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BIBLIOTEKARZ – ZAWÓD O WIELU OBLICZACH
W czasach kultury, w której dominuje obraz, wiele dzieci nie czuje potrzeby kontaktu
z książką. Czytanie jest dla nich czynnością nieciekawą, czasem wręcz nudną, i przegrywa
z niewymagającymi wysiłku telewizją i komputerem. Systematycznie maleje liczba aktywnych
czytelników. Uczniowie ograniczają swój kontakt z książką do przeczytania lektury
obowiązkowej (lub tylko jej streszczenia). Coraz częściej też książka musi konkurować ze swoją
filmową adaptacją.
Kiedyś istotne było, aby biblioteka była w szkole i to wystarczyło. Teraz już nie.
Współczesny młody czytelnik wymaga. On ma postawę konsumpcyjną, jemu trzeba
ZAREKLAMOWAĆ, podać tak, aby zechciał wejść do biblioteki i przeczytał książkę. Do tego
potrzebny jest bibliotekarz uniwersalny - czyli bibliotekarz, który nie tylko potrafi wybrać
właściwą książkę i podać czytelnikowi, ale taki, który potrafi mu pokazać jak znaleźć to, co
właściwe w Internecie, pokazać, że Internet to nie tylko n-k fb i google, a komputer to nie tylko
Internet i gry, że w książce można znaleźć coś innego niż w Internecie, co też może się przydać.
Jak wiadomo każdemu bibliotekarzowi leży na sercu, aby poziom czytelnictwa w jego
bibliotece był duży, dlatego ważną rolą jest współpraca z nauczycielami, rodzicami oraz
z uczniami.
Wobec tego, aby przyciągnąć do biblioteki młodzież- bibliotekarz powinien m.in.
- znać się na komputerze (opieka nad ICIM, pomoc uczniom w tworzeniu prezentacji itp.)
- posiadać w zasobach bogatą i różnorodną ofertę biblioteczną (zarówno książkową jak i nie
książkową), – co wiąże się również z pozyskiwaniem sponsorów (współpraca z fundacją
„Silesia”),
- organizować akcje charytatywne (zbiórka książek dla szpitali dziecięcych „Zaczytani”),
- współpracować z innymi bibliotekami (PBW – udział w konkursach, MBP 14 – udział
w lekcjach bibliotecznych),
- zachęcać do czytania poezji i nie tylko („Popołudnie z książką” - czytanie w I grupie
świetlicowej poezji, opowiadań),
- zorganizować kółko biblioteczne (Aktyw biblioteczny - uczniowie pomagają w pracach
bibliotecznych, ale również w pracach organizacyjno- technicznych, dekoracyjnych- gazetka
przed biblioteką, czy w rożnych przedsięwzięciach np. konkursy),
- włączyć uczniów klas pierwszych do grona czytelników („Pasowanie na czytelnika”),
- organizować konkursy zachęcające do czytania książek:
• „Magiczne wiersze Wandy Chotomskiej” – konkurs międzyszkolny świetlicowy dla
uczniów klas 3,
• „Spotkanie z Andersenem” – konkurs dla uczniów klas 2,
• „Spotkanie z braćmi Grimm” – konkurs dla uczniów klas 3,
• „Wielka Liga Czytelników” – konkurs ogólnopolski dla uczniów klas 1-3 i 4-6 oraz
szkolna Liga dla uczniów klas gimnazjalnych,
- zachęcać uczniów do udziału w konkursach międzyszkolnych:
• „Narysuj mi baranka” - PBW
• „Na tropach bohaterów baśni” – SP 1 Katowice
- współpracować z nauczycielami (konkursy, akcje – Cała Polska czyta dzieciom, wyjścia,
gazetka szkolna),
- współpracować z przedszkolami (przygotowanie uczniów do czytania dla przedszkolaków,
zorganizowanie lekcji bibliotecznej dla przedszkolaków).

