


 
Nasza biblioteka. 

 
 Pracę w naszej szkolnej bibliotece rozpoczęłam 1.IX. 1995 roku. Tego dnia do użytku została 

oddana pierwsza część nowej szkoły. Pomieszczenie biblioteki było wówczas „ogromne” – obecny 

pokój nauczycielski plus sala informatyczna. Były to dwa pomieszczenia, w których księgozbiór 

ówczesnej biblioteki wyglądał dość żałośnie. Przejęty przeze mnie księgozbiór wnosił 800 

woluminów. Dwa niepełne regały książek na pewno nie przypominały biblioteki. W ciągu tych 

wszystkich lat biblioteka przeprowadzała się cztery razy, ciągle brakowało sal lekcyjnych, a ja z 

książkami wędrowałam. Księgozbiór stopniowo się powiększał. Może ilość woluminów nadał nie jest 

imponująca, ale obecnie jest ich około 6000. Już trzeci rok nie jestem sama w bibliotece, dzięki temu 

wydłużyły się też godziny otwarcia. Przez wszystkie te lata starałam się aby poza lekturami pojawiały 

się na półkach takie tytuły książek, które chętnie czytacie.  

 Dla mnie biblioteka ma być miejscem, które żyje i mam wrażenie, że nasza taka jest. Po 

krótkiej euforii komputerami, chyba uczniowie lubią tu po prostu przebywać. Każdy rocznik ma 

swoich „moli” książkowych, trzeba dbać, żeby nie zabrakło dla nich książek, myśleć o tym jakie mają 

zainteresowania. Sama też z przyjemnością czytam wszystkie nowości jakie kupuję, dlatego, że to ja 

powinnam wiedzieć jaką książkę komu mogę polecić. 

 Zawsze żartuję, że biblioteka to taka „wysunięta placówka” gdzie nie ma ocen, powinien być 

spokój i dobry nastrój i dopóki nas licznie odwiedzacie tzn., że ta „wysunięta placówka” spełnia swoją 

rolę.  

 Z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych życzę Wam obyście w naszej 

bibliotece zawsze znaleźli coś dla siebie, a nam abyśmy mogli spełniać w miarę możliwości Wasze 

życzenia. 

 
Joanna Piasecka 
 
 
 
 

Jakie książki najbardziej lubisz czytać? 
 

Najbardziej lubię powieści, przede wszystkim psychologiczne, ponieważ czytając je 
mogę przeżywać przygody bohaterów i wyciągać z nich wnioski. Lubię książki takie jak 
,,Ania z Zielonego Wzgórza” L. M. Montgomery czy ,,Ten Obcy” I. Jurgielewiczowej. 
 

Lubię czytać fantasy, bo pozwalają oderwać się od rzeczywistego świata, rozwijają 
wyobraźnie i zmieniają cały świat, miło jest czasem pomarzyć. Jedną z moich ulubionych 
książek tego gatunku jest ,,Niekończąca się historia” autorstwa Michaela Edne. Polecam także 
C. Funke ,,Atramentowe serce”. 
 

Przede wszystkim czytam książki o Nastolatkach takich jak ja. Dobrym przykładem 
jest ,,Bezsennik” autorstwa I. Fabisińskiej. Książki takie dają poczucie, że sama kieruje 
swoim losem. Wnoszą też wiele humoru do codziennego życia.   

Przygotowała Marysia Wronek 
 


