
Międzynarodowy Miesiąc  

Bibliotek Szkolnych  

najdłuższe święto w szkole! 

Jak będziemy świętować w październiku 2018r.? 

 

Tegoroczne hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 

brzmi: „Książka to przyszłość”. 

Święto to zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Bibliotekarstwa Szkolnego w 1999r. Najpierw był to jeden dzień, od 2008r. - 

cały październik. 

 Przez cały miesiąc biblioteka będzie zaskakiwać swoich czytelników, 

odwiedź nas koniecznie. 

 Proponowane działania 

 Pierwszy tydzień upłynie nam na słuchaniu. Podczas długich przerw 

będzie można posłuchać najpiękniejszych wierszy i baśni. Do głośnego czytania 

zaprosimy uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 Przez cały miesiąc  proponujemy uczniom dekorowanie jesiennymi 

liśćmi DRZEWO CZYTELNIKA. Na korytarzu przed biblioteką umieścimy 

drzewo, zadaniem uczniów będzie udekorowanie  go  jesiennymi liśćmi. Na 

liściu należy  napisać dokończenie zdania: „Książka to dopiero początek…”. 

Liść można  odebrać w bibliotece i z gotowym zdaniem przyczepić na plakat 

drzewa, który znajduje się na ścianie przy  bibliotece szkolnej.   

Kolejne całomiesięczne przedsięwzięcie to: POSZUKIWACZE 

ZAGINIONYCH TYTUŁÓW.                                                                                                                                            

Na szkolnych korytarzach,  w miejscach ogólnodostępnych, umieścimy  tytuły 

książek wydrukowane małą czcionką na białych karteczkach. Bądź uważny i 

rozglądaj się! Znajdź jak najwięcej tytułów, dopisz do nich autorów a cały spis 

podpisz własnym nazwiskiem i przynieś do biblioteki szkolnej. Zwycięzcami 



zostaną 3 osoby, które znajdą największą ilość tytułów książek i poprawnie 

dopiszą  do nich autorów. Konkurs trwa do 31 października 2017 roku. 

KONKURS NA SELFIE Z KSIĄŻKĄ: Zrób sobie zdjęcie/selfie z 

książką lub z książkami. Miejsce nie gra roli – książkę możemy czytać wszędzie 

(no prawie:)). Ale uwaga! Na zdjęciu to książka ma być najważniejsza! Liczy 

się też ciekawe ujęcie tematu. Zdjęcie przynieś do 27. 10. 2018 r. w formie 

elektronicznej do biblioteki szkolnej. Rozstrzygnięcie konkursu 31 

października 2018 r. 

Akcja PRZYŁAPANI NA CZYTANIU (z zaskoczenia). Co jakiś czas 

na szkolnych korytarzach pojawi się fotoreporter biblioteczny, który będzie robił 

zdjęcia osobom czytającym książki. Pozwólcie sobie zrobić zdjęcie na czytaniu 

książek  w dziwnych sytuacjach  (tylko nie czytajcie przypadkiem  powieści na 

lekcjach). Może na zakończenie akcji uda nam się zrobić fotogazetkę 

„Przyłapani na czytaniu”. 

Konkurs sprawnościowy NOŚ KSIĄŻKĘ, JAK KORONĘ. Przez cały 

miesiąc, w każdy wtorek, na długich przerwach, w bibliotece szkolnej będzie 

można zrobić sobie zdjęcie między regałami bibliotecznymi z książką lub 

książkami na głowie. Zdjęcie w formie elektronicznej należy zostawić w 

bibliotece   

18 października to DZIEŃ POSTACI  BAJKOWEJ. Każdy, kto tego 

dnia przebierze się za postać bajkową otrzyma niespodziankę, najlepsze 

przebranie zostanie wybrane na korytarzu B, podczas krótkiego spotkania. 

Przebranie będzie oceniane według następujących kryteriów: 

1. Oryginalność 

2. Wykonanie stroju (proszę nie kupować gotowych). 

3. Rozpoznawalność postaci po stroju i rekwizytach (można przedstawić 

króciutką, charakterystyczną scenkę). 

Przez cały miesiąc w bibliotece szkolnej będzie można obejrzeć różna 

ekspozycje i wystawki.  Na światło dzienne zostaną wydobyte między innymi 

najstarsze książki z księgozbioru bibliotecznego. 

Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania, do udziału w 

konkursach i akcjach. Potraktujcie  konkursy „z przymrużeniem oka” i bawcie 

się dobrze, nie zapominając, że KSIĄŻKA TO PRZYSZŁOŚĆ. Zostawcie na 

chwilę swoje wypasione telefony i  smartfony, dajcie sobie szansę na polubienie 

bohaterki naszego święta: KSIĄŻKI.    

 


