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Promocja biblioteki szkolnej w ramach Tygodnia Bibliotek 

 

Tydzień Bibliotek to wyjątkowy czas i okazja do zaprezentowania działań 

promujących czytanie i bibliotekę, jako miejsce poszukiwania informacji. Tegoroczny 

Tydzień Bibliotek rozpoczął się w naszej szkole ogłoszeniem akcji „Podaruj bibliotece 

książkę”. W przebieg akcji bardzo zaangażował się Samorząd Uczniowski, który w każdej 

klasie ogłosił zasady współzawodnictwa. Dla największych darczyńców przewidziane były 

nagrody rzeczowe. Każda podarowana książka ma wklejoną karteczkę z imieniem 

i nazwiskiem ucznia, który ją przekazał bibliotece. Akcja spotkała się dużym odzewem, 

zwłaszcza wsród dzieci klas młodszych i przyczyniła się do znacznego powiększenia 

księgozbioru naszej biblioteki.  

Kolejnym działaniem, którego się podjęłam, było zorganizowanie i przeprowadzenie 

konkursu czytelniczego pn. „Czy znasz wiersze Juliana Tuwima?” Poprzedzony on został 

lekcjami bibliotecznymi, na których uczniowie poznali regulamin współzawodnictwa oraz 

zaznajomili się z życiorysem i wierszami poety, którego rok właśnie obchodzimy. Ze 

szczególną uwagą dzieci przysłuchiwały się ciekawostkom, które zaczerpnęłam z książki 

Juliana Tuwima pt. „Tam zostałem” w opracowaniu Tadeusza Januszewskiego. Po 

zakończonych zajęciach uczniowie chętni do udziału w konkursie mogli wypożyczać 

książki z wierszami poety, które wcześniej przygotowałam na odrębnej półce. Wykonałam 

również gazetkę o Tuwimie i wystawę jego książek. Podsumowanie konkursu i rozdanie 

nagród nastąpiło na apelu szkolnym.  

W ramach Tygodnia Bibliotek miłymi gośćmi naszej biblioteki były dzieci z oddziału 

przedszkolnego „0 c” wraz z wychowawczynią Panią Anną Stróżewską. Mali aktorzy 

przede wszystkim pięknie wyrecytowali wiersz o bibliotece autorstwa swojej 

wychowawczyni. Następnie, w nawiązaniu do projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Skierniewicach pod hasłem Biblioteka Kryminału, przedstawili wzór portretu 

pamięciowego poszukiwanego przez nich złego charakteru. W formie zabawy dzieci 

opisywały wygląd zewnętrzny swoich koleżanek i kolegów, ze zwróceniem uwagi na ich 

znaki szczególne. Nie obyło się bez głośnego czytania w ramach akcji „Całą Polska czyta 
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dzieciom”. Zgodnie z tematyką naszego spotkania dzieci wysłuchały bajki japońskiej pt. 

„Jak myszy wietrzyły pieniążki” oraz wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej pt. „Policja”. 

W akcję zaangażowałam również rodziców i nauczycieli, przygotowując dla nich 

zestawienie bibliograficzne książek i poradników, które mogą być pomocne w zrozumieniu 

zachowań dzieci oraz w rozwiązywaniu różnych problemów, które są z nimi związane. 

Zestawienia te zostały rozdane na zebraniach z rodzicami i już niektórzy zaczęli 

wypożyczać interesujące ich tytuły, gdyż wszystkie egzemplarze ujęte w zestawieniu 

znajdują się w naszej bibliotece, a rodzice mogą je wypożyczać korzystając z karty 

czytelniczej swojego dziecka. 

Na zakończenie Tygodnia Bibliotek uczestniczyłam w konferencji zorganizowanej 

przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach, Miejską Bibliotekę Publiczną i bibliotekę 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach pt. „Biblioteka w edukacji, 

edukacja w bibliotece”. Zaprezentowane na niej referaty były bardzo ciekawe i pouczające, 

a zdobytą wiedzę wykorzystam w swojej dalszej pracy. Podsumowano na konferencji 

działalność bibliotek, które konferencję zorganizowały. Potwierdziło to i umocniło moje 

przekonanie, że są to instytucje bardzo potrzebne skierniewickiej oświacie. Tego typu 

konferencje są bardzo przydatne, gdyż służą poszerzaniu wiedzy z dziedziny 

bibliotekoznawstwa, integracji środowiska bibliotekarzy i dają możliwość prezentacji 

dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń. 

 


