Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2018

Programy i sprawozdania z obchodów święta
Zakończyły się październikowe obchody Międzynarodowego
Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Centrum Edukacji Nauczycieli w
Białymstoku
na
stronie Bibservisu
Bibliotek
Szkolnych
Podlasia publikował programy i sprawozdania z obchodów święta
nadesłane
przez
podlaskich
nauczycieli
bibliotekarzy
http://www.cen.bialystok.pl/bibservis/mmbs18 .
Białostocki Oddzial Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół
Polskich przeprowadził konkurs Librarium Primum na najciekawszy
pomysł obchodów
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek
Szkolnych. Zwyciężyli nauczyciele bibliotekarze ze SP nr 43 w
Białymstoku. Oto sprawozdanie z obchodów:
Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

Tegoroczny Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
obchodzimy pod hasłem: ,,Książka to przyszłość”. Wydawać by się
mogło, że rozwój technologii ograniczy do minimum rolę książki w
życiu człowieka. Na szczęście, mimo zaawansowanych rozwiązań
technologicznych – dostępnych ludziom - książka nadal odgrywa
rolę przewodnika po świecie różne rozwiązania techniczne
powodują, że ma szansę oddziaływać na coraz większą grupę
odbiorów. Bez względu na formę, w jakiej dotrze do czytelników,
nadal pozostaje inspiracją i źródłem odpowiedzi na pytania
dotyczące prawdy o nich samych, świecie i przyrodzie. W związku z
tym, że książka oddziałuje i będzie oddziaływać na różne obszary
życia człowieka, podzieliliśmy obchody MMBS na trzy bloki
tematyczne:
1. Książka to przyszłość – spotkanie z techniką i technologią
2. Wystawa: ,,Książka to przyszłość – z przeszłością…”
3. Zajęcia biblioteczne z wykorzystaniem wystawy, w zależności
od grupy wiekowej:

od grupy wiekowej:
Od glinianej tabliczki do e-papieru;
Cyfrowa, multimedialna, konwergencyjna – książka 2.0;
Blogi, vlogi, fanfiki – czytelnicy czytelnikom.
4. Zajęcia w czytelni – ICM:
Tworzymy ,,chmury tagów”;
Tworzymy ,,cyfrowe” zakładki do książek;
Tworzymy ,,czytelnicze memy”.
5. Szkolny etap konkursu na prezentację multimedialną ,,Biblioteka
– dom przeszłości i przyszłości”
6. Włącz audioBUKA – słuchanie podczas przerw audiobooków
dostępnych w szkolnej bibliotece.
7. Książka to przyszłość – spotkanie z człowiekiem
8. Udział w projekcie :Podlaskie spotkania z pisarzami
Organizacja spotkania z Agnieszką Frączek w SP 43
Udział w spotkaniach z Barbarą Mikulską i Wojciechem Letkim
w innych białostockich szkołach
Udział w konkursach czytelniczych i plastycznych: ,,Czy znasz
twórczość…?
2. Udział w International School Library Month Skype Project 2018:
Spotkania na Skype chętnych uczniów klas IV – V z uczniami z
Primary IB School at Jakarta z Indonezji;
Spotkania na Skype chętnych uczniów klas VI – VI z uczniami z
Primary school Trnovec z Chorwacji;
Spotkania na Skype chętnych uczniów klas VII – VIII z uczniami
z Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins w Portugalii.
3. Udział w International School Library Month Bookmark
Exchange Project 2018:
Wymiana zakładek ,,matematycznych” ze szkołami:
Tehničkaj školy Požega w Chorwacji, Agrupamento de
Escolas Afonso de Paiva z Portugalii;
Wymiana zakładek ,,malarskich” ze szkołą St James Senior

Wymiana zakładek ,,malarskich” ze szkołą St James Senior
Girls’ Schools w Wielkiej Brytanii.
4. ,,Czytamy po angielsku” – zajęcia języka angielskiego w
wypożyczalni – lektura książek w języku angielskim
5. Szkolny etap konkursu na wiersz ,,Biblioteka – dobre miejsce
dla człowieka”
6. Szkolny etap konkursu fotograficznego ,,Z książką MI do twarzy”
7. Zajęcia w czytelni:
Tworzymy zakładki do książek techniką origami;
Tworzymy zakładki do książek ze wstążek;
Tworzymy malarskie zakładki do książek.
III. Książka to przyszłość – spotkanie z przyrodą
1. Wystawka książek o tematyce ekologicznej: ,,Książka – droga
do przyszłości… na czystej Ziemi”
2. Spotkanie z Simoną Kossak - Dni Patrona 2018:
Włącz audioBUKA – słuchanie podczas przerw gawęd
patronki szkoły Simony Kossak;
Czytanie fragmentów książek Simony Kossak na lekcjach
języka polskiego w klasach I – VIII oraz w wypożyczalni i
świetlicy szkolnej;
Lekcje wychowawcze poświęcone Simonie Kossak i jej
twórczości na podstawie materiałów przygotowanych przez
nauczycieli bibliotekarzy (padlet) – kl. IV;
Przyroda słowem malowana – malowanie obrazów do
fragmentów tekstów z książek Simony Kossak- uczniowie
klas IV- VIII;
3. Konkurs ,,Szkolny Mistrz Pięknego Czytania” dla klas VI – VIII czytamy gawędy Simony Kossak.
4. Obchody MMBS rozpoczęły się akcją ,,Czytaj na zdrowie” i
zakończyły imprezą ,,Słodkiego, miłego... czytania.
Źródło, zdjęcia: https://sp43bialystok.edupage.org/text2/?

