Co ciekawego w gazetce:
-Wyposażenie biblioteki
-Regulamin biblioteki i Multimedialnego
Centrum Informacji
-Wywiad z opiekunem biblioteki
-Książka polecana przez p. Kołodziej
-„Kącik maturzysty”
-Kółko biblioteczne
-Sponsorzy biblioteki i godziny otwarcia

Czytelnia w naszej szkole podzielona jest na dwie lekcyjnych, ale również rozwijają zainteresowania
części. Składa się ona z biblioteki oraz Multimedial- z dziedziny: muzyki, teatru, sportu, kultury itp. Monego Centrum Informacji (MCI), które istnieje od gą między innymi także uzyskać aktualne wiadomopaździernika 2003 roku i tworzy razem z biblioteką ści z życia politycznego, kulturalnego, gospodarczedoskonały punkt pozyskiwania informacji. Od same- go, kraju i świata oraz z rozrywki.
go początku istnienia czytelni opiekunem jest zaw- Dla wielu uczniów jest to jedyna szansa korzystania
sze uśmiechnięta i chętna do pomocy Pani Małgo- z komputera, gdyż nie każdy posiada w domu tego
rzata Kołodziej.

typu sprzęt lub programy.

Na wyposażenie czytelni składa się ponad piętnaście Z całą pewnością można stwierdzić, że czytelnia
tysięcy woluminów: podręczników, księgozbiór w naszej szkole jest bardzo potrzebna.
podręczny, książek popularno-naukowych, czasopism naukowych, literatura piękna i księgozbiór
metodyczny dla nauczycieli. Istnieje także 8 stanowisk komputerowych, zaopatrzonych w 17” monitory oraz odtwarzacze DVD. Komputery umożliwiają
dostęp do informacji zawartych w ogólnoświatowej
sieci komputerowej- Internecie.
Zasady korzystania z MCI zawarte zostały w regulaminie. Pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół mają
prawo do bezpłatnego korzystania z zasobów i czytelni. Obowiązuje generalna zasada używania MCI
wyłącznie w celach edukacyjnych. Nie można wy- Nowości biblioteczne:
korzystywać stanowiska komputerowego do prowa- -Wojciech Kuczok „Gnój”
dzenia prywatnej korespondencji i komunikacji. -Judith Fathallah „Chuda”
Chcąc skorzystać ze komputera wystarczy pokazać -Władysław Bartoszewski „Warto być przyzwoswoją legitymację szkolną i identyfikator. Użytkow- itym”
nicy komputerów mają dostęp przy stanowiskach do -Per Olom Enquist „Opowieść o Blanche i Marie”
odtwarzaczy DVD, które umożliwiają oglądanie
-Jack Dehnel „Lala”
różnorodnych filmów edukacyjnych (ilustracji,
-Jack Canfield „Balsam dla duszy miłośnika psów”
zdjęć, obrazów) oraz odtwarzanie encyklopedii mul-Mariusz Szczygieł „Gottland”
timedialnych zapisanych na płytach CD-ROM. Moż-Irena Boruc „Tablice polonistyczne”
na także doskonalić swoje umiejętności posługiwa-Ewa Artmiuk „Trening maturzysty matematyka”
nia się programami takimi jak: Microsoft Word,
Excel, Publisher, korzystać z multimedialnych repe- -„Teki edukacyjne IPN”
tytoriów maturalnych SuperMemo, programu do -„Atlas polskiego podziemia niepodległościowego
1944-1956”
nauki języka angielskiego, atlasów i encyklopedii.
Uczniowie podczas korzystania z zasobów czytelni
nie tylko zdobywają informacje dotyczące tematów
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Z zasobów czytelni i MCI mogą korzystać wszyscy łącznie w celach edukacyjnych np. korzystania
uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół. Jak w każdej z zainstalowanych programów. Nie można wykorzybibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania po- stywać komputerów do prowadzenia prywatnej koresiłków oraz pozostawienie teczek i okryć wierzch- spondencji i komunikacji (e-mail, czat) lub do gier
i zabaw. Zabronione jest korzystanie z komputerów

nich w szatni.

Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki w tym w celach zarobkowych, wykonywanie czynności
jedną lekturę na okres dwóch tygodni. Po tym termi- naruszających prawa autorskie twórców i dystrybunie wypożyczający ponosi karę za przetrzymywanie torów oprogramowania i danych oraz poruszających
książek. Osoba wypożyczająca książkę odpowiada nieodpowiednie treści. U dyżurnego bibliotekarza
za nią, dlatego też należy

można dokonywać rezerwacji

dokładnie

stanowiska

ją

przejrzeć

komputerowego.

i wszelkie nieprawidłowości

W celu zapisania pracy na

zgłosić

bibliotekarzowi.

własnej płycie lub dyskietce

Kiedy wypożyczający zgubi

należy powiadomić o tym

książkę jest zobowiązany

administratora sieci. Admini-

odkupić ją lub przynieść

strator i bibliotekarz maja pra-

książkę o tej samej warto-

wo kontrolować pracę ucznia.

ści. Książki należy zwrócić

Wszelkie uszkodzenia i nie-

na 3 tygodnie przed zakoń-

prawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać bibliotekarzowi.

czeniem roku szkolnego.

Pierwszeństwo w korzystaniu ze stanowisk kompu- Naruszenie zasad regulaminu przez użytkownika
terowych MCI, które są czynne w godzinach otwar- powoduje następujące kary:
cia

czytelni

mają

uczniowie

naszej

szkoły. -Pierwsze naruszenie- przerwanie sesji i zwolnienie

Korzystanie z komputerów i Internetu jest bezpłatne. przez użytkownika stanowiska komputerowego
Uczeń korzystający ze stanowiska komputerowego -Drugie naruszenie- wstrzymanie dostępu do stanozobowiązany jest posiadać przypięty identyfikator, wiska komputerowego na okres 1 miesiąca
zostawić u nauczyciela bibliotekarza swoją legity- -Trzecie naruszenie- wstrzymanie dostępu do stamację szkolną oraz każdorazowo wpisać się w ze- nowiska komputerowego na okres nie krótszy niż
szyt odwiedzin, podając swoje imię, nazwisko, klasę, 6 miesięcy.
datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia sesji. Wpis
potwierdza podpisem bibliotekarz. Uczeń odpowiada
materialnie

za

używany

sprzęt

komputerowy.

Uczniowie ODZ mieszkający w internacie dodatkowo przedstawiają dzienniczek z odpowiednią informacją wychowawcy internatu kierującego do MCI.
Bibliotekarz potwierdza w dzienniczku godzinę pracy ucznia. Użytkownicy komputerów zobowiązani
są do korzystania ze stanowisk komputerowych wy-
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Nauczyciel bibliotekarz powinien być dla młodego - Od października 2003 roku w bibliotece mieści
człowieka doradcą, przewodnikiem, informatorem się Multimedialne Centrum Informacji. Czy muw procesie dydaktycznym, powinien przekazać pe- siała pani przejść w tym celu jakiś specjalny kurs,
wien

zakres

wiedzy.

Takim

przewodnikiem aby prowadzić to Centrum Informacji?

w „świecie wiedzy” jest pani Małgorzata Kołodziej. Od początku mojej pracy w Multimedialnym CenRozwija proces dydaktyczny w kierunku kształcenia trum Informacji uczestniczyłam w szeregu kursów
multimedialnego, wdraża uczniów do samokształce- informatycznych przeznaczonych dla nauczycieli
nia oraz rozwiązywania sytuacji problemowych bibliotekarzy.
przez wykorzystanie szeroko rozumianego dostępu - Co najmilej wspomina pani podczas swojej dłudo różnych źródeł informacji.

goletniej pracy?

Wywiad z panią Małgorzatą Kołodziej na- Najmilej wspominam wręczanie dyplomów i nagród
uczycielem bibliotekarzem w Zespole Szkół im. uczennicom z kółka bibliotecznego, które zwyciężaAdama Wodniczki w Mosinie.

ły w konkursach organizowanych przez Starostwo

- Kim jest pani z zawodu i co nakłoniło panią do
podjęcia pracy w zawodzie bibliotekarki w naszej
szkole?
Jestem nauczycielką, przez 15 lat uczyłam w naszej
szkole przedmiotów zawodowych o profilu spożywczym. Kilka lat temu wystąpił kryzys, jeśli chodzi
o szkolnictwo zawodowe, niewielu uczniów decydowało się na naukę w szkole zawodowej, wówczas
postanowiłam poszerzyć moje kwalifikacje i podjąć
pracę w bibliotece szkolnej.
- Ja długo opiekuje się pani biblioteką?

Powiatowe.

W bibliotece pracuję od 2002 roku.

- Czy chciałaby pani zmienić coś w bibliotece?

- Czy podoba się pani ta praca?

Nowe regały na książki znacznie poprawiłyby este-

Muszę stwierdzić, że ta praca bardzo mi się podoba tykę biblioteki, te, które są mają już kilkadziesiąt lat.
i odpowiada.

- Jakie są pani marzenia?

-Czy uczniowie często i chętnie korzystają z bi- Mam wiele marzeń osobistych, ale moim najwiękblioteki i z jej zasobów? Co najczęściej wypoży- szym marzeniem zawodowym jest, aby uczniowie
naszej szkoły aktywniej korzystali z zasobów MCI

czają?

Jest duża grupa uczniów, którzy chętnie korzystają i biblioteki.
z zasobów biblioteki i MCJ, jednak nadal jest pro- - Jakie książki lubi pani czytać i czy ma pani jablem z uczniami szkoły zawodowej, którzy dość kąś swoją ulubioną książkę?
rzadko przychodzą wypożyczać książki lub korzy- Bardzo lubię czytać beletrystykę, mam wiele ulubiostać ze stanowisk komputerowych.

nych książek, często wracam do powieści Harpera

Uczniowie najczęściej wypożyczają w lektury. Lee „Zabić drozda” i trylogii Sienkiewicza.
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Czytanie książek zawsze miało ogromny wpływ na i prawdziwa miłość, wygrana w lotto, nowe mieszmłodzież i tak jest dzisiaj. Książki poszerzają wie- kanie, samochód. Akurat tych marzeń od razu nie
dzę, rozbudzają zainteresowania, uczą wrażliwości uda nam się spełnić, no chyba, że mamy wyjątkowe
szczęście do obstawiania zakładów. Ale od razu mo-

i znacznie poprawiają ortografię.

Uczniom na pewno poleciłabym książkę żemy zmienić swoje życie i pójść nową drogą
w poszukiwaniu głębszego sensu istnienia, szczęścia

P.Coelho „Alchemik”.

"Alchemik" to książka, która zasługuje na miano i wewnętrznej radości. Tylko obawa przed nieznapowieści ponadczasowej.

nym może nas powstrzymać. Ale jak mawia Coelho

To książka, która będzie

"strach przed cierpieniem, jest gorszy niż samo cier-

z

pienie", a z kolei "możliwość spełnienia marzeń

zachwytem

czytana

sprawia, że życie jest tak fascynujące".

jeszcze przez długie lata.

Mówi się o niej, że jest wspaniałą podróżą w świat Obok tej powieści nie można przejść obojętnie. Jedni
marzeń, że przywraca nadzieję, że jest książką popadają w zachwyt, inni są bardzo zawiedzeni po
o tym, o czym ludzie zapomnieli stając się dorosły- jej przeczytaniu. Mówi się, że jest to książka dla
mi. I wreszcie - że pomaga dostrzec to, co w życiu zagubionych w życiu, książka, która powiela sentencje dawnych myślicieli, że prawdy życiowe zawarte

najważniejsze.

Młody pasterz imieniem Santiago, wędruje ze sta- w niej są więcej niż oczywiste, że jest to infantylna
dem swoich owiec poprzez równiny Andaluzji. opowieść z mnóstwem banałów. W końcu w każdej
Związany jest z życiem stada - rytm jego dnia krytyce znajduje się ziarenko prawdy.
i nocy podporządkowany jest potrzebom owiec. To nie jest książka dla zagorzałych realistów, którzy
Wszystkie mają nadane przez niego imiona; wie, dobrze czują się w swoim świecie i marzenia nie są
która jest leniwa, a która daje najwięcej wełny. Gdy im potrzebne do szczęścia. Każdy żyje tak jak chce
choć jedna z nich się zabłąka, Santiago spędzi cały i ma do tego pełne prawo. Każdy człowiek sam wie,
dzień na poszukiwaniu i nie spocznie, póki jej nie co dla niego jest najlepsze. Bo każdy jest inny. Tak
znajdzie. Jest dobrym i troskliwym opiekunem swe- samo z "Alchemikiem" - czy się komuś ta powieść
go stada. Jego jedyny dobytek to płaszcz, którym spodoba, czy nie - to już rzecz gustu, a z tymi, jak
przykrywa się w chłodne noce oraz książka, służąca wiadomo, się nie dyskutuje.
oprócz czytania jako podgłówek. Pasterz zbliża się Jeśli ktoś tu szuka gotowych wskazówek, jeśli liczy,
do Tarify, gdzie przed rokiem sprzedał owcze runo

że po przeczytaniu tej

pewnemu kupcowi. Poznał tam jego córkę, piękną

baśniowej

i miłą dziewczynę o kruczoczarnych włosach. Myśl,

zmieni się jego życie, jest

że za kilka dni spotka się z nią dodaje mu otuchy

w błędzie. Książka, bo-

i napełnia serce radością. Ma zamiar poprosić kupca

wiem sama w sobie tego

o jej rękę. Jednak spotkanie z nieznajomym starcem

nie zrobi, ona tylko może

sprawia, że Santiago zostawia swoje dotychczasowe

wskazać nam drogę, resz-

życie i plany, udając się w podróż w poszukiwaniu

ta należy do nas...

„Własnej Legendy”.
Wszyscy ludzie marzą. Różne są to marzenia, wielka
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opowieści

Matura - egzamin z materiału objętego programem - Język rosyjski
nauczania (podstawą programową), z wybranych - Wiedza o społeczeństwie + ANEKS
przedmiotów na poziomie szkoły średniej. Absol- - Geografia + ANEKS
wenci szkół średnich nie mają obowiązku przystą- - Biologia + ANEKS
pienia do egzaminu, lecz świadectwo jego zdania - Chemia
wymagane jest od kandydatów na wyższe uczelnie. - Czytanie ze zrozumieniem
W Polsce za przeprowadzenie
- Uczę się i - UMIEM
egzaminu odpowiedzialna
- Jak skutecznie zarządzać swoim czasem?
jest Centralna Komisja Egza- Stawianie celów. Co warto o tym wiedzieć?
minacyjna, pod którą podlegają Okręgowe Komisje EgOprócz biuletynów do dyspozycji jest wiele cieka-

zaminacyjne, zajmujące się

wych książek między innymi „vademecum wiedzy”

przygotowaniem i przeprowadzeniem matury w da-

z każdego przedmiotu. Nasza szkoła prenumeruje

nym regionie Polski.

również wiele czasopism i gazet takich jak

( więcej na http://pl.wikipedia.org/wiki/Matura)

„Cogito” ,które jest czasopismem stworzonym specjalnie z myślą o maturzystach. Co miesiąc pojawia

W bibliotece szkolnej można znaleźć wiele cieka-

się także gazeta „Studia”, gdzie zamieszczone są

wych i przydatnych informacji na temat przygotowa-

artykuły o różnych szkołach wyższych i kierunkach

nia do matury.

studiów. Można także zapoznać się z ofertą kursów

Bardzo ciekawy jest cykl biuletynów maturalnych.

przygotowujących do matury, organizowanych przez

Wszystkie prezentowane materiały powstały w ra-

różne instytucje. Stanowiska komputerowe są bogato

mach projektu „Publikacja materiałów o egzaminach

wyposażone w programy komputerowe, które poma-

zewnętrznych dla uczniów” współfinansowanego

gają w nauce między innymi: repetytoria maturalne

przez Europejski Fundusz Społeczny.

SuperMemo, program do nauki języka angielskiego,

Znaleźć w nich można między innymi:

atlasy i różnego typu encyklopedie.

- wiadomości o strukturze i organizacji egzaminu
maturalnego

Można także skorzystać z internetu, gdzie znajduje

- przykładowe zadania z odpowiedziami i schemata-

się wiele interesujących stron edukacyjnych dla ma-

mi oceniania

turzysty m.in.:

- porady i wskazówki dotyczące skutecznego przy-

www.bibliotekazsb.w.interia.pl/linki/uczniowie/

gotowania do egzaminu maturalnego

uczniowie.htm
www.matura.onet.pl

Biuletyny:

www.cke.edu.pl

- Egzamin ustny z języka polskiego

www.matura.org

- Egzamin ustny z języka obcego

www.maturalne.wiedz.com.

- Egzamin pisemny z języka obcego

www.matura.webd.pl

- Język niemiecki

www.matura.pl

- Język angielski

www.kierunki.info
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Kółko biblioteczne zaczęło działać od We współpracy z p. Woźniak odbył się konkurs hu2004 roku. Do kółka należy około 15 uczniów naszej manistyczny „Sławni Polacy, laureaci sławnych naszkoły. Zapisać się do niego może każdy uczeń. gród”, który zaowocował znacznym wzrostem zainWystarczy zgłosić się w bibliotece do pani teresowania dziełami literackimi polskich noblistów.
Małgorzaty Kołodziej, która chętnie i miło przyjmie Uczniowie odnieśli znaczne sukcesy i otrzymali wynowego członka grupy. Spotkania kółka są organizo- różnienia także w konkursach pozaszkolnych, orgawane w czasie dużych przerw oraz raz w miesiącu, nizowanych przez Starostwo Powiatowe oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu, między innymi w kon-

popołudniu.

kursie:

Praca kółka

„Woda-skarb

naszego

regionu”

oraz

Pani Małgorzata Kołodziej była inicjatorką wielu „Historia Mazurka Dąbrowskiego”.
interesujących konkursów, które miały na celu między innymi inspirowanie czytelnictwa. W naszej
szkole odbyły się konkursy o tematyce ekologicznej
organizowane we współpracy z p. Patrycją Stern
nauczycielką biologii oraz p. Danutą Woźniak:
„Konkurs wiedzy o Wielkopolskim Parku Narodowym”,

„Konkurs

wiedzy

o

Patronie

szkoły

prof. Adamie Wodziczko”, „Konkurs ekologiczny”,
„Chronione ryby i gady w Polsce”, „Chronione ssaki
w Polsce”, „Chronione ptaki w Polsce” oraz konkurs
„Boże Narodzenie – historie i zwyczaje świąteczne”
Najbliższe konkursy:

i "Z wiedzą bezpieczniej- profilaktyka HIV/AIDS”.

Od czterech lat tradycją stało się coroczne organizo- -konkurs ekologiczny z okazji Dnia Patrona
wanie we współpracy z nauczycielami języka pol- -konkurs ortograficzny „Szkolny mistrz ortografii”
skiego konkursu przeprowadzanego wśród wszystkich uczniów Zespołu Szkół „Szkolny mistrz ortografii”. Udział w konkursach jest zawsze dobrowolny, a chętnych nie brakuje. Konkursy pomagają
w stworzeniu przyjaznego klimatu w bibliotece
i

wspierają

rozwój

zainteresowań

uczniów.

7

Sponsorami biblioteki Zespołu Szkół im. Adama Wodniczki są różne wydawnictwa oferujące
bezpłatne egzemplarze książek i pomoce dydaktyczne. Nie możemy także zapomnieć o pracodawcach uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy dla
rozwijania zainteresowań nauką i pobudzania wyobraźni
u uczniów chętnie zakupują dla naszej szkoły wiele ciekawych
książek i pomocy.
Książki zakupywane są według potrzeb uczniów, szczególnie
pod koniec roku kalendarzowego.
Inicjatorem, który decyduje, jakie książki należy kupić jest nauczyciel
bibliotekarz oraz nauczyciele przedmiotów. Ostateczną decyzję o zakupie
książek podejmuje pan dyrektor Roman Samcik.

Poniedziałek 8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 18.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 18.00
Piątek 8.00 - 13.00

Gazetka „Świat wiedzy” została napisana przez Monikę Kanciak i Jowitę Marcinkowską
z klasy IIIb LP pod kierownictwem mgr Pawła Zawieji w ramach przedmiotu
upowszechnianie informacji w Liceum Profilowanym.
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