
Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych  
w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 

 
 

I TYDZIEŃ 
Poniedziałek :  5.10.2015r. 
 

1. Gazetka „Obchody  Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych” 
2. Plakaty promujące Miesiąc Bibliotek Szkolnych 
3. Informacje o przebiegu Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych -łącznicy 
4. ,,Bezsłowna gra” – kalambury (10.35-10.50 i 12.30-12.45) 
5. Otwarcie galerii Tomasza Szerela 
6. Konkurs literacki na wykreowanie postaci nowego bohatera we fragmencie wybranej powieści 

 
Wtorek :   6.10.2015r. 
        

1. Akcja: „Przeczytałeś książkę, przekaż bibliotece” – dar dla biblioteki 
2. ,,Od Mikołaja Reja do Zbigniewa Chojnowskiego” - koło fortuny (10.35-10.50 i 12.30-12.45) 
3. Konkurs literacki na wykreowanie postaci nowego bohatera we fragmencie wybranej powieści 

       
Środa : 7.10.2015r. 
 

1. Połamańce językowe 
2. ,,Sprawdź się…” (10.35-10.50 i 12.30-12.45) 
3. Akcja: „Przeczytałeś książkę, przekaż bibliotece” – dar dla biblioteki 
4. Konkurs literacki na wykreowanie postaci nowego bohatera we fragmencie wybranej powieści 

 
Czwartek : 8.10.2015r. 
 
      1.   Akcja: „Przeczytałeś książkę, przekaż bibliotece” – dar dla biblioteki. 
      2. ,,Czytam, więc Jestem” – familiada (10.35-10.50 i 12.30-12.45) 

3. Konkurs literacki na wykreowanie postaci nowego bohatera we fragmencie wybranej powieści 
 
Piątek : 9.10.2015r. 
 

1. Karaoke (10.35-10.50 i 12.30-12.45) 
2. Akcja: „Przeczytałeś książkę, przekaż bibliotece” – dar dla biblioteki 

 
II TYDZIEŃ 

Poniedziałek 12.10.2015r. 
1. ,,Bezsłowna gra” – kalambury (10.35-10.50 i 12.30-12.45)  
2. Konkurs literacki na wykreowanie postaci nowego bohatera we fragmencie wybranej powieści 
3. Akcja: „Przeczytałeś książkę, przekaż bibliotece” – dar dla biblioteki 

Wtorek 13.10.2015r. 
 

1.   Akcja: „Przeczytałeś książkę, przekaż bibliotece” – dar dla biblioteki 
2.   ,,Czytam, więc Jestem” – familiada (10.35-10.50 i 12.30-12.45) 
3. Konkurs literacki na wykreowanie postaci nowego bohatera we fragmencie wybranej powieści 

 
Czwartek 15.10.2015r. 
 

1. ,,Od Mikołaja Reja do Zbigniewa Chojnowskiego” - koło fortuny (10.35-10.50 i 12.30-12.45) 
2. Akcja: „Przeczytałeś książkę, przekaż bibliotece” – dar dla biblioteki 
3. Połamańce językowe 
4. ,,Sprawdź się…” (10.35-10.50 i 12.30-12.45) 

 
Piątek 16.10.2015r. 

   1. Karaoke (10.35-10.50 i 12.30-12.45) 
         2. Konkurs literacki na wykreowanie postaci nowego bohatera we fragmencie wybranej powieści 

  3. Akcja: „Przeczytałeś książkę, przekaż bibliotece” – dar dla biblioteki 
  4.  ,,Sprawdź się…” (10.35-10.50 i 12.30-12.45) 



 
     

      III TYDZIEŃ 
         
 
Poniedziałek 19.10.2015r. 
          1.  Akcja: „Przeczytałeś książkę, przekaż bibliotece” – dar dla biblioteki 

   2.  ,,Bezsłowna gra” – kalambury (10.35-10.50 i 12.30-12.45) 
           
 Wtorek 20.10.2015r. 
 

1. Akcja: „Przeczytałeś książkę, przekaż bibliotece” – dar dla biblioteki 
2. ,,Czytam, więc Jestem” – familiada (10.35-10.50 i 12.30-12.45) 

 
Środa 21.10.2015r. 

1. Połamańce językowe 
2. ,,Sprawdź się…” (10.35-10.50 i 12.30-12.45) 
3. Akcja: „Przeczytałeś książkę, przekaż bibliotece” – dar dla biblioteki 

 
Czwartek 22.10.2015r. 

  
1. ,,Od Mikołaja Reja do Zbigniewa Chojnowskiego” - koło fortuny (10.35-10.50 i 12.30-12.45) 
2. Akcja: „Przeczytałeś książkę, przekaż bibliotece” – dar dla biblioteki 
3. Coroczne spotkanie z emerytowanymi bibliotekarzami, pracownikami biblioteki i zaprzyjaźnionymi 

przedstawicielami bibliotek: pedagogicznej i publicznej. 
4. Podsumowanie konkursu literackiego na wykreowanie postaci nowego bohatera we fragmencie  
       wybranej powieści 

 
 Piątek 23.10.2015r. 
 

   1. Karaoke (10.35-10.50 i 12.30-12.45) 
          2. Akcja: „Przeczytałeś książkę, przekaż bibliotece” – dar dla biblioteki 

   3. Finał konkursu literackiego na wykreowanie postaci nowego bohatera we fragmencie  
       wybranej powieści 

      IV TYDZIEŃ 
 

Poniedziałek 26.10.2015r. 
 
        1.  ,,Bezsłowna gra” – kalambury (10.35-10.50 i 12.30-12.45) 
        2.  Akcja: „Przeczytałeś książkę, przekaż bibliotece” – dar dla biblioteki 
 
 
Wtorek 27.10.2015r. 
 

1.  Akcja: „Przeczytałeś książkę, przekaż bibliotece” – dar dla biblioteki. 
2.  ,,Czytam, więc Jestem” – familiada (10.35-10.50 i 12.30-12.45) 

 
Środa 28.10.2015r. 

1.  Połamańce językowe 
2. ,,Sprawdź się…” (10.35-10.50 i 12.30-12.45) 
3. Akcja: „Przeczytałeś książkę, przekaż bibliotece” – dar dla biblioteki 
4. Spotkanie najaktywniejszych łączników  

 
Czwartek 29.10.2015r. 

1. Podsumowanie obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 
2. Nagroda specjalna Pani Dyrektor dla najaktywniejszej klasy 

 
 

                                                                                                                  Przygotowanie: 
Łącznicy biblioteczni  

i nauczyciele bibliotekarze       


