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I. Ogólnopolskie akcje i inicjatywy czytelnicze: 

1. IV przerwa na czytanie - zgłoś szkołę! - patronat sbp.pl. [On-line]. 22 lutego 2019 
Dostępny: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21154&prev=453  [2020,Kwiecień 14] 
 

2. 10 akcji czytelniczych skierowanych dla dzieci i ich rodziców / Barbara Maria 
Morawiec. [On-line]. 21 października 2017 
Dostępny: http://lustrobiblioteki.pl/2018/05/rzeczpospoczyta-czyli-noc-bibliotek/ 
[2020,Kwiecień 14] 
 

3. #czytajnazdrowie 14. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka  
w Lesznie. [On-line]. 
Dostępny: https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,czytajnazdrowie-14-miejska-
biblioteka-publiczna-im-stanislawa-grochowiaka-w-lesznie,4962.html  
[2020, Kwiecień 14] 
 

4. Akcja Czytaj Pl - największa akcja czytelnicza w Polsce także w naszej Szkole. [Online]. 
Dostępny: https://kcek.pl/kcek/biblioteka/akcje-biblioteczne [2020, Kwiecień 14] 
 

5. Akcja „Czytam sobie” Włącz się! [On-line]. 
Dostępny: https://czytamsobie.pl/tworczosc_art08.php  [2020, Kwiecień 15] 
 

 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21154&prev=453
http://lustrobiblioteki.pl/2018/05/rzeczpospoczyta-czyli-noc-bibliotek/
https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,czytajnazdrowie-14-miejska-biblioteka-publiczna-im-stanislawa-grochowiaka-w-lesznie,4962.html
https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,czytajnazdrowie-14-miejska-biblioteka-publiczna-im-stanislawa-grochowiaka-w-lesznie,4962.html
https://kcek.pl/kcek/biblioteka/akcje-biblioteczne
https://czytamsobie.pl/tworczosc_art08.php
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6. Cała Polska czyta dzieciom. Kalendarium. [On-line]. 
Dostępny: https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-
content/uploads/2019/10/Kalendarium-2019-2020.pdf [2020, Kwiecień 14] 
 

7. Czytając wychodzisz poza ramy. [On-line]. (konkurs)  
Dostępny: https://lubimyczytac.pl/aktualnosci/2174/czytajac-wychodzisz-poza-ramy  
[2020, Kwiecień 15] 
 

8. Czytając wychodzisz poza ramy. [On-line]. 23 kwietnia 2013 
Dostępny: https://www.piktografiki.com/2013/04/czytajac-wychodzisz-poza-
ramy.html [2020, Kwiecień 15] (piktografiki o książkach) 
 

9. Czytajpl.pl. Największa akcja czytelnicza w Polsce. [On-line]. 
Dostępny: http://czytajpl.pl/ [2020, Kwiecień 14] 
 

10. Czytanie wzbogaca – promuj czytelnictwo niewielkim kosztem. [On-line]. 
Dostępny: http://lustrobiblioteki.pl/2017/01/czytanie-wzbogaca-promuj-
czytelnictwo-niewielkim-kosztem/ [2020, Kwiecień 15] 
 

11. Czytanie zmniejsza stres i nie tylko!. [On-line]. 
Dostępny https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,czytanie-zmniejsza-stres-i-nie-
tylko,4799.html [2020,Kwiecień 14] 

12. Dlaczego Akcja „Czytam sobie”? Czyli co i po co zmieniać / Maria Deskur. [On-line]. 
Dostępny: https://czytamsobie.pl/tworczosc_art09.php [2020, Kwiecień 15] 
 

13. Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom. [On-line]. 
Dostępny: https://calapolskaczytadzieciom.pl/o-fundacji/ [2020, Kwiecień 15] 
 

14. Jak nie czytam, jak czytam – najpopularniejsza akcja czytelnicza. [On-line]. 
Dostępny: https://czytamy.org/ [2020, Kwiecień 14] 
 

15. Kampanie na rzecz czytelnictwa. [On-line]. 
Dostępny: Kampanie na rzecz czytelnictwa : Czytajpl.pl Promuje ... 
[2020, Kwiecień 14] 
 

16. Książka roku. [On-line]. 
Dostępny: https://lubimyczytac.pl/plebiscyt [2020, Kwiecień 15] 
(Konkurs organizowany przez największy w Polsce opiniotwórczy serwis książkowy 
lubimyczytac.pl tworzony przez społeczność czytelników. Serwis dla miłośników 
książek.) 
 

17. Lubimyczytać.pl. [On-line]. 
Dostępny: https://lubimyczytac.pl/o-nas [2020, Kwiecień 15] 
 
 
 

https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/10/Kalendarium-2019-2020.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/10/Kalendarium-2019-2020.pdf
https://lubimyczytac.pl/aktualnosci/2174/czytajac-wychodzisz-poza-ramy
https://www.piktografiki.com/2013/04/czytajac-wychodzisz-poza-ramy.html
https://www.piktografiki.com/2013/04/czytajac-wychodzisz-poza-ramy.html
http://czytajpl.pl/
http://lustrobiblioteki.pl/2017/01/czytanie-wzbogaca-promuj-czytelnictwo-niewielkim-kosztem/
http://lustrobiblioteki.pl/2017/01/czytanie-wzbogaca-promuj-czytelnictwo-niewielkim-kosztem/
https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,czytanie-zmniejsza-stres-i-nie-tylko,4799.html
https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,czytanie-zmniejsza-stres-i-nie-tylko,4799.html
https://czytamsobie.pl/tworczosc_art09.php
https://calapolskaczytadzieciom.pl/o-fundacji/
https://czytamy.org/
http://www.bp.pila.pl/wp-content/uploads/2014/09/Kampanie.pdf
http://www.bp.pila.pl/wp-content/uploads/2014/09/Kampanie.pdf
https://lubimyczytac.pl/plebiscyt
https://lubimyczytac.pl/o-nas
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18. Mistrz Promocji Czytelnictwa. [On-line].  
Dostępny: http://www.sbp.pl/konkursy/mistrz_promocji_czytelnictwa [2020, 
Kwiecień 15] 
 

19. Narodowe Czytanie 2018. [On-line]. 
Dostępny: https://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-
czytanie-2018/ [2020, Kwiecień 15] 
 

20. Narodowe Czytanie 2018 w Ogrodzie Saskim / Barbara Maria Morawiec.[On-line]. 
Dostępny: http://lustrobiblioteki.pl/2018/09/narodowe-czytanie-2018-w-ogrodzie-
saskim/ [2020,Kwiecień 14] 
 

21. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. [On-line]. 19 marca 2018 
Dostępny: https://www.ore.edu.pl/2018/03/narodowy-program-rozwoju-
czytelnictwa/ [2020,Kwiecień 14] 
 

22. Noc bibliotek.[On-line]. 
Dostępny: https://nocbibliotek.ceo.org.pl/  [2020, Kwiecień 15] 
 

23. Noc Bibliotek. [On-line].  
Dostępny: http://lustrobiblioteki.pl/kalendarium/noc-bibliotek-2/ [2020,Kwiecień 14] 
 

24. RzeczpospoCzyta, czyli Noc Bibliotek / Barbara Maria Morawiec.[On-line]. 31 maja 
2018 
Dostępny: http://lustrobiblioteki.pl/2018/05/rzeczpospoczyta-czyli-noc-bibliotek/ 
[2020, Kwiecień 14] 
 

25. Upowszechnianie czytelnictwa. Przegląd kampanii ogólnopolskich i lokalnych akcji. 
Małgorzata Kudyba.// W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] red. 
nacz. Dagmara Roszkowska. – Czasopismo elektroniczne. – 2015, nr 2 (czerwiec)=46 
[On-line].   
Dostępny: http://warsztatybibliotekarskie.pedagogiczna.edu.pl/nr-22015-
46/upowszechnianie-czytelnictwa-przeglad-kampanii-ogolnopolskich-i-lokalnych-akcji/  
[2020, Kwiecień 14] 
 

II. Blogi, fora o książkach i czytelnictwie: 

26. Chmura czytania. Kanon kulturalnego człowieka. [On-line]. 
Dostępny: http://www.chmuraczytania.pl/ [2020, Kwiecień 15] 
 

27. Cuda na kilu. [On-line]. 
Dostępny: https://cuda-cudanakiju.blogspot.com/ [2020, Kwiecień 15]  
(recenzje książek dla najmłodszych czytelników) 

 
28. Czytajmy wszyscy. [On-line]. 

Dostępny: http://strofki.blogspot.com [2020, Kwiecień 15]  (blog z recenzjami) 

http://www.sbp.pl/konkursy/mistrz_promocji_czytelnictwa
https://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2018/
https://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2018/
http://lustrobiblioteki.pl/2018/09/narodowe-czytanie-2018-w-ogrodzie-saskim/
http://lustrobiblioteki.pl/2018/09/narodowe-czytanie-2018-w-ogrodzie-saskim/
https://www.ore.edu.pl/2018/03/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa/
https://www.ore.edu.pl/2018/03/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/
http://lustrobiblioteki.pl/kalendarium/noc-bibliotek-2/
http://lustrobiblioteki.pl/2018/05/rzeczpospoczyta-czyli-noc-bibliotek/
http://warsztatybibliotekarskie.pedagogiczna.edu.pl/nr-22015-46/upowszechnianie-czytelnictwa-przeglad-kampanii-ogolnopolskich-i-lokalnych-akcji/
http://warsztatybibliotekarskie.pedagogiczna.edu.pl/nr-22015-46/upowszechnianie-czytelnictwa-przeglad-kampanii-ogolnopolskich-i-lokalnych-akcji/
http://www.chmuraczytania.pl/
https://cuda-cudanakiju.blogspot.com/
http://strofki.blogspot.com/
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29. Klasyka Młodego Czytelnika. [On-line].  
Dostępny: http://klasykadlamlodych.blogspot.com/ [2020, Kwiecień 15]  
(blog otwarty dla wszystkich, posty dotyczą recenzji) 
 

30. Książki na czacie. [On-line]. 
Dostępny: http://ksiazkinaczacie.pl/ [2020, Kwiecień 15]  (blog z recenzjami) 
 

31. Książki młodzieżowe. Fora.[On-line]. (forum miłośników książek) 
http://www.ksiazkimlodziezowe.fora.pl/ [2020, Kwiecień 15]   
 

32. Literka.info. [On-line]. 
Dostępny: http://literka.info/ [2020, Kwiecień 15]   
(Strona o książkach i o tym, jak je pisać.) 
 

33. Liternet.pl - komunikacja autorów książek z czytelnikami. [On-line].  
Dostępny: platforma komunikacji autorów z czytelnikami - Liternet.pl 
[2020, Kwiecień 15]   (Strona z konkursami literackimi i aktualnymi spotkaniami 
pisarzy z czytelnikami na terenie całej Polski. Ponadto wymiana doświadczeń 
pisarskich)  
 

34. Lustro Biblioteki. [On-line]. 
Dostępny:  http://lustrobiblioteki.pl/  [2020, Kwiecień 15]   
(Portal promujący czytelnictwo) 
 

35. Między nami czytelnikami. [On-line]. 
Dostępny: https://czytamy.gwo.pl/ [2020, Kwiecień 15]  
(Akcja skierowana jest do szkół. Uczniowie działają jako drużyna klasowa i wykonuj 
zadania promujące czytelnictwo.) 
 

36. W zaciszu biblioteki. [On-line]. 
Dostępny: https://w-zaciszu-biblioteki.blogspot.com/ [2020, Kwiecień 15]   
(Blog daje możliwość przeczytania recenzji książek, sprawdzenia listy książek które 
otrzymały nagrodę Pulitzera oraz Bookera.) 
 

37. Zaczytaj sie.pl. [On-line]. 
Dostępny: https://zaczytajsie.pl/  [2020, Kwiecień 15]  (Serwis informuje o nowościach 
na rynkach wydawniczych.) 
 

38. Zbrodnia w bibliotece. [On-line]. 
Dostępny: https://www.zbrodniawbibliotece.pl/ [2020, Kwiecień 15]   
(Portal będący jednym z najważniejszych miejsc w polskim Internecie poświęconych 
literaturze kryminalnej sensacyjnej) 
 
 
 
 
 

http://klasykadlamlodych.blogspot.com/
http://ksiazkinaczacie.pl/
http://www.ksiazkimlodziezowe.fora.pl/
http://literka.info/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiciuyN7-zoAhUrxosKHdaXAFAQFjADegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fliternet.pl%2Fksiazki%2Ftag%2F13320-maria-goniewicz-zuzanna-maksymiuk&usg=AOvVaw0zBHDLwbeqUj4ICCr60Kun
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiciuyN7-zoAhUrxosKHdaXAFAQFjADegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fliternet.pl%2Fksiazki%2Ftag%2F13320-maria-goniewicz-zuzanna-maksymiuk&usg=AOvVaw0zBHDLwbeqUj4ICCr60Kun
http://lustrobiblioteki.pl/
https://czytamy.gwo.pl/
https://w-zaciszu-biblioteki.blogspot.com/
https://zaczytajsie.pl/
https://www.zbrodniawbibliotece.pl/
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III. Propozycje działań promujących czytelnictwo: 

39. 100 kapitalnych pomysłów na promocję czytelnictwa / Barbara Maria Morawiec. [On-
line]. 
Dostępny: https://www.slideshare.net/lustrobiblioteki/100-kreatywnych-pomysw-na-
promocj-czytelnictwa-czytanie-wyzwala-kreatywno-autorka-barbra-maria-morawiec-
lustro-biblioteki [2020, Kwiecień 15] 
 

40. Czytamy na Pomorzu. [On-line]. 
Dostępny: file:///C:/Users/user/Downloads/5._Czytamy_na_Pomorzu  
[2020, Kwiecień 16] 
 

41. Czytanie uskrzydla: na podstawie działań podejmowanych w Bibliotece Pedagogicznej 
w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej / Ilona Krupiewska, Karolina Dobrosz-
Stępowska. [On-line]. 
Dostępny: https://www.wodnskierniewice.eu/images/pliki/wmo/39/17_BP_Rawa.pdf  
[2020, Kwiecień 15] 
 

42. Czytelniczy test - Przetestuj swoją wiedzę - Quizy, testy online. [On-line]. 
Dostępny: http://testwiedzy.pl/test/62291/czytelniczy-test.html [2020,  Kwiecień 15] 
(dotyczy literatury dziecięcej) 
 

43. Formy pracy z czytelnikiem / Anna Zamysłowska. [On-line]. 7 marca 2016 
Dostępny: http://www.edukacja.edux.pl/p-30274-formy-pracy-z-czytelnikiem.php  
[2020, Kwiecień 16] 
 

44. Gra biblioteczna jako forma promocji i narzędzie w komunikacji z młodym  
użytkownikiem / Katarzyna Mól. [On-line]. 
Dostępny: file:///C:/Users/user/Downloads/159-327-1-PB.pdf  [2020, Kwiecień 16] 
 

45. Imprezy czytelnicze. [On-line]. 
Dostępny: https://www.pbwnowysacz.pl/category/aktualnosci/imprezy-czytelnicze-
aktualnosci/ [2020, Kwiecień 15] 

 
46. Komiksy.[On-line]. (testy) 

Dostępny: http://testwiedzy.pl/ucat_view/73/komiksy.html  [2020, Kwiecień 15] 
 

47. Książki. [On-line]. (testy) 
Dostępny: http://testwiedzy.pl/ucat_view/72/ksiazki.html [2020, Kwiecień 15] 
 

48. Nowa strategia przeprowadzania konkursów czytelniczych / K. Przybyła. [On-line]. 
Dostępny: https://bibliotekawszkole.pl/konkursy_sprawdziany_testy.php  [2020,  
Kwiecień 15] 
 
 
 
 

https://www.slideshare.net/lustrobiblioteki/100-kreatywnych-pomysw-na-promocj-czytelnictwa-czytanie-wyzwala-kreatywno-autorka-barbra-maria-morawiec-lustro-biblioteki
https://www.slideshare.net/lustrobiblioteki/100-kreatywnych-pomysw-na-promocj-czytelnictwa-czytanie-wyzwala-kreatywno-autorka-barbra-maria-morawiec-lustro-biblioteki
https://www.slideshare.net/lustrobiblioteki/100-kreatywnych-pomysw-na-promocj-czytelnictwa-czytanie-wyzwala-kreatywno-autorka-barbra-maria-morawiec-lustro-biblioteki
../../../../Users/user/Downloads/5._Czytamy_na_Pomorzu
https://www.wodnskierniewice.eu/images/pliki/wmo/39/17_BP_Rawa.pdf
http://testwiedzy.pl/test/62291/czytelniczy-test.html
http://www.edukacja.edux.pl/p-30274-formy-pracy-z-czytelnikiem.php
../../../../Users/user/Downloads/159-327-1-PB.pdf
https://www.pbwnowysacz.pl/category/aktualnosci/imprezy-czytelnicze-aktualnosci/
https://www.pbwnowysacz.pl/category/aktualnosci/imprezy-czytelnicze-aktualnosci/
http://testwiedzy.pl/ucat_view/73/komiksy.html
http://testwiedzy.pl/ucat_view/72/ksiazki.html
https://bibliotekawszkole.pl/wydawnictwo/Nowa_strategia.docx
https://bibliotekawszkole.pl/konkursy_sprawdziany_testy.php
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49. Nowe formy promocji biblioteki  czytelnictwa /Anna Aleksandrowicz. [On-line]. 
Dostępny: 
https://pbw.zgora.pl/pbw/sites/default/files/dokumenty/IIIforum_prez06.pdf [2020, 
Kwiecień 16] 
 

50. Oryginalny pomysł na biblioteczny konkurs czytelniczy dla dzieci i...ich rodzin. [On-
line]. 
Dostępny: https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU8641  [2020, Kwiecień 15] 

 
51. Pomysły na konkursy czytelnicze mobilizują do sięgnięcia po książkę. [On-line].  

24 lutego 2017 
Dostępny: https://skokiporozum.blogspot.com/2017/02/pomysy-na-konkursy-
czytelnicze.html [2020, Kwiecień 16] 
 

52. Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - dlaczego warto czytać? / Edyta 
Pietrzkowska, Aneta Salachna. [On-line] 26 grudnia 2017 
Dostępny: https://www.vmickiewicz.pl/2403-popularyzacja-czytelnictwa-wsrod-
dzieci-i-mlodziezy-dlaczego-warto-czytac [2020, Kwiecień 14] 

 
53. Pozytywnie zaczytani – inspiracje, wyzwania, realizacje. [On-line]. Warszawa, ORE. – 

2017.  
Dostępny: https://www.ore.edu.pl/2018/03/pozytywnie-zaczytani/  
 [2020, Kwiecień 15] 

54. Pozytywnie zaczytani. Raporty, badania. Publikacje. Dobre praktyki (filmy, poradniki, 
scenariusze, przykłady działań). Inicjatywy czytelnicze. Literatura dla dzieci 
i młodzieży. [On-line]. 14 marca 2018 
Dostępny: https://www.ore.edu.pl/2018/03/pozytywnie-zaczytani/  
[2020, Kwiecień 14] 
 

55. Program Poczytaj mi przyjacielu -PDF Darmowe pobieranie. [On-line]. 
Dostępny: http://docplayer.pl/24851961-Program-poczytaj-mi-przyjacielu.html  
[2020, Kwiecień 16] (prezentacja) 
 

56. Promocja czytelnictwa – 7 pomysłów, jak biblioteka może zachęcić dzieci 
do czytania.[on-line]. 
Dostępny: http://wielki-czlowiek.pl/promocja-czytelnictwa-7-pomyslow-jak-
biblioteka-moze-zachecic-dzieci-do-czytania/ [2020, Kwiecień 16] 
 

57. Promowanie czytelnictwa i bibliotek z pomysłem : przegląd wybranych akcji 
czytelniczych / Agnieszka Belcer. [On-line].// W: Podkarpackie Studia Biblioteczne, 
2015, nr 4.  
Dostępny: http://psb.ur.edu.pl/promowanie-czytelnictwa-i-bibliotek-z-pomyslem-
przeglad-wybranych-akcji-czytelniczych [2020, Kwiecień 15] 
 
 
 
 

https://pbw.zgora.pl/pbw/sites/default/files/dokumenty/IIIforum_prez06.pdf
https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU8641
https://skokiporozum.blogspot.com/2017/02/pomysy-na-konkursy-czytelnicze.html
https://skokiporozum.blogspot.com/2017/02/pomysy-na-konkursy-czytelnicze.html
https://www.vmickiewicz.pl/2403-popularyzacja-czytelnictwa-wsrod-dzieci-i-mlodziezy-dlaczego-warto-czytac
https://www.vmickiewicz.pl/2403-popularyzacja-czytelnictwa-wsrod-dzieci-i-mlodziezy-dlaczego-warto-czytac
https://www.ore.edu.pl/2018/03/pozytywnie-zaczytani/
https://www.ore.edu.pl/2018/03/pozytywnie-zaczytani/
http://docplayer.pl/24851961-Program-poczytaj-mi-przyjacielu.html
http://wielki-czlowiek.pl/promocja-czytelnictwa-7-pomyslow-jak-biblioteka-moze-zachecic-dzieci-do-czytania/
http://wielki-czlowiek.pl/promocja-czytelnictwa-7-pomyslow-jak-biblioteka-moze-zachecic-dzieci-do-czytania/
http://psb.ur.edu.pl/promowanie-czytelnictwa-i-bibliotek-z-pomyslem-przeglad-wybranych-akcji-czytelniczych
http://psb.ur.edu.pl/promowanie-czytelnictwa-i-bibliotek-z-pomyslem-przeglad-wybranych-akcji-czytelniczych
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58. Promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Promowanie czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży zgłoszenie „Dobrej praktyki” / Agnieszka Wilk. [On-line].  
Dostępny: http://scea.glogow-
mlp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=113:promowanie-
czytelnictwa-wsrod-dzieci-i-mlodziezy&catid=91&Itemid=488 [2020, Kwiecień 14] 
 

59. Propozycje działań promujących czytelnictwo : dobre praktyki / ORE. [On-line]. – 
Warszawa :  Wydaw. ORE, 2015 
Dostępny:https://www.doskonaleniewsieci.pl/Upload/Artykuly/6_7/dzialania_promuj
ace_czytelnictwo.pdf [2020, Kwiecień 14] 
 

60. Przewodnik dla klubów czytelniczych / Aleksandra Czetwertyńska, Martyna Sędek, 
Katarzyna Sołtan-Młodożeniec. [On-line]. 
Dostępny: https://ceo.org.pl/sites/default/files/poczytajmy_-_publikacja_0.pdf  
[2020, Kwiecień 16] 
 

61. Sposoby popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz wpływ czytania na 
rozwój osobowości dziecka i ucznia / Rafał Marciniak. [On-line]. 
Dostępny: https://docplayer.pl/61780005-Referat-sposoby-popularyzacji-
czytelnictwa-wsrod-dzieci-i-mlodziezy-oraz-wplyw-czytania-na-rozwoj-osobowosci-
dziecka-i-ucznia.html [2020, Kwiecień 14] 
 

62. Sposoby upowszechniania literatury wśród dzieci i młodzież / Bożena Giżycka.[On-
line]. 
Dostępny: https://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU7542 [2020, Kwiecień 14] 
 

63. Zachęcić do czytanie… Przykłady wybranych form promocji czytelnictwa / Mariola 
Szymczak. [On-line]. 
Dostępny: https://docplayer.pl/22087217-Zachecic-do-czytania-przyklady-wybranych-
form-promocji-czytelnictwa.html [2020, Kwiecień 15] 
 

64. Zaczytani. Akcje promujące czytelnictwo / Jędrzej Szynkowski. [On-line]. 
Dostępny: https://szynkowski.eu/zaczytani-akcje-promujace-czytelnictwo/ [2020, 
Kwiecień 14]  

IV. Działania promujące czytelnictwo w szkole podstawowej  

65. Akcja czytelnicza "Z książką za pan brat” / Grażyna Jopek. [On-line]. 10 października 
2019 
Dostępny:  http://www.edukacja.edux.pl/p-38381-akcja-czytelnicza-z-ksiazka-za-pan-
brat.php [2020, Kwiecień 16] 
 

66. Ciche czytanie ze zrozumieniem to sztuka! Analizujemy wyniki naszej pracy. [On-line]. 
Dostępny:  http://static.scholaris.pl/resource-
files/258/45314/ciche_czytanie_ze_zrozumieniem_64644.pdf [2020, Kwiecień 14] 
 

http://scea.glogow-mlp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=113:promowanie-czytelnictwa-wsrod-dzieci-i-mlodziezy&catid=91:dobre-praktyki&Itemid=488
http://scea.glogow-mlp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=113:promowanie-czytelnictwa-wsrod-dzieci-i-mlodziezy&catid=91&Itemid=488
http://scea.glogow-mlp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=113:promowanie-czytelnictwa-wsrod-dzieci-i-mlodziezy&catid=91&Itemid=488
http://scea.glogow-mlp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=113:promowanie-czytelnictwa-wsrod-dzieci-i-mlodziezy&catid=91&Itemid=488
https://www.doskonaleniewsieci.pl/Upload/Artykuly/6_7/dzialania_promujace_czytelnictwo.pdf%20%5b2020
https://www.doskonaleniewsieci.pl/Upload/Artykuly/6_7/dzialania_promujace_czytelnictwo.pdf%20%5b2020
https://ceo.org.pl/sites/default/files/poczytajmy_-_publikacja_0.pdf
https://docplayer.pl/61780005-Referat-sposoby-popularyzacji-czytelnictwa-wsrod-dzieci-i-mlodziezy-oraz-wplyw-czytania-na-rozwoj-osobowosci-dziecka-i-ucznia.html
https://docplayer.pl/61780005-Referat-sposoby-popularyzacji-czytelnictwa-wsrod-dzieci-i-mlodziezy-oraz-wplyw-czytania-na-rozwoj-osobowosci-dziecka-i-ucznia.html
https://docplayer.pl/61780005-Referat-sposoby-popularyzacji-czytelnictwa-wsrod-dzieci-i-mlodziezy-oraz-wplyw-czytania-na-rozwoj-osobowosci-dziecka-i-ucznia.html
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU7542
https://docplayer.pl/22087217-Zachecic-do-czytania-przyklady-wybranych-form-promocji-czytelnictwa.html
https://docplayer.pl/22087217-Zachecic-do-czytania-przyklady-wybranych-form-promocji-czytelnictwa.html
https://szynkowski.eu/zaczytani-akcje-promujace-czytelnictwo/
http://www.edukacja.edux.pl/p-38381-akcja-czytelnicza-z-ksiazka-za-pan-brat.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-38381-akcja-czytelnicza-z-ksiazka-za-pan-brat.php
http://static.scholaris.pl/resource-files/258/45314/ciche_czytanie_ze_zrozumieniem_64644.pdf
http://static.scholaris.pl/resource-files/258/45314/ciche_czytanie_ze_zrozumieniem_64644.pdf
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67. Cykl zajęć czytelniczych. [On-line]. 
Dostępny: http://www.ssp26.pl/czytanie/dokumenty/program.pdf 
 

68. Czytajmy razem. [On-line]. 
Dostępny:http://www.scholaris.pl/zasob/62626?bid=0&iid=0&query=czytelnicza&api
=  [2020, Kwiecień 15] (Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie opowiadają o 
swoich ulubionych książkach.) 
 

69. Czytam książki, ponieważ … [On-line]. (scenariusz zajęć) 
Dostępny: http://www.scholaris.pl/resources/run/id/104794 [2020, Kwiecień 14] 
 

70. Czytanie wieczorową porą - spotkanie dla uczniów klas V i VI / Ewa Kowal, Dorota 
Klimek, Zofia Kazimierska. [On-line]. 1 kwietnia 2019 
Dostępny: http://www.edukacja.edux.pl/p-39918-czytanie-wieczorowa-pora-
spotkanie-dla.php [2020, Kwiecień 16] 
 

71. Dla bibliotekarzy i nauczycieli. [On-line].  
Dostępny: https://mamania.pl/Dla-bibliotekarzy-i-nauczycieli-cabout-pol-42.html 
[2020, Kwiecień 15] (konkursy w roku szkolnym 2019/2020) 

 
72. Dlaczego warto czytać? / Katarzyna Błońska.[On-line]. 17 maja 2017 

Dostępny: http://www.edukacja.edux.pl/p-34278-dlaczego-warto-czytac-ksiazki-
scenariusz.php [2020, Kwiecień 16] 
 

73. Działania promujące czytelnictwo w Szkole Podstawowej w Miąsowej  
z wykorzystaniem książek pozyskanych m.in.: z „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa”. [On-line]. 
Dostępny: http://www.zpomiasowa.pl/projekt/nprc/sprawozdanie.pdf  [2020, 
Kwiecień 16] 
 

74. Hans Christian Andersen i jego baśniowy świat. [On-line]. 
Dostępny: http://www.scholaris.pl/zasob/60602 [2020, Kwiecień 15] 
(E-lekcja interaktywna dla nauczycieli przedstawiająca życie i twórczość sławnego 
baśniopisarza duńskiego, w formacie ZIP) 
 

75. Galeria Ilustracji z baśni Braci Grimm. [On-line]. 
Dostępny: http://www.scholaris.pl/zasob/109315  [2020, Kwiecień 15] 
(Zasób zawiera ilustracje z baśni „Królewna Śnieżka”, „Kopciuszek”, „Jaś i Małgosia”) 

 
76. Galeria ilustracji z baśni Hansa Christiana Andersena. [On-line].  

Dostępny: http://www.scholaris.pl/zasob/109314 [2020, Kwiecień 15] 
(Zasób zawiera ilustracje z baśni „Mała syrenka”, „Dziewczynka z zapałkami”, 
„Calineczka”, „Pasterka i kominiarczyk”, „Brzydkie kaczątko”, „Nowe szaty cesarza”, 
„Królowa Śniegu”, „Słowik”.) 
 
 
 

http://www.ssp26.pl/czytanie/dokumenty/program.pdf
http://www.scholaris.pl/zasob/62626?bid=0&iid=0&query=czytelnicza&api
http://www.scholaris.pl/zasob/62626?bid=0&iid=0&query=czytelnicza&api
http://www.scholaris.pl/resources/run/id/104794
http://www.edukacja.edux.pl/p-39918-czytanie-wieczorowa-pora-spotkanie-dla.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-39918-czytanie-wieczorowa-pora-spotkanie-dla.php
https://mamania.pl/Dla-bibliotekarzy-i-nauczycieli-cabout-pol-42.html
http://www.edukacja.edux.pl/p-34278-dlaczego-warto-czytac-ksiazki-scenariusz.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-34278-dlaczego-warto-czytac-ksiazki-scenariusz.php
http://www.zpomiasowa.pl/projekt/nprc/sprawozdanie.pdf
http://www.scholaris.pl/zasob/60602
http://www.scholaris.pl/zasob/109315
http://www.scholaris.pl/zasob/109314
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77. Innowacja pedagogiczna "Czytanie kluczem do sukcesu"/ Agnieszka Grabowska. 
[On-line]. 22 czerwca 2016 
Dostępny: http://www.edukacja.edux.pl/p-32104-innowacja-pedagogiczna-czytanie-
kluczem.php [2020 [2020, Kwiecień 16] 
 

78. Jak zachęcać do czytania” / Izabela Wrzyszcz- Starosta. [On-line]. 14 stycznia 2018 
Dostępny: http://www.edukacja.edux.pl/p-36149-jak-zachecac-do-czytania.php 
[2020, Kwiecień 16] 
 

79. Koło Małego Czytelnika – program zajęć. [On-line]. 
Dostępny: http://www.edukacja.edux.pl/p-25611-kolo-malego-czytelnika-program-
zajec.php [2020, Kwiecień 16] 
 

80. Książka - mój przyjaciel. Scenariusz apelu / Lidia Czerwińska. [On-line]. 20 listopada 
2015 
Dostępny: http://www.edukacja.edux.pl/p-29515-ksiazka-moj-przyjaciel-scenariusz-
apelu.php [2020, Kwiecień 16] 
 

81. Książka świat otwiera ogromny… – projekty czytelnicze. [On-line]. 
Dostępny: http://www.pspkowala.pl/?page_id=4546 [2020, Kwiecień 14] 
 

82. Moja ulubiona książka. [On-line]. 
Dostępny:http://www.scholaris.pl/zasob/104884?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api
= [2020, Kwiecień 14] (Scenariusz zajęć z zakresu edukacji polonistycznej (klasa I) 
 

83. Moliki książkowe. Scenariusz imprezy czytelniczej / Anna Gierlińska. [On-line].  
18 czerwca 2018 
Dostępny: http://www.edukacja.edux.pl/p-37790-moliki-ksiazkowe-scenariusz-
imprezy-czytelniczej.php [2020, Kwiecień 16] 
 

84. Nie bądź pajacem, bądź chłopcem! Czego uczy lektura Carla Collodiego „Pinokio”? 
[On-line].  
Dostępny: http://www.scholaris.pl/zasob/104852 [2020, Kwiecień 14] 
(Scenariusz omawia sposób przeprowadzenia konkursu dotyczącego znajomości 
różnych bajek.) 
 

85. Projekt czytelniczy "Książkowe podróże" / Marta Mondrzejewska. [On-line].  
21 maja 2019 
Dostępny: http://www.edukacja.edux.pl/p-40942-projekt-czytelniczy-ksiazkowe-
podroze.php [2020, Kwiecień 16] 
 

86. Projekt czytelniczy „Wkręceni w czytanie!”. [On-line]. 
Dostępny:  http://sp4-skierniewice.pl/projekt-czytelniczy-wkreceni-w-czytanie/  
[2020, Kwiecień 16] 
 
 
 

http://www.edukacja.edux.pl/p-32104-innowacja-pedagogiczna-czytanie-kluczem.php%20%5b2020
http://www.edukacja.edux.pl/p-32104-innowacja-pedagogiczna-czytanie-kluczem.php%20%5b2020
http://www.edukacja.edux.pl/p-36149-jak-zachecac-do-czytania.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-25611-kolo-malego-czytelnika-program-zajec.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-25611-kolo-malego-czytelnika-program-zajec.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-29515-ksiazka-moj-przyjaciel-scenariusz-apelu.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-29515-ksiazka-moj-przyjaciel-scenariusz-apelu.php
http://www.pspkowala.pl/?page_id=4546
http://www.scholaris.pl/zasob/104884?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api
http://www.scholaris.pl/zasob/104884?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api
http://www.edukacja.edux.pl/p-37790-moliki-ksiazkowe-scenariusz-imprezy-czytelniczej.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-37790-moliki-ksiazkowe-scenariusz-imprezy-czytelniczej.php
http://www.scholaris.pl/zasob/104852
http://www.edukacja.edux.pl/p-40942-projekt-czytelniczy-ksiazkowe-podroze.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-40942-projekt-czytelniczy-ksiazkowe-podroze.php
http://sp4-skierniewice.pl/projekt-czytelniczy-wkreceni-w-czytanie/
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87. Projekt czytelniczy ,,Zalajkuj czytanie”. [On-line]. 
Dostępny: 
https://cloud1k.edupage.org/cloud/Projekt_czytelniczy.pdf?z%3A6ZnGcmhIR%2B342
UfVpAFhv9hEqINUOZ%2B2Km3UjO2Z%2BCHDTb1pOQYMSCfGHTUR94ZZLveVF6PISqG
Q6Wg8QlZCWw%3D%3D [2020, Kwiecień 14] 

88. Projekt edukacji czytelniczej „Mały miłośnik książki dla dzieci” z Przedszkola  
w Woźniakch / Ewelina Gawlik, Anna Skop. [On-line]. 
Dostępny: 
https://cmsfiles.superszkolna.pl/sites/647/wiadomosci/219662/files/maly_milosnik_k
siazki_projekt.pdf [2020, Kwiecień 15] 
 

89. Projekt edukacyjno-wychowawczy biblioteki szkolnej "Spotkania z książką” / 
Magdalena Stec.[On-line]. 3 marca 2019 
Dostępny: http://www.edukacja.edux.pl/p-39574-projekt-edukacyjnowychowawczy-
biblioteki.php [2020, Kwiecień 16] 
 

90. Projekty edukacyjne „W przyjaźni z książką i biblioteką” w SP 4. [On-line]. 23 marca 2016 
Dostępny: https://biblioteka.grajewo.pl/projekty-edukacyjne-w-przyjazni-z-ksiazka-
ibiblioteka-w-sp-4/ [2020, Kwiecień 16] 
 

91. Teleturniej czytelniczy pt. „W krainie bajek” dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. 
[On-line]. 
Dostępny: http://www.scholaris.pl/zasob/72735?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api= 
[2020, Kwiecień 14] 

92. Udajemy się do krainy bajek. [On-line]. 
Dostępny: http://www.scholaris.pl/zasob/62398 [2020, Kwiecień 15] (Lekcja jest 
poświęcona różnym typom bajek. Uczniowie ćwiczą czytanie różnych tekstów 
literackich, uczą się wnioskowania i rozumienia zawartych w nich prawd.) 
 

93. Wieczór w bibliotece – podchody / Marta Mondrzejewska. [On-line]. 20 maja 2019 
Dostępny: http://www.edukacja.edux.pl/p-40904-wieczor-w-bibliotece-
podchody.php [2020, Kwiecień 16] 
 

94. Wielki Maraton Czytelniczy. [On-line]. (konkurs) 
Dostępny: http://sp12.edu.gdansk.pl/pl/page/konkursy-sukcesy/biblioteka/wielki-
maraton-czytelniczy [2020, Kwiecień 16] 
 

95. Zabawa czytelnicza "Liga lekturowych czytelników dla uczniów klas 2 i 3” / Marta 
Mondrzejewska. [On-line]. 20 maja 2019 
Dostępny: http://www.edukacja.edux.pl/p-40889-zabawa-czytelnicza-liga-
lekturowych-czytelnikow.php [2020, Kwiecień 16] 

 
96. Zabawy z książką i rozszerzoną rzeczywistością - interaktywne warsztaty w bibliotece / 

Elżbieta Wójcik, Ewelina Rokicka. [On-line]. 20 marca 2020 
Dostępny: http://www.edukacja.edux.pl/p-43345-zabawy-z-ksiazka-i-rozszerzona-
rzeczywistoscia.php [2020, Kwiecień 16] 

https://cloud1k.edupage.org/cloud/Projekt_czytelniczy.pdf?z%3A6ZnGcmhIR%2B342UfVpAFhv9hEqINUOZ%2B2Km3UjO2Z%2BCHDTb1pOQYMSCfGHTUR94ZZLveVF6PISqGQ6Wg8QlZCWw%3D%3D
https://cloud1k.edupage.org/cloud/Projekt_czytelniczy.pdf?z%3A6ZnGcmhIR%2B342UfVpAFhv9hEqINUOZ%2B2Km3UjO2Z%2BCHDTb1pOQYMSCfGHTUR94ZZLveVF6PISqGQ6Wg8QlZCWw%3D%3D
https://cloud1k.edupage.org/cloud/Projekt_czytelniczy.pdf?z%3A6ZnGcmhIR%2B342UfVpAFhv9hEqINUOZ%2B2Km3UjO2Z%2BCHDTb1pOQYMSCfGHTUR94ZZLveVF6PISqGQ6Wg8QlZCWw%3D%3D
https://cmsfiles.superszkolna.pl/sites/647/wiadomosci/219662/files/maly_milosnik_ksiazki_projekt.pdf
https://cmsfiles.superszkolna.pl/sites/647/wiadomosci/219662/files/maly_milosnik_ksiazki_projekt.pdf
http://www.edukacja.edux.pl/p-39574-projekt-edukacyjnowychowawczy-biblioteki.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-39574-projekt-edukacyjnowychowawczy-biblioteki.php
https://biblioteka.grajewo.pl/projekty-edukacyjne-w-przyjazni-z-ksiazka-i-biblioteka-w-sp-4/
https://biblioteka.grajewo.pl/projekty-edukacyjne-w-przyjazni-z-ksiazka-i-biblioteka-w-sp-4/
http://www.scholaris.pl/zasob/72735?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api
http://www.scholaris.pl/zasob/62398
http://www.edukacja.edux.pl/p-40904-wieczor-w-bibliotece-podchody.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-40904-wieczor-w-bibliotece-podchody.php
http://sp12.edu.gdansk.pl/pl/page/konkursy-sukcesy/biblioteka/wielki-maraton-czytelniczy
http://sp12.edu.gdansk.pl/pl/page/konkursy-sukcesy/biblioteka/wielki-maraton-czytelniczy
http://www.edukacja.edux.pl/p-40889-zabawa-czytelnicza-liga-lekturowych-czytelnikow.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-40889-zabawa-czytelnicza-liga-lekturowych-czytelnikow.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-43345-zabawy-z-ksiazka-i-rozszerzona-rzeczywistoscia.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-43345-zabawy-z-ksiazka-i-rozszerzona-rzeczywistoscia.php
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V. Działania promujące czytelnictwo na w szkole ponadpodstawowej: 

97. Akcja promująca czytelnictwo: Sleeveface - niekonwencjonalny portret książki / 
Ewelina Rokicka, Elżbieta Wójcik. [On-line]. 19 czerwca 2019 
Dostępny: http://www.edukacja.edux.pl/p-41818-akcja-promujaca-czytelnictwo-
sleeveface.php [2020, Kwiecień 16] 
 

98. Biblioteki cyfrowe - bogactwo źródeł, skarbnica dziedzictwa narodowego, alternatywa 
dla bibliotek klasycznych / Joanna Sztyma.[On-line]. 23 maja 2017 
Dostępny: http://www.edukacja.edux.pl/p-34415-biblioteki-cyfrowe-bogactwo-
zrodel.php [2020, Kwiecień 16] 
 

99. Biblioteki Lublina w świecie nowoczesnych źródeł informacji - scenariusz lekcji  
z przygotowania czytelniczego i informacyjnego dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej 
/ Agnieszka Staniak.[On-line]. 11 lutego 2014 
Dostępny: http://www.edukacja.edux.pl/p-22170-biblioteki-lublina-w-swiecie-
nowoczesnych.php  [2020, Kwiecień 16] 
 

100. Konkurs czytelniczy międzybursowy na najlepszą recenzję książki pt. "Moja ulubiona 
książka” / Wioletta Kozłowska. [On-line]. 
http://www.edukacja.edux.pl/p-34415-biblioteki-cyfrowe-bogactwo-zrodel.php 
[2020, Kwiecień 16] 
 

101. „KSIĄŻKA NAS ŁĄCZY” - projekt edukacyjny realizowany w ramach NPRCZ podczas 
obchodów święta bibliotek szkolnych. [On-line]. 24 października 2017 
Dostępny: http://zspnr1.pl/nprc.html [2020, Kwiecień 16] 
 

102. Polska propozycje działań promujących czytelnictwo : dobre praktyki / ORE. [On-line]. 
– Warszawa : Wydaw. ORE, 2015 
Dostępny: 
https://www.doskonaleniewsieci.pl/Upload/Artykuly/6_7/dzialania_promujace_czyte
lnictwo.pdf [2020, Kwiecień 16] 
 

103. Propozycje działań promujących czytelnictwo w ramach realizacji wymagań 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa / Janina Szambowska.[On-line]. 
Dostępny:https://cloud1l.edupage.org/cloud/Plan_projektu_%282%29.pdf?z%3ANo8j
7OtbhgUMDJAOqxVqu6K8a59RGWSf%2Fi51dBiYnzF5ua%2Beb7hIxMQb7gG6rIBW 
[2020, Kwiecień 16] (szkoła ponadgimnazjalna) 
 

104. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (działania realizowane w Zespole 
Kształcenia Ustawicznego w Krośnie). [On-line]. 
Dostępny: http://zespol.cku.krosno.pl/index.php?url=nprc [2020, Kwiecień 16] (m.in.: 
projekty edukacyjne, konkursy, wstawy) [2020, Kwiecień 16] 
 

105. Program czytelnictwa. [On-line]. 
Dostępny: http://www.zsp5.edu.pl/index.php/program-czytelnictwa [2020, Kwiecień 
16] 
 

http://www.edukacja.edux.pl/p-41818-akcja-promujaca-czytelnictwo-sleeveface.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-41818-akcja-promujaca-czytelnictwo-sleeveface.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-34415-biblioteki-cyfrowe-bogactwo-zrodel.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-34415-biblioteki-cyfrowe-bogactwo-zrodel.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-22170-biblioteki-lublina-w-swiecie-nowoczesnych.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-22170-biblioteki-lublina-w-swiecie-nowoczesnych.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-34415-biblioteki-cyfrowe-bogactwo-zrodel.php
http://zspnr1.pl/nprc.html
https://www.doskonaleniewsieci.pl/Upload/Artykuly/6_7/dzialania_promujace_czytelnictwo.pdf
https://www.doskonaleniewsieci.pl/Upload/Artykuly/6_7/dzialania_promujace_czytelnictwo.pdf
https://cloud1l.edupage.org/cloud/Plan_projektu_%282%29.pdf?z%3ANo8j7OtbhgUMDJAOqxVqu6K8a59RGWSf%2Fi51dBiYnzF5ua%2Beb7hIxMQb7gG6rIBW
https://cloud1l.edupage.org/cloud/Plan_projektu_%282%29.pdf?z%3ANo8j7OtbhgUMDJAOqxVqu6K8a59RGWSf%2Fi51dBiYnzF5ua%2Beb7hIxMQb7gG6rIBW
http://zespol.cku.krosno.pl/index.php?url=nprc
http://www.zsp5.edu.pl/index.php/program-czytelnictwa
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106. Projekt czytelniczy w każdej klasie. [On-line]. 
Dostępny: http://zspszczercow.kylos.pl/zsp/index.php/blog/222-projekt-czytelniczy-
w-kazdej-klasie [2020, Kwiecień 16] 
 

107. Realizacja edukacyjnego programu bibliotecznego "TIK?Tak! - A może książka?” / 
Katarzyna Kalita. [On-line]. 11 kwietnia 2019 
Dostępny: http://www.edukacja.edux.pl/p-40062-realizacja-edukacyjnego-programu-
bibliotecznego.php [2020, Kwiecień 16] 
 

108. Scenariusz konkursu lektur szkolnych / Przemysław Januszko. [On-line]. 21 marca 
2009 
Dostępny: http://www.edukacja.edux.pl/p-3566-scenariusz-konkursu-lektur-
szkolnych.php [2020, Kwiecień 16] 
 

109. Scenariusz wieczorku poetyckiego poświęconego twórczości Czesława Miłosza / 
Jarosław Kaliński. [On-line]. 28 sierpnia 2018 
Dostępny: http://www.edukacja.edux.pl/p-38172-scenariusz-wieczorku-poetyckiego-
poswieconego.php [2020, Kwiecień 16] 
 

110. Scenariusz wieczorku poetyckiego - życie i twórczość Agnieszki Osieckiej /  Aneta 
Rasztubowicz. [On-line]. 23 maja 2017 
Dostępny: http://www.edukacja.edux.pl/p-34455-scenariusz-wieczorku-poetyckiego-
zycie.php [2020, Kwiecień 16] 
 

111. Stories - rozmowa o opowieściach i książkach. [On-line]. 
Dostępny: 
http://scholaris.pl/zasob/53199?eid[]=SRE&bid=0&iid=&query=czytelnictwo&api=  
[2020, Kwiecień 16] (Lekcja poświęcona dyskusji na temat czytelnictwa i książek, 
przygotowująca uczniów do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym.) 
 

112. "Więcej czytasz - więcej rozumiesz" – program zajęć wspierających ucznia  
w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z języka polskiego /  Anita Bułacińska. 
[On-line]. 2 stycznia 2019 
Dostępny: http://www.edukacja.edux.pl/p-38863-wiecej-czytasz-wiecej-rozumiesz-
program.php [2020, Kwiecień 16] 
 

VI. Filmy do wykorzystania w promocji czytelnictwa: 

113. I miejsce w konkursie na Booktalking – Bonar. [On-line]. 
Dostępny: https://www.youtube.com/watch?v=ZS99stslyUg [2020, Kwiecień 17] 
 

114. 10 książek, które inteligentny człowiek musi przeczytać - Dostojewski, Orwell, 
Vonnegut. [On-line]. 
Dostępny: https://www.youtube.com/watch?v=W9viHe9Gkfg [2020, Kwiecień 17] 
 

http://zspszczercow.kylos.pl/zsp/index.php/blog/222-projekt-czytelniczy-w-kazdej-klasie
http://zspszczercow.kylos.pl/zsp/index.php/blog/222-projekt-czytelniczy-w-kazdej-klasie
http://www.edukacja.edux.pl/p-40062-realizacja-edukacyjnego-programu-bibliotecznego.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-40062-realizacja-edukacyjnego-programu-bibliotecznego.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-3566-scenariusz-konkursu-lektur-szkolnych.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-3566-scenariusz-konkursu-lektur-szkolnych.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-38172-scenariusz-wieczorku-poetyckiego-poswieconego.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-38172-scenariusz-wieczorku-poetyckiego-poswieconego.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-34455-scenariusz-wieczorku-poetyckiego-zycie.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-34455-scenariusz-wieczorku-poetyckiego-zycie.php
http://scholaris.pl/zasob/53199?eid%5b%5d=SRE&bid=0&iid=&query=czytelnictwo&api
http://www.edukacja.edux.pl/p-38863-wiecej-czytasz-wiecej-rozumiesz-program.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-38863-wiecej-czytasz-wiecej-rozumiesz-program.php
https://www.youtube.com/watch?v=ZS99stslyUg
https://www.youtube.com/watch?v=W9viHe9Gkfg
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115. Aplikacja kontrolująca czytanie książek? Czy motywuje do czytania? | Gadżety dla 
kultury #1. [On-line]. 
Dostępny: https://www.youtube.com/watch?v=2ey2gm6f5Kc [2020, Kwiecień 17] 
 

116. Booktalking - VI Powiatowy Konkurs Czytelniczy. [On-line]. 1 grudnia 2017 
Dostępny: https://www.youtube.com/watch?v=PjQjl7g1_Ns [2020, Kwiecień 17] 
(wypowiedź uczestnika konkursu w Biłgoraju) 
 

117. Dlaczego warto czytać? [On-line].  
Dostępny: 
http://static.scholaris.pl/resource_imp/104/104795/PLIKI_1/POL05202_360p.mp4 
[2020, Kwiecień 14] (Agnieszka Holland, reżyserka, opowiada, czym jest dla niej 
lektura i dlaczego książka jest nie do zastąpienia.) 
 

118. Jak czytać więcej książek – Czas Gentlemanów. [On-line]. 
Dostępny: https://www.youtube.com/watch?v=y-Ctj63v9kI [2020, Kwiecień 17] 
 

119. Film promujący czytelnictwo - Zaczytani.org. [On-line]. 
Dostępny: https://www.youtube.com/watch?v=Qp4W2ObkVUQ [2020, Kwiecień 14] 
 

120. Jak czytanie jednej książki tygodniowo zmienia moje życie? [On-line]. 
Dostępny: https://www.youtube.com/watch?v=mWwgK6iQEoY [2020, Kwiecień 17] 
 

121. Jak KSIĄŻKI wpływają na Twój mózg? [On-line]. 
Dostępny: https://www.youtube.com/watch?v=858BpMQQBtQ [2020, Kwiecień 17] 
 

122. KSIĄŻKI DLA DZIECI Książki do nauki czytania AKTYWNE CZYTANIE / Anna Jankowska. 
[On-line]. #KSIĄŻKIDLADZIECI #NAUKACZYTANIA #PIERWSZECZYTANKI 
Dostępny: https://www.youtube.com/watch?v=Wym4bg-aRxU [2020, Kwiecień 17] 
 

123. Którą książkę chciałby usłyszeć Jerzy Bralczyk? [On-line]. ( Narodowe Czytanie 
w popularyzacji czytelnictwa) 
Dostępny: https://www.youtube.com/watch?v=p-YSLYpKf_I [2020, Kwiecień 17] 
 

124. „Okulary” Juliana Tuwima Inscenizacja wiersza „Okulary” Juliana Tuwima w teatrze 
lalkowym. [On-line]. 
Dostępny:http://www.scholaris.pl/zasob/104877?tid[]=16&eid[]=PODST&sid[]=JPOL3
&bid=0&iid=0&api= [2020, Kwiecień 14] 
 

125. Pinokio spotyka Kota i Lisa. [On-line]. 
Dostępny: 
http://www.scholaris.pl/zasob/104853?tid[]=16&eid[]=PODST&sid[]=JPOL3&bid=0&ii
d=0&api= [2020, Kwiecień 14]  
(Głośne czytanie fragmentu „Pinokia” w wykonaniu aktorki Sary Celler-Jezierskiej, 
który to fragment analizowany jest przez uczniów podczas zajęć.) 

https://www.youtube.com/watch?v=2ey2gm6f5Kc
https://www.youtube.com/watch?v=PjQjl7g1_Ns
http://static.scholaris.pl/resource_imp/104/104795/PLIKI_1/POL05202_360p.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=y-Ctj63v9kI
https://www.youtube.com/watch?v=Qp4W2ObkVUQ
https://www.youtube.com/watch?v=mWwgK6iQEoY
https://www.youtube.com/watch?v=858BpMQQBtQ
https://www.youtube.com/results?search_query=%23KSI%C4%84%C5%BBKIDLADZIECI
https://www.youtube.com/results?search_query=%23NAUKACZYTANIA
https://www.youtube.com/results?search_query=%23PIERWSZECZYTANKI
https://www.youtube.com/watch?v=Wym4bg-aRxU
https://www.youtube.com/watch?v=p-YSLYpKf_I
http://www.scholaris.pl/zasob/104877?tid%5b%5d=16&eid%5b%5d=PODST&sid%5b%5d=JPOL3&bid=0&iid=0&api
http://www.scholaris.pl/zasob/104877?tid%5b%5d=16&eid%5b%5d=PODST&sid%5b%5d=JPOL3&bid=0&iid=0&api
http://www.scholaris.pl/zasob/104853?tid%5b%5d=16&eid%5b%5d=PODST&sid%5b%5d=JPOL3&bid=0&iid=0&api
http://www.scholaris.pl/zasob/104853?tid%5b%5d=16&eid%5b%5d=PODST&sid%5b%5d=JPOL3&bid=0&iid=0&api
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126. Spot „Rewolucja czytelniania - Światowy Dzień Książki”. [On-line]. 16 kwietnia 2014  
(w ramach kampanii Empik promującej czytelnictwo pod hasłem „Książka – stosuj 
codziennie!”) 
Dostępny: https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=-
JTfaBfwD6g&feature=emb_logo [2020, Kwiecień 17]  

127. Spot „W drodze”. [On-line]. (w ramach kampanii Empik promującej czytelnictwo pod 
hasłem „Książka – stosuj codziennie!”) 
Dostępny: https://www.youtube.com/watch?v=vz_ndLVCy5Y&feature=emb_rel_end  
[2020, Kwiecień 17] 
 

128. Ulubione książki dzieciństwa. [On-line].  
Dostępny: http://www.scholaris.pl/zasob/104885 [2020, Kwiecień 14] 
(Film prezentuje wypowiedzi ludzi kultury, sztuki i mediów (Agnieszka Holland, prof. 
Jan Hartman, prof. Jerzy Bralczyk), którzy opowiadają o swoich dziecięcych 
fascynacjach literaturą.) 
 

129. W poszukiwaniu książki. [On-line]. 
Dostępny: http://static.scholaris.pl/resource-files/258/w-poszukiwaniu-
ksiazki_64698.pdf [2020, Kwiecień 15] (Scenariusz zajęć odbywających się w 
bibliotece) 
 

130. Zwyciężczyni w I kategorii wiekowej konkursu "Booktalking, czyli pięć minut  
o książce”. [On-line]. 21 lutego 2017 
Dostępny: https://www.youtube.com/watch?v=0mSg0CdrhiI [2020, Kwiecień 17]  

 

VII. Webinaria dla nauczycieli z zakresu upowszechniania czytelnictwa: 

131. Booktalking - gawęda o książkach" / Beata Malentowicz. Webinarium. [On-line].  
Dostępny: https://www.youtube.com/watch?v=ukr8rJjumQQ&feature=youtu.be 
[2020, Kwiecień 17]  
  

132. Czytanie pomaga. Literatura jako narzędzie terapeutyczne. Webinarium. [On-line]. 
Dostępny: 
https://www.bing.com/videos/search?q=wanda+matras+youtube&view=detail&mid=
18EAB9F614A67CDF795818EAB9F614A67CDF7958&FORM=VIRE [2020, Kwiecień 17] 
 

133. Czytelnik oporny - jak z nim pracować? / Beata Malentowicz. Webinarium.  [On-line]. 
Dostępny: https://www.youtube.com/watch?v=zn4SMpOav4E&t=4s [2020, Kwiecień 
17] 
 

134. "Jak wykorzystać komiks Bibliostory w edukacji informacyjnej?" – nagranie 
webinarium / Agnieszka Koszowska. [On-line]. 17 października 2016 
Dostępny: 
http://www.biblioteki.org/webinaria/Jak_wykorzystac_komiks_Bibliostory_w_edukac
ji_informacyjnej_zapraszamy_na_webinarium0.html [2020, Kwiecień 17] 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=-JTfaBfwD6g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=-JTfaBfwD6g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vz_ndLVCy5Y&feature=emb_rel_end
http://www.scholaris.pl/zasob/104885
http://static.scholaris.pl/resource-files/258/w-poszukiwaniu-ksiazki_64698.pdf
http://static.scholaris.pl/resource-files/258/w-poszukiwaniu-ksiazki_64698.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0mSg0CdrhiI
https://www.youtube.com/watch?v=ukr8rJjumQQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ukr8rJjumQQ&feature=youtu.be
https://www.bing.com/videos/search?q=wanda+matras+youtube&view=detail&mid=18EAB9F614A67CDF795818EAB9F614A67CDF7958&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=wanda+matras+youtube&view=detail&mid=18EAB9F614A67CDF795818EAB9F614A67CDF7958&FORM=VIRE
https://www.youtube.com/channel/UCvZIS5mmbxUU52XbCAr2SxQ
https://www.youtube.com/watch?v=zn4SMpOav4E&t=4s
http://www.biblioteki.org/webinaria/Jak_wykorzystac_komiks_Bibliostory_w_edukacji_informacyjnej_zapraszamy_na_webinarium0.html
http://www.biblioteki.org/webinaria/Jak_wykorzystac_komiks_Bibliostory_w_edukacji_informacyjnej_zapraszamy_na_webinarium0.html
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135. Jak zaaranżować przestrzeń w bibliotece na co dzień i na Noc (Bibliotek) - nagranie 
webinarium / Małgorzata Dąbrowska. [On-line]. 16 października 2016 
Dostępny: 
http://www.biblioteki.org/webinaria/Jak_zaaranzowac_przestrzen_w_bibliotece_na_
co_dzien_i_na_Noc_Bibliotek_nagranie_webinarium.html [2020, Kwiecień 17] 
 

136. Nagranie webinarium o Nocy Bibliotek 2018 / Katarzyna Sołtan-Młodożeniec. [On-line].  
Dostępny: http://www.biblioteki.org/webinaria.html [2020, Kwiecień 17] 
 

137. Nagranie webinarium wprowadzającego do konkursu „O Żydach i Żydówkach” / 
Monika Mazur-Rafał, Michalina Ferencz. [On-line]. 25 kwietnia 2017 
Dostępny: 
http://www.biblioteki.org/webinaria/Nagranie_webinarium_wprowadzajacego_do_k
onkursu_O_Zydach_i_Zydowkach.html [2020, Kwiecień 17] 
 

138. Ogólnopolskie akcje czytelnicze w bibliotekach - nagranie webinarium / Agnieszka 
Koszowska. [On-line]. 31 maja 2017 
Dostępny: 
http://www.biblioteki.org/webinaria/Noc_Bibliotek_2017_zapraszamy_na_webinariu
m0.html [2020, Kwiecień 17] 

 

139. Podaj dalej – jak skutecznie komunikować się z czytelnikiem. Film z webinarium Sieci 
Labib, 2016.  
Dostępny: https://www.youtube.com/watch?v=8TRIDrLqI4w  [2020, Kwiecień 17] 
 

140. Przygoda z książką w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Scenariusz szkolenia dla 
nauczycieli języka polskiego / Marlena Derlukiewicz.[On-line]. 
Dostępny:https://doskonaleniewsieci.pl/Upload/Files/61668/Przygoda%20z%20ksi%C
4%85%C5%BCk%C4%85%20w%20klasach%20IV-
VI%20SP_scenariusz%20szkolenia%20dla%20nauczycieli.pdf [2020, Kwiecień 18] 
Prezentacja do scenariusza szkolenia: 
https://doskonaleniewsieci.pl/Upload/Files/61668/Przygoda%20z%20ksi%C4%85%C5
%BCk%C4%85%20w%20klasach%20IV-
VI%20SP_prezentacja%20do%20scenariusza%20szkolenia%20dla%20nauczycieli.pdf 
 

141. Sposób na lekturę w szkole ponadgimnazjalnej. Scenariusz szkolenia dla nauczycieli /  
Dorota Dąbrowska. [On-line]. 
Dostępny:https://doskonaleniewsieci.pl/Upload/Files/61668/Spos%C3%B3b%20na%2
0lektur%C4%99%20w%20szkole%20ponadgimnazjlanej_scenariusz%20szkolenia%20d
la%20nauczycieli.pdf [2020, Kwiecień 18] 
 

142. Książka łączy pokolenia. Wykorzystanie literatury w międzypokoleniowej transmisji 
wartości. Webiraium.[On-line]. 
Dostępny: 
https://www.bing.com/videos/search?q=wanda+matras+youtube&&view=detail&mi
d=1C572F674CB52BAE91CE1C572F674CB52BAE91CE&rvsmid=18EAB9F614A67CDF79
5818EAB9F614A67CDF7958&FORM=VDMCN [2020, Kwiecień 18] 
 

http://www.biblioteki.org/webinaria/Jak_zaaranzowac_przestrzen_w_bibliotece_na_co_dzien_i_na_Noc_Bibliotek_nagranie_webinarium.html
http://www.biblioteki.org/webinaria/Jak_zaaranzowac_przestrzen_w_bibliotece_na_co_dzien_i_na_Noc_Bibliotek_nagranie_webinarium.html
http://www.biblioteki.org/webinaria.html
http://www.biblioteki.org/webinaria/Nagranie_webinarium_wprowadzajacego_do_konkursu_O_Zydach_i_Zydowkach.html
http://www.biblioteki.org/webinaria/Nagranie_webinarium_wprowadzajacego_do_konkursu_O_Zydach_i_Zydowkach.html
http://www.biblioteki.org/webinaria/Noc_Bibliotek_2017_zapraszamy_na_webinarium0.html
http://www.biblioteki.org/webinaria/Noc_Bibliotek_2017_zapraszamy_na_webinarium0.html
https://www.youtube.com/watch?v=8TRIDrLqI4w
https://www.youtube.com/watch?v=8TRIDrLqI4w
https://doskonaleniewsieci.pl/Upload/Files/61668/Przygoda%20z%20ksi%C4%85%C5%BCk%C4%85%20w%20klasach%20IV-VI%20SP_scenariusz%20szkolenia%20dla%20nauczycieli.pdf
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