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Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 

2017/2018. évi könyvtári munkaterve 

 

Az iskolai könyvtárunk az olvasás megszerettetésével hozzájárul 

 

 az önműveléshez 

 a csoportos és egyéni tanulás technikájának, módszereinek elsajátításához 

 a személyiség komplex és differenciált fejlesztéséhez 

 az irodalmi műveltség megszerzéséhez 

 az önálló könyvtárhasználathoz 

 az önálló gondolkodás kreatív fejlesztéséhez 

 a szellemi  munka iránti tisztelet kialakításához 

 az egyéni érdeklődés kibontakozásához, segít megtalálni a fejlődés útját és ütemét 

megtalálni 

 ismeretek bővítéséhez 

 elmélyíti a tanulók tudását, megteremti az élethosszig tartó tanulás feltételeit. 

Az olvasás mellett: 

 

 elsődleges cél az iskolai könyvtár megszerettetése, 

 olvasottakról készített illusztráció, olvasónapló, vagy egyéb feldolgozás – 

jelentőségük érdekessége, hogy többnyire a nyári szünetben rendezhetjük meg 

OLVASÓTÁBOR keretében, 

 népszerű lehet a játékos vetélkedők, a népszerű vagy különleges foglalkozású emberek 

bemutatása, érdekes állatok megismerése, stb. 

A könyvtárban lehetséges az információgyűjtés, megtanulható az új ismereteket nyújtó könyv 

és a könyvtár használata. A könyvtár főként az írott, papíralapú művekhez kötődik elsősorban. 

Az internet jelentőségét aligha lehet túlbecsülni az iskolai könyvtár vonatkozásában is.  

 

A ma digitális nemzedéke a hagyományos források mellett használhatja az internet adta 

korlátlan lehetőségeket, a digitalizálás által az irodalmi szövegek elektronikusan számítógépes 

adatbázisokban gyűlnek, hálózaton vagy egyéb formában teszik elérhetővé a műveket. 

 

Kiemelt feladat: 

 

 könyvtárhasználatra épülő órák növelése 

 az információs műveltség fejlesztése 

 egyenlő esélyek biztosítása, hátrányos helyzetűek támogatása, tehetséggondozás 

 hagyományőrző rendezvények, iskolai megemlékezések szakmai támogatása 

 tanulók olvasóvá nevelése 

Adminisztrációs feladatok: 

 

 a könyvtár állományának folyamatos ellenőrzése, korrekciója 

 tankönyvtár: a használatban lévő tankönyvek visszavételezése, új tankönyvek 

nyilvántartásba vétele 
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 a tartós tankönyvek kiosztása a tanulóknak augusztus végén, szeptember elején 

 

A könyvtár népszerűsítése: 

 

 a könyvtár programjainak bemutatása az iskola honlapján 

 a tanárok és a tanulók folyamatos tájékoztatása a könyvtár tevékenységéről, 

reklámanyag készítése 

Tervezem, csatlakozzunk az országosan meghirdetett programokhoz, saját rendezvénnyel: 

 

1.  A népmese napjához, (szept. 30.) az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapjához 

(október) a magyar kultúra napjához (jan.22.) 

2. Az egyéb világnapokhoz irodalomgyűjtéssel járulok hozzá 

3.  A korosztályoknak megvannak az éppen divatos témái, - könyvbemutató rendezvény – 

a művek felkeltsék a diákok érdeklődését, olvasásra ösztönző csoportfoglalkozások 

építése 

4. Az iskolai ünnepségekhez, rendezvényekhez irodalmi anyagot gyűjtök 

5. Az iskolai könyvtárnak a fentieken kívül a szabadidős dokumentumokat is be kell 

szereznie: népszerű regényeket, CD- ket, magazinokat, posztereket. 

 

ÁLTALÁNOS FELADATOK: 

 

 -  folyamatos selejtezés 

 -  könyvbeszerzés, bevételezés 

 - állományvédelem, állományalakítás, törlés az állományból 

 -  pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése 

 -  könyvkiállítás, könyvajánlók 

 - könyvtárhasználatra épülő órák előkészítése 

 - kapcsolattartás a városi és más iskolai könyvtárakkal 

 - szavaló és prózamondó versenyek megszervezése 
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Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 
2017/2018.évi könyvtári munkaterve 

 

Hónap Könyvtári munka 

Szeptember 

1.Tankönyvkölcsönzés lebonyolítása 2017.09.01. – 2017.09.30. 

2. Őszi színvarázs -  hogyan írnak erről költőink és íróink - fedezzük fel 

versekben, leírásokban. 

2. Mesekönyvek kiállítása a könyvtárban 

3. A már kikölcsönzött dokumentumok felkutatása, egyeztetése, 

állományrendezés 

4. Gyere, meséljünk ! – az általános iskola 1.évfolyamos tanulóinak, népmese 

mondó, népmese felolvasó program. Csatlakozás a Magyar Olvasótársaság 

által szervezett népmese mondó és népmese olvasó mozgalomhoz 

Október 

1. Az Idősek Világnapja alkalmából köszöntsük az időseket az 5.osztályosok 

közreműködésével – a Platán Gondozási Központban 

2. Az ősz szépségei versekben – andalogjunk együtt egy kicsit az irodalom 

őszi lapjain - rendhagyó irodalom óra a 3.osztályokban 

3. Új könyvek megrendelése  

November 

1. Mesebeli 7 próba a mesevárban – mesevetélkedő 2 – 4. osztályos  

tanulóknak  

2. Új könyvek bemutatása, rövid ismertetés a könyvekről 

3. Versíró pályázat meghirdetése 

December 

1. Drámajáték - egy könyvből felolvasás és szerepként alakítása 

2. Építsünk hóembert – versek, mesék a hóemberről  

3. Karácsony felé közeledve - a 8.osztály tanulóival ellátogatunk a helyi Platán 

Gondozási Központba és műsorral köszöntjük az otthon lakóit  

4. Könyvajánlás a téli szünidőre 

Január 

1. A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett irodalmi összeállítás 

2. „Lehullott falevél vagyok …” a tél szépségei versekben és elbeszélésekben 

3. Olvassuk fel legkedvesebb verseinket ! – versbemutatás, illusztráció 

készítése 

Február 

1. Milyen is a farsangi bál? Megismerhetjük jeles költőink verseiből 

2. Kedvenc állataink - kalandozás az állatok világában – Rónay György 

Mondd, szereted az állatokat című versének, valamint Az állatok farsangja c. 

könyvből felolvasás 
3. Hóvirág az irodalomban – irodalmi foglalkozás alsó tagozatos csoportoknak 
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Március 

1. „Ugye szép a tavasz, mikor rügy születik s madár dalol?”- tavaszi ébredés – 

tavasz köszöntése versekkel (2 – 3.osztály). 

2. Olvassunk egymásnak kedvenc könyveinkből - felolvasó összejövetel alsó 

és felső tagozatos iskolások számára. 

3. Linkajánló – mesék és játékok – kicsiknek és nagyobbaknak  

Április 

1.A kutya meséinkben, szépirodalmunkban – irodalmi összeállítás 

2. „ A költészet maga az élet, olvassuk, szeressük az év minden egyes napján „ 

– április 11. a költészet napja – alkalmából emlékezzünk legnagyobb 

költőinkre – József Attila Szállj költemény című versének együttes felolvasása 

3. Könyvforgató program – kinőtt gyerekkönyvek csereberéje 

Május 

1. Anyák napi műsor a Platán Gondozási Központban (6.a. osztály) 

2. Madarak és fák napja alkalmából – kvíz játék, érdekes kérdések (4. 

osztályosoknak). 

3. Olvasók napja - Népszerű, mese vagy ifjúsági regényírót hívunk 

vendégként könyvtárunkba, hogy beszéljenek a gyerekeknek az írásról, a 

művek születéséről. 

4. Meséről, mesére diafilmek vetítése  

Június 
1. Kikölcsönzött könyvek visszavételezése 

2. Éves kölcsönzés lezárása 

 

 


