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Nie do przecenienia jest rola którą w wychowaniu i rozwoju człowieka i to już od najmłodszych lat, odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i
wpływając na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. W tym roku imprezy i uroczystości Tygodnia Bibliotek organizowane są pod
hasłem „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”, które nawiązuje zarówno do obchodzonego w tym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, jak i do
wielu symbolicznych i praktycznych odwołań ukazujących znaczenie nieskrępowanego żadnymi nakazami czy zakazami czytelnictwa i
nieograniczonego dostępu do dziedzictwa kulturowego. Tysiące okolicznościowych wydarzeń organizowanych w Tygodniu Bibliotek w całej Polsce
świadczą o niesłabnącej sile współczesnych książnic. Imprezy w atrakcyjny sposób prezentujące działalność bibliotek, przyciągające uwagę lokalnych
społeczności i mediów zyskują bibliotekom i bibliotekarzom przyjaciół, poszerzają krąg sprzymierzeńców, partnerów. Stanowią nasz wkład w
globalnej dyskusji o obecnej kondycji i przyszłości bibliotek. W ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, dnia 10 maja 2018 roku w Szkole
Podstawowej w Rydzowie został zorganizowany Szkolny Konkurs Pięknego Czytania. Przeznaczony był on dla uczniów klas 0 – VII. Celem konkursu
była promocja czytelnictwa, budzenie zainteresowania wartościową literatura dziecięcą. Konkurs stwarzał również możliwość prezentacji własnych
umiejętności i porównania ich z umiejętnościami innych. Uczył rywalizacji w miłej atmosferze oraz kształcił umiejętności pięknego czytania.
Reprezentanci klas czytali fragmenty tekstu Doroty Terakowskiej „Tam, gdzie spadają Anioły”. Na wstępie dyrektor szkoły Pani Agnieszka
Brzozowska powitała honorowych gości: Panią Annę Czerkies byłego dyrektora szkoły, Panią Marię Soluch starszego bibliotekarza Biblioteki
Publicznej w Podleszanach oraz nauczycieli i uczniów. Komisja konkursowa oceniała płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcję oraz
interpretację czytanego tekstu. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji, komisja konkursowa wybrała zwycięzców na poziomie każdej klasy. Zwycięzcy
otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Bibliotekę Publiczną w Podleszanach, za co pięknie dziękujemy, oraz Dyplomy i nagrody rzeczowe
ufundowane przez organizatorów konkursu. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani słodkościami przez Panią Annę Czerkies. Hasłem
przewodnim tej uroczystości było: 10 Lat z Ogólnopolską Akcją „Cała Polska Czyta Dzieciom”. To już 10 lat współpracy z tą Akcją, dlatego też
specjalnie na tę okazję został przygotowany tort jubileuszowy, który stanowił symbol tej edycji. Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi,
dziękujemy za udział i przygotowanie się do konkursu. Mamy nadzieję , że zetkną się w życiu z wieloma wspaniałymi książkami i przeżyją
fantastyczne przygody! Wszystkim życzymy, aby mieli w sobie ciekawość świata i otwarcie na to, co niedostępne dla osób bez wyobraźni.
Organizatorami konkursu były nauczycielki tejże szkoły Panie: Teresa Kopacz, Renata Wójcik, Małgorzata Śmist.
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Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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