
Działalność biblioteki szkolnej w roku 

2019/2020 
 

13 września 2019 r. nauczyciele bibliotekarze wraz z 

młodzieżą klasy I AWP uczestniczyli w Narodowym 

Czytaniu zorganizowanym przez Dom Kultury Śnieżka. 

Obejrzeli także montaż słowno – muzyczny w wykonaniu 

grupy Safo, która prezentowała fragmenty nowel: Marii 

Konopnickiej „Dym”, Bolesława Prusa „Katarynka”, Elizy 

Orzeszkowej „Dobra pani” i inne. 



 

UCZNIOWIE! 

 
Biblioteka szkolna organizuje konkurs 

plastyczny na kolaż 
pod hasłem „Czytam – jestem wyjątkowy”. 

 
Termin składania prac do 9 grudnia 2019 r. 
Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe. 

 

 



 

„Wpleć książkę w rzeczywistość” 
 
                Biblioteka szkolna organizuje konkurs na 

fotografię. W przedstawioną na niej 
rzeczywistość należy umiejętnie wpleść okładkę 

dowolnej książki. 
Liczymy na pomysłowość. 

Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe. 
Prace przyjmujemy do 31 stycznia 2020 r. 

Szczegóły u nauczycieli bibliotekarzy. 
 
 

 

 

---------------------------------------------------- 
 

 

 

4 października 2019 r. nauczyciele bibliotekarze 

zorganizowali wyjście do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Dębicy na wykład  

dr J. Magdonia pracownika IPN w Rzeszowie. Młodzież z 

klas: III TFL i II TI obejrzała także wystawę na temat 

„Kampania wrześniowa 1939”.  

 

---------------------------------------------------- 
 



 

28 października 2019 r., w ramach Międzynarodowego 

Miesiąca Bibliotek Szkolnych, nauczyciele bibliotekarze 

wzięli udział w spotkaniu dyskusyjnym zorganizowanym 

przez nauczycieli bibliotekarzy Zespołu Szkół Zawodowych 

Nr 1 w Dębicy. W programie była dyskusja, wymiana 

doświadczeń w pracy bibliotekarskiej i kontynuacja 

współpracy międzyszkolnej. 

 

---------------------------------------------------- 
8 listopada 2019 r. młodzież klas technikum i branżowej 

szkoły I stopnia pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza 

zaprezentowała przygotowaną część artystyczną z okazji 

Święta Niepodległości.  

 

---------------------------------------------------- 
 

15 listopada 2019 r. nauczyciele bibliotekarze i opiekunowie 

OHP w Dębicy  wraz z młodzieżą klasy IAWP obejrzeli 

wystawę na temat „Dzień, w którym pękło niebo” w Muzeum 

Regionalnym w Dębicy. 

 

---------------------------------------------------- 
 

 Bibliotekarze na bieżąco aktualizują gazetki „Książki 

miesiąca” i gazetki tematyczne. 

 

---------------------------------------------------- 
 

Bibliotekarze przygotowali i aktualizują „Kąciki czytelnicze” 

na korytarzach. W wolnych chwilach uczniowie mogą sięgnąć 

po fragmenty książek ze szkolnej biblioteki. 



 

---------------------------------------------------- 
 

Uczennice klasy III TF pod kierunkiem nauczyciela 

bibliotekarza prowadzą Kronikę Szkoły. 

 

---------------------------------------------------- 
 

W listopadzie bibliotekarze ogłosili szkolny konkurs na kolaż 

pod hasłem „Czytam – jestem wyjątkowy”. Termin składania 

prac mija 9 grudnia 2019 r. Dla zwycięzców przewidziane są 

nagrody książkowe.  

 


