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NARODOWE CZYTANIE
Coroczna akcja wspólnego czytania wybranej lektury. W 2022 r. odbyło się 

wspólne czytanie "Ballad i romansów" w dwusetną rocznicę ich pierwszej 

publikacji.

Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 r. Została zainicjowana 

wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.



WIELKI MARATON CZYTELNICZY 2022/2023

LAUREATKA EDYCJI 2021/2022

I LIDERKA EDYCJI 2022/2023

Wielki Maraton Czytelniczy 2022/2023 

jest ogólnopolskim konkursem przeznaczonym m.in. dla 

uczniów szkół średnich.

Cele konkursu:

❖ popularyzowanie czytelnictwa wśród młodzieży 

(beletrystyka, reportaż, biografia, esej, literatura faktu).

❖ pozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

❖ budowanie świadomości humanistycznej i rozwijanie 

umiejętności językowego ujmowania refleksji na temat 

tekstów wskazanych do lektury.



PROJEKT EDUKACYJNY "TACY SAMI"

Odbyły się trzy spotkania z uczniami naszej szkoły pochodzącymi z Białorusi, Uzbekistanu i 
Armenii. Uczniowie podzielili się z rówieśnikami wiedzą o kulturze i historii swoich krajów. Wspólnie 

zastanawialiśmy się czy jesteśmy inni, czy tacy sami? Prelegenci zaprezentowali wybranych twórców 
literatury z krajów swego pochodzenia.



UZBEKISTAN



BIAŁORUŚ



DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
Działalność klubu polega na cyklicznych spotkaniach w bibliotece, na których członkowie rozmawiają, dyskutują i 

wymieniają poglądy na temat przeczytanej książki. Omawiane książki wybierane są w tajnym głosowaniu, 
uczeń, którego propozycja wygra staje się moderatorem kolejnego spotkania. W tym roku szkolnym rozmawialiśmy 

o "Roku 1984" G. Orwella i "Siedmiu mężach Evelyn Hugo" Taylor Jenkins Reid. Do DKK należy 33 uczniów z klas 1B, 
1G, 2F, 2C, 2E, 3F, 4F, 4A,



NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
W czerwcu 2022 r. nasza szkoła otrzymała z budżetu państwa dotację na realizację 

projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. NPRC 2.0 na lata 2021-2025 jest 

kolejną edycją wieloletniego programu nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa 

w Polsce oraz modernizacje bibliotek.

Na zakup nowości i elementy wyposażenia biblioteki otrzymaliśmy 15.000, 

zakupiliśmy 496 książek.



"JAK W EMPIKU..."

EFEKTY ZAKUPÓW Z NPRCz 2.0



FILM "WPŁYW CZYTANIA NA DZIECI I MŁODZIEŻ"



SPOTKANIA AUTORSKIE

 JACEK KOZŁOWSKI FOTOGRAF, ZNAWCA JAPONII



SPOTKANIA AUTORSKIE

 MAGDALENA WITKIEWICZ

 KAROLINA BALEWSKA

 AGNIESZKA KWIATEK



TERAZ CZYTAM
Uczniowie i nauczyciele wpisują tytuły aktualnie czytanych książek. Wpisy stanowią cenne 

informacje na temat zainteresowań i potrzeb czytelniczych.



DZIEŃ CHŁOPAKA

TO JEDNA Z WIELU AKCJI 

PROMUJĄCYCH CZYTELNICTWO. 

TYM RAZEM ZADANIEM CHĘTNYCH BYŁO OSZACOWANIE( 

W CIĄGU MINUTY) LICZBY KSIĄŻEK W KARTONIE.

CI ,KTÓRZY ODGADLI WYNIK, OTRZYMALI W NAGRODĘ 

KSIĄŻKI Z DARÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ NASZYCH 

UCZNIÓW I NAUCZYCIELI.



BOOKCROSSING
Bookcrossing to forma popularyzowania książek i czytelnictwa poprzez nieodpłatne ich 

przekazywanie metodą „podaj dalej”. Idea krążącej książki narodziła się w Stanach 

Zjednoczonych w 2001 roku. Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek 

w miejscach publicznych, jak również na specjalnie przeznaczonych do tego celu 

półkach (stoliki, regały, gabloty, biblioteczki plenerowe), po to, by znalazca mógł je 

przeczytać i znów puścić w obieg.



NASZ AKTYW 

BIBLIOTECZNY
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