Październik - Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych
W 1971 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych.
Organizacja ta zajmuje się problemami bibliotek oraz bibliotekarzy szkolnych. I właśnie to
Stowarzyszenie w 1999 roku zainicjowało Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych.
Obchodzone jest w czwarty poniedziałek października. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na
ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.
Tegoroczne hasło obchodów brzmi ,,Książka to dopiero początek…"

Ilustracja 1: Plakat: ,,Książka to
dopiero początek…"

Co to jest biblioteka?
Biblioteka (gr. βιβλιοθήκη bibliotheke; βιβλίον biblion – książka) – instytucja kultury, która
gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach
bibliotecznych (swoich i obcych). W innym znaczeniu jest też nazwą samego budynku,
pomieszczenia lub mebla zawierającego zbiory biblioteczne.
Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego.
Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz
światowej.
Zawód bibliotekarz.
Bibliotekarz – pracownik biblioteki, pracownik zatrudniony zawodowo w bibliotekarstwie; tytuł
i stanowisko w hierarchii służby bibliotecznej. Według przepisów unijnych (Dyrektywa 89/48),
osoba zatrudniona jako bibliotekarz musi mieć ukończone co najmniej studia licencjackie z zakresu
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

Ilustracja 2: Biblioteka Narodowa, zbiory specjalne
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Historia bibliotek.
Biblioteki zakładane były od III tysiąclecia p.n.e. (Egipt, Chiny, Asyria, Babilonia) przy
świątyniach i na dworach. Pierwsze o charakterze publicznym powstawały już w III w. (Biblioteka
Aleksandryjska). Rozwój bibliotek nastąpił w X w. (Kordoba, Kair). Od XI w. popularne zaczęły
być biblioteki uniwersyteckie w Europie (Bolonia, Paryż, Oksford).
W Polsce biblioteki gromadziły księgi liturgiczne i administracyjno - kościelne przy katedrach
i klasztorach w XI i XII w. Świecki charakter miały już w XIII w. Od 1364 datuje się początek
polskiego księgozbioru uniwersyteckiego przy Akademii Krakowskiej. W XVI w. pojawiają się
zbiory magnackie, uczelniane, miejskie lub gmin wyznaniowych (np. Pińczów, Raków). Początki
nowożytne bibliotekarstwa polskiego przypadają na w. XVIII, wraz z otwarciem Biblioteki
Załuskich.

Ilustracja 3: Zygmunt Vogel, Widok Biblioteki
Załuskich, 1801

W bibliotece naszej szkoły możesz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wypożyczyć dobrą książkę!
Przejrzeć archiwalne czasopisma.
Skorzystać na miejscu z książek popularnonaukowych, encyklopedii i słowników.
Obejrzeć albumy i inne pięknie wydane pozycje książkowe.
Zaproponować tytuły, które Biblioteka powinna zakupić.
Popracować w ciszy i skupieniu.
Przygotować się do testów i egzaminów, bez konieczności kupowania drogich książek
niezbędnych do nauki.
Odrobić lekcje.
Skorzystać z komputera z dostępem do Internetu.
Założyć konto mailowe, wysłać i odebrać maila.
Skorzystać z drukarki.
Uzyskać informacje o regionie.
Skorzystać z pomocy, porady bibliotekarza.
Spędzić miło czas.
Uciec od codzienności i uciążliwej pogody za oknem np. przeglądając prasę.
Odnaleźć i przeczytać książkowy pierwowzór ulubionego filmu.
Rozwijać swoje hobby wypożyczając lub korzystając na miejscu z książek z różnych
dziedzin.
Dzięki ciekawym książkom z różnych dziedzin odkrywać w sobie nowe nieznane
zainteresowania, pasje, o których nie mieliśmy pojęcia, poszerzać horyzonty.
Poznać ciekawy przepis z książki kucharskiej, wg którego można przygotować pyszną
potrawę i zaskoczyć znajomych, zapraszając ich na poczęstunek.
Zaplanować wakacje lub wycieczkę dzięki dostępnym przewodnikom i atlasom.
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Ilustracja 4: Prośby książki.

Pamiętaj, że:
•
•
•
•
•
•
•

Czytanie daje satysfakcję.
Czytanie rozwija dojrzałe słownictwo.
Dzięki czytaniu lepiej piszemy.
Czytanie jest trudne, a trudności są potrzebne.
Czytając, stajemy się mądrzejsi.
Czytanie otwiera drzwi do dalszej edukacji.
Czytanie przygotowuje do zaistnienia na rynku pracy.

Opracowanie: mgr A. Jakubiec

Bibliografia:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bibliotekarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka
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