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„OGÓLNOSZKOLNE WYBORY KSIĄŻEK” - książkowa lista przebojów.” 

 

OGÓLNOSZKOLNE 

 WYBORY KSIĄŻEK 
Informacje o akcji „Wybory książek” 

W tym roku Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu przystąpiła do Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa. Otrzymaliśmy duże wsparcie finansowe na zakup nowości 

wydawniczych do biblioteki szkolnej. Chcielibyśmy, aby nie tylko Nauczyciele, ale przede 

wszystkim Uczniowie i Rodzice, mieli wpływ na kształt nowych zbiorów. 

Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji w bibliotece szkolnej lub za  pośrednictwem e-maila 

na adres: biblioteka.szp.wojnicz@op.pl 

 

Cele akcji: 

• poznanie i upowszechnianie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów. 

• dostosowanie księgozbiorów bibliotek do zainteresowań czytelniczych uczniów. 

• promocja czytelnictwa, 

• promocja bibliotek szkolnych w środowisku szkolnym, 

 

 

 

Z okazji świętowania XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek dnia 11 maja 2017 r.                       

w czytelni Szkoły Podstawowej w Wojniczu zostały przeprowadzone wybory najciekawszych 

książek. Uczniowie podawali tytuły książek, które najchętniej czytają i które chcieliby mieć w 

bibliotece szkolnej. Akcję zorganizował  nauczyciel bibliotekarz przy współudziale członków 

Kółka bibliotecznego . 

Ogólnoszkolna akcja „Wybory książek” w naszej szkole cieszyła się dużym powodzeniem. 

Uczniowie  chętnie uczestniczyli w wyborach i podali dużo nowych tytułów książek. Wśród 

polecanych przez uczniów  książek znajduje się duża różnorodność tytułów. Są to zarówno lektury, 

jak i książki obyczajowe, przygodowe, baśnie, czy książki z ulubionego gatunku „Fantasy”. Wiele 

tytułów znajduje się w naszej szkolnej bibliotece, ale też uczniowie podają tytuły, których brakuje   

i dzięki wyborom wiadomo będzie jakie książki zakupić. Cieszy fakt, że uczniowie znają książki, 

czytają je, potrafią zapamiętać tytuły i zaproponować je jako własne ulubione pozycje. Lista, którą 



razem z uczniami stworzyliśmy pomoże nam w zakupie książek do biblioteki w ramach 

NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA. 

Akcja „Ogólnoszkolne Wybory Książek trwać będzie do końca roku szkolnego. Do akcji   

włączyli się również Rodzice, którzy podczas odwiedzania Szkoły  zostawiają swoje propozycje 

tytułów książek, przysyłają też e-maile na podany adres biblioteki. Dzięki podanym tytułom książek 

możemy  poznać zainteresowania i wybory czytelnicze naszych uczniów i innych użytkowników 

biblioteki. Dzięki tego rodzaju akcjom przypominamy naszym dzieciom, że „czytanie łączy 

pokolenia”. 

 Dnia 11.05.br. podczas Ogólnoszkolnych Wyborów Książek uczniowie dokonali wyboru 145 

tytułów książek  (lista dostępna w Bibliotece SP). 

 

Zapraszamy do czynnego udziału w akcji. 

Do sprawozdania dołączam zdjęcia z przeprowadzonej akcji. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 



 


