
Październik – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 

Nasza biblioteka szkolna włącza się w obchody Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych. 
Święto ma na celu zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu 
zainteresowań czytelniczych. 

W ramach obchodów zapraszam uczniów do aktywnego uczestnictwa w konkursach i do odwiedzania 
biblioteki, zapoznania się z nowościami zakupionymi w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa i do korzystania ze zbiorów. 

Program obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 

1. Konkurs na wykonanie ilustracji do książki wypożyczonej z biblioteki szkolnej – dla 
uczniów klas I – VIII.  

2. Książkowi detektywi, czyli „Z jakiej książki pochodzi ten fragment?” – dla kl. IV – VIII 
(konkurs całoroczny). 

3. „Mój zeszyt czytelniczy” – konkurs dla klas II – III (całoroczny). 
4. Teatrzyk Kamishibai – zajęcia czytelnicze dla klas młodszych. 

Uczestnictwo w konkursach to dobra zabawa oraz możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań i 
zdolności. 

Ogłaszam również całoroczny konkurs czytelniczy dla klas I – III oraz IV – VIII: 

„Czytelnik Roku 2020/2021” 

Czytelnikiem roku zostaje osoba, która na swojej karcie czytelnika posiada najwięcej przeczytanych 
książek i zna ich ogólną treść. Wyniki konkursu w czerwcu 2021. 

Zasady organizacji poszczególnych konkursów 

1. Konkurs na wykonanie ilustracji do książki wypożyczonej z biblioteki szkolnej – dla 
wszystkich uczniów. 

Prace plastyczne uczniów mogą być wykonane techniką dowolną w formacie A4. Warunkiem udziału 
w konkursie jest samodzielne wykonanie ilustracji. Termin składania prac do 26 października 2021 r. 
Prace należy przynieść do biblioteki szkolnej. 

2. „Książkowi detektywi: Z jakiej książki pochodzi ten fragment?” 

Na początku każdego miesiąca w Librusie znajdziecie fragment książki. Jeśli wiecie, z jakiej książki 
on pochodzi, to pisemne odpowiedzi przekażcie Librusem do nauczyciela bibliotekarza (Danuta 
Barycka-Kamler). 
Na koniec roku szkolnego wyłonimy finalistów, którzy zostaną nagrodzeni. 

3. „Mój zeszyt czytelniczy” – konkurs dla klas II – III (całoroczny). 

1. Konkurs jest organizowany przez bibliotekę szkolną. 

2. W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie z klas II – III.  

3. Forma: zeszyt.  



4. W zeszycie należy wpisać: tytuł przeczytanej książki, imię i nazwisko autora, wykonać ilustrację. 
Zamieścić krótką notatkę o książce.  

5. Komisja będzie oceniała estetykę, poprawność zapisu, pomysłowość, liczbę przeczytanych książek. 

6. Konkurs będzie trwał do 30 kwietnia 2021 r.  

7. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody, a uczestnicy konkursu dyplomy. Wśród wszystkich 
uczestników zostanie rozlosowana nagroda dodatkowa. 

Wskazówki dla uczniów: 

1. Przygotuj zeszyt. 

2. W zeszycie napisz imię i nazwisko autora książki oraz tytuł. 

3. Zamieść krótką informację nt. książki: o czym była, możesz napisać, dlaczego polecasz tę książkę 
swoim kolegom i koleżankom. 

4. Wykonaj własną ilustrację związaną z treścią książki. 

4. Teatrzyk Kamishibai to teatrzyk obrazkowy wywodzący się z Japonii, gdzie był wykorzystywany 
już w XII wieku. Obecnie w czasach telewizji, komputerów, smartfonów, cieszy się dużą 
popularnością wśród dzieci. 

Uczniowie poznają piękne bajki, wiersze i opowiadania za pomocą obrazów. Magia teatrzyku 
Kamishibai pozwala doznać prawdziwie teatralnych doznań. 

Tę niezwykłą formę promocji czytelnictwa wykorzystujemy w naszej placówce. 


