
Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2020 

 pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece” 

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień 

Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania 

i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza 

i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. 

Zasmakuj w bibliotece 

Autorem hasła jest Mariusz Nakielny, starszy kustosz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Bochni, który uzasadniania wybór w następujący sposób: 

Zasmakuj w bibliotece, bo książką warto się delektować,  

smakujmy słowa, ciągle i wciąż od nowa. 

Korzystajmy z kalejdoskopu ofert dla naszych najważniejszych  

gości – Czytelników, 

 by każdy z nich znalazł w bibliotece łakomy literacki kąsek.  

To dla was entuzjastów literatury i kultury jesteśmy. 

 

 

 



Jak wygląda codzienna praca bibliotekarza i bibliotekarki? Jak reagują czytelnicy na nowości? 

Co się dzieje kiedy biblioteka jest nieczynna? Zobacz memy biblioteczne pokazujące sytuacje 

bliskie czytelnikom i codzienną pracę bibliotekarzy. 

Memy biblioteczne 

Memy biblioteczne to pokazanie pracy pierwszej prawdziwej wyszukiwarki czy drugiej 

strony brzydkiej okładki. To także sposób na promocję biblioteki. 

Obecnie memy są atrakcyjną i przystępną formą komentowania rzeczywistości. Celem memów 

bibliotecznych jest zmniejszenie dystansu między czytelnikiem a bibliotekarzem oraz 

pokazanie, że czytanie we współczesnym świecie też jest trendy. Ilustracje w memach 

przedstawiają sytuacje bliskie czytelnikom a niekiedy odnoszą się do biblioteki  

i bibliotekarza.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

  

zapraszam do obejrzenia więcej na stronę: 

http://lustrobiblioteki.pl/2017/10/cala-prawda-o-bibliotekach-czytelnikach-memach/ 

 

http://lustrobiblioteki.pl/2017/10/cala-prawda-o-bibliotekach-czytelnikach-memach/


                                                   Polecam również na ten tydzień: 

 

1. Spotkania z poezją. 

Poezja polska - w serwisie znajduje się ponad 270 wierszy (w formie recytacji z tekstem) 

najbardziej znanych poetów wszystkich okresów historycznych, od średniowiecza do 

współczesności.  

https://polska-poezja.pl/ 

 

2.Portal czytelniczy Chmura Czytania. 

 

Portal Chmura Czytania propaguje czytelnictwo w epoce mobilnych mediów. Laptopy, tablety, 

e-czytniki, smartfony czy odtwarzacze mp3 – niosą książkę za czytelnikiem, 

 z czytelnikiem – jak dobra, mądra chmura: Chmura Czytania.  

Z Chmury Czytania można bezpłatnie pobrać książki autorów mówiących rzeczy ważne warte 

poznania, przypomnienia, czy wręcz odkrycia na nowo przez współczesnych Szczególną wagę 

przywiązujemy do literackich opowieści o kobietach lub pisanych przez  kobiety. Na Chmurze 

Czytania znajdują się ballady Leśmiana opiewającego kobiety okrutne, „Macierzyństwo” 

młodopolskiej Ostrowskiej, ale i wiersze poetek współczesnych  Olędzkiej-Frybesowej i 

Gaworskiej.  

www.chmuraczytania.pl 

3. Lektury szkolne do posłuchania. 

https://www.youtube.com/channel/UCHCk4UFuYDDtJSx-_a4swZw/videos 

 

5. Polecamy różne potyczki słowne, quizy i testy. 

 

https://www.quizme.pl/q/florencja/jesli_potrafisz_przeliterowac_te_wyrazy_jestes_prawdziwym_ 

smakoszem 

https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci 
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https://www.quizme.pl/q/florencja/jesli_potrafisz_przeliterowac_te_wyrazy_jestes_prawdziwym_smakoszem
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4. Kolorowanki  

Z tego się nie wyrasta, doskonała forma odpoczynku i zabawy dla dzieci i dorosłych. 

Psycholodzy podkreślają, że kolorowanki mają bardzo dobry wpływ zarówno na psychikę, jak 

i na nastrój człowieka. Pomagają łagodzić stres, wyciszają, ułatwiają koncentrację, zwiększają 

kreatywność i wiarę we własne siły. Istnieje nawet teoria, że kolorowanki mają działanie 

antydepresyjne. 

 

https://www.milionysposobownanude.pl/dzieci/kolorowanki 

Zapraszam do uczestnictwa w Tygodniu Bibliotek i śledzenia zakładki Biblioteka na stronie 

szkoły. 
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