
                  Biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 2  powstała wraz z utworzeniem naszej placówki  

w 1937r.  Mieści się obecnie na I piętrze w salach numer 14 i 15, zajmując dwa pomieszczenia: 

wypożyczalnię i czytelnię z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.  

Do dyspozycji czytelników są 4 komputery z dostępem do Internetu, telewizor, skaner. Biblioteka 

oferuje swoim czytelnikom bogaty wybór książek – 22874 woluminów, kasety video, płyty DVD  

i CD z adaptacjami lektur szkolnych oraz audycjami i piosenkami edukacyjnymi. W bibliotece 

dostępne są dokumenty szkolne tj. Statut Szkoły, regulaminy itp.  Ofertę biblioteki staramy się 

wzbogacać o aktualne lektury dla klas I – VIII  oraz o nowości czytelnicze szczególnie dla uczniów 

sześcioletnich. Dzieci mogą również korzystać z czasopism podarowanych bibliotece przez innych 

czytelników w ramach akcji „Podaruj książkę szkolnej bibliotece”. Biblioteka gromadzi zbiory 

o historii, geografii i kulturze naszego regionu a także książki dla rodziców. W miarę możliwości 

dokonuje zakupów uwzględniając potrzeby użytkowników. W roku 2018 biblioteka szkolna 

przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Całkowity koszt programu wyniósł  

15.000 zł. Kwota przyznanego wsparcia finansowego: 12.000 zł .Wkład własny: 3.000 zł.  Liczba 

zakupionych książek 936 w tym: lektur: 267 to jest 28,53(%). Zakupy książek w ramach NPRCz 

skonsultowano z uczniami, nauczycielami, rodzicami, pedagogiem, psychologiem i logopedą 

szkolnym. 

Biblioteka szkolna jest miejscem przyjaznym uczniom, rodzicom i nauczycielom i podejmuje 

szereg działań kształtujących właściwe postawy czytelnicze. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 

przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu „Biblioteka dobre miejsce dla człowieka”.   To 

szereg działań kształtujących właściwe postawy czytelnicze, promujący rolę biblioteki  

w szkole, łączący uczniów, nauczycieli i rodziców. Podzielony na mniejsze projekty, związane 

 z rocznicami i wydarzeniami historycznymi, religijnymi, lokalnymi.  

Przykłady najciekawszych działań: 

1. "Poranki z bajką" - głośne czytanie dla uczniów z oddziałów przedszkolnych. Spotkania 

cykliczne w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" organizowanej przez  fundację ABC XXI. 

Organizator  rok szkolny 2017/2018 zaproponował rokiem wartości. Dobór lektur  do wspólnego 

czytania został opracowany na podstawie propozycji zamieszczonych  na stronach 

www.calapolskaczytadzieciom.pl i www.rodzinneczytanie.pl. Uczniowie słuchali czytanych 

książek, wykonywali prace plastyczne. 

2. "Biblioteka dobre miejsce dla człowieka" - projekt realizowany przez cały czas trwania 

programu. Promował rolę biblioteki szkolnej i pracę nauczyciela bibliotekarza. W ramach działań 

włączono się w obchody: Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Dnia Bibliotekarza 

i Bibliotek, Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Uczniowie wzięli udział  

w konkursach np. : fotograficznym "Przyłapani na czytaniu", plastycznym na plakat promujący 

bibliotekę szkolną "Biblioteka dobre miejsce dla człowieka", "Łosickiej bibliotecznej grze 

terenowej".  

3. "Jak nie czytam, jak czytam" - włączenie się do ogólnopolskiej akcji "Jak nie czytam, jak 

czytam" organizowanej przez redakcję miesięcznika "Biblioteka w Szkole", promującej ideę 

wspólnego czytania. Na boisku szkolnym o godzinie 10.00 zebrała się wspólnie społeczność 

szkolna, by wziąć udział w biciu rekordu czytania w jednym czasie. Wysłuchano fragmentu książki 



"Historia Polski dla dzieci", a następnie wszyscy razem odczytali wiersz "Kto ty jesteś? - Polak 

mały", nawiązując tym samym do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Do pamiątkowego zdjęcia uczniowie stanęli z przyniesionymi przez siebie 

książkami o tematyce historycznej i flagą uszytą przez uczennice klasy VII B.  

Relacja z przedsięwzięcia została zamieszczona na oficjalnej stronie www organizatora. 

4." Noc Bibliotek" - 8 czerwca uczniowie naszej szkoły zebrali się w bibliotece szkolnej, by 

włączyć się do IV edycji ogólnopolskiej akcji "Noc Bibliotek, w 100 – lecie Niepodległej pod 

hasłem „RzeczpospoCzyta” organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Młodzi 

miłośnicy książek mieli okazję spotkać się ze studentką dziennikarstwa UMCS w Lublinie, autorkę 

bloga ksiazkomaniacyrecenzje.blogspot.com (Książkomaniacy Recenzje), która opowiedziała im o 

swojej miłości do książek, blogowaniu, współpracy z wydawnictwami. Uczniowie otrzymali od 

blogerki pamiątkowe zakładki i egzemplarze książek, wzięli udział  

w akcji BookTour (wędrująca książka). Podczas „Grywalizacji", w mobilnej aplikacji uczestnicy 

sprawdzili swoją wiedzę o literaturze, historii Polski, dziejach naszego regionu. Finałowym 

punktem akcji było wręczenie pamiątkowych zakładek z logo akcji, plakatów przygotowanych 

przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i projekcja filmu pt.”Tarapaty” udostępnionego szkole przez 

organizatorów akcji. Relacja z przedsięwzięcia została zamieszczona na oficjalnej stronie www 

organizatora. 

5. "Niepodległa" -  Szkoła, a zwłaszcza biblioteka  włączyła się aktywnie w obchody setnej 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zrealizowano szereg działań upamiętniających 

wydarzenia sprzed stu lat:  

- zakupiono do biblioteki książki o tematyce historycznej, patriotycznej 

- przeprowadzono lekcje biblioteczne z wykorzystaniem zakupionego księgozbioru 

- zorganizowano wystawę "Drogi Polski do niepodległości" 

- przeprowadzono questing "Niepodległa w grze" (współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w 

Łosicach) 

- zorganizowano konkursy z wykorzystaniem zakupionego księgozbioru:  

wiedzy historycznej pt. "Godność. Wolność. Niepodległość";  

plastyczny "Kto ty jesteś?  Polak mały": 

 a)  „Legendy polskie zaklęte w znaczku pocztowym Kategoria: oddziały przedszkolne oraz klasy 

I-III 

b) „Wolność kocham i rozumiem – plakat upamiętniający 100 rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości” Kategoria I: klasy IV – VI 

Kategoria II: klasy VII, VIII i III gimnazjum.  

literacki "Opowiedz mi babciu, opowiedz mi dziadku" 

prezentacja multimedialna „ Ziemi Łosickiej drogi do niepodległości.” 

https://ksiazkomaniacyrecenzje.blogspot.com/?fbclid=IwAR1FLomiWHebzWKjDK-qaGWqqCMBMbG-81g8vBkBbowy16nOPveRLV-LUjU
https://web.facebook.com/KsiazkomaniacyRecenzje/?__tn__=K-R&eid=ARAavE82bcMjF7NMA7RXTLB0j8IeNRYIZFeyoh0kpCabYvEc_UsrADBRWm1GcBgXvOC7sOkfHsw7Lklk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAIwgU2CLHe4VpnuYhmFi-5e35ltC6HWNw8q5gWgYPRPxyOlhwSYPXTw07PzDXFAx6xHSiPEiipA-6uqVcgw5r-uHw69u1mnrex13xeP3LduM88g_4NLuo5NUCudQmkhFns_dudjAUaEn0HKsQ-hzbl3JDszgEpgqBN90XrCMb6LKrNuOzQ7bCsdkIyHHS-PAu0fc8C6G5SS1id9OpD79Al707hci8SOsDQrC9TLuqbc18tt_scJp7yGSZFbYg6w5FG6vTlWngg8esmexg0nwSJRpAj0iBPNicmgHrXpQyVeY7SrAIbNC7HLQPGV_wommHOWI1dbhSxN-y7f3rvkex48_UD


W projekcie uczestniczyły wszystkie oddziały szkolne według przygotowanego harmonogramu 

działań. 

6. "Dzień Postaci z Bajek" - w ramach obchodów międzynarodowego święta biblioteka szkolna 

przygotowała  gazetkę tematyczną oraz wystawę książek pod tym samym tytułem. Każdy uczeń 

odwiedzający bibliotekę otrzymał pamiątkową zakładkę. Uczniowie klasy I wzięli udział  

w spotkaniu "Noc z Andersenem", podczas którego przeprowadzono „nocne podchody”  

z zagadkami i zadaniami o baśniopisarzu, wysłuchano baśni tego znanego pisarza, wykonano 

ilustracje do poznanego tekstu. 

7. "Co warto przeczytać?" - projekt objął wszystkie oddziały szkolne. W bibliotece  

zorganizowano specjalny kącik: "Nowości. Polecamy", gdzie eksponowano zakupione w ramach 

projektu książki, prezentowano recenzje najciekawszych pozycji przygotowanych przez uczniów. 

Przeprowadzono w poszczególnych klasach lekcje biblioteczne z wykorzystaniem zakupionego 

księgozbioru. Tematyka zajęć dotyczyła mi. in. historii naszego narodu, patriotyzmu, tolerancji, 

uzależnień, niepełnosprawności, problemów współczesnej młodzieży. Uczniowie dyskutowali na 

temat poznawanych tekstów, pisali opowiadania, wykonywali prace plastyczne. 

Biblioteka szkolna udziela się w środowisku lokalnym. Systematycznie współpracujemy  

z Biblioteką Publiczną, Biblioteką Pedagogiczną, Łosickim Domem Kultury. Uczestniczymy  

w organizowanych konkursach (np. „Gdybym był pisarzem i malarzem”), spotkaniach  

z ciekawymi ludźmi, autorami książek (np. Ireneuszem Kaługą, Tomaszem Sobanią, Stellą 

Zylbersztajn, Małgorzatą Gutowską – Adamczyk, Wiolettą Piasecką i wieloma innymi), akcjach 

(„Narodowe Czytanie”, „Odjazdowy Bibliotekarz”, „Żonkil 2015”, „Jeżycjada”). 

Nauczyciele bibliotekarze: Irena  Nestioruk, Marianna Zielińska –Czapska, Ewa Stecka 

 i Agnieszka Omelańczuk dokładają wszelkich starań, aby biblioteka szkolna była miejscem,  

w którym uczniowie mogą nie tylko wypożyczać książki, ale także poszerzać swoja wiedzę  

i rozwijać zainteresowania. Bogaty księgozbiór biblioteki umożliwia uczniom wnikliwe pogłębianie 

wiedzy. Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych na 

szczeblu szkolnym, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim np.: „Wojewódzki 

Konkurs Wiedzy o Życiu i Pracy Mikołaja Kopernika” w Mińsku Mazowieckim – I miejsce, 

Ogólnopolski Konkurs Olimpiada Wiedzy „Archimedes Plus. Matematyka Plus” – laureat I stopnia, 

olimpiada historyczna, matematyczna, j. polskiego  – etap rejonowy itd. 

W ramach pracy biblioteki działa Koło Przyjaciół Biblioteki, w którym aktywnie pracują 

miłośnicy książek. Dzięki ich działaniom biblioteka jest promowana w środowisku szkolnym, dbają 

oni również o stan księgozbioru i wystrój sali bibliotecznej. 

Wszystkie informacje dotyczące pracy biblioteki i podejmowanych działań promowane  

są na fanpeagu biblioteki, stronie WWW szkoły i lokalnych mediach. 

W bibliotece wciąż się coś dzieje. W pierwszym półroczu podjęto następujące działania: 

 Uczestnictwo w  ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie – nowele polskie” - pod 

patronatem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy 

 Włączenie  się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania 



 Zorganizowanie konkursu na pamiątkę rodzinną z okresu II wojny światowej 

„Ocalić od zapomnienia” – 80. Rocznica wybuchu wojny 

 Uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji: „Noc Bibliotek”  

 Pasowanie uczniów klas I na czytelników biblioteki szkolnej 

 Włączenie się w obchody „Dnia postaci z bajek” – konkurs na bajkowe przebranie 

 „Randka w ciemno z książką” – akcja promująca czytelnictwo 

 Zorganizowanie konkursu „I Ty możesz zostać Mistrzem Pióra” w ramach 

obchodów Dnia Pisma Ręcznego 

 Zorganizowanie konkursu na walentynowy wiersz miłosny  

 

 

 

 


