
Formy promocji 

czytelnictwa 
w Bibliotece Pedagogicznej  

w Skierniewicach Filia w Łowiczu 



Czytanie łączy się: 

 z umiejętnością 
rozumienia 

tekstu 

znajomością 
gramatyki 

zasobami 
słownictwa 

z większą 
pewnością 

siebie 

przyjemnością 
czytania   

w dorosłym 
życiu 



W Bibliotece Pedagogicznej w Łowiczu podejmowane są 

działania mające na celu wspieranie nauczycieli w planowaniu  

i realizacji zadań związanych z kształtowaniem zainteresowań 

czytelniczych uczniów: 

 Lekcje biblioteczne i tematyczne, 

 Imprezy edukacyjne, 

 Zajęcia w ramach cyklicznych akcji: Międzynarodowy 
Miesiąc Bibliotek Szkolnych, Ogólnopolski Tydzień 
Kariery, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Dzień Ziemi, 
Światowy Dzień Zdrowia, Tydzień bibliotek 

 Konkursy,  

 Spotkania autorskie, 

 Udział w ogólnopolskich akcjach wspierających 
czytelnictwo: Narodowe Czytanie, Cała Polska czyta 
dzieciom, Tydzień czytania dzieciom, Jak nie czytam, 
jak czytam! 



Na lekcje biblioteczne zapraszamy uczniów szkól 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Uczymy, jak korzystać  

z katalogów internetowych 

i z bogatych zasobów 

bibliotek cyfrowych. 



Zapraszamy na „spacerek” wśród słowników 

Uczniowie poznają rodzaje 

słowników i sposoby 

korzystania z nich. 

Korzystając ze źródeł 

informacji bezpośredniej, 

poszerzają zakres słownictwa 

i przygotowują się do czytania 

ze zrozumieniem. 



Organizujemy lekcje poświęcone twórczości 

literackiej wybitnych polskich autorów 

Z  okazji obchodów Roku  

H. Sienkiewicza w bibliotece 

odbył się cykl zajęć 

poświęconych twórczości 

noblisty. 

Zainteresowaniem cieszyły się 

lekcje na temat „Archaizmy  

w powieściach historycznych 

H. Sienkiewicza”. 



W trakcie zajęć w bibliotece uczniowie poznają 

historię książki i jej drogę od pisarza do czytelnika 

Młodsi oglądają najstarsze 

zbiory biblioteczne. 

Poznają budowę książki i jej 

aparat pomocniczy. 



Na zakończenie zajęć odbywają się warsztaty 

kreatywnego tworzenia zakładek do ulubionych 

książek 



Gimnazjaliści śledzą historię książki od kamiennej 

tabliczki do książki cyfrowej 

Poznają e-booki dostępne 

w bibliotece. 

Zamawiają książki  

w cyfrowej wypożyczalni 

międzybibliotecznej 

ACADEMICA. 



Lekcje tematyczne zachęcają do korzystania  

z literatury na temat ekologii i zdrowego stylu życia  
 

 

Zajęcia w ramach programu 

„Jak przyjaźnie obcować  

z naturą?”. 

Cykl lekcji „Żyj zdrowo  

i radośnie”. 



Promocji czytelnictwa towarzyszą zajęcia na temat 

bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy. Uczniowie uczą 

się, jak bezpiecznie i z zachowaniem prawa autorskiego 

korzystać z zasobów Internetu 

Lekcje prowadzone są wg 

scenariuszy Fundacji Dzieci 

Niczyje. 

Na zakończenie spisujemy 

„sieciakowe” zasady 

korzystania 

z Internetu. 



Promocji czytelnictwa wśród starszych uczniów służy organizowanie 
imprez edukacyjnych. Wykłady i prelekcje wygłaszają zaproszeni goście 
- historycy, pracownicy instytucji kultury, społecznicy znani z działalności 

na rzecz lokalnej społeczności 

Dr T. Żaczek przedstawił 

działania Cichociemnych na 

ziemi łowickiej. Zachęcał do 

lektury książek opisujących ten 

fragment historii Polski. 

W zajęciach uczestniczyli 

uczniowie ZSP nr 3  

w Łowiczu. 



O związkach Henryka Sienkiewicza z Łowiczem 

opowiadał uczniom II LO i ZSP nr 3 dr T. Romanowicz 

z Muzeum w Łowiczu  

Młodzież wysłuchała 

informacji na temat wizyty 

literata w Łowiczu. 

Nie zabrakło ciekawostek na 

temat życia intelektualnego 

i kulturalnego Łowicza. 



Zajęcia edukacyjne w ramach obchodów 

Jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski 

Pani Agnieszka Kalinowska 

przybliżyła uczniom II LO 

i ZSP nr 3 fakty 

z najdawniejszej historii Polski. 

Przedstawiła literaturę  

dot. początku związków 

państwa polskiego  

z Kościołem. 



W ramach promocji czytelnictwa, biblioteka organizuje  spotkania  
z autorami publikacji o Łowiczu. Zajęcia przybliżają młodzieży wiedzę  

na temat historii, tradycji i kultury najbliższej okolicy. Zachęcają do 

sięgnięcia po te publikacje i pobudzają zainteresowanie wydarzeniami  
i wybitnymi postaciami związanymi z Łowiczem 

Pan M. Wojtylak mówił  

o Władysławie Grabskim. 

Pan M. K. Wiśniewski 

opowiadał o wizycie  

Jana Pawła II w Łowiczu. 



Spotkania z autorami publikacji o Łowiczu 

Pan Z. Kryściak mówił  

o działalności wydawniczej, 

społecznej i pisarskiej 

Karola Rybackiego 

Działania biblioteki zostały 

docenione przez  lokalną 

społeczność. 



Organizujemy konkursy popularyzujące 

czytelnictwo 

Laureatami konkursu „Co wiem  

o życiu i twórczości Henryka 

Sienkiewicza?” zostali uczniowie 

Szkoły Podstawowej nr 1  

w Łowiczu.  

Uczniów przygotowały 

polonistki, Pani Magdalena 

Zielińska-Koza i Pani 

Magdalena Tręboszka. 



Laureaci konkursu plastycznego  

„Bądź eko – dbaj o powietrze” 



W ramach promocji czytelnictwa, biblioteka 

organizuje spotkania autorskie 



Z okazji Światowego Dnia Poezji, swoje tomiki 

prezentowały Panie Krystyna Kunikowska  

i Anna Buchalska 



Zachęcamy uczniów do czytania i odwiedzania 

biblioteki, uczestnicząc  w ogólnopolskich akcjach 

promujących czytelnictwo 

Dla najmłodszych organizujemy 
zajęcia w ramach jednej  
z najstarszych akcji zachęcających 
do czytania książek „Cała Polska 

czyta dzieciom”. 

Bibliotekarze i zaproszeni goście 
czytają fragmenty wybranych 
lektur, a maluchy opowiadają  
o swoich ulubionych bohaterach 
literackich. 



Mikołajkowe czytanie bajek – zajęcia w ramach akcji 

„Cała Polska czyta dzieciom” – maluchy słuchają 

znanych utworów w pięknych interpretacjach 



Po raz pierwszy biblioteka przyłączała się do akcji 

„Jak nie czytam, jak czytam!”, w której 

uczestniczyli uczniowie II LO w Łowiczu 

Młodzież tworzyła absurdalne teksty, składające się  

z pierwszych słów wypożyczonych przez siebie książek. 



Pro  czytelnicza akcja  

„Jak nie czytam, jak czytam!” 

Uczniowie stworzyli 

„książkowy” łańcuch  

osób połączonych przez 

trzymane w rękach książki. 

Na zakończenie ustawili 

wieżę z książek. 



Od lat biblioteka uczestniczy w „Narodowym czytaniu”, 

akcji polegającej na wspólnym czytaniu wybitnego 

dzieła literackiego. W 2016 r. czytaliśmy  

„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza 



Inicjatywami sprzyjającymi promocji czytelnictwa, 

są zajęcia plastyczne, polegające na wykonywaniu 

prac, zachęcających do sięgnięcia  
po wybraną lekturę 



Zajęciom na temat ochrony przyrody towarzyszy 

wystawka książek o tematyce ekologicznej 



Zajęcia z okazji Światowego Dnia  Pluszowego Misia 

to także okazja do zachęcenia maluchów  

do czytania 



Ekspozycja zbiorów bibliotecznych w trakcie targów 

edukacyjnych, konferencji, warsztatów i szkoleń służy 

promocji biblioteki, zapoznaje z nowościami 

wydawniczymi i jest zachętą do sięgnięcia  

po prezentowany księgozbiór 



Dziękuję za uwagę 

                               Jolanta Pokorska 


