
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 

Październik od wielu lat jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych  
 

Kto wymyślił takie święto?  
W 1971 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych. 

Organizacja ta zajmuje się problemami bibliotek oraz bibliotekarzy szkolnych. I właśnie to 

Stowarzyszenie w 1999 roku zainicjowało Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. 

Obchodzone jest w czwarty poniedziałek października. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na 

ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.  

Od 4 lat to świętowanie przedłużyło się do całego miesiąca. 

  

 

 

Co właściwie oznacza wyraz "biblioteka"? 

 Słowo pochodzi od greckiego bibliotheke (gdzie biblion 

albo biblos to księga, a theke - składnica) i oznacza zbiór 

książek oraz innych materiałów źródłowych. Biblioteka to 

instytucja społeczna, która gromadzi, przechowuje              

i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje             

o materiałach bibliotecznych swoich i obcych.  

 

 

Najwcześniejsze informacje o bibliotekach mamy już z III tysiąclecia p.n.e. (Egipt, Chiny). 

Jedną z najstarszych znanych z wykopalisk była Biblioteka Assurbanipala w Niniwie z VII w. 

p.n.e. (wtedy Mezopotamia, obecnie teren Iraku).  

 

 

Zrób sobie przerwę od telewizora, 

odejdź na dłużej od monitora, 

bo w bibliotece na Ciebie czeka 

książka - prawdziwy przyjaciel 

człowieka!  

 

W bibliotece możesz:  

- wybierać i wypożyczać książki 

- czytać czasopisma 

- wyszukiwać informacje 

- myśleć 

- mieć spokój 

- uśmiechać się 



Zalety książki Opracowane przez Szwedzką Akademię 

Literatury Dziecięcej  
 

1. Książka pomaga nam rozwijać język  

i słownictwo.  

Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć  

innych. 

2. Książka rozwija myślenie.  

Dostarcza nam pojęć myślowych  

i nowych idei, rozszerza naszą  

świadomość i nasz świat.                              3. Książka pobudza fantazję,  
                                                                   uczy budować obrazy w wyobraźni. 

4. Książka dostarcza nam wiedzy o innych  

krajach i kulturach, o przyrodzie,  

technice, historii, o tym wszystkim,  

o czym chcielibyśmy dowiedzieć się  

czegoś więcej. 

5. Książka dodaje sił i zapału. 

Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może 

rozśmieszyć lub zasmucić. Może  

pocieszyć i wskazać nowe możliwości. 

 

6. Książka uczy nas etyki. Skłania 

do namysłu nad tym, co słuszne,  

a co nie, co dobre, a co złe.                     

 

 

7. Książka pomaga nam zrozumieć innych. 

Lektura książek pisarzy z innej epoki,  

innego świata, i odkrywanie, że ich  

myśli i odczucia nie różnią się od naszych, 

buduje tolerancję dla innych kultur  

i zapobiega uprzedzeniom. 

 

 



PAŹDZIERNIK 2014 - MIĘDZYNARODOWYM 

MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH 

Tegoroczne hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi:  

„Kto czyta książki, ten żyje podwójnie” 
 

Tradycją naszej szkoły stało się włączenie w obchody Miesiąca Bibliotek. 

Przez cały miesiąc będziemy zaskakiwać naszych czytelników. Odwiedź nas koniecznie. Na 

wypożyczających czekać będą m.in.: słodkie wypożyczenia, konkursy plastyczne oraz 

literackie. 
CELE: 

- promocja święta bibliotek w środowisku szkolnym; 
- utrwalanie wizerunku biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaznego uczniom; 

- aktywizowanie postaw czytelniczych wśród  uczniów; 
- rozbudzanie świadomości, iż biblioteka jest  miejscem  zdobywania informacji jak również  ośrodkiem 

życia kulturalnego w szkole.  

Jak będziemy świętować? 

Harmonogram obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 
 październik/ listopad 

1) BIBLIOTEKA SZKOLNA  zaprasza wszystkich uczniów klas I-VI, 
którzy o niej w tym roku szkolnym zapomnieli i jeszcze  nie 
odwiedzili, ani nie wypożyczyli żadnej książki. 

2) Konkurs plastyczny dla klas I-VI    pt. ”Moja ulubiona książka” 

3) Biblioteka przedszkolakom –  „Poczytaj mi przyjacielu” czytamy 

zerówkowiczom bajki , baśnie i rozmawiamy z dziećmi o ich treści  . 

4) GŁOŚNE CZYTANIE  – spotykamy się w bibliotece w każdy wtorek             
i środę października  i listopada . 

5) Akcja  WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ 

- Jaką książkę chciałbyś aby zakupić do biblioteki ? 

- Podaj propozycje do listy przebojów książkowych ? 

    6)  NAPISZ   SAMODZIELNE   ŻYCZENIA dla biblioteki (uczniowie klas I-III) 

   7)  WYBIERAMY  IMIĘ  DLA  BIBLIOTECZNEJ  MASKOTKI, która „„pilnuje” 
książęk.  

  8) CZYTANIE  TO  WITAMINA  I  SZCZEPIONKA- przekazujemy list do rodziców 

 9) CO   TYDZIEŃ W BIBLIOTECE  WYWIESZONA  BĘDZIE  ZAGADKA, którą 
trzeba będzie rozwiązać. 



CAŁA  POLSKA 

CZYTA  DZIECIOM 

List do Rodziców 

 List Fundacji "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" - do rodziców. 

Drodzy Rodzice! 

      Każdy z nas pragnie dla swojego dziecka dobrego dzieciństwa i szczęśliwej przyszłości. Ale czy 

wiemy, jak to osiągnąć? Jak sprawić, by dziecko wyrosło na człowieka zdrowego emocjonalnie, 

samodzielnego i mądrego, otwartego na ludzi, dobrze radzącego sobie we współczesnym świecie, 

umiejącego wykorzystać swoje predyspozycje i uzdolnienia? Wiele zależy od nas, rodziców. 

      Dzieciom przede wszystkim potrzebna jest nasza ciepła, cierpliwa obecność i przewodnictwo - 

rozmowy, współczucie i wsparcie, kształtowanie dobrych nawyków, ostrzeżenia, ćwiczenia w mówieniu i 

myśleniu, a także nasz własny przykład. To daje im wiarę w swoje siły, a także poczucie oparcia w 

rodzinie.    

      Dlatego starajmy się spędzać z dzieckiem jak najwięcej czasu. Im więcej go dla dziecka 

wygospodarujemy, tym lepiej. Będzie mu łatwiej odnaleźć się i mądrze poruszać we współczesnym świecie 

pełnym hałaśliwych atrakcji, fałszywych wartości i prawdziwych zagrożeń. 

      Dzieciństwo nie polega na kolekcjonowaniu gadżetów, lecz dobrych chwil z 

rodziną, dobrych wzorców i wartości, takich jak miłość, szacunek, poczucie 

bezpieczeństwa, radość. 

      Można wiele zrobić, codziennie czytając dziecku. Od urodzenia, gdyż zanim zacznie ono mówić i 

czytać, powinno się dobrze osłuchać z językiem i budować jak największy zasób słów, które rozumie. 

Ważne jest czytanie chłopcom, gdyż ich umiejętności językowe rozwijają się wolniej. Czytanie dziecku 

rozbudza jego wyobraźnię, dostarcza mu emocji i radości, poszerza wiedzę o świecie, przynosi dobre 

wzorce zachowań. Dzięki głośnemu czytaniu nauka w szkole będzie dla niego łatwiejsza i przyjemniejsza. 

Nie porzucajmy czytania, gdy dziecko potrafi już czytać samo. Rytuał głośnego czytania może trwać nawet 

wtedy, gdy jest już ono w gimnazjum. Codzienne czytanie to wspólnie spędzony czas, stałe wzmacnianie 

więzi i wzajemnego zaufania, a także doskonalenie najważniejszej społecznej kompetencji- sprawnego 

posługiwania się językiem. Język to klucz do dobrej komunikacji z ludźmi i do samodzielnego zdobywania 

wiedzy. Czytanie jest jak witamina i szczepionka. Dzieci, którym czytamy, są mądrzejsze, znacznie 

bardziej odporne na toksyny współczesnej kultury i znacznie lepiej poradzą sobie w życiu. 

Dlatego czytajmy dzieciom 20 minut dziennie. Codziennie! 

   

Irena Koźmińska               

 Prezes fundacji „ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom” 

"Bez względu na to, ile masz zajęć drogi rodzicu, najważniejszą rzeczą, jaką możesz 

zrobić dla przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania miłości przez przytulanie, jest 

codzienne głośne czytanie.  

 



REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI NA PRACĘ PLASTYCZNĄ 

pt. ”Moja ulubiona książka” 

 

Ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci pt.  ”Moja ulubiona książka” 

Czekamy do końca  listopada    na prace dzieci, wykonane dowolną 

techniką w formacie A4, których tematem będzie  przeczytana książka. 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone!  

Regulamin konkursu 
 

Organizatorem konkursu ”Moja ulubiona książka”, jest biblioteka. 

§ 2 
 

1. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci  
i szkoły podstawowej. 
2. Podstawą wzięcia udziału w Konkursie jest złożenie pracy plastycznej  
wykonanej dowolną techniką,  
3.Praca powinna prezentować  dowolną książkę z zakresu literatury dziecięcej 
zawierać jej tytuł i autora. 
4. Nie przekraczać formatu A4;. 
5. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko, klasę. 
 

§ 3 
 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja 
Konkursowa, 
 

 

 

 

 

 



                     KONKURS CZYTELNICZY  

 
 ,,Na najciekawszy dzienniczek lektur”. 

Przewidziany jest on dla uczniów klas II i III. 

 

     Dzienniczek założyć można w  zeszycie w kratkę  

32-kartkowym. Uczeń notuje w nim samodzielnie przeczytane 

książki minimum 8 tytułów. 

   

Notatka musi zawierać: 

1. Imię i nazwisko autora 

2. Tytuł książki 

3. Imiona głównych bohaterów 

4. 3 - 8 zdań na temat książki (np. krótki opis, – dlaczego 

polecam jej przeczytanie innym dzieciom) 

5. Narysowaną samodzielnie ilustrację 

 

Podsumowanie w maju. Przewidujemy nagrody książkowe  

i ekspozycję najpiękniejszych i najciekawszych dzienniczków na 

specjalnej wystawie. 

 

 
 

 
 


