Училищният библиотекар – откривател на таланти и умения
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По целия свят днес се усеща криза на човешките ценности. Обикновените хора
осъзнават, че духовността в живота им става все по-проблематична на фона на
електронните начини на общуване. Старият шеговит израз „мишката ще изяде книжката“
вече не звучи толкова заплашително, защото се появиха лаптопите, електронната книга
и специалните четци към нея. У нас, в България, е много изострен
контрастът между финансовите възможности на хората и желанието да четат,
получавайки информация от специализирани сайтове. Затова ролята на библиотеката
като посредник между реалния бит на човека и любопитството му към света се променя
и нараства. Това се проявява особено в училищните библиотеки.
Ако преди училищният библиотекар беше човекът, който обслужваше читателите, то
сега вече той е истински общественик. Защото в България обществениците по традиция
са хора интелигентни, с визия за мястото си на лидери в духовните процеси.
Библиотекарят е воден от желанието си да представи на децата книгата като стимул и
мотивация за всеки творец. Тя дават идеи, развива въображението, и докоснали се
веднъж до красотата на четенето, пренесени в онзи магичен свят, различаващ се от
заобикалящата ни сива реалност, младите хора разбират значението на думите –
„четенето е вдъхновение, четенето е творчество“. Както в големите, така и в малките
градове училищните библиотеки, освен че съхраняват и отдават книги, имат задачата
да съдействат за изявата на талантите и уменията на учениците. Затова в
Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн – София (ПГТМД – София),
където работя, всяка година успяваме да организираме поне две събития, с които
представяме в други институции дарбите на нашите ученици.
Най-дългогодишното сътрудничество, което имаме, е със Столична библиотека.
Започнахме с конкурс и изложба за Деня на влюбените – „Любов, картини и
интерпретации“, American corner беше наш любезен партньор и домакин. Благодарение
на нашата идея и професионалните ни контакти с колегите от Библиотеката
откриването на изложбата беше малък празник за наши млади художници и
удоволствие за всички посетители и желаещи да я видят през следващите десет дни.
Най-добре представилите се в конкурса получиха интересни и полезни подаръци от
American corner. Събитието беше отразено от Канал 2 на БНТ с репортаж и интервюта.
Сътрудничеството ни с Библиотеката продължи с конкурс и изложба „Еко Коледа“,
където в навечерието на коледните празници нашите ученици показаха своите умения в
изработването на коледни украси, картички и облекла от еко материали. Така
изградихме партньорски отношения, които ще продължаваме да развиваме с нови
интересни събития...
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