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Publiczne Gimnazjum im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego  w Tomawie otrzymało dotację na
zakup  książek do biblioteki, dzięki udziałowi w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.
Zakupiono 254 pozycje, w tym  nowości wydawnicze i lektury - 76 (30%), na kwotę 5000 zł.
Dotacja rządowa -  4000 zł, od organu prowadzącego - Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie - 1000
zł. Obok zakupu książek zaplanowano szereg działań promujących czytelnictwo w szkole.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dotyczy wspierania w latach 2016 - 2020 organów
prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań
uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości
wydawniczych.

  

LISTA KSIĄŻEK ZAKUPIONYCH W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU
CZYTELNICTWA
1.    Eric Knight - „Lassie, wróć” 
2.    Joanne Kathleen Rowling - „Harry Potter”
3.    Irena Jurgielewiczowa - „Ten obcy”
4.    Kornel Makuszyński - „Szatan z siódmej klasy”
5.    Molier - „Skąpiec”
6.    Aleksander Kamiński - „Kamienie na szaniec”
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7.    Jeanne-Marie Leprince de Beaumont - „Piękna i Bestia”
8.    Frances Hodgson Burnett - „Tajemniczy ogród”
9.    Arkady Fiedler - „Dywizjon 303”
10.    Henryk Sienkiewicz - „Nowele”
11.    Bolesław Prus - „Nowele”
12.    Juliusz Słowacki - „Balladyna”
13.    Robert Louis Stevenson - „Wyspa skarbów”
14.    Aleksander Fredro - „Zemsta”
15.    Antoine de Saint-Exupery - „Mały Książę”
16.    Karol Dickens - „Opowieść wigilijna”
17.    Jack London - „Biały Kieł”
18.    Henryk Sienkiewicz - „Quo vadis”
19.    Marcin Kozioł - „Skrzynia władcy piorunów”
20.    Selma Lagerlof - „Cudowna podróż”
21.    Adam Bahdaj - „Kapelusz za sto tysięcy”
22.    Agnieszka Frączek - „Rany Julek”
23.    Kasie West - „Chłopak z innej bajki”
24.    Kasie West - „Chłopak z sąsiedztwa”
25.    Kasie West - „Chłopak na zastępstwo”
26.    Kirsty Moseley - „Nic do stracenia”
27.    James Dashner - „Więzień labiryntu I”
28.    James Dashner - „Więzień labiryntu II”
29.    Cassandra Clare - „Miasto kości”
30.    Cassandra Clare „Miasto popiołów”
31.    Cassandra Clare - „Miasto szkła”
32.    Cassandra Clare - „Miasto upadłych aniołów”
33.    Cassandra Clare - „Miasto zagubionych dusz”
34.    Cassandra Clare - „Miasto niebiańskiego ognia”
35.    Nancy H. Kleinbaum - „Stowarzyszenie umarłych poetów”
36.    Jay Asher - „13 powodów”
37.    Nicholas Sparks - „Najdłuższa podróż”
38.    Janusz Christa - „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”
39.    Remigiusz Mróz - „Większość bezwzględna”
40.    Agata Christie - „Czarna kawa”
41.    Agata Christie - „A.B.C.”
42.    Agata Christie - „Morderstwo w zaułku”
43.    Agata Christie - „Wielka czwórka”
44.    Emmanuel Schmitt - „Oskar i pani Róża”
45.    Andrzej Maleszka - „Magiczne Drzewo. Czerwone krzesło”
46.    Andrzej Maleszka - „Magiczne Drzewo. Tajemnica mostu”
47.    Andrzej Maleszka - „Magiczne Drzewo. Olbrzym”
48.    Andrzej Maleszka - „Magiczne Drzewo. Pojedynek”
49.    Andrzej Maleszka - „Magiczne Drzewo. Gra”
50.    Andrzej Maleszka - „Magiczne Drzewo. Cień smoka”
51.    Andrzej Maleszka - „Magiczne Drzewo. Świat ogromnych”
52.    Andrzej Maleszka - „Magiczne Drzewo. Inwazja”
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53.    Andrzej Maleszka - „Magiczne Drzewo. Berło”
54.    Katarzyna Michalak - „Dla Ciebie wszystko”
55.    John Green - „Gwiazd naszych wina”
56.    John Ronald Reuel Tolkien - „Hobbit”
57.    Clive Staples Lewis - „Opowieści z Narnii”
58.    Małgorzata Musierowicz - „Kwiat kalafiora”
59.    Małgorzata Musierowicz - „Sprężyna”
60.    Małgorzata Musierowicz - „Imieniny”
61.    Małgorzata Musierowicz - „Pulpecja”
62.    Małgorzata Musierowicz - „Opium w rosole”
63.    Jojo Moyes - „Zanim się pojawiłeś”
64.    Collen Hoover - „Hopeless”
65.    Augusta Docher - „Najlepszy powód, by żyć”
66.    Patrick George - „Uratuj mnie”
67.    Anna Bellon - „Nie zapomnij mnie”
68.    Kasie West - „Szczęście w miłości”
69.    Jennifer Echols - „Para idealna”
70.    Stephanie Garber - „Caraval”
71.    James Dashner - „Próby ognia”
72.    James Dashner - „Rozkaz zagłady”
73.    James Dashner - „Lek na śmierć”
74.    James Dashner - „Kod gorączki”
75.    Słowniki ortograficzne
76.    Słownik języka polskiego
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