
BIBLIOTEKA SZKOLNA – DLA CZYTELNIKÓW "REJOWIAKÓW"

Moi drodzy, powoli zmierzamy do zakończenia roku szkolnego 2019/2020, 
którego żadne z nas pewnie nigdy nie zapomni. Byliście i jesteście bardzo dzielni, 
mam nadzieję, że wszyscy z tej szczególnej próby i dawki życia wyszliśmy 
zwycięsko.
Dla nas, bibliotekarzy to czas podsumowań, sprawozdań, protokołów itd.
Skrzętnie  zawsze  liczyłyśmy  ilości  wszystkich  czytelników,  ilosci  pożyczonych
książek,  filmów,  gier,  atlasów  itp.  Wyciagana  jest  średnia  pożyczeń,  przy  czym
prawie zawsze jest to porównywane do lat poprzednich. Teraz jest zupełnie inaczej;
świat wypożyczeń zamarł pamiętanego marcowego dnia, od kiedy nie przychodzicie
do szkoły. Żadne więc porównania nie spełnią swej roli. A ciekawe byłyśmy jak  
w naszej szkole i  naszej  bibliotece, tak wspaniale wyposażonej,  odnajdą się  nasi
pierwszoklasiści;  szczególnie  15-latkowie.  Porozmawiamy  we  wrześniu,  kiedy  to
powrócimy w szkolne mury....

Poznajcie  wyniki  tzw  czytelnictwa;  poniżej  jest  podana  klasami  ilość
czytelników (tych  którzy  skorzystali  z  zasobów bibliotecznych)  w ciągu  116  dni
roboczych, kiedy to zaczęliście korzystać z biblioteki szkolnej. To tylko taka swoista
ciekawostka, bowiem kazda klasa ma przecież inną ilość uczniów, nie można zatem
w tym momencie prowadzić jakichś porównań. Niektórzy pożyczali tylko lektury  
i opacowania, znakomita większość beletrystykę. Niektórzy korzystali z księgozbioru
"na miejscu", niektórzy pozyczali dla mamy, cioci, babci. Pozwalała na to ogromna
różnorodność naszego księgozbioru z Biblioteki Joanny i Stanisława Gomułków.
Ale popatrzmy....
Klasa – ilość pożyczających – ilość książek
Kl. I a  218 – 291
Kl. I b   49 – 73
Kl. I c 138 – 184
Kl. I d 176 – 233
Kl. I e  118 – 212 
Kl I f     69 – 90
Kl. I g   113 – 182
Kl. I h   168 – 229

Kl. II a  340 – 552
Kl. II b  146 – 220
Kl. II c  200 – 274
Kl. II d  156 – 231

Do zobaczenia przy ladzie bibliotecznej, jak dobrze będzie Was widzieć!
Życzę  wszystkim  tak  wspaniałych  wakacji,  na  ile  to  jest  możliwe,  być  może  
z ciekawą książką :)



 

  
   


