A w Bibliotece maj ...
Wiosna 2017 w Bibliotece Gimnazjum w Celestynowie upłynęła pod znakiem
programu "Polubić czytanie", świąt związanych z książką i różnych akcji czytelniczych.
Wszystko zaczęło się w drugiej połowie kwietnia od akcji promującej czytanie.
Z okazji przypadającego 23 kwietnia Światowego Dnia Książki na korytarzach
Gimnazjum zawisły kolorowe informacje o święcie książki i o zaletach czytania książek.
Siedemnaście (!) ważnych korzyści płynących z czytania nie wyczerpuje oczywiście
pozytywnych jego skutków. Odbyła się też akcja " Wypożycz ksiązkę z okazji jej święta".
Warto wiedzieć, że 8 maja to Dzień Bibliotek i Bibliotekarza, a od 8 do 15 maja
trwał Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Pod koniec kwietnia został w gimnazjum ogłoszony
konkurs czytelniczo- plastyczny na plakat w II kategoriach: ogólna zachęta do czytania
książek oraz reklama konkretnej książki ( lub serii książkowej). Na konkurs wpłynęło w
maju ponad 20 bardzo interesujących, udanych prac, często zaskakujących swoją
pomysłowością. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców, plakaty można obecnie
oglądać na terenie szkoły.
Na początku maja w gimnazjum pojawiły się informacje o Szkolnym Maratonie
Czytelniczym. Książką wybraną do wspólnego czytania była "Mitologia" Jana
Parandowskiego. Miejsce maratonu to szkolna Biblioteka.
W czytelni – specjalnie przygotowanej na wspólne głośne czytanie - czekał na
każdego egzemplarz "Mitologii" oraz ekspozycję wydawnictw związanych z mitologią
grecką. Przy okazji gimnazjaliści mogli się przekonać, że mitologia grecka była inspirację
dla wielu dzieł kultury i jest ciągle żywa we współczesnym języku, we współczesnych
nazwach własnych, we współczesnej literaturze. Maraton Czytelniczy trwał dwa dni – 12
maja oraz 15 maja. W tym czasie kolejno wszystkie klasy gimnazjum przychodziły do
Biblioteki, aby wziąć udział w maratonie i kontynuować czytanie od miejsca, gdzie
przerwała poprzednia ekipa. Każdy uczeń gimnazjum (jeśli tylko był w szkole) mógł
przeczytać głośno kolejny fragment "Mitologii", a pozostali kibicowali mu ze wzrokiem w
tekście. Podczas maratonu panowała atmosfera koleżeństwa i skupienia, gimnazjaliści
świetnie się spisali.
Miejmy nadzieję, że wiosenne akcje biblioteczne zachęcą młodych ludzi do czytania
książek, także do głośnego czytania, na przykład w rodzinie lub ze znajomymi. Wkrótce
rozpocznie się akcja wypożyczania książek na wakacje. Na koniec hasło tegorocznego
Tygodnia Bibliotek: "Biblioteka. Oczywiście!".
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