2017/2018-es tanév

KÖNYVTÁR MUNKATERV
„ Az iskolai könyvtár a feladatok sikeres ellátásához, napjaink információra és tudásra
alapozott társadalmában való eligazodáshoz szükséges alapvető információt és
elképzeléseket, gondolatokat biztosít. Az iskolai könyvtár a tanulókat permanens tanulási
készségekkel fegyverezi fel és fejleszti képzelőerejüket, lehetővé téve azt, hogy felelős
állampolgárokként éljenek.”
( IFLA és az UNESCO közös nyilatkozata, 1999. )

A könyvtár az iskola szerves része, tevékenységét, feladatait az oktatási és nevelési célok
határozzák meg. Az iskolai könyvtári munkának ezért kettős arculata van.
 Egyrészt: a szakszerű könyvtárépítő, fejlesztő, feldolgozó munka. Tájékoztatás, média
figyelés
 Másrészt: az egész iskolát érintő pedagógiai tevékenység, amelyben aktívan
hozzájárul az „információs olvasni tudás” megalapozásához, így teret enged az
informatika, médiaismeret területén elsajátított tudás életszerű problémahelyzetekben
való mozgósításához. A könyvtárismereti órákon a diákok elsajátítják az
információszerzés lehetőségeinek kiaknázását, mely nagyban segíti a tanulásban őket,
valamint a hétköznapokban és a munkavilágában való eligazodásban.
A Zipernowsky Károly Általános Iskola 8 évfolyamos intézményében működő könyvtára heti
24 óra nyitva tartással áll az iskolai diákok és a pedagógusok rendelkezésére.
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A könyvtár általános cél és feladatrendszere:









Az intézményben folyó oktató és nevelő munka segítése, támogatása
A tanulók olvasási kultúrájának emelése.
A rendszeres olvasásra és könyvtárhasználatra való nevelés.
Az önálló ismeretszerzés igényének kialakítása, az egyéni érdeklődés
kibontakozásának elősegítése. Dokumentum és forrástípusok megismertetése.
Tehetséggondozás.
A szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, életmódformálás.
Az informatikai alapkészségek kialakítása, a modern információszerzés és
felhasználás biztosítása. Forráskeresés, lényegkiemelés.
Állományfeltárás, ellenőrzés, gondozás, védelem, gyarapítás.

Kiemelt feladataink a 2017/2018-as tanévre:














Tehetséggondozás egyéni és csoportos keretek között, versenyekre való felkészítés /
próza, ének, helyesírás, ÖKO-vetélkedő, Víz Világnapja, KI-MIBEN TUDÓS
vetélkedőre való felkészítés könyvtári keretek között; a környezeti nevelés elősegítése
– anyagkereséssel, ppt-k készítése.
A tanórákhoz kapcsolódó DVD nézés; audiovizuális eszközök biztosítása /
Mindentudás Iskolája: fizikai kísérletek./. Rendhagyó énekórák – opera, operett.
Benedek Elek nevéhez köthető Magyar Népmese Napja – Teadélután a felső tagozat
részére – játékos vetélkedő.
„Mesevarázs” címet viselő foglalkozás 1 heti alkalmas foglalkozás sorozat indul az
első évfolyam b osztályának/ Szókincs, szocializációs - kommunikációs kapcsolat
teremtés elősegítése…/
 Az „Olvasóvá Nevelés” program keretében tovább folytatom immáron
hagyományként
 alsó tagozaton:
o az „Olvasó Kuckó” vetélkedőt a harmadik és negyedik évfolyamon. – Bosnyák
Viktória könyveinek felhasználásával
 felső tagozaton:
az „Irodalmi Teadélutánt” / pl. A Magyar Népmese Napja, A Kárpát-medencében élő
népek összetartozása, A Magyar Kultúra Napja, Logikai Játékdélután.
Nemzeti Ünnepeink méltó megünneplése, a nemzeti öntudatra nevelés jegyében
faliújság készítése, a tanulószobások bevonásával.
Az intézményben folyó oktató-nevelő munka segítése: „Felzárkózás hete”,
igényszerinti korrepetálás, kiselőadáshoz való anyaggyűjtés..
Folytatjuk a már jól bevált „Egy gyerek – egy könyv” programot, mely során az
osztályok házi könyvtárat építhetnek / felajánlás jelleggel.
„Karácsonyi Könyvbörze”- a könyvek gazdát cserélhetnek osztályi keretek között.
Kárpát-medencében élő magyarok műveivel való ismerkedés /Irodalmi teadélután
keretében a felső tagozat részére.
„Olvass.el” – Online olvasási versenyen való részvétel. Az 5.a osztály egy csapatával
Az idei olvasmányok: Jeney Zoltán: Rév Fülöp; Kertész Erzsébet: Panthera – A
hógömb fogságában; Kertész Erzsébet: Panthera 2 - Küldetés
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A szabadidő hasznos eltöltése keretében lehetőséget adunk az alsó tagozaton a „Mese
délutánok” megtartásához az alsó osztályok igénye szerint.
A könyvtár saját hirdető tábláján az aktuális események mellett a „Hónap Jeles
Napjai” címmel tablók készítése, a napközis gyermekek bevonásával.
Alsó tagozaton a helyi Szabó Ervin könyvtárba való látogatás is folytatódik minden
évben..
Állományuk ellenőrzése, gyarapítás, selejtezés, az esetleges hiányok pótlása –
könyvsarkok, katalóguscédulák készítése, leltározás, a hagyományos leltárkönyvet
vezetve.
Könyvtári propaganda: az iskolai honlapon – könyvárunk menüpont alatt az aktuális
események, programok ajánlása, könyvajánlás, vetélkedők nyomon követése,
dokumentálása is folytatódott.
Az esélyegyenlőség keretében a könyvtárban teret kap a felzárkóztatás, a lemaradó
gyermekekkel való foglalkozás, tartós tankönyvek kölcsönzése.
Folytatom az új, izgalmas programunkat mellyel támogatom az osztályközösségek
Az első b osztályban ebben az évben meseórák beiktatásával támogatom az óvoda és
iskola közötti átmeneti időszak sikeres áthidalását, közösségépítő mesékre
támaszkodva. A program a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokba épül be.

„ A könyvet mindig ketten alkotják: az író és az az olvasó, aki olvassa”
/ Kosztolányi Dezső /

/
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A könyvtár nyitva tartása:
Iskolánk könyvtárának nyitva tartása igazodik a diákok órarendjéhez, szabadidejükhöz.

Könyvtár nyitva tartás
Hétfő
Kedd

Szerda
zárva

1.
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3.
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zárva

Csütörtök
zárva
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zárva
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zárva

zárva

zárva
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zárva

zárva

Tanórán kívüli hagyományos könyvtári tevékenységeink, programjaink hónapra lebontva.

Szeptember
 Ismerkedés a könyvtárunkkal – 1 osztályos gyerek mesedélutánja
 Takarítási Világnap – Fotó kiállítás az ÖKO program keretében meghirdetett iskolánk
körüli takarításról. / Gaál Dóra szervezésében
 Szeptember 20. a Gyermekek Világnapja – alsó tagozaton kiírt rajzpályázat: Ki a
legjobb barátom? / Kiállítás
 „Olvasó kuckó” 3. és 4. évfolyam részére
 Magyar Népmese Napja – rajzfilmvetítés, interaktív foglalkozás
(állományrendezés)

Október
 Állatok Világnapja – „Az én háziállatom” címmel rövid mese írása, rajzzal való
illusztrációja – alsó tagozaton mesekönyv készítés!
 Október 24. az Iskolai Könyvtárak Világnapja – alsó tagozaton az elmúlt években írt
Bod Péter verseny anyagaiból készült vetélkedő
 Népmese Napja – szeptember 30. / Benedek Elek élete és munkássága – vetélkedő a
felső tagozat részére; filmvetítés ( Mátyás király meséi)„ Irodalmi teadélután”
 1956. október 6. Faliújság készítése alsó tagozatosok segítségével.
 1956. október 23. A nyolcadik évfolyam műsorához való anyaggyűjtés
(állományrendezés)

November
 Mesedélután – alsó tagozat részére
 „Felzárkózás hete”; - készülődés a félévi bizonyítványra: a felső tagozaton az
esélyegyenlőség keretében a tananyagban lemaradó gyerek házi dolgozataihoz,
kiselőadásaihoz való segítségnyújtás a könyvtárban.
 „Beszéljünk a szakmákról – Te mit választanál?” – Nyolcadikosok pályaválasztási
tanácsadása, osztályfőnökök segítségével
 „Olvasó kuckó” 3. és 4. évfolyam részére
(állományrendezés)

December
 Karácsony hava, advent – fotó pályázat az osztályok Adventi készülődéséről
 Karácsonyi mese- filmvetítés
 „Irodalmi teadélután”
(állományrendezés)

Január
 „Olvasó kuckó” 3. és 4. évfolyam részére
 „Melyik könyvet keresném a mi könyvtárunkban?” könyvajánlás a gyerekek által
/ alsó és felső tagozat számára
 "Nagyság és szerencse: két egészen különböző dolog, s mégis a sokaság e kettőt
rendszerint összetéveszti." Kölcsey Ferenc (1790-1838) Január 22. a Magyar
Kultúra napja” – A Himnusz születésének napja
 Készülődés iskolánk 40. születésnapjára
(állományrendezés)
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Február
 Készülés a Farsangra; mi a farsang? – álarcok kiállítása az alsó tagozaton
 Február 13. Budapest felszabadulásának napja: „Budapest régen és ma” fotó
kiállítás – anyaggyűjtés az érdeklődő gyerekekkel.
 „Ziper napok” – „Ki miben tudós” vetélkedő – könyvtári programja
 „Irodalmi Teadélután” a felső tagozat részére „Nemzetközi anyanyelvi nap –
február 21”
 „Könyv nálam és nálad” könyvbörze, könyvcsere
(állományrendezés)

Március
 Mesedélután – alsó tagozatosok részére
 Március 21. – a Költészet Világnapja – legkedvesebb versem – ajánlás,
versillusztrációval / alsó és felső tagozaton
 A Víz Világnapja – Magyarország ásványvizei – anyaggyűjtés az alsó tagozaton,
az internet segítségével
 Népszokásaink – Húsvét- kézműves foglalkozás
 „ Olvasó kuckó” 3-4. évfolyam részére
(állományrendezés)

Április
 Április 2. Andersen születésnapja – Gyermekkönyvek születésnapja –
legkedvesebb mesekönyvem – ajánlás az alsó tagozaton, illusztrációval / a
beérkezett művekből kiállítás a könyvtárban
 1853 április 4. Zipernowsky Károly születésnapjára emlékezünk – faliújság
készítése az alsó tagozat anyaggyűjtése alapján.
 Mesedélután – alsó tagozaton
 Április 23. a Könyv Világnapja – a már beérkezett pályaművekből „gyermekeink
munkája” címmel könyvkészítés – kézműves délután.
 ÖKO hét- vetélkedő
 „Irodalmi Teadélután” – Határon túli magyar írók: Benedek Elek, Kányádi
Sándor műveivel való ismerkedés - vetélkedő
(állományrendezés)

Május
 Felzárkózás”hete; a felső tagozaton az esélyegyenlőség keretében a tananyagban
lemaradó gyerek házi dolgozataihoz, kiselőadásaihoz való segítségnyújtás a
könyvtárban
 Június 4-ére készülünk - Nemzeti Összetartozás Napja. / felső tagozat számára
 Filmdélután – a felső tagozat számára / Indul a bakterház.
 Filmdélután – az alsó tagozat számára / Ludas Matyi.
(állományrendezés)
Botyánszkiné Rácz Mária
könyvtáros
Budapest 2017. 09. 15
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