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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: Một số phương pháp tuyên truyền, giới thiệu sách đến bạn đọc ở
Trường Thực hành Sư phạm.
2. Mục tiêu của sáng kiến: Nhằm giúp bạn đọc là giáo viên và học sinh tiếp cận
đến những quyển sách hay. Nâng cao niềm yêu thích, lòng say mê đọc sách của bạn đọc.
Phát huy tối đa nguồn tài liệu của thư viện được sử dụng thường xuyên và liên tục.
3. Mô tả nội dung sáng kiến:
Thư viện là một phần không thể thiếu được trong nhà trường. Thư viện đ m nhận
trách nhiệm phân phối các loại sách phục vụ các hoạt động nghiên cứu học tập gi ng dạy,
tham kh o và gi i trí của học sinh, giáo viên. ua thời gian làm công tác thư viện, b n
thân tôi nhận thấy đối với thư viện trường học để phát huy một cách tốt nhất vai trò của
thư viện nhà trường thì việc tuyên truyền, giới thiệu sách đến bạn đọc là một khâu nghiệp
vụ hết sức quan trọng trong công tác thư viện. Vì vậy, b n thân tôi đề ra sáng kiến “Một
số phương pháp tuyên truyền, giới thiệu sách đến bạn đọc ở Trường Thực hành Sư phạm”
như sau:
- Tuyên truyền trực quan:
+ Trưng bày sách theo chủ điểm của tháng như: “Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt
đời”, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày thành lập
uân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội uốc phòng toàn dân 22/12, Ngày uốc tế phụ
nữ 8/3, Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng s n Hồ Chí Minh 26/3, Ngày Sách Việt
Nam 21/4,.. tại phòng đọc thư viện. Bên cạnh đó, b n thân kết hợp việc tuyên truyền, giới
thiệu sách mới trên b ng tin thư viện.
+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền, giới thiệu sách bằng cách
gửi email giới thiệu sách mới đến giáo viên, những quyển sách mới, những bài viết về
sách hay của bạn đọc đăng t i trên trang Facebook của Trường Thực hành Sư phạm tại
địa chỉ https://www.facebook.com/thuvienthsptravinh/.
- Tuyên truyền miệng: Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng s n Hồ Chí Minh, Đội
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lựa chọn, giới
thiệu 2 đến 3 quyển sách mỗi tháng ở cấp học Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học
phổ thông. Thời gian giới thiệu là các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Sách được giới
thiệu ph i là sách thiết thực, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, phù hợp với chủ điểm, các
ngày lễ lớn của đất nước hoặc sách mới bổ sung. Việc lựa chọn sách, báo là phần quan
trọng trong việc tuyên truyền, giới thiệu sách đến bạn đọc. B n thân tôi ph i nắm bắt
được nhu cầu và các sự kiện liên quan đến bạn đọc để viết bài tuyên truyền, giới thiệu
sách cho phù hợp.
- Bên cạnh việc áp dụng hai phương pháp tuyên truyền chính là tuyên truyền trực
quan và tuyên truyền miệng, b n thân áp dụng thêm các phương pháp tuyên truyền như:
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+ Phối hợp tổ chức các sân chơi để các em học sinh là người trực tiếp tuyên truyền
sách: kết hợp với Thư viện tỉnh và giáo viên chủ nhiệm phát động bạn đọc là học sinh
tham gia cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”, hội thi “Viết bài giới thiệu sách trong hệ thống
trường học tuyên truyền Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Trà Vinh”.
+ Tuyên truyền tại lớp học: Phối hợp với đội cộng tác viên thư viện là giáo viên
chủ nhiệm các lớp và học sinh thực hiện việc giới thiệu sách đến mỗi lớp học ở cấp Tiểu
học bằng cách luân chuyển những quyển sách hay, phù hợp đến bạn đọc. Thực hiện 03
lượt luân chuyển sách đến các lớp. Có 21 lớp được luân chuyển với số lượng sách là 315
quyển cho 771 học sinh trong mỗi lượt. Sách được luân chuyển sẽ được trưng bày tại tủ
sách góc lớp của mỗi lớp học. Định kỳ mỗi tháng sách sẽ được đổi qua lớp khác để giới
thiệu đến bạn đọc. Đội cộng tác viên thư viện sẽ là mạng lưới tuyên truyền, giới thiệu
sách đến bạn đọc một cách hiệu qu nhất tại lớp học.
+ Bên cạnh đó, khi bạn đọc đến thư viện mượn sách, b n thân chủ động gợi mở,
tìm hiểu nhu cầu của bạn đọc để giới thiệu những quyển sách phù hợp nhất.
4. Phạm vi áp dụng: Sáng kiến đã được áp dụng cho viên chức và học sinh của
Trường Thực hành Sư phạm.
5. Thời gian áp dụng: Sáng kiến này được áp dụng trong năm học: 2020 – 2021.
6. Hiệu quả của sáng kiến: ua quá trình thực hiện các phương pháp nêu trên,
bạn đọc là viên chức và học sinh Trường Thực hành Sư phạm sẽ nhận thức được tầm
quan trọng của sách báo trong việc nâng cao kiến thức, giúp rèn luyện tính tự học, tự tìm
tòi. Dưới đây là b ng thống kê số lượt bạn đọc của thư viện từ tháng 9 đến tháng 3 trong
năm học 2020-2021 so với năm học 2019-2020:
Số lượng bạn đọc
Năm học

Tổng cộng
Đọc tại chỗ

Mượn về

NH 2019-2020

4.508 lượt

3.529 lượt

8.037 lượt

NH 2020-2021

5.927 lượt

5.102 lượt

11.029 lượt

Việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm “Một số phương pháp tuyên truyền, giới
thiệu sách đến bạn đọc ở Trường Thực hành Sư phạm”, b n thân nhận thấy phong trào
đọc sách trong nhà trường được c i thiện, vòng quay luân chuyển sách được tăng lên, bạn
đọc đến thư viện ngày càng đông hơn, chất lượng hoạt động thư viện ngày được nâng
cao.
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