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Harmonogram pracy biblioteki szkolnej
w roku szkolnym 2018/2019:
Budynek przy ul. Strażackiej 2 poniedziałek
środa
800 - 1400 czwartek

800 - 1600
800 - 1630

wtorek
piątek

800 - 1600
800 - 1600

Budynek na pl. Klasztornym 2
poniedziałek
1000 - 1530 wtorek
800 - 1400 środa
1000 - 1530
czwartek
1000 - 1500 piątek
800 - 1400
Nauczyciele bibliotekarze:
- mgr Felicja Dwornik, mgr Agnieszka Rozner, mgr Joanna Synecka
PAŹDZIERNIK
MIĘDZYNARODOWYM MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH W ramach obchodów Międzynarodowego
Miesiąca Bibliotek Szkolnych
zapraszamy całą społeczność szkolną do udziału w konkursach i imprezach,
przygotowanych przez bibliotekę szkolną specjalnie z tej okazji:
&bull;Konkurs fotograficzny "Ubierz się w książkę, czyli Sleeveface";
&bull;Konkurs plastyczny na plakat "1000 powodów, by czytać";
&bull;Głosowanie w konkursie Empiku na plakat "1000 powodów, by czytać";
&bull;Akcja "Podaruj książkę bibliotece"
&bull;Akcja czytelnicza "Książka, którą warto polecić innym";
&bull;Konkurs plastyczny "Poczytaj z Gangiem Słodziaków";
Wszystkie informacje oraz regulaminy konkursów dostępne
w bibliotece szkolnej
Zapraszamy do odwiedzenia bloga biblioteki szkolnej
http://bibliozso6.blogspot.com
W bibliotece szkolnej działa "Internetowe centrum informacji multimedialnej".
W skład centrum wchodzą cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.
Dzięki temu uczniowie mogą kształcić umiejętności informacyjne w zakresie
wyszukiwania informacji elektronicznej; korzystać z zasobów centrum multimedialnego
podczas zajęć i w czasie wolnym; korzystać z Internetu i rozwijać swoje
zainteresowania.Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat multimedialnych programów
edukacyjnych, z których korzystamy w centrum, kliknij w link:
http://sp3biblioteka.wikidot.com/start
W bibliotece szkolnej działa od 2006 roku Dyskusyjny Klub
Książki "Co i jak?" Kliknij w ten link, a dowiesz się więcej na temat
Dyskusyjnego Klubu książki "Co i jak?"
Spotkania naszego Dyskusyjnego Klubu Książki - "Co i jak"
odbywają się raz w miesiącu w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Książki warto czytać! A dlaczego? Tego dowiecie się z ciekawego artykułu,
który napisała Ewa Sujecka.

http://www.sp3.bytom.pl
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