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Tegoroczne hasło:
„Książka to dopiero
początek…”

Z tej okazji biblioteka szkolna przygotowała dla wszystkich czytelników
kilka atrakcji:


17-19 X podczas długich przerw spróbujemy wypisać 101
powodów, dla których warto czytać. Liczę na Waszą
inwencję, autor najbardziej atrakcyjnego/oryginalnego hasła
zostanie nagrodzony.



Wszystkich lubiących fotografowanie zapraszam w czwartki
na 8 godzinie lekcyjnej (oczywiście tylko wtedy, gdy nie
macie w tym czasie lekcji) do zabawy Ubierz/przebierz się
w książkę – duch książki na fotografii, przyłapani na czytaniu
– robimy zdjęcia (ciekawe, zaskakujące, śmieszne…)
z książką w roli głównej.



Całoroczny konkurs „Czytelnik Roku” – regulamin dostępny
na tablicy w bibliotece.



Konkurs plastyczny skierowany dla uczniów klas III
gimnazjum pod hasłem „Książka to dopiero początek…”



No i przede wszystkim – zapraszam do czytania – mamy
wiele atrakcyjnych nowości książkowych.

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich czytelników.

Czytelnik Roku

Są książki, które się czyta. Są książki, które się pochłania.
Są książki, które pochłaniają czytającego.
M. Pruszkowska

Regulamin konkursu „Czytelnik Roku”
1. Konkurs trwa od 1 września 2016 roku do 15 czerwca 2017 roku.
2. Cele konkursu:
 popularyzacja czytelnictwa,
 utrwalanie nawyku obcowania z książką,
 podnoszenie kultury czytelniczej uczniów,
 zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur
obowiązkowych,
 promocja biblioteki i jej działań.
4. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów gimnazjum.
5. Ocenie konkursowej podlegają:
 liczba wypożyczonych książek – 1 pkt. za każdą wypożyczoną
książkę, czasopismo (za wyjątkiem podręczników szkolnych i
atlasów wypożyczanych na lekcje);
 pisemne recenzje przeczytanych książek – 3 pkt. za każdą
recenzję;
 udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną
lub bibliotekę publiczną – 0– 5 pkt.;
 zaangażowanie w działalność biblioteki – 0-5 pkt.
6. Recenzje przeczytanych książek należy składać osobiście w
bibliotece - mogą być wydrukowane lub przygotowane do
wydruku na miejscu.
7. Zwycięzcę konkursu wyłania jury, w skład którego wchodzą
nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele języka polskiego.
8. Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2017 roku.
9. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę oraz dyplom.

