
BIBLIOTEKA
Liceum Ogólnokształcącego

w Gołdapi



O bibliotece

Biblioteka  naszego liceum powstała 
kilkadziesiąt lat temu jako dziejowa 

spadkobierczyni spuścizny Biblioteki 
Aleksandryjskiej.

Bogaty księgozbiór, świetnie wyposażona 
pracownia multimedialna (używamy 

już atramentu i papieru – powiedz „STOP” 
pergaminowi z bydlęcej skóry i glinianym 

tabliczkom) oraz wspaniały personel 
(już całkiem serio, bez żartów) 

to największe zalety tego przybytku



Tapeta z gazet



Technika wykonania

Materiały:

 Klej do tapet

 Gazety

 Pędzel

 Szmatka do wygładzania

Krok po kroku:

 Zagruntowanie ściany według instrukcji na opakowaniu kleju

 Nałożenie kleju na ścianę (tylko na ścianę)

 Delikatne przyklejenie gazet

 Wygładzenie przyklejonych gazet szmatką

 Po wyschnięciu ponowne zagruntowanie ściany z gazetami

Wytrzymałość? W mojej bibliotece już 6 lat.



Parapet 

Przed                              Po liftingu 



Technika wykonania

Materiały:

 Klej do tapet

 Gazety

 Pędzel

 Lakier nitro

Krok po kroku:

 Zagruntowanie parapetu według instrukcji na opakowaniu kleju

 Nałożenie kleju na parapet (tylko na parapet)

 Delikatne przyklejenie gazet

 Wygładzenie przyklejonych gazet szmatką

 Po wyschnięciu pokrycie parapetu lakierem nitro

Wytrzymałość? Również 6 lat. 



Zegar 



Technika wykonania

Materiały:

 Mechanizm zegara (internet)

 Duży szkolny cyrkiel i kątomierz 

 Duży arkusz szarego papieru

 Stare książki

 Gwoździe, młotek, klej

 Taker lub zszywacz

Krok po kroku:

 Rozrysowanie projektu zegara na szarym papierze przy użyciu cyrkla i kątomierza 
(w razie trudności można poprosić o pomoc szkolnego matematyka, należ zwrócić 
uwagę na długość wskazówek zegara)

 Umieszczenie projektu na ścianie, zaznaczenie środka zegara i rozmieszczenie cyfr 
godzin

 Przygotowanie książek do zawieszenia (należy umieścić zaczepy do mocowania
na ścianie oraz zabezpieczyć strony przed rozłożeniem np. takerem

lub zszywaczem)

 Umieszczenie mechanizmu zegara i książek na wyznaczonych miejscach



Choinka 



Technika wykonania

Materiały:

 Stare gazety

 Klej Vikol

 Tektura lub cienka sklejka na podstawę

 Nożyczki

 Złota farba w sprayu (może być inny kolor)

Krok po kroku:

 Zwijamy strony gazet w ruloniki sklejając brzegi vikolem

 Na podstawce z tektury lub sklejki mocujemy  stożek z brystolu

 Wcześniej przygotowane ruloniki z gazet tniemy na kilkucentymetrowe odcinki 

 Przygotowane rurki przyklejamy do podstawy i stożka

 Po wyschnięciu konstrukcji malujemy choinkę farbą w sprayu

Cieszymy się efektem



Sleeveface 



Technika wykonania

Przede wszystkim potrzebni będą chętni uczniowie, którzy 
mają poczucie humoru

Materiały:

 Telefon komórkowy z dobrym aparatem fotograficznym

 Komputer z drukarką

 Papier fotograficzny

 Książki 

 Laminarka i folia do laminowania

Krok po kroku:

 Wybieramy książki 

 Robimy zdjęcia

 Drukujemy 

 Laminujemy

Życzę dobrej zabawy



Schodami do literatury



Technika wykonania

Materiały:

 Komputer z drukarką

 Kolorowy papier 

 Nożyce i gilotyna do cięcia papieru

 Laminarka i folia do laminowania

 Dwustronna taśma do klejenia

Krok po kroku:

 Zapisujemy wybierane nazwisko autora i tytuły jego książek, które posiada biblioteka

 Drukujemy 

 Laminujemy

 Dwustronną taśmą przyklejamy na podstopnie

To niestety nie jest trwałe. Należy ponownie podklejać odczepione napisy.



Kalendarz 



Technika wykonania

Materiały:

 Zdjęcia wykonane w bibliotece (u mnie akcja Sleeveface)

 Drukarnia internetowa, która wykonuje fotokalendarze 

Krok po kroku:

 Wybieramy zdjęcia 

 Wyszukujemy drukarnię internetową

 Zapoznajemy się z oprogramowaniem

 Projektujemy kalendarz

 Szukamy sponsora, który to opłaci

Dobra zabawa, choć czasochłonna. 

Kalendarz można podarować odpowiednim władzom, aby przypominał o naszym 
istnieniu.



Plany na przyszłość

1.Siedziska ze skrzynek katalogowych



2 .Kreatywne fotografie

Inspiracje stroną Atemberaubende Ideen Facebook 



3 .Nietypowe regały



Dziękuję za uwagę 

Życzę ciekawych 
pomysłów i dobrej 

zabawy


