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Akcje i konkursy czytelnicze: 

 

 -     rok szkolny rozpoczęliśmy od uroczystych obchodów Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych, w ramach których zaproponowaliśmy młodzieży udział w konkursie 

na najciekawszą pozycję książkową odszukaną we własnych biblioteczkach 

domowych. Zgromadzone materiały pozwoliły na przygotowanie wystawy 

ciekawych wydawniczo i zabytkowych książek. Jednocześnie przygotowano 

wystawę pt "Z dziejów książki i bibliotek". Uczniowie barali również udział w 

tzw. Cukierkowym konkursie, w którym za prawidłową odpowiedź na pytanie 

dotyczące bibliotek mieli możliwość wylosowania słodkiego upominku. Konkurs 

ten cieszył się duzą popularnością, rozlosowano prawie 7 kg słodyczy. 

 W listopadzie zaproponowano uczniom udział w konkursie związanym z grafiką 

komputerową polegający na przygotowaniu plakatów bibliotecznych, co ciekawe  

konkurs cieszył się popularnością tylko wśród męskiej części naszej szkolnej 

społeczności 

 w chwili obecnej trwa konkurs walentynkowy, w których głównymi nagrodami 

są kolacja w restauracji dla 2 osób, bilety do kina oraz gadżety ufundowane 

przez jedną z wrzesinskich firm, wszystkie nagrody pozyskaliśmy od sponsorów. 

Konkurs zachęca do napisania opowiadania z biblioteką lub książką w tle. 

Atrakcyjne nagrody zmotywowały młodzież i na dzień dzisiejszy mamy już 

kilkanaście ciekawych   prac. Dla osób mniej uzdolnionych pisarsko 

przygotowaliśmy test polegający  na łączeniu par literackich z tytułem i autorem 

dzieła. W piatek 10 lutego wszystkie osoby, które pojawią się w bibliotece będą 

miały możliwośc wylosowania miłosnej wróżby. Nauczycieli też gorąco 

zapraszamy :) 

 

Wzbogacanie zbiorów 

  

 -Ze środków unijnych dokonano zakupu nowych dokumentów książkowych za 

kwotę 1,5 tys. oraz materiałów multimedialnych za kwotę 4 tyś. zł. Dział 

multimediów wzbogacony został o zestaw ekranizacji lektur dla szkół średnich, 

dzięki któremu mogliśmy urozmaicić ofertę zajęć podczas zastępstw. W 

minionym semestrze  miały miejsce 124 tego typu zajęcia.  

 Odbyły się  także dwa duże kiermasze wydawnictwa Tuliszków oraz Publikat. 

Tradycyjnie,  dzięki funduszom pozyskanym w ten sposób mogliśmy wzbogacić 

księgozbiór. 

 

Dodatkowa oferta biblioteki  

 Po raz kolejny zaproponowano uczniom udział w zajęciach dodatkowych tym 

razem pod hasłem Biblio i arteterapii w programie, których miała miejsce 

wycieczka na warsztaty lepienia w glinie do grodu w Grzybowie, byliśmy także 

goścmi w jednej z wrzesinskich restauracji, w ktorej umożliwiono nam prace 

arteterapeutyczne pod okiem szefa kuchni.  



 Z grupą młodzieży z programu Doradztwo zawodowe byłyśmy na wycieczce w 

Browarze Lech w Poznaniu, gdzie młodzież miała możliwość rozmowy z osobą 

rekrutującą pracowników.   

  Wyjazd na Targi Edukacyjne do Poznania umożliwił poznanie oferty pięćdziesięciu 

uczelni z kraju i zagranicy : z Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Niemiec, Węgier i 

Wielkiej Brytanii. Szczególne wrażenie zrobił na młodzieży "Akademicki Poznań", na 

którym poszczególne punkty informacyjne poznańskich uczelni publicznych miały 

jakby symboliczny kształt filarów wiedzy.  Szczególnym zainteresowaniem naszej 

młodzieży cieszyła się oferta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ze wzlędu na 

proponowane kierunki edukacji i nie tylko. Dzisiaj grupa młodzieży wyjechała 

zwiedzać zakłd Volswagen. Celem wyjazdu jest poznanie lini technologicznej. 

 

 Wolontariat młodzieżowy- grupa wolontariuszy zaangażowała się w pracę 

charytatywną na rzecz dzieci z Domu Samotnej Matki w Zielińcu i dzieci  

z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Gnieźnie. Organizowała zbiórki żywności 

w marketach i na terenie szkoły, kiermasze , baliki dla dzieci. 

 -     Nowum w naszej ofercie – w ramach wolontariatu jedenastu uczniów podpisało   

       porozumienie współpracy. Młodzież z   bardzo dobrymi wynikami z danego  

       przedmiotu  pomaga słabszym kolegom na popołudniowych dyżurach 

       bibliotecznych. Dziewięciu wolontariuszy przepracowało 96 godzin , pomagając 

       kolegom z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, chemi, fizyki , 

          informatyki . 

 

Statystyki czytelnicze 

 

 

550 wypożyczjących skorzystało z 2225 dokumentów. Ponieważ uczących się jest 

836 zadaniem naszym na następne miesiące jest dotarcie do  nie wypożyczających.  

 


