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„Wiedza nam do głowy wpada,
bo inaczej nie wypada”,

czyli

Zawsze lepiej wiedzieć, niż nie wiedzieć!

Dlatego proponujemy w naszej gazecie nową  rubrykę,
którą każdy uczeń i nauczyciel naszej szkoły, a także

rodzic może redagować.
Proponujemy pojęcia z zakresu bibliotekoznawstwa:

TS’ANG KIE – Według chińskiej legendy wynalazł pismo. Był,
ponad 4000 lat temu, sekretarzem legendarnego Żółtego Cesarza.
Zainspirowała go obserwacja śladów pozostawionych na ziemi przez
ptaki i zwierzęta.

PIKTOGRAMY – To najdawniejsze formy pisma, na które
składają się zestawy rysunków przedstawiających ludzi, zwierzęta
i przedmioty codziennego użytku.

KSIĄŻKI NA ŁAŃCUCHACH – Książki można łatwo przenosić,
więc łatwo znikają z półek. Aby temu zapobiec, w śr edniowiecznej
bibliotece w Katedrze Hereford w Anglii książki przykuto łańcuchami
do prętu biegnącego wzdłuż regału. Łańcuchy przymocowano
z przodu do okładek, a zatem książki stoją grzbietami do wewnątrz.

KSIĄŻKI NA KOŁACH – Bibliobus dostarczał książki
czytelnikom z miejscowości oddalonych od stałych bibliotek. W XIX
wieku wszyscy mogli korzystać z książek za pośrednictwem ruchomej
biblioteki z konnym zaprzęgiem.

BRAJL – Współczesne pismo zostało wynalezione przez Louise
Braille’a (1809 – 1852) w szczególnym celu. Dotykając wypukłych
punktów opuszkami palców, niewidomi i niedowidzący mogą czytać
teksty napisane na specjalnej maszynie do pisania.

KALIGRAFIA – umiejętność wyraźnego i estetycznego, nawet
artystycznego pisania. Kultywowan a w całym cywilizowanym świecie
od najdawniejszych czasów, nauczana w specjalnych szkołach.

JOHANNES GUTENBERG – pionier drukarstwa, jemu
przypisuje się zasługę wynalezienia ruchomej czcionki ok. 550 lat
temu. Był to niemiecki złotnik, który obmyślił meto dę szybkiej i taniej
produkcji dużej liczby druków. Jego pomysł szybko rozpowszechnił
się w Europie.

Źródło:
„Pismo” Karen Brookfield

„Encyklopedia wiedzy o książce”

– amerykański komediowy serial telewizyjny, którego emisja
w Polsce, w kanale Disney Channel, rozpoczęła się 2 grudnia
2006.Serial opowiada o Miley Stewart, która w szkole jest
traktowana jak inni uczniowie. Jednak żyje ona podwójnym
życiem – jest również gwiazdą muzyki pop, Hannah Montana. Na
koncerty przebiera się i zabiera swoją najlepszą przyjaciółkę
Lilly, która udaje jej menadżerkę Lolę Laftnegel. Tylko 4 osoby
i rodzina Miley – tata Robby, brat Jackson oraz m.in. ciocia Dolly,
która pomogła jej w zostaniu piosenkarką, wiedzą o sekrecie
Miley. W kolejnych odcinkach dowiaduje się też jej kumpel Oliver
czy ukochany – Jake Ryan oraz Roxy – ochroniarka. Odcinki
opowiadają o jej życiu, przygodach i wyzwaniach, którym musi
stawić czoła. Teraz ruszyły również nowe odcinki Hannah
Montana, kiedy to Miley idzie do liceum.

Przygotowała Patrycja Moździerz klasa 3a
Źródło: Internet

Rysunek Patrycja Moździerz klasa 3a
Pokoloruj rysunek.

W bibliotece czeka nagroda!


