwyciężyli w konkursach czytelniczych: Czy
znasz te książki, Pokonać Voldemorta. Książki i podziękowania otrzymali także najbardziej
aktywni Emisariusze Książek.

3. Prezentacja multimedialna: Dlaczego książki przedłużają życie?
Jako podsumowanie projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przedstawiono
społeczności uczniowskiej prezentację multimedialną stworzoną w prezi we współpracy
z biblioteką Pedagogiczną w Sztumie ( z panią Wandą Makara) pt. Dlaczego książki
przedłużają życie?
Informacje podsumowujące projekt umieszczono także na stronie internetowej szkoły.

