Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z oddziałami gimnazjalnymi w
Pisarzowicach realizowała rządowy projekt w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020, którego jednym z nadrzędnych zadań było
rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także zakup nowości wydawniczych. Celem
realizowanego

przez

nas

priorytetu

było

przede

wszystkim

wzmocnienie

zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów.
W ramach programu otrzymaliśmy dotację w wysokości 30 tysięcy złotych,
przy czym 20% uzyskanego wsparcia finansowego wpłynęło do naszej szkoły
bezpośrednio z Gminy Wilamowice, a osobą zaangażowaną w dofinansowanie
biblioteki szkolnej z ramienia Gminy była Pani Bożena Sobocińska – Kierownik
ZOSiP w Wilamowicach. Dzięki temu do biblioteki szkolnej zakupiliśmy nowości
wydawnicze, a co za tym idzie -

oferta czytelnicza biblioteki niewątpliwie się

poszerzyła. Uzupełniliśmy zbiory biblioteczne o nowe wydania lektur, audiobooki,
albumy oraz o wiele interesujących bajek, baśni i powieści dla dzieci i młodzieży.
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w projektach czytelniczych, a swoje zadania realizowali w oparciu
o nowy księgozbiór, z zapałem wypożyczając i czytając nowe książki. Dzieci z klas
pierwszych z zainteresowaniem słuchały perypetii Cukierka oraz „Niesamowitych
przygód Dziesięciu Skarpetek”; uczniowie z klasy drugiej udali się na literackie
spotkanie z bohaterami „Baśni” Hansa Christiana Andersena, zaś rekordy czytelnicze
bili ci, którzy na bieżąco uzupełniali swoje drzewka czytelnicze. Dla uczniów klas
trzecich szkoły podstawowej oraz dla dzieci z klasy 2a w bibliotece powstały bowiem
drzewa, na których w mgnieniu oka rosły znaczki świadczące o ilości przeczytanych
książek przez poszczególnych czytelników. Dzięki temu niezwykle szybko najmłodsi
czytelnicy przekonali się, że czytanie książek to nie tylko klucz do wiedzy, ale także
wspaniała zabawa i niepowtarzalna przygoda.
W projektach czytelniczych aktywnie wzięli udział także uczniowie z klas IV-VII
oraz młodzież z oddziałów gimnazjalnych. Uczniowie klasy 4b samodzielnie
opracowywali gry planszowe, a inspiracją dla nich okazały się m.in. takie książki jak:
„Akademia Pana Kleksa”, „Doktor Dolittle na Księżycu”, czy serie o Neli, małej
reporterce lub o Harrym Potterze. Klasa 4a spróbowała się wcielić w postać

Mikołajka, pisząc jego dalsze przygody, natomiast uczniowie klasy 4c i 4d tak
zaczytali się w „Dynastii Miziołków”, że i oni postanowili, podobnie jak Miziołek –
napisać własną kartę z pamiętnika. Klasom piątym niewątpliwie do gustu przypadły
„Przygody Detektywa Pozytywki”, gdyż podobnie jak tytułowy bohater, postanowili
zostać tajnymi agentami, tworząc własne legitymacje detektywistyczne. Swoimi
opiniami i wrażeniami na temat nowych książek dzielili się natomiast uczniowie klas
VI, VII i młodzież z klas II i III gimnazjum, pisząc recenzje, tworząc plakaty
zachęcające do przeczytania wybranych pozycji, czy też reklamując m.in. takie
pozycje jak: „Hobbit”, „Magiczne Drzewo”, „Oskar i Pani Róża”, „Kroniki Archeo”,
„Igrzyska śmierci” czy też powieści kryminalne Agaty Christie. To tylko niektóre tytuły
polecane przez uczniów naszej szkoły, nie sposób wymienić tu wszystkich
reklamowanych pozycji, bowiem ilość prac naszych uczniów jest naprawdę ogromna.
Z projektów przygotowanych przez naszych uczniów w bibliotece powstały wystawy i
gabloty prezentujące wykonane prace.
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, odbyła się także
zorganizowana podczas zebrania prelekcja dla rodziców, której celem było
uświadomienie zebranym istoty wpływu czytelnictwa na wszechstronny rozwój dzieci.
Dzięki zaangażowaniu Pani Bożeny Sobocińskiej oraz Pani Barbary Grabowskiej –
kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach, w naszej szkole miało
miejsce również spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską oraz został zorganizowany
cykl lekcji bibliotecznych na temat twórczości Vincenta van Gogha. Odbyły się także
zajęcia biblioteczne przybliżające tematykę baśni afrykańskich.
Panią Renatę Piątkowską mieliśmy zaszczyt gościć 8 grudnia 2017r. Od
samej autorki uczniowie dowiedzieli się nie tylko o tym, jakich bohaterów mogą
spotkać na kartach jej literatury, ale także zgłębili wiedzę na temat powstawania
książki. Pani Renata Piątkowska opowiadała o książkach, które do tej pory napisała i
którymi niewątpliwie urzekła najmłodszych czytelników. Dzięki zorganizowanemu
spotkaniu, uczniowie naszej szkoły przekonali się, że twórczość Renaty Piątkowskiej
uczy, bawi, pomaga zrozumieć świat i dostrzec wokół siebie to, co najważniejsze.
Spotkanie autorskie było dla nas wszystkich ogromnym przeżyciem i z całą
pewnością na długo zagości w naszych sercach.
Narodowy

Program

Rozwoju

Czytelnictwa

stworzył

przestrzeń

do

kontynuowania współpracy biblioteki szkolnej z Gminną Biblioteką Publiczną w

Wilamowicach oraz z Filią GBP w Pisarzowicach. Współpraca opierała się przede
wszystkim na wymianie informacji dotyczących aktualnych wydarzeń czytelniczych
oraz na współorganizowaniu spotkań bibliotecznych i wydarzeń promujących
czytelnictwo. Należy także wspomnieć, iż uczniowie naszej szkoły chętnie
odwiedzają Filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisarzowicach, wypożyczając tam
książki i czasopisma oraz dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami z
przeczytanych pozycji.
Dzięki realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa niewątpliwie
wzmocniliśmy zainteresowania i aktywność czytelniczą wśród dzieci i młodzieży z
naszej szkoły, znacznie poszerzyliśmy księgozbiór biblioteki szkolnej, a uczniowie
przekonali się, że czytanie może być źródłem nie tylko wiedzy, ale i doskonałej
zabawy. Poprzez zakup nowości wydawniczych, wśród których znalazło się sporo
pozycji z dziedziny beletrystyki dla młodych czytelników, biblioteka Szkoły
Podstawowej w Pisarzowicach stała się miejscem, gdzie, jak mawiała Wisława
Szymborska, można się przekonać, iż „czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła”.
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