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W obecnym roku szkolnym nasza szkoła pozyskała środki na działalność i wyposażenie 

biblioteki szkolnej  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 

przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie  roli 

bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, 

stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. 

 Przed rozpoczęciem realizacji Programu  stan księgozbioru biblioteki szkolnej stanowił 3894 

woluminy książkowe z czego ok. 60% to  lektury szkolne, 20 % to encyklopedie, słowniki i 

albumy a 20% to pozostała literatura  różna. 

 

 Otrzymane przez szkołę  środki, 

finansowe przeznaczone  zostały na na 

zakup części lektur szkolnych a przede 

wszystkim  nowości wydawniczych .  W  

chwili obecnej jest to  łącznie 4665 

książek.  Ze środków program zakupiono 

482 książki, z czego 182 pozycje to 

lektury  szkolne dla uczniów z klas I-III,  

pzostałe książki sa nowościami 

wydawniczymi dla dzieci i młodzieży. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do sporządzenia listy książek do zakupu skorzystaliśmy z  sugestii uczniów, ktorzy przez 

miesiąc wrzesień mogli zgłaszać swoje propozycje, umieszczając karteczki z wybranymi tytułami 

w skrzynce propozycji  "Chętnie przeczytam" .  Wśród zakupionych książek są pozycje 

zarówno dla przedszkolaków jak i nastolatków. 

Dzięki pozyskanym pieniądzom możliwa stała się także  modernizacja  pomieszczeń 

bibliotecznych i  zakup wyposażenia  w postai regałów na ksiązki. W  ramach podjętych 

dotychczasowych działań  związanych z realizacją  programu  zrealizowano wiele wydarzeń. 

Wydarzenia edukacyjne promujące  czytelnictwo z udziałem uczniów 

naszej szkoły: 

 

1. „Lista bestsellerów książkowych mojej biblioteki”- utworzenie bazy książek do 

zakupu wybranych przez dzieci i młodzież oraz ich zakup. 

2. Konkurs literacko i plastyczny – „Wiersze obrazem malowane”,  

3. Kawiarenka Literacka - cykl spotkań promujących zakupione książki 

4. Wystawę  i kiermasze książek- współpraca z księgarniami i hurtowniami taniej 

książki (TULISZKÓW) 

5. Z książką w tle - spotkanie autorskie z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej z 

teatru Zielony Melonik 

6. Akcja „Przerwa z książka”, 

7. Akcja - „czytanie przedszkolakom”. 

8. Strona internetowa z  licznymi informacjami i fotorelacjami z działań w ramach  

–Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

9. Artykuły w prasie lokalnej Wieść Gminna 



10. Gazetki ścienne 

11. Pasowanie na czytelnika 

12. Lekcje biblioteczne 

13. Ogólnopolska Akcja Narodowe  Czytanie 

14. Udział w projektach i programach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w 

Chmielniku –  zajęcia Czarna książka kolorów 

 

 

 

 

 

Poszerzenie księgozbioru nie tylko o lektury szkolne, ale także o książki zgodne z potrzebami i 

zainteresowaniami czytelników spowodowało wyraźnie zauważalne zwiększenie zainteresowania 

biblioteką i książką. Nowości zakupione do szkolnej książnicy to bardzo atrakcyjne pozycje - 

bestsellery, książki poczytnych autorów. Ciekawie doposażony księgozbiór umożliwia uczniom 

miło spędzać czas na przerwach, prowadzić dyskusje na temat przeczytanych dzieł, dostarcza 

pozytywnych emocji, wielu wrażeń, rozbudza różnego rodzaju zainteresowania, umożliwia 

uczestniczenie w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, zachęca do nowych, 

ciekawych działań na rzecz promowania czytelnictwa. Możliwość współdecydowania o 

zakupach, czytanie nowych książek, spowodowało, że czytelnicy przychodzą i pytają o inne 

tytuły, książki o podobnej tematyce oraz proponują nowe zakupy. Są bardzo dumni, że mają 

wpływ na to, co znajdzie się w naszej bibliotece. Cele programu zostały osiągnięte, a jego 

złożone działania przyczyniły się do wzrostu zainteresowania działalnością biblioteczną. 

Realizacja programu doprowadziła do znacznego wzbogacenia księgozbioru biblioteki szkolnej, 

który odgrywa ważną rolę w życiu szkoły. Udział w programie otworzył wiele możliwości do 

nowych, ciekawych działań we współczesnej szkole, w tym i w bibliotece. 

 

Przygoda z książką się nie kończy! Trwa i będzie trwała! Bo „Książka to przyszłość”. 

Zapraszam do śledzenia fotorelacji  z wydarzeń bibliotecznych  , które regularnie 

zamieszczane są na stronie internetowej szkoły. 

 

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w realizację programu w 

naszej szkole i zapraszam do biblioteki –  nauczyciel bibliotekarz. 

 

 

 

 

 


