„W małej bibliotece dzieją się wielkie rzeczy”
Biblioteka, a w niej bibliotekarka, która zazdrośnie strzeże swoich zbiorów, nie chcąc się z nimi rozstawać
nawet na kilka sekund. Od czasu do czasu zmuszona widokiem ucznia błagającego o wypożyczenie lektury,
utyskując na niechlujstwo żaków, wyciąga grube, zakurzone tomisko z niedostępnej półki. Strwożony
uczeń, który ośmielił się wkroczyć do „świątyni książki”, pospiesznie umyka, unikając zabójczego wzroku
strażniczki świątyni i ściskając pod pachą zdobytą księgę. Uff, oj nie te czasy, nie to miejsce.
Natalka uwielbia przychodzić na długich przerwach, żeby porysować. Nikodema nie można oderwać
od książek i muszę go niestety „wyrzucać”, żeby spędził choć pięć minut na świeżym powietrzu. Ola
dopytuje się, kiedy będą ogłoszone wyniki konkursu bibliotecznego, w którym brała udział. Jaś przychodzi
po kolejne części swojej ulubionej serii i gotów jest siłą wydzierać upragnione książki od przetrzymujących
je czytelników. Weronika i Wiktoria zjawiają się, aby dokończyć swoje zadania na platformie edukacyjnej
lub szukają zacisznego miejsca, w którym mogłyby kontynuować czytanie książki, od której nie mogą się
wprost oderwać. Dziewczyny z trzeciej gimnazjum uznały, że biblioteka to najlepsze miejsce na ostatnie
gorące powtórki przed sprawdzianami. Mogłabym podać jeszcze mnóstwo przykładów tego, co robią nasi
uczniowie w bibliotece.
A więc co tu się właściwie dzieje? Dużo. Wypożyczam, polecam, zamawiam nowości, organizuję konkursy
dla wszystkich poziomów nauczania i lekcje biblioteczne np. zapoznanie pierwszoklasistów z biblioteką.
Mamy już kilka cyklicznych konkursów, np. Konkurs Pięknego Czytania, Turniej Drużyna Tuwima, ale
co roku staram się zorganizować coś nowego tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczniowie
wykonują prace plastyczne ilustrujące ulubionych bohaterów literackich, zdjęcia swoich domowych
biblioteczek, biorą udział w konkursach ze znajomości popularnych książek dla dzieci i młodzieży, piszą
recenzje i listy. Co roku odbywa się także uroczyste Pasowanie Pierwszoklasistów na Czytelników naszej
biblioteki połączone z przedstawieniem przygotowywanym przez szkolne kółko teatralne lub starszych
kolegów.
Przede wszystkim dbam, aby nie było to miejsce, do którego uczniowie przychodzą jedynie po lektury.
Zjawiają się, gdyż można tu także poznać nowości wydawnicze, uzyskać pomoc przy przygotowywaniu
projektów oraz porozmawiać i to nie tylko o książkach. Staram się, aby czytanie sprawiało naszym uczniom
przyjemność i kojarzyło się z miło spędzanym czasem, a nie z przykrym obowiązkiem.
Rabindranath Tagore, indyjski filozof, poeta, prozaik, laureat Nagrody Nobla, napisał:
"Biblioteka jest wielka przez swoją gościnność, a nie przez swoje rozmiary" Myślę, że ten cytat doskonale
ilustruje działalność naszej biblioteki i ideę, która jej przyświeca.
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