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                                                     Szanowni Państwo  

 

     Prowadzę bibliotekę szkolną w Wyszynach, do której  uczęszcza 150 uczniów,  są to 

uczniowie w przeważającej części dojeżdżający. 

      Wyszyny to mała wieś w Gminie Budzyń. Wszyscy wiemy, że szanse edukacyjne 

młodzieży z małych ośrodków są gorsze niż ich rówieśników z większych aglomeracji 

miejskich. Ograniczony dostęp do kultury, ograniczone możliwości finansowe nie pozwalają 

uczniom na realizację własnych zainteresowań oraz marzeń. 

Mało atrakcyjny  księgozbiór,  sprawia, że uczniowie odchodzą od czytania książek. Przykro 

ciągle odpowiadać, że w księgozbiorze bibliotecznym brakuje nowości książkowych, o które 

pytają uczniowie. Szkoła stara się, aby biblioteka tętniła życiem, organizując wystawy, 

konkursy czytelnicze, koła biblioteczne, biblioterapię. Na  miarę swoich możliwości szkoła 

zakupuje  nowości wydawnicze, jednak potrzeby są zbyt duże, aby im sprostać.  

    Chciałabym przystąpić do akcji „uwolnij książkę”, która ma na celu podniesienie poziomu 

czytelnictwa i spopularyzowanie samego faktu czytania. Akcja polega na zostawianiu książek 

w miejscach publicznych,  jak również w miejscach w tym celu przygotowanych - półkach, 

stolikach, regałach po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. Urzeczywistnienie 

akcji jest zależne od zakupu atrakcyjnych książek, które będą krążyły, zgodnie z założeniem 

wyżej wymienionej akcji. Myślę, że podróżujące książki przyczynią się do wzrostu 

czytelnictwa i zainteresowania  lekturą, wpłyną na jakość spędzonego czasu, staną się receptą 

na nudę, rutynę. Mam świadomość, że akcja nie dokona rewolucji, ale będę pocieszona tym, 

że choć parę osób zmieni swój stosunek do książki i mile spędzi z nią czas. Bardzo leży mi na 

sercu dobro młodych czytelników i biblioteki. Chciałabym, aby była sercem szkoły, tętniła 

życiem, by każdy znalazł w niej coś ciekawego dla siebie. Przecież nie da się nowocześnie 

uczyć bez nowoczesnej biblioteki.  

  W imieniu Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika, uczniów, rodziców, 

ośmielam się więc prosić Państwa o pomoc w realizowaniu mojego zamierzenia, o pomoc w 

uzupełnieniu zbiorów. Będę wdzięczna za każdą książkę, za każdy przysłowiowy „grosz” . 

Dziękuję za zrozumienie. Wsparcie finansowe można  przekazać na konto Rady Rodziców 

przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach. 

Numer konta: 22894500022607968630000010  z dopiskiem „ książki w podróży” 

 

                                                                                                                Z poważaniem 

                                                                                                 Magdalena Geisler - bibliotekarz 



 

 

                                                                    


