
Program pracy

Koła Miłośników Książek „UFO”

1. Wstęp

Książki  i  czasopisma  spełniają  w  życiu  dzieci  i  młodzieży  doniosłą  rolę.

Obcowanie  z  nimi  poszerza  wiedzę  o  świecie  i  jest  elementarnym  przejawem

kontaktu z kulturą.  Jednak rozumne czytelnictwo nie ogranicza się do poznawania

treści  utworu literackiego czy  dowolnej  publikacji.  Dostarcza  ono także  bogactwa

przeżyć i refleksji kształtujących nie tylko umysły młodych czytelników, lecz także

ich charaktery.

W całości pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły biblioteka :

• Jest centrum informacyjnym dla uczniów i nauczycieli;

• Wzbogaca i pogłębia wiedzę ucznia;

• Rozwija jego zainteresowania;

• Wychowuje.

Rola biblioteki przejawia się w dwóch podstawowych kierunkach:

1. W pracy pedagogicznej z czytelnikami.

2. W pracach organizacyjno – technicznych 

(opracowywanie i konserwacja księgozbioru).

Bibliotekarz zdany wyłącznie na swoje siły bez pomocy uczniów niewiele sam

może  zdziałać.  Do  najbliższych  pomocników  bibliotekarza  szkolnego  należy

zespół uczniów zwany „aktywem bibliotecznym”. Działalność aktywu ma przede

wszystkim  znaczenie  wychowawcze.  Przyczynia  się  do  zwiększania

zainteresowania  książką.  Rozbudza  zainteresowania  bibliofilskie,  jest  jedną  

z  form  uspołeczniania  młodzieży,  uczy  racjonalnej  pracy  z  książką  i  zasad

korzystania  z  biblioteki.  Rozwija  wśród  uczniów  postawy  społeczne  (pomoc

bibliotekarzom  w  organizowaniu  różnorodnych  form  pracy  z  książką  

i  czytelnikiem, zwiększanie czytelnictwa młodzieży,  pogłębianie jakości pracy  

z książką).
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2. Adresaci programu

Program jest przygotowany dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej dobrowolnie pracujących na 

rzecz biblioteki szkolnej.

W naszej szkole w aktywie bibliotecznym pracują uczniowie zainteresowani książkami, 

czytelnictwem, działalnością biblioteki, dobrowolnie uczestniczący w jej pracach, a także miłośnicy 

książek chętni do pracy społecznej i wykazujący uzdolnienia w dziedzinie rysunku, malarstwa, 

recytacji i gry aktorskiej.

3. Podstawa prawna

1.  Ustawa  o  bibliotekach  z  dn.  27.06.1997  r.  (Dz.  U.  Nr  85,  poz.  539,  art.  22,  ust  1).

Biblioteki  szkolne  oraz  biblioteki  innych  placówek  systemu  oświaty  służą  realizacji

programu  nauczania  i  wychowania,  edukacji  kulturalnej  oraz  informacyjnej  dzieci  

i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.

2.  Rozporządzenie  z  dn.  21.05.2001  r.  w  sprawie  ramowych  statutów  publicznego

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, §10, pkt. 1. z późniejszymi

zmianami).

3.  W statucie  ZSP nr  1  określone  są  szczegółowe  zadania  nauczyciela  –  bibliotekarza:

rozbudzanie  i  rozwijanie  indywidualnych  zainteresowań  uczniów  oraz  wyrabianie

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, organizowanie różnorodnych działań

rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

4. Cele działalności Koła Miłośników Książek „UFO”

• Dobrze zorganizowany zespół biblioteczny nie tylko ułatwia pracę bibliotekarzowi, służąc

mu pomocą  w  wykonywaniu  obowiązków,  ale  usprawniając  pracę  w bibliotece  szkolne,

usprawnia pracę szkoły.

• Praca w dobrze zorganizowanym zespole kształtuje rozwój indywidualnych i społecznych

cech  charakteru,  takich  jak  dyscyplina,  samodzielność  i  zdecydowanie,  współdziałanie  

w grupie i koleżeństwo, a także uczy krytycznego spojrzenia na własne błędy.
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• Podstawą dobrej pracy aktywu bibliotecznego jest umiejętne i równe rozłożenie obowiązków

na poszczególnych członków, co rozwija poczucie odpowiedzialności młodzieży i doskonali

formy jej samodzielnego doskonalenia.

5. Organizacja pracy. 

Harmonogram pracy Koła Miłośników Książek i ewaluacja stopnia 
realizacji zaplanowanych działań.

Na początku  każdego  roku szkolnego  przeprowadzam nabór  uczniów chętnych  do  pracy  

w Kole Miłośników Książek. Na pierwszym spotkaniu, które jest spotkaniem organizacyjnym,

przedstawiam program pracy Koła, jego zadania i cele. Uczniowie wybierają odpowiadające

im zadania, zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami. 

Raz  w  tygodniu  na  spotkaniu  Koła,  analizujemy  pracę,  oceniamy  jej  wartość,  udzielamy

wskazówek, a także podsuwamy różne sposoby wykonywania zadań biblioteki.

Na  koniec  roku  szkolnego  odbywa  się  podsumowanie  pracy  Koła  Miłośników  Książek,

oceniamy, czego się nauczyliśmy, czy zrealizowaliśmy przydzielone zadania, co dała praca  

w Kole, jakie zmiany wprowadzimy w przyszłym roku.

6. Harmonogram pracy Klubu Miłośników Książki

Cele Zadania Formy i sposoby realizacji

Opracowanie

techniczne

książek,

wyrabianie

postaw

społecznych

- kształtowanie emocjonalnego 
stosunku do książki,

- kształtowanie podstaw 
bezinteresowności oraz 
odpowiedzialności za przyjęte 
zadania,

- wyrabianie poczucia 
odpowiedzialności za wspólne 
dobro

- opracowanie informacji o stanie  
czytelnictwa,

- włączenie uczniów do prac związanych z  
opracowaniem technicznym książek,

- zaangażowanie młodzieży do  
wyszukiwania  materiałów na dany temat,

- pomoc młodzieży w usuwaniu drobnych 
awarii sprzętu elektronicznego 
komputerowego,
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- wykonywanie prac konserwatorskich  
możliwych warunkach szkolnych,

- obkładanie i wykonywanie napisów na 
grzbietach książek

Spotkania nie

tylko z literaturą; 

rozwój poprzez

kontakt 

z kulturą

- rozbudzanie potrzeb 
   i umiejętności obcowania 
   z literaturą,

- uwrażliwienie na piękno 
  i sztukę,

- kształtowanie wrażliwości 
kulturalnej, estetycznej

- zaznajomienie młodzieży z biografiami 
poetów,

- wyzwolenie aktywności twórczej podczas 
opracowywania całości artystycznej 
programów spotkań z literaturą; podkładu 
muzycznego, wokalnego, instrumentalnego,

- opracowanie plastyczne spotkań literackich,

- przygotowanie wystaw bibliotecznych,

- promocje filmów, przedstawień teatralnych, 
wydarzeń kulturalnych miasta i regionu

Wyrabianie

nawyków

samokształcenia 

i przygotowanie

do dalszego

samodzielnego

zdobywania

wiedzy

i informacji

- przygotowanie do pracy nad 
sobą,

- wyrabianie potrzeby 
samodzielnego myślenia, 
szukania rozwiązań, 

- kształtowanie postawy   
kreatywnej

- wdrażanie do posługiwania się narzędziami 
informacyjno – medialnymi

- wyrabianie nawyku utrwalania i 
korelowania informacji pochodzących z 
różnych źródeł

Klub 

Dobrej Książki

- poznanie zainteresowań 
czytelniczych młodzieży, form 
spędzania wolnego czasu, 
uczestnictwa w życiu 
kulturalnym,

- wyrabianie nawyku obcowania 
z książką,

- uświadomienie pozytywnego 
wpływu obcowania z książką na 
rozwój społeczny, intelektualny i
moralny człowieka,

- indywidualne rozmowy, klub dyskusyjny,

-promocja zbiorów biblioteki wystawy 
tematyczne,

-rozmowy z młodzieżą na temat 
przeczytanych książek,

- wzbudzanie zainteresowania nowymi 
pozycjami, zachęta do lektury,

-odwołanie się do literatury jako źródła 
wiedzy o życiu, zwrócenie uwagi na walory 
poznawcze i estetyczne lektury,
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- kształtowanie aktywnej, 
twórczej postawy młodego 
człowieka

- pisanie recenzji nowości i notatek 
informacyjnych dla kącika recenzji na 
wystawę czytelni, do gazetki szkolnej,

- uczestniczenie w spotkaniach klubu 
dyskusyjnego, przygotowanie wiadomości 
o pisarzach, zaprezentowanie cytatów książek
zachęcających do przeczytania 
reprezentowanych pozycji

- umożliwienie publikowania napisanych 
przez siebie tekstów na łamach gazetki 
szkolnej „ Express Tepeesu”

Aktywny udział

w życiu

kulturalnym

szkoły, miasta i

regionu

- współpraca z bibliotekami 

- aktywna współpraca z 
Samorządem Uczniowskim

- przygotowanie do akcji 
medialnej „ Cała Polska czyta 
dzieciom”

- przygotowanie udziału w 
kwestach na rzecz ratowania 
„Piotrkowskich Powązek”

- udział w spektaklach, 
inscenizacjach 

- udział w akcjach, projektach i spotkaniach,

- opracowanie kart z życzeniami dla 
nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela, Świąt 
Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych,

- przygotowanie inscenizacji bajek lub ich 
czytanie w przedszkolach
- zachowanie odpowiedniej postawy podczas 
kwesty, 
- promowanie idei wolontariatu,

- przygotowanie dekoracji do uroczystości 
szkolnych

Opiekunowie Koła Miłośników Książek:

Mirosława Ziębińska 

i Żaneta Cypel
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