
PAŹDZIERNIK  TO 

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 

 

Święto Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych zostało ustanowione przez 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego w 1999r. Na początku obchodzono to 

święto w jeden dzień, a od 2008 r. cały miesiąc październik. 

Celem akcji jest promocja biblioteki szkolnej i jej działań, propagowanie zainteresowania 
książką, rozbudzenie i kształtowanie kultury czytelniczej, podnoszenie poziomu czytelnictwa, 
przedstawienie oferty biblioteki, integrację środowiska szkolnego, zwrócenie uwagi na ogromną rolę 
bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresować czytelniczych. 

W tym roku hasłem Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek szkolnych jest 

„Reading for Global Peace and Harmony”, czyli w skrócie „Czytanie dla pokoju”. 

Z tej okazji biblioteka szkolna organizuje szereg akcji promujących czytelnictwo i działalność 
biblioteki. Zachęcamy uczniów do licznego udziału w konkursach oraz akcjach czytelniczych! 

1. Konkurs plastyczny dla klas I-III 
„Moja ulubiona książka –  przeczytaj ją i Ty!” 
 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu, który musi zawierać: tytuł książki, nazwisko i 
imię autora, zdanie zachęcające do przeczytania tej książki, scenkę plastyczną (może przedstawiać 
bohaterów, jakieś zdarzenie, okładkę itp.) Format plakatu: kartka A4. Pracę należy oddać w 
bibliotece szkolnej do 3 listopada. 
 

2. Konkurs plastyczny dla klas IV-VIII 

„Wyobraź sobie” 

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu okładki do nieistniejącej książki realnie, lecz w  
wyobraźni. Na okładce powinien znaleźć się tytuł, imię i nazwisko autora (czyli uczestnika 
konkursu). Ocenie podlegać będzie pomysłowość, stopień zgodności między tytułem i formą jego 
zobrazowania, estetyka wykonania. Format pracy: kartka A4. Pracę należy oddać w bibliotece 
szkolnej do 3 listopada. 

3. Konkurs literacki dla klas II-VIII 

Konkurs polega na napisaniu opowiadania z wplecionymi w niego 10 tytułami książek. Należy także 
dodać wykaz autorów i tytułów książek, które znalazły się w treści opowiadania. Konkurs odbywa się 
w kategoriach klas: II-III, IV-V, VI-VIII. Pracę konkursową należy oddać w bibliotece szkolnej do 3 
listopada. 

4. Konkurs ‘Najaktywniejszy czytelnik miesiąca października” 

 

NA ZWYCIĘZCÓW KONKURSÓW CZEKAJĄ NAGRODY.  
KAŻDY UCZESTNIK KONKURSU OTRZYMA POCHWAŁĘ DO DZIENNIKA. 

 

Ponadto zapraszamy do udziału w AKCJI PROMUJĄCEJ CIEKAWE KSIĄŻKI 

pod hasłem „Zaproponuj koledze/koleżance ciekawą książkę” 

 



W widocznym miejscu w bibliotece wywieszono brystol z napisem „Zaproponuj 

koledze/koleżance ciekawą książkę”. Każdy, kto tylko ma ochotę, może wpisać tytuł ulubionej 

książki. Gorąco zachęcamy do udziału w akcji! Niech braknie miejsca na wpisy  😊 !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


