
Współpraca w ramach partnerstwa pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej                       

a Zespołem Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej w okresie:  od września 2014 r. do czerwca 2015 r. i  od września 2015 r. 
do 25 maja 2016 r. realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Program Biblioteki Narodowej. Priorytet 

2 - “Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół 

stopnia podstawowego i gimnazjów)”. Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej pozyskała          

14 700 zł, za które (wraz z wkładem własnym) zakupiła, opracowała i przekazała w depozyt Szkole 1283 książki.  

W ramach projektu Biblioteka podkowiańska przeprowadziła we współpracy ze Szkołą następujące działania:  

Mobilna biblioteka - na bazie przeszkolonego zespołu łączników bibliotecznych (uczniów) stworzona została sieć komunikacyjna 

pomiędzy biblioteką szkolną i publiczną. Łącznicy dostarczają listy książek, którymi są zainteresowani ich koleżanki i koledzy z klasy. 

Bibliotekarze z placówek partnerskich organizują indywidualny obieg książek.  

„Oblężenie biblioteczne” - w czasie pierwszych (wrześniowych) wywiadówek w szkole zostało przygotowane stanowisko zapisu 

uczniów do biblioteki publicznej, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym dostęp do zakupionych publikacji. Czytelnicy byli zapisywani 

przez bibliotekarza z Biblioteki podkowiańskiej, który wdrażał w procedury zapisu bibliotekarza szkolnego. 

Konkurs literacki na najlepszy tekst fantasy - (Dwuetapowy - eliminacje wewnątrz klas i finał w bibliotece publicznej) k. Konkurs jest 

kierowany do młodzieży z gimnazjum. 
Konkurs na najlepszą recenzję książki fantasy. W konkursie mogli brać udział gimnazjaliści.  

Bitwa na lektury „Opowiadanie - krótka opowieść i ciekawa podróż”. Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej i gimnazjum na bazie 

przeczytanych książek, pochodzących z zasobów zakupionych w ramach projektu, zaprezentowali w formie wypowiedzi ustnej postaci i/

lub wydarzenia, opisując emocje bohaterów, tworząc fikcyjne zakończenia przeczytanych historii. 
Należy zaznaczyć, że nagrody w konkursach, zgodnie z regulaminem projektu, były całkowicie finansowane przez Bibliotekę 

podkowiańską.  



Uczniowie zarejestrowani w bibliotece szkolnej, korzystający z depozytu książek z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie 
Leśnej w okresach:

 od września 2014 do czerwca 2015
 od września 2015 do 25 maja 2016  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Liczba wypożyczeń w bibliotece szkolnej przez uczniów, korzystających z depozytu książek z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej 
w Podkowie Leśnej w okresach:

 od września 2014 do czerwca 2015
 od września 2015 do 25 maja 2016 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Liczba odwiedzin w bibliotece szkolnej, uczniów korzystających z depozytu książek z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w 
Podkowie Leśnej w okresach:

 od września 2014 do czerwca 2015
 od września 2015 do 25 maja 2016
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