
Sprawozdanie ze spotkania z bibliotekarzami 

 

Dnia 19 stycznia 2015 r. braliśmy udział, wspólnie z uczniami innych klas, 

w spotkaniu z nauczycielami, którzy pracowali w bibliotece szkolnej na 

przestrzeni 50 lat istnienia naszej szkoły. Spotkanie to zorganizowane było                     

w ramach obchodów 50-lecia Szkoły Podstawowej w Pszczółkach i było kolejną 

okazją do poznania historii szkoły. Mieliśmy zaszczyt gościć na tym spotkaniu 

panią Irenę Fusiarę, która prowadziła bibliotekę w początkowych latach 

istnienia szkoły przez okres dwóch lat, a także panią Marzenę Neubauer, pana 

Piotra Licę i obecnie pracującą w bibliotece szkolnej panią Ewę Dworakowską.  

Swoją obecnością zaszczyciła nas też pani Helena Słomska- absolwentka naszej 

szkoły, która wspominała pierwsze lata istnienia szkolnej biblioteki począwszy 

od roku 1964. 

      Zaproszeni goście chętnie i z wielkim entuzjazmem odpowiadali na liczne 

pytania zadawane przez uczniów, a  dotyczące m.in. istoty pracy  bibliotekarza, 

sposobów pozyskiwania książek do wypożyczania, liczby woluminów 

gromadzonych na przestrzeni lat, regulaminu biblioteki i jej ogólnej działalności. 

Z zaciekawieniem słuchaliśmy opowieści o tym, że dawniej uczniowie musieli 

przeczytać zadaną lekturę w ciągu 3-4 dni, gdyż kolejni uczniowie czekali na jej 

wypożyczenie. Sytuacja ta związana była z bardzo małą liczbą woluminów  

danego tytułu. Dowiedzieliśmy się też, że  dużą popularnością cieszyły się 

czasopisma, w których zaczytywali się uczniowie z lat 60-tych i 70-  tych.  

     Na zakończenie prowadząca spotkanie pani wicedyrektor Mariola Kupryciuk 

zapytała wszystkich obecnych  nauczycieli i uczniów o to, jaką książkę 

wspominają jako najprzyjemniejszą lekturę. Zachęceni do wspomnień 

nauczyciele z sentymentem opowiadali o swoich ulubionych książkach, które na 

trwałe pozostały w ich pamięci. Był to bardzo miły punkt spotkania, tym 



bardziej iż okazało się, że pewne tytuły  są ponadczasowe i cieszą się  

popularnością wśród  czytelników zarówno teraz, jak i cieszyły kilkadziesiąt lat 

temu. 

   Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Dzięki niemu 

dowiedzieliśmy się wiele o dawnej i współczesnej działalności szkolnej 

biblioteki. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy w nim uczestniczyć. 

 

                                                                                            

Uczniowie klasy IV a 

   
 

 


