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STRATEGIA BIBLIOTEKI 

Misją biblioteki jest wzbogacanie życia szkolnego, tworzenie i ulepszanie środowiska, 

które pobudza ciekawość, zapewnia dostęp do informacji, wiedzy, światowego 

dziedzictwa kulturowego i promuje zrównoważony rozwój języka łotewskiego. 

Cele działania biblioteki 

Biblioteka jest miejscem do czytania, tworzenia, odpoczynku i spotkań towarzyskich. 

Biblioteka jest miejscem w szkole, gdzie uczniowie czują się bezpiecznie i są mile 

widziani! 

Biblioteka zapewnia otwartą przestrzeń, która sprzyja kreatywności uczniów w każdym 

wieku i całej społeczności szkolnej. 

Bibliotekarze szkolni 

Bibliotekarze szkolni mają ważną rolę do odegrania w tworzeniu warunków dzieciom 

i młodzieży do rozwijania umiejętności potrzebnych do znalezienia i oceny informacji 

oraz promowania umiejętności cyfrowych. 



 

 

 Zadania biblioteki szkolnej:  

➢ wspieranie rozwoju intelektualnego i kulturalnego, rozwijanie umiejętności 

zdobywania informacji i samodzielnego uczenia się. 

➢ skuteczne organizowanie swojej działalności: pomaga w realizacji celów 

edukacyjnych zgodnie ze standardem edukacyjnym i programami nauczania; 

➢ rozwija i wzmacnia u dziecka nawyki i radość czytania i uczenia się, a także 

korzystania z biblioteki przez całe życie; 

➢ stwarza możliwości zdobywania twórczych doświadczeń i wiedzy, zrozumienia, 

wyobraźni i radości dzięki informacji; 

➢ umożliwia uczniom nabycie umiejętności krytycznej oceny informacji, 

niezależnie od jej rodzaju, formy i źródła; 

➢ rozwija umiejętność rozumienia sposobów wymiany informacji w swoim miejscu 

zamieszkania; 

➢ organizuje imprezy sprzyjające poczuciu przynależności do swojego 

środowiska kulturowego i społecznego; 

➢ współpracuje z uczniami, nauczycielami, administracją i rodzicami w celu 

realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych szkoły; 

➢ wzmacnia świadomość, że wolność intelektualna i dostęp do informacji 

są niezbędne dla wychowania odpowiedzialnych obywateli i ich udziału 

w rozwoju demokracji; 

➢ promuje czytelnictwo poprzez umożliwienie ogółowi społeczeństwa korzystania 

z materiałów i usług bibliotecznych. 

➢ uczestniczenie w promocji literatury i wiedzy oraz w kształtowaniu 

społeczeństwa obywatelskiego; 

➢ organizowanie imprez promujących literaturę, czytelnictwo i wiedzę; 

➢ organizowanie imprez informacyjnych dla nauczycieli o najnowszych 

i planowanych badaniach literatury i czytelnictwa w regionie i kraju, np. 

przybliżenie wiadomości o Jury Czytelników , itp ; 

➢ wzmocnienie znaczenia i wartości języka łotewskiego, rozwijanie umiejętności 

informacyjnych , umiejętności korzystania z mediów, umiejętności czytania i 

radości z czytania wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do twórczej ekspresji.  



 

 

Rezultat, który ma być osiągnięty dzięki pracy biblioteki 

1. Biblioteka to świetne miejsce do kształcenia zainteresowań. W Grupie 

bibliotecznej - dowiesz się w niej wszystkiego o książkach: ich powstawaniu, czytaniu, 

pielęgnacji, w tym jak wyszukiwać, strukturyzować, streszczać, porównywać 

informacje; zajęcia uzupełnią waszą wiedzę, aby sensownie, ciekawie i poznawczo 

spędzać czas. W grupie tej uczestniczą uczniowie w różnym wieku. W ramach grupy 

uczestnicy zostaną przeszkoleni na mentorów, aby dalej przyciągać i wspierać 

zaangażowanie młodszych uczniów w wizyty w bibliotece, zajęcia czytelnicze i gry 

poznawcze. 

2. Biblioteka jest doskonałym miejscem do przeprowadzania różnych konkursów, 

quizów i promocji - bibliotekarze pracują tak, aby o bibliotece było słychać i widać, 

bo biblioteka musi być sercem szkoły. 

3. Biblioteka jest otwarta dla wszystkich uczniów, a bibliotekarze i opiekunowie 

uczniów chętnie przyjmują czytelników i pomagają im wybrać pierwszą książkę, 

aby doskonalić umiejętność czytania. 

4. Biblioteka składa się z dwóch części: aktywnej i cichej. Socjalizacja odbywa się 

w części aktywnej - gry, głośne czytanie, śmiech i radość, natomiast w części cichej - 

przygotowywanie sprawozdań, ciche czytanie, robienie notatek lub po prostu bycie 

cicho. 


