
TYDZIEŃ 

BIBLIOTEK 2020
„Zasmakuj w bibliotece"



BIBLIOTEKA

• Instytucja kultury, która 

gromadzi, przechowuje i 

udostępnia materiały 

biblioteczne oraz informuje o 

materiałach bibliotecznych.      

W innym znaczeniu jest też 

nazwą samego budynku, 

pomieszczenia lub mebla 

zawierającego zbiory 

biblioteczne



Największe zbiory kultury polskiej

• Biblioteki i ich zbiory stanowią 

dobro narodowe oraz służą 

zachowaniu dziedzictwa 

narodowego. W Polsce biblioteki 

organizują i zapewniają dostęp 

do zasobów dorobku nauki i 

kultury polskiej oraz światowe



Cisza, spokój i książka

Biblioteka może stać się naszym 

ulubionym miejscem, a książki 

naszymi najlepszymi przyjaciółmi. 

Dodatkowo czytając książki zwiększa 

się nasza wiedza, a biblioteka jako 

miejsce kulturowe wpływa na nasze 

postrzeganie świata. Jest tam również 

przytulnie i cicho, dzięki czemu 

możemy odpocząć wśród literatury 

niemal z całego świata.



Biblioteka to też miejsce dla najmłodszych, 

są w niej specjalne książki dla dzieci



Nowości dla dzieci i młodzieży zachęcają 

do odwiedzenia biblioteki



Noc bibliotek to ogólnopolska akcja promująca czytanie i biblioteki jako 

najbardziej dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym 

wieku, miejsca wspólne, łączące ludzi, lokalne centra żywej kultury 

i edukacji. 

To bardzo fajna akcja w której uczestnicy mogą brać udział     

w różnych zabawach np:

• Tajemnice skrzyni to zabawa dla dzieci i młodzieży 

polegająca na wyciąganiu przedmiotów charakterystycznych 

dla tytułów znanych książek    

• Potwory z książek to wspólne opowieści o potworach                       

i czarnych charakterach z książek. 

• Można również zorganizować poszukiwania ukrytych             

w bibliotece fotografii, zabawy ruchowe, podczas których 

uczestnicy mogą sprawdzić drzemiące w nich super moce: 

celność, siłę i wiedzę. 



Kilka ciekawych wydarzeń jakie można 

zorganizować w bibliotece

• Tarot książkowy - wróżenie z książek i kart bibliotecznych

• Gwiezdne inspiracje – jeśli lubicie gwiazdorzyć to biblioteka czeka na 
wschodzące gwiazdy kina, literatury, a także scen teatrów i koncertów

• Czytanie na ekranie - zorganizowanie spotkanie dla fanów e-booków

• Kolektyw czytelniczy – promowanie literatury w plenerze

• Smaczne czytanie – zorganizowanie  kulinarnego konkursu z odnalezionych 
przepisów z książek



Internetowe katalogi biblioteczne

• Obecnie w związku z postępem techniki, zanim wybierzemy się do biblioteki 

możemy sprawdzić, czy biblioteka znajdująca się w naszym rejonie posiada 

interesującą nas książkę w swoich zasobach. Możemy również zobaczyć, czy 

książka jest wolna, czy też została wypożyczona. Sami również możemy 

zarezerwować nasz egzemplarz, jeżeli widzimy, że na stanie jest tylko jedna 

sztuka. Każda biblioteka na bieżąco uzupełnia internetowe katalogi, więc 

możemy być pewni, że jeżeli zamówiliśmy konkretny egzemplarz będzie on 

na nas czekał, kiedy zgłosimy się po jego odbiór.




