
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie 

Program pracy Koła Przyjaciół Biblioteki 

Informacje o programie 

Poniższy program pracy biblioteki przeznaczony jest do pracy z uczniami korzystającymi      

z biblioteki Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie, a w sposób szczególny    

z tymi, którzy wyrażają chęć uczestniczenia w realizacji zaplanowanych działań oraz są 

zainteresowani książkami, czytaniem i pracą twórczą. 

 

Cele Koła Przyjaciół Biblioteki: 

1.  Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i kulturalnych uczniów. Rozbudzanie twórczej 

aktywności uczniów i rozwijanie postawy miłośnika książki. 

2.  Rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień twórczych oraz pomoc w realizacji własnych 

pomysłów i zamierzeń. 

3.  Zachęcanie do propagowania czytelnictwa wśród uczniów – reklama biblioteki w środowisku 

szkolnym. 

4.  Poszerzenie wśród uczniów wiedzy o książce i bibliotece. 

5.  Aktywne zagospodarowanie czasu wolnego i praca na rzecz rozwoju własnego i szkoły. 

6.  Szczegółowe zapoznanie uczniów ze zbiorami bibliotecznymi. 

7.  Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu techniki bibliotecznej. 

8.  Wdrażanie uczniów do samodzielnego korzystania ze zbiorów biblioteki. 

9.  Zapoznanie z technikami samokształceniowymi. 

10. Rozwijanie umiejętności sprawnego korzystania z komputera oraz z informacji medialnej 

oraz samodzielnego dokonywania selekcji tychże informacji. 

11. Kształtowanie cech charakteru: poczucia obowiązku, systematyczności, dokładności, 

poszanowania mienia, umiejętności pracy w zespole . 

   

Zadania Koła Przyjaciół Biblioteki: 

1.   Opracowanie techniczne książek: owijanie w folię, stemplowanie, wypisywanie nowych 

kart, naprawa książek. 

2.   Utrzymywanie ładu na półkach, porządkowanie księgozbioru i czasopism. 

3.   Uaktualnianie katalogów:  usuwanie kart katalogowych książek wycofanych z księgozbioru. 



4.   Opracowywanie oraz wykonywanie gazetek. 

5.    Dbanie o ład i estetykę pomieszczenia bibliotecznego. 

6.  Praca z komputerem: pisanie ogłoszeń, drukowanie, kserowanie, sporządzanie statystyk. 

7.   Praca z Internetem: wyszukiwanie potrzebnych informacji, scenariuszy imprez szkolnych, 

pomoc przy zakupach książek pocztą elektroniczną. 

8.  Przegląd zapowiedzi wydawniczych, zbieranie recenzji o książkach, dyskusje i pogadanki na 

temat przeczytanych nowości.  

Przewidziane efekty: 

1.  Poszerzenie swojej wiedzy o książce i bibliotece.   

2.  Aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym biblioteki i szkoły. 

3.  Przygotowywanie i zwiedzanie wystaw. 

4.  Udział uczniów w konkursach oraz ich współorganizowanie , wypracowanie materiałów 

pokonkursowych i ich promocja w szkole i środowisku. 

6.  Opracowanie techniczne księgozbioru. 

7.  Poszerzenie wiedzy o książce i bibliotece. 

8.  Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu techniki bibliotecznej. 

9.  Zapoznanie się z technikami samokształceniowymi i umiejętne ich stosowanie. 

10.  Zdobycie umiejętności sprawnego korzystania z narzędzi i informacji medialnej oraz 

samodzielnego dokonywania selekcji tych informacji. 

 

 Regulamin Koła Przyjaciół Biblioteki  

 

1. Koło Przyjaciół Biblioteki pracuje pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza.  

2. Członkami Koła Przyjaciół Biblioteki  zostają chętni uczniowie, którzy świadomie                     

i odpowiedzialnie pragną uczestniczyć w pracy na rzecz biblioteki szkolnej.  

3. Warunkiem przyjęcia jest dobrowolne zgłoszenie się i podjęcie zobowiązania 

systematycznej współpracy.  

4. Zadania powierzone członkom powinny być realizowane w wyznaczonym terminie.  

     W wyniku realizacji programu uczeń powinien zdobyć konkretne wiadomości i umiejętności, 

prezentować określone postawy i przekonania oraz rozwijać zainteresowania zgodne z Rozporządzeniem 

MENiS z 26.02.2002r., w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U.2002, nr 51, poz.458) 



Procedury osiągania celów 

Realizacja programu koła będzie się opierała głównie o metody warsztatowe.  

 

Na początku każdego roku szkolnego jest przeprowadzany nabór uczniów chętnych do pracy  

w kółku bibliotecznym. Na pierwszym zebraniu, które jest zebraniem organizacyjnym 

zostanie przedstawiony program pracy kółka, jego zadania i cele. 

Dokumentacja pracy kółka bibliotecznego zawiera wykaz wszystkich członków kółka 

bibliotecznego w danym roku szkolnym.  

 


