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   Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2016/2017 jest Upowszechnianie czytelnictwa, 

rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.  

   W związku ze znacznym spadkiem w ostatnich latach czytelnictwa  

wśród dzieci i młodzieży wspieranie kompetencji czytelniczych jest jak 

najbardziej pożądanym zadaniem, które nabiera szczególnego znaczenia.  

   Biblioteka włączając się w realizację powyższego priorytetu 

współpracowała z placówkami oświatowymi działającymi na terenie 

miasta i powiatu brzezińskiego. Podjęto działania w zakresie: 

 

1. Instruktażu bibliotek szkolnych 

2. Wspomagania działalności edukacyjnej nauczycieli, w tym: 

• organizacji zajęć o tematyce bibliotecznej  

• organizacji zajęć tematycznych upowszechniających czytelnictwo 

3. Promocji czytelnictwa osób dorosłych. 



Wszystkie podjęte przez nas działania miały na celu upowszechnienie 

czytelnictwa ale również zachęcenie młodych ludzi do korzystania  

z zasobów nie tylko bibliotek szkolnych, ale również biblioteki 

pedagogicznej. 

Poprzez podjęte przez nas działania chcieliśmy rozbudzić w uczniach 

zainteresowania czytelnicze a także wskazać im, że mają wiele możliwości 

kontaktu z książką. 



Wspomaganie bibliotek szkolnych 

SIEĆ WSPÓŁPRACY – BIBLIOTEKARZE 



    Ważnym elementem działalności Bibliotek w ramach programu 

wspomagania szkół jest sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli. 

Celem sieci jest budowanie zasobów potrzebnych szkole, wymiana 

doświadczeń oraz szukanie wspólnych pomysłów i rozwiązań. 

   Do współpracy zaprosiliśmy bibliotekarzy szkolnych z całego powiatu 

brzezińskiego. Utworzyliśmy sieć współpracy o nazwie Bibliotekarze. 

Ustaliliśmy, że będziemy spotykać się dwa razy do roku na spotkaniach 

stacjonarnych.  

      



   W miarę wynikających potrzeb, kontaktowaliśmy się też  

na spotkaniach indywidualnych oraz poprzez pocztę elektroniczną.  

Określiliśmy priorytety spotkań: 

• Pomoc w prawidłowym funkcjonowaniu biblioteki szkolnej 

• Organizację szkoleń  

• Potrzebę dzielenia się doświadczeniami w ramach rozwiązywania 

problemów z powszechnym we wszystkich  





 
  Przykładowymi tematami spotkań w ramach sieci były: 
1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
2. Prawidłowość prowadzenia i funkcjonowania  
    blioteki szkolnej 
3. Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa –   
    sprawozdanie 
 
   Podczas spotkań ustaliłyśmy też kierunki wsparcia 
szkół w obszarze promocji czytelnictwa i  rozwijania 
zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 
  



   Wystawy są jedną z form wspomagania nauczycieli a jednocześnie 

atrakcyjnym sposobem zainteresowania książką uczniów.  

   W ramach współpracy z bibliotekami szkolnym, wypożyczaliśmy 

komplety książek i czasopism o tematyce ekologicznej, krajoznawczej 

oraz historycznej.  

   Do nauczycieli skierowane były wystawy zakupionych nowości,  

w tym również dotyczących rozwijania kompetencji czytelniczych 

dzieci i młodzieży. 



Wspomaganie bibliotek szkolnych 

Wystawy książek i czasopism 



Zakup nowości książkowych dotyczących 
czytelnictwa 

 



Referat „Dlaczego warto zachęcać dzieci  
do czytania”  

Na zaproszenie pani Elżbiety Dziedzic 
bibliotekarza szkolnego Szkoły Podstawowej  
w Przyłęku Dużym, kierownik Biblioteki  
na zebraniu z rodzicami uczniów wystąpiła  
z referatem pt. ‘Dlaczego warto czytać naszym 
dzieciom”. Referat miał na celu wskazać zalety 
czytania oraz zachęcić i zaangażować rodziców 
do czytania książek wraz z dzieckiem.  



ZAJĘCIA EDUKACYJNE 



  

 

 

   W pierwszych latach nauki dzieci są bardzo chłonne, ciekawe 

świata, budujące swoje zainteresowania. Dlatego naszym zadaniem 

jest stworzenie takich warunków dzięki którym młody czytelnik ma 

możność poznawania otaczającej rzeczywistości, poszerzenia wiedzy 

o otaczającym świecie, uczy odróżniać dobro od zła, dostarcza 

bogactwa przeżyć wewnętrznych, kształtuje charaktery. W naszej 

ofercie znalazło się kilkanaście atrakcyjnych propozycji zajęć 

edukacyjnych, skierowanych do uczniów wszystkich etapów 

kształcenia. 

 



Zapoznanie z Biblioteką Pedagogiczną – Wizyta 
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach 

Warsztat informacyjny biblioteki 

Celem zajęć jest 
zaznajomienie uczniów  
z podstawowymi zasadami 
działania biblioteki 
pedagogicznej, jej 
regulaminem oraz profilem 
zgromadzonego w niej 
księgozbioru. 



Warsztat informacyjny Biblioteki 
Pedagogicznej 

   Zajęcia kształtujące u uczniów 
umiejętności korzystania  
z wypożyczalni biblioteki i jej bazy 
informacyjno- wyszukiwawczej, 
zapoznanie ze współczesnymi 
sposobami gromadzenia informacji, 
doskonalenie umiejętności 
wyszukiwania informacji przy użyciu 
systemu komputerowego. 



Zajęcia tematyczne 

   Od kilku już lat Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołuje obchody 

rocznicowe związane ze znanymi osobami ze świata polskiej literatury, 

historii i polityki. 

   Biblioteka Pedagogiczna w Brzezinach corocznie włącza się również  

w te wydarzenia podejmując różnego rodzaju działania, takie jak: 

wystawy, konkursy i zajęcia tematyczne. 



Rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza 

Henryk Sienkiewicz - życie 
i twórczość. Zajęcia 
podczas których uczniowie 
poznają mało znane fakty 
z życia  literackiego  
i osobistego pisarza. 



Henryk Sienkiewicz – życie i twórczość 

 



Rok 2015 Rokiem Jana Pawła II 



Rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga 



Zajęcia tematyczne: Książki naszych marzeń  

 

   Podczas zajęć czytamy fragmenty książek  
dla młodego czytelnika , po przeczytaniu dzieci 
przekazują nam swoje odczucia, wrażenia, 
opowiadają o cechach swoich wymarzonych 
bohaterów, opowiadają o swoich 
zainteresowaniach czytelniczych. 
 



Książki naszych marzeń 



  



Zajęcia tematyczne: Biblioteka inspiruje 

   Dzięki prezentacji multimedialnej 
pokazujemy uczniom najpiękniejsze  
biblioteki dziecięce na świecie.  

Zajęcia prezentują biblioteki  
z wolnym dostępem do półek, 
biblioteki, które są miejscami 
niesamowitymi, kolorowymi, 
z ogromnym wyborem księgozbioru.  
 



Zajęcia biblioterapeutyczne  
z wykorzystaniem znanych bajek i baśni 

   Podczas zajęć czytamy bajki  
i baśnie, dzieci oglądają filmy 
animowane. Na podstawie 
czytanych opowieści rozmawiamy  
o ważnych dla uczniów relacjach 
takich jak przyjaźń, szacunek, 
dobre i złe zachowanie.  

   Na zakończenie zajęć 
uczniowie wykonują prace 
plastyczne lub odgadują 
zagadki związane z tematyką 
spotkania. 



Zajęcia biblioterapeutyczne 



Bajki naszego dzieciństwa 

Głównym celem zajęć jest wspomaganie 
wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka poprzez 
spotkanie ze znaną i ulubioną mu ale także nieznaną 
bajką. Zajęcia rozwijają osobowość, rozwijają sferę 
emocjonalną i poznawczą a także artystyczną ucznia. 
 



Słowniki kopalnią wiedzy o języku 

   Zajęcia zapoznające z różnymi rodzajami 
słowników językoznawczych. Celem zajęć  
jest wyrobienie wśród uczniów nawyków 
i umiejętności korzystania z tych wydawnictw. 

 



Zajęcia regionalne: Legendy łęczyckie 

   Zajęcia powiązane  z edukacja regionalną, w trakcie 
których czytamy wybraną przez dzieci legendę.  
Celem zajęć jest poznanie przez dzieci bohaterów  
lub wydarzeń historycznych, nasyconych motywami   
na pograniczu fantastyki i cudowności. 



Zajęcia regionalne: Legendy warszawskie 



Tradycje Świąt Bożego Narodzenia 

      Zajęcia przybliżające uczniom tradycje i  obyczaje 
świąteczne. W trakcje lekcji wspólnie z dziećmi czytane są 
bajki, baśnie i wiersze o tematyce świątecznej. Uczniowie 
wykonują samodzielnie ozdoby i karty z życzeniami. 



   Upowszechniając czytelnictwo Biblioteka podjęła się organizacji akcji 

proczytelniczej oraz wystaw tematycznych i okolicznościowych. 

   Organizując grę miejską, do zabawy zaprosiliśmy uczniów oraz 

nauczycieli wszystkich szkół brzezińskich. Motywem przewodnim gry był 

Henryk Sienkiewicz, ulice Brzezin stały się planszą do gry, a biblioteki 

szkolne punktami kontrolnymi. Trzyosobowe drużyny miały do wykonania 

po kilka zadań w każdym punkcie kontrolnym.  

   Realizacja projektu pokazała, że uczniowie bardzo chętnie biorą 

udział w zajęciach czytelniczych, o ile mają one atrakcyjną, 

zróżnicowaną formę i charakteryzują się dużą dynamiką. Udział w grze 

pozwolił na wzbudzenie ogromnej aktywności u uczniów, ale również 

u nauczycieli. 



Gra miejska – Pan Sienkiewicz 



Wystawy w ramach Tygodnia Zakazanych 
Książek  



Wystawy okolicznościowe 



Akcja: Narodowe Czytanie Quo Vadis Henryka 
Sienkiewicza 



Henryk Sienkiewicz. Referat wygłoszony  
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku 

Narodowe czytanie 



Henryk Sienkiewicz. Referat wygłoszony podczas 
spotkania wigilijnego ZNP Sekcji Emerytów 


