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SZKOŁA PODSTAWOWA W MODRZU 

 

 

 

 

 

Biblioteka szkolna - bramą do życia!  

- projekt w ramach 

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych  

(od 01.10. do 31.10.2013) 

 

 

„B iblioteka grom adzi bogactw a w ieków  i pokole„B iblioteka grom adzi bogactw a w ieków  i pokole„B iblioteka grom adzi bogactw a w ieków  i pokole„B iblioteka grom adzi bogactw a w ieków  i pokoleń,,,,    

m ogm ogm ogm ogą z  n iej czerpa z n iej czerpa z n iej czerpa z n iej czerpać bez m iary n ieprzeliczone bez m iary n ieprzeliczone bez m iary n ieprzeliczone bez m iary n ieprzeliczone     tłum y,tłum y,tłum y,tłum y,    

a  n igdy n ie poska n igdy n ie poska n igdy n ie poska n igdy n ie poskąpi ani mpi ani mpi ani mpi ani mądrodrodrodrości, ani ci, ani ci, ani ci, ani św iatła.”w iatła.”w iatła.”w iatła.”             

(Jan W iktor) 

 

 

                                                                             Opracowanie: 

                                                                     Agnieszka Kmiecik 
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„„„„B iblioteka jest instytucjB iblioteka jest instytucjB iblioteka jest instytucjB iblioteka jest instytucją, , , ,     

która całym  sw oim  istnieniem  która całym  sw oim  istnieniem  która całym  sw oim  istnieniem  która całym  sw oim  istnieniem  św iadczy o  rozw oju kultury. w iadczy o  rozw oju kultury. w iadczy o  rozw oju kultury. w iadczy o  rozw oju kultury.     

Jest ona, bow iem  skarbnicJest ona, bow iem  skarbnicJest ona, bow iem  skarbnicJest ona, bow iem  skarbnicą p i p i p i p iśm iennictw a, m iennictw a, m iennictw a, m iennictw a,     

przez które człow iek w yraprzez które człow iek w yraprzez które człow iek w yraprzez które człow iek w yraża sw ój zm ysł tw órczy...a  sw ój zm ysł tw órczy...a  sw ój zm ysł tw órczy...a  sw ój zm ysł tw órczy...”””” 

(Jan Paw eł II) 

 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych obchodzi się w październiku. Święto jest 

organizowane od 1999 roku przez INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOL 

LIBRARIANSHIP - IASL. Najpierw był to jeden dzień, od 2008 roku - cały październik. Celem 

akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w  życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu 

zainteresować czytelniczych. W tym roku wszelkie działania skupiają się wokół hasła: „Biblioteki 

szkolne - bramy do życia”. Nasza biblioteka również włączyła się do organizacji MMBS. W tym 

roku przygotowaliśmy szereg ciekawych przedsięwzięć, które trwać będą przez cały październik.  

Cel główny: 

- zwrócenie uwagi na rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań 

czytelniczych, 

- promocja biblioteki szkolnej jako miejsca skupiającego różnorodne aspekty życia kulturalnego. 

 
Cele szczegółowe: 

- pokazanie oferty i dorobku biblioteki szkolnej, 

- zachęcenie uczniów do zwiększenia czytelnictwa, 

- integracja nauczycieli i uczniów wokół biblioteki, 

- zwrócenie uwagi uczniów, nauczycieli i rodziców na bibliotekę, jako aktywną, widoczną agendę 

szkoły, 

- docenienie pracy pozalekcyjnej uczniów, 

- stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań uczniów. 

 
Harmonogram obchodów (wg tematyki): 
 
- od 01.10. do 08.10.2013 - Tydzień Książek Zakazanych 

- od 09.10. do 15.10.2013 - Tydzień Pisania Listów 

- od 16.10. do 23.10.2013 - Tydzień Kolorowych Wirusów i Bezpiecznego Internetu 

- od 24.10. do 30.10.2013 - Tydzień Postaci Bajkowych 

- 31.10.2013 - podsumowanie projektu podczas dużej przerwy 
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Opis działania: 
 

przedszkole 

- Z wizytą w bibliotece... (uzgodnienie terminu z bibliotekarzem do 10.10.) 

- słuchowiska, np. Calineczka, Kopciuszek i inne (do 15.10.) 

- zawieszenie na drzwiach każdej sali lekcyjnej cytatów, sentencji i wierszy o książkach (do 07.10.) 

- Bajkowe postaci - kolorowanki (do 20.10.) 

- głośne czytanie fragmentów bajek dzieciom przez dorosłe osoby (codziennie przez 10 min. przez 

cały październik) 

- Bal postaci bajkowych (dzieci przebierają się za postaci z ulubionych bajek i... balują 25.10.) 

kl. I-III  

- plakaty w holu szkoły - „Warto mnie przeczytać” , na którym uczniowie wypisują tytuły 

ulubionych książek (ranking na najbardziej lubianą lekturę - do 10.10.), 

 
- zawieszenie na drzwiach każdej sali lekcyjnej cytatów, sentencji i wierszy o książkach (do 07.10.) 

- Tydzień Książek Zakazanych - uczniowie przychodzą do biblioteki i wypożyczają książkę 

zaproponowaną przez bibliotekarza, zobowiązując się jednocześnie do jej przeczytania 

całościowego bez względu na zainteresowania (od 01.10 do 08.10) 

- „Moja ulubiona książka z dzieciństwa”- wywiady z nauczycielami i pracownikami szkoły (od 

01.10. do 08.10.) 

- Sztuka pisania listów! Czy list to już przeżytek? „Poczta Dobrych Słów” (pisanie listów 

zawierających miłą treść, później wrzucenie kopert do skrzynki na korytarzu szkoły i wręczenie 

przez ucznia-listonosza adresatowi) w ramach Międzynarodowego Tygodnia Pisania Listów (od 

09.10. do 15.10.); wprowadzeniem do Tygodnia Pisania Listów będzie Dzień Znaczka Pocztowego 

09.10. (uczniowie poznają historię znaczka pocztowego, poczynią pierwsze kroki w filatelistyce, 

prezentacja klaserów). Pisanie listów prywatnych do wybranego bohatera literackiego. 

- „Mistrz głośnego czytania”- konkurs, wyłonienie mistrzów podczas lekcji (do 20.10.) 

- konkurs literacki na wierszyk o książce (do 20.10.) 

- Dzień Postaci Bajkowej - uczniowie przebierają się za postaci z bajek i lekcje spędzają  

w bajkowych strojach (25.10.) 
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- „Nasze zakładki, czyli co w książce znaleźć można” - wykonanie zakładek do książek 

(październik) 

kl. IV-VI  

- wykonanie gazetki bibliotecznej o tematyce związanej z Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek 

Szkolnych (do 04.10. - bibliotekarz) 

- ankieta „Głosuj na książkę miesiąca” (uczniowie zgłaszają propozycje książek, które chcieliby 

znaleźć w naszej bibliotece - do 10.10.) 

- zawieszenie na drzwiach każdej sali lekcyjnej cytatów, sentencji i wierszy o książkach (do 07.10.) 

- „Moja ulubiona książka z dzieciństwa”- wywiady z nauczycielami i pracownikami szkoły (od 
01.10. do 08.10.) 

- Tydzień Książek Zakazanych - uczniowie przychodzą do biblioteki i wypożyczają książkę 

zaproponowaną przez bibliotekarza, zobowiązując się jednocześnie do jej przeczytania 

całościowego bez względu na zainteresowania (od 01.10 do 08.10) 

- Sztuka epistolografii zawsze na czasie! Ludzie listy piszą... czy przestali pisać? „Poczta Dobrych 

Słów” (pisanie listów zawierających miłą treść, później wrzucenie kopert do skrzynki na korytarzu 

szkoły i wręczenie przez ucznia-listonosza adresatowi) w ramach Międzynarodowego Tygodnia 

Pisania Listów (od 09.10. do 15.10.); wprowadzeniem do Tygodnia Pisania Listów będzie Dzień 

Znaczka Pocztowego 09.10. (uczniowie poznają historię znaczka pocztowego, poczynią pierwsze 

kroki w filatelistyce, prezentacja klaserów). Pisanie listów prywatnych do wybranego bohatera 

literackiego (język polski). 

- Internet - zalety i wady. Jak bezpiecznie korzystać z internetu? (od 16.10. do 23.10.2013 - 12.10. 

przypada Dzień Bezpiecznego Komputera - zajęcia w ramach języka polskiego) 

- „Książka - okno, przez które można zobaczyć...” - konkurs plastyczny (do 20.10.) 

- Dzień Postaci Bajkowej - uczniowie przebierają się za postaci z bajek i lekcje spędzają  

w bajkowych strojach (25.10.) 

- „Przyłapani na czytaniu”- konkurs fotograficzny. Wystawa zdjęć i nagrodzenie najciekawszego 

zdjęcia. (do 24.10. - podsumowanie 31.10.) 

 
- Książka w życiu człowieka  lub Biblioteka to dobre miejsce dla człowieka - lekcje czytelnicze 

(język polski - październik) 
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 Podsumowanie wszystkich działań i wręczenie nagród nastąpi 31.10. podczas dużej 

przerwy. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe lub „Dzień bez pytania”. 

 

 

Modrze, 23.09.2013r.                                                                      Agnieszka Kmiecik 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam do realizacji: /-/ dyrektor Anna Łykowska 

 


