
  

 

Drzwi do naszej biblioteki szkolnej wciąż są otwarte, 
chociaż możecie obecnie tylko korzystać z propozycji jakie 

Wam przedstawiam, w inny sposób niż dotychczas. 

                                        

 

ZAPRASZAMY 

Biblioteka to miejsce otwarte dla 
Ciebie, a bywanie w niej jest modne! 

 

Masz prawo 

korzystać z 

biblioteki 

 



Zasmakuj w bibliotece - hasło Tygodnia 

Bibliotek 2020.  Dzień Bibliotekarza i Bibliotek  

8 maja 

 
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dokonało 

wyboru hasła promującego XVII edycję ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek, 

który będzie realizowany przez biblioteki w całej Polsce w dniach 8-15 maja 2020 

r. Hasło brzmi „Zasmakuj w bibliotece’’. 

Zwycięzcą konkursu został plakat Jolanty Różackiej z Wrocławia. 

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. 

https://ksiazka.net.pl/zasmakuj-w-bibliotece-poznalismy-plakat-tygodnia-bibliotek-2020 

 

Tak zgadzam się z tą tezą, że to dla Was czytelników, 
my bibliotekarze jesteśmy ! 

http://lustrobiblioteki.pl/2019/12/zasmakuj-w-bibliotece-haslo-tygodnia-bibliotek-2020/
http://lustrobiblioteki.pl/2019/12/zasmakuj-w-bibliotece-haslo-tygodnia-bibliotek-2020/
http://lustrobiblioteki.pl/kalendarium/dzien-bibliotekarza-i-bibliotek-2/
https://ksiazka.net.pl/zasmakuj-w-bibliotece-poznalismy-plakat-tygodnia-bibliotek-2020


8 maja - Dziś Dzień Bibliotekarza, a więc to 

doskonała okazja, byś pomyślał/a o nim pozytywnie i 
zapomniał/a o stereotypach i krzywdzącym wizerunku 
pracowników biblioteki. 

Chociaż ! BIBLIOTEKARZ – przedstawiony w  

zaskakujący i nietypowy sposób jest piękny . 

 

  

Bibliotekarz, Giuseppe Arcimboldo, ok. 

1566,  Muzeum Skoklosters Slott w Szwecji 

 

Bohaterem obrazu jest bibliotekarz, dla którego wartością są książki i 
płynąca z nich wiedza. Gdy w dawnych wiekach przedstawiano kogoś z 
księgą, oznaczało to, że jest osobą wykształconą – dzięki umiejętności 
czytania i pisania. 

Arcimboldo miał niezwykłą wyobraźnię, dzięki której tworzył niewiarygodne i oryginalne 
obrazy, zadziwiające jak na XVI wiek. Różne realistyczne przedmioty układał w 
sposób, który dawał złudzenie czegoś, a raczej „kogoś” innego. 

Źródło: http://aleklasa.pl/gimnazjum/sztuka-na-egzaminie/bibliotekarz-giuseppe-arcimboldo 

Tematyka: alegoria (przedstawienie za pomocą symboli) 

Ten obraz  to pośmiertny „portret” Wolfganga Laziusa – 
nadwornego bibliotekarza cesarza Maksymiliana II. 
Władca darzył przyjaźnią tego erudytę, pasjonata książek 
i człowieka nauki. 

 Sprytnie „skonstruowana” twarz. Zarumieniony 
policzek to czerwona książka, której tasiemka 
udaje ucho. Nos to karbowany grzbiet książki, do 
którego przymocowane zostały okulary z kółeczek 
na klucze. Usta, wąsy i broda to prawdopodobnie 
miotełka do kurzu. 

 Ale fryzura! Kartki otwartej księgi to rozwiane 
włosy bibliotekarza. 

 Tułów i ręce powstały z ułożenia ogromnych 
tomów – białych i czerwonych – zdobionych 
złotym ornamentem. 

 Płaszczem okrywającym bibliotekarza jest 
zawieszona kotara. 

  

 

http://aleklasa.pl/gimnazjum/sztuka-na-egzaminie/bibliotekarz-giuseppe-arcimboldo


Na wesoło w ten wyjątkowy dzień. 

 

Sama o sobie 

Samochwała w kącie stała I wciąż tak opowiadała: „Zdolna jestem 
niesłychanie, Najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowiem. 
Jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to roztropnie… Śpiewam 
lepiej niż w operze. Świetnie jeżdżę na rowerze… Jestem mądra, jestem 
zgrabna, wiotka, słodka i powabna.  

Jan Brzechwa, Samochwała ( fragm..) 

 

 

,,A w dodatku, daję słowo jestem bibliotekarką wzorową. Nie wyglądam 
wcale nudno, chociaż sprostać innym jest mi już trudno. Wyciągnięte 
swetry, pulowerki czy koszule w kraty to nie moje klimaty.  Nie wyglądam 
wcale groźnie, a przy mnie czytelnicy czują się swobodnie. Pośród 
zakurzonych półek latam jak motylek, podaję książki, układam i zgarniam 
każdy pyłek. No widzicie teraz sami, że jestem bibliotekarką doskonałą. 
Może trochę samochwałą? . ‘’ 

                                                                 Grażyna Szymczyk, Bibliotekarka wzorowa 

 



Biblioteki mają duszę –  

Czyż nie jest to piękny widok? 

 

 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Bibliofilstwo 

 

 
 

 

 

 

...książki mają duszę, duszę tych, którzy je piszą, 
tych, którzy je czytają i którzy o nich marzą. 

Carlos Ruiz Zafón - Gra anioła  

 

Carl Spitzweg, 

Mól książkowy 

(1850) 

 

https://lubimyczytac.pl/autor/24023/carlos-ruiz-zafon
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/47679/gra-aniola
https://pl.wikipedia.org/wiki/Carl_Spitzweg
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%B3l_ksi%C4%85%C5%BCkowy_(obraz)&action=edit&redlink=1


Na wesoło i z humorem – powody dla 

których nie warto chodzić do biblioteki. 
1. Książki są za darmo, dlatego podejmujesz ryzyko przeciążenia swojego 
kręgosłupa od noszenia nadmiaru wypożyczonych książek . 
2.  Czytanie poszerza horyzonty, a od nadmiaru informacji może ci się pomieszać w 
głowie. 
3. Książki biblioteczne pachną starością, a od tego zapachu możesz się uzależnić 
i będziesz musiał/a wkładać nos w książkę.   
4. W bibliotece przebywają ,,mole książkowe’’, które mają swój świat i są oczytane 
i chętne do dzielenia się swoimi życiowymi poglądami, a to pierwszy krok do kłótni.  
5. Tracisz cenny czas, bo możesz w tym czasie po prostu nic nie robić.  
6. Ciągle ktoś cię poucza: przetrzymujesz książkę,  dbaj o książkę, nie zachowuj się 
tak głośno, nie jedz w bibliotece.  
7. Ciągle czegoś brakuje, musisz polować na ulubioną książkę, lekturę.  
8. Musisz oddać książkę, chociaż bardzo się z nią zżyłeś i traktujesz jak najlepszego 
przyjaciela.  

Na poważnie - powody dla których  warto 

chodzić do biblioteki. 

1. Bezpłatnie poszerzasz swoją wiedzę i swój zasób słów i horyzonty myślowe.  
2. Miło spędzasz czas i bawisz się poszukując ulubionej książki, grając w 

szachy, gry planszowe.  
3. Uciekniesz od codzienności, spotkasz się ze znajomymi i nawiążesz nowe 

znajomości, przyjaźnie. 
4. Pracujesz w spokojnym miejscu, uczysz się i odrabiasz lekcje korzystając z 

książek naukowych i pomocy bibliotekarza. 
5. Odkryjesz swoje hobby, talent i pasje, zainteresowania, możesz je rozwijać 

korzystając z zasobów biblioteki i pomysłów bibliotekarza. 
6. Nauczysz się odpowiedzialności i zasad kultury, dobrego wychowania. 
7. Biblioteka to miejsce i czas na przemyślenia, zebranie myśli. 
8. Biblioteka to ważna część Twoje życia, dzięki niej możesz zyskać wiele. 

Masz wybór.  

Przemyśl to i zdecyduj się na to co ci się bardziej opłaca ! 

Może masz własne pomysły dlaczego warto chodzić do biblioteki i 
jak ciekawie spędzić w niej czas. 

 Pomyśl i podziel się swoimi pomysłami gdy się spotkamy w 
bibliotece. 



Masz prawo korzystać z biblioteki. 

Powszechna Deklaracja Praw Człowiek – Konwencja o prawach dziecka. 

 

PRAWO DO INFORMACJI (Artykuł 17)  

Masz prawo do uzyskiwania informacji z różnorodnych źródeł: Gazety, książki, radio, 
telewizja, Internet i wszelkie inne media.   Informacje powinny być  zrozumiałe i nie 
mogą wyrządzać Ci krzywdy. 

 

PRAWO DO EDUKACJI ( Artykuł 28, 29, 30). 

Masz prawo do nauki… 

Edukacja powinna sprzyjać rozwojowi Twojej osobowość, Twoich zdolności i 
umiejętności. Powinna rozwijać szacunek dla praw człowieka, rodziców oraz kultury i 
kraju, z którego pochodzisz, uczyć tolerancji, życia w pokoju oraz ochrony środowiska 
naturalnego. 

Masz prawo do poznawania i korzystania z kultury, nauki i języka Twojej rodziny … 

 

 



Informacje o otwarciu bibliotek –  

nie dotyczy bibliotek szkolnych 

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że 4 maja 2020 roku biblioteki mogą 
zostać otwarte. 

Aktualizacja 04/05/2020:  

Rekomendacja dotycząca okresu kwarantanny książek w bibliotekach uległa zmianie. 
Obecnie rekomendowany okres wynosi minimum 3 dni. 

Decyzję o otwarciu biblioteki podejmuje dyrektor w porozumieniu z 
organizatorem po konsultacji z sanepidem. Powinna ona zostać podjęta, kiedy 
biblioteka będzie przygotowana do bezpiecznego funkcjonowania w czasie epidemii. 
Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę liczbę użytkowników i warunki 
lokalowe, w tym wielkość pomieszczenia, w którym będą przebywali. 

Otwarcie czytelń w bibliotekach w IV etapie znoszenia ograniczeń 

Choć książki są papierowe to ich okładki, np. lakierowane, są wykonane z tworzyw 
sztucznych i wirus na ich powierzchni pozostaje znacznie dłużej niż na papierze. 

Źródło: http://lustrobiblioteki.pl/2020/04/od-4-maja-mozna-otwierac-biblioteki/ 

 

Życzę miłego dnia. 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 

 

 

 

 

 

 

http://lustrobiblioteki.pl/2020/04/od-4-maja-mozna-otwierac-biblioteki/

