
NASZA SZKOLNA 
BIBLIOTEKA 

1. Co nowego poleca biblioteka?
W tym roku szkolnym nasza biblioteka 
wzbogaciła się o 110 nowych pozycji 
książkowych. Zakupiliśmy głównie lektury, 
ponieważ te, które znajdują się w bibliotece są 
już bardzo zniszczone. Dla uczniów klas 4-6 
polecam ,,Opowieści z Narni” C.S.Lewisa. 
Narnia to kraina pełna uroku i niezwykłych 
tajemnic. Przed siłami władców zła próbuje ją 
uratować czwórka małych ludzi. Opowieść toczy 
się w siedmiu częściach (wszystkie są w zbiorach w biblioteki). Dla uczniów klas 1-3, czytających 
dobrze polecam słynną baśń arabską (z cyklu Baśnie tysiąca i jednej nocy) pod tytułem ,,Ali Baba i 
czterdziestu rozbójników” Bolesława Leśmiana. W książce autor wyczarowuje legendarne postacie 
i niesamowite przygody w krainie Dalekiego Wschodu. Ci, którzy lubią utwory wierszowane 
zapraszam do wypożyczenia książki pt. ,,O Janku Wędrowniczku”  Marii  Konopnickiej. W tej 
książce Mały Janek Wędrowniczek wyrusza w wielką podróż, aby poznać świat. ,,Spotkał boćka, 
owiec stadko...lecz nie wszystko szło gładko!” Jak skończyła się wycieczka? To zawiera ta 
książeczka.
2. Co, oprócz książek, poleca jeszcze nasza 
szkolna biblioteka?
Biblioteka  w naszej szkole pełni funkcję 
Centrum Informacji Multimedialnej. Można tu 
skorzystać z komputerów, które są połączone z 
Internetem w celu uzyskiwania różnych 
informacji. Są na nich zainstalowane 
encyklopedie multimedialne, gdzie także 
znajdziecie wiadomości na różne tematy. Jeżeli 
zatem chcecie pogłębić wiedzę na jakiś temat, 
koniecznie odwiedźcie naszą bibliotekę, bo tu 
znajdziecie niezbędne informacje.
3. Która klasa najaktywniej czyta książki?
Bardzo chcę pochwalić klasę 2, ponieważ w 
ciągu pierwszego półrocza jej uczniowie przeczytali aż 151książek! Dla porównania klasa 6 
przeczytała tylko 25. W kolejnym numerze gazety przygotuję listę najaktywniejszych czytelników. 
Będzie też ,,zaproszenie” dla tych, którzy nie zjawili się w bibliotece ani razu (a niestety są i tacy!)
4. Czy są szanse, że oprócz książek będziemy mogli czytać kolorowe gazety?
Oczywiście, że tak. W tym roku zostaną zaprezentowane dwa tytuły kolorowych czasopism. Dla 
uczniów klas 1-3 to ,,Kumpel” - miesięcznik edukacyjno - rozrywkowy, gdzie w każdym numerze 
w sposób łatwy i zabawny omawiane są różne zagadnienia. Dla uczniów klas 4-6 będzie to 
,,Junior”. Każdy numer zawiera przydatne w szkole podpowiedzi i wskazówki z różnych 
przedmiotów.
5. Jakie są marzenia Pani marzenia odnośnie biblioteki?
Moim największym marzeniem jest, aby udało się wymienić cały księgozbiór na nowy. Będę 
szczęśliwa mogąc wypożyczać  czytelnikom nowiutkie książki. Mam nadzieję, że uda mi się to 
zrobić w ciągu kilku następnych lat.
Zapraszam do biblioteki!

Rozmowę z panią Dorotą Kierzkowską, naszą panią dyrektor i panią bibliotekarką jednocześnie 
przeprowadziły J. Krajewska i D. Traczyk.


