
BIBLIOTEKA DOBRE MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA 

 
Głównym zadaniem biblioteki szkolnej jest udostępnianie 

czytelnikom książek, broszur i materiałów audiowizualnych, 

propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży.  

Centrum multimedialne skupia młodzież gotową do aktywnego 

uczestniczenia w życiu szkoły. To tutaj ma ona łatwy dostęp do 

różnych źródeł potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i poza 

nimi. W centrum multimedialnym uczniowie odrabiają zadania 

domowe , przygotowują się do konkursów czy egzaminów. 

 

„Kiedy pierwszy raz czytam dobrą książkę, doznaję uczucia jakbym 

zyskał nowego przyjaciela” (J. W. Goethe) 

 

Tak pracujemy: 
 

Biblioteka szkolna w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 w celu 

popularyzacji czytelnictwa przeprowadziła następujące akcje: 

 

1. 

Narodowe czytanie „Qvo vadis ” w szkole z udziałem młodzieży i 

nauczycieli. Dnia 29 września 2016 r. w naszej szkole miało 

miejsce wspólne czytanie utworu Henryka Sienkiewicza „Quo 

vadis”. Fragmenty dzieła przybliżyli młodzieży: ks. Stanisław 

Schab, p. Marta Buszek, p. Agnieszka Hodor,  

p. Ewelina Żyłka, p. Anna Depa oraz uczennice Gabrysia Krzyżak 

i Klaudyna Krupa z kl. III TS. Całości dopełniła efektowna 

prezentacja multimedialna przygotowana przez Natalię Jajko 

uczennicę kl. IV TF.  

2. 

”Słodkie wypożyczanie”  

Już od 17 lat na całym świecie październik obchodzony jest jako 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji w 

naszej bibliotece czytelnicy byli częstowani słodyczami. 



3. 

Konkurs plastyczny metodą kolażu „Czytam –jestem wyjątkowy”.  

Konkurs plastyczny został ogłoszony w grudniu. Rozstrzygnięcie 

nastąpiło w styczniu 2017 r. Jury przyznało następujące miejsca: 
 

I miejsce – Weronika Zasadni kl. I WB 

I miejsce – Natalia Wadas kl. I WB 

II miejsce – Paulina Drożdż kl. I WA 

III miejsce – Krzysztof Bieszczad kl. I WA 

 

4. 

”Książki miesiąca”- ciekawa propozycja do przeczytania dla 

młodzieży.  

Cyklicznie na tablicy ogłoszeń biblioteki umieszczane są 

propozycje ciekawych książek. Dotychczas zaproponowano 

następujące tytuły: 
 

Paula Hawkins „Dziewczyna z pociągu” 

Nicholas Evans „Zaklinacz koni” 

Joanna Chmielewska „Zapalniczka” 

Nicholas Sparks „Bezpieczna przystań” 

Frances Mayes „Codzienność w Toskanii” 

Eric-Emmanuel Schmidt „Dziecko Noego” 

Harlan Coben „Najczarniejszy strach” 

 

5. 

”Jeśli chcesz- podaruj książkę bibliotece”- wspólnie wzbogacamy 

księgozbiór. 

Uczniowie i nauczyciele w miarę swoich możliwości doposażają 

bibliotekę w książki przez siebie już przeczytane. 

 

6. 

Twoja sugestia dotycząca zakupu książek do biblioteki.  

Uczniowie i nauczyciele mają możliwość i zgłaszają swoje 

propozycje książek do zakupu przez bibliotekę szkolną. 



7. 

Kąciki czytelnicze na korytarzu 

Na szkolnym korytarzu w wydzielonych miejscach na parapetach 

wyeksponowane są na kolorowych kartkach fragmenty książek. 

Jest to lektura, na którą można poświęcić 3 minuty przerwy. 

Zapraszamy do czytania! 

 

8. 

Ranking na najlepszego czytelnika i  na najbardziej „zaczytaną 

klasę” 

Dwa razy w ciągu semestru przeprowadzany jest ranking wśród 

czytelników a jego wyniki umieszczane są na tablicy ogłoszeń 

biblioteki. 
 


