
BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA  

 

W maju obchodzone są Dni Bibliotekarza i Bibliotek. Majowe święto połączone z obchodami  Dni Bibliotek zostało 
zainicjowane po raz pierwszy przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Jest to czas promocji czytelnictwa oraz okazja do 
zainteresowania książką i biblioteką dzieci, młodzież i dorosłych. 

W tym roku hasło przewodnie brzmi: ZNAJDZIESZ MNIE W 
BIBLIOTECE.  Z tej okazji zapraszamy Was do wspólnej zabawy! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lubisz książki, to nie zwlekaj 

To na Ciebie czeka Biblioteka! 

Żeby książki czytać chcieć 

Wszystkich ich nie musisz mieć 

W bibliotece na półeczkach 

Znajdzie każda się książeczka 

I z humorem i ze strachem 

Nie za gruba i z rozmachem! 

Ta do płaczu, ta do śmiechu 

Z szybką akcją, bez pośpiechu 

Dla dorosłych i dla dzieci 

Bibliotekarz Ci poleci!  Autor: Agata Dziechciarczyk 

 

 

 

 

 

 



 BIBLIOTEKI W DAWNYCH CZASACH 

 

 

  

Jedną z najstarszych i największych bibliotek w starożytności była 

BIBLIOTRKA W ALEKSANDRII ( Egipt). Poniżej 

Rekonstrukcja Wielkiej Biblioteki, która powstała ponad 2500 

tysiąca lat temu. Biblioteka zgromadziła prawie 700 tysięcy 

zwojów (starożytne książki miały formę zwojów) najważniejszego 

piśmiennictwa świata starożytnego. Niestety Biblioteka spłonęła w 

pożarze w czasach Juliusza Cezara 



INNE STAROZYTNE BIBLIOTEKI  

 

 

 

  

Biblioteka świątynna w Nippur (Babilon) – ogromne 

archiwum z tabliczkami zapisanymi pismem klinowym. Pierwsi 

bibliotekarze byli prawdopodobnie kapłanami, jednymi z najwyżej 

postawionych ludzi na sumeryjskiej ziemi. Gdyby nie prace 

starożytnych kapłanów-bibliotekarzy cała historia Sumeru byłaby dla 

nas jedną wielką tajemnicą, a możliwe że i nasza cywilizacja 

wyglądałaby zupełnie inaczej. 

BIBLIOTEKA ASZURBANIPAL W NINIWIE 

 

Aszurbanipal był władcą bezwzględnym, jak każdy władca 

asyryjski, i wsławionym wielkimi zwycięstwami militarnymi 

(dość rzec, że podbił Egipt). I to właśnie on dla ugruntowania 

swojej potęgi założył jedną z największych bibliotek 

starożytnego świata. Biblioteka  liczyła ok. 30 tysięcy tekstów na 

tabliczkach glinianych. 



Biblioteka Celsjusza w Efezie (Turcja) jest jedną z 

najpiękniejszych budowli w Efezie – wybudowana ją w 117 

roku naszej ery.              

Zwoje rękopisów przechowywano w kredensach we 

wnękach na ścianach. Za regałami na książki znajdowały się 

podwójne ściany, aby chronić zwoje przed wilgocią. 

Biblioteka mogła pomieścić 12000 zwojów. Była to trzecia 

najbogatsza biblioteka w starożytności. Biblioteka była 

dwupiętrowa z kolumnami w stylu korynckim na parterze i 

miała trzy wejścia do budynku.  

 

  

Konkurentką Biblioteki Aleksandryjskiej była Biblioteka 

Pergamońska, założona została przez króla Pergamonu Attalosa I 

Sotera w II połowie III w. p.n.e., z myślą stworzenia warsztatu pracy 

dla artystów i uczonych. Jego następca Eumenesa II zbudował 

wspaniały gmach Biblioteki. Liczyła ona 200 000 zwojów i mieściła 

się przy świątyni Ateny Polias (opiekunki miasta), gdzie zajmowała 

cztery pomieszczenia. Czytelnicy otrzymawszy książkę, przechodzili 

do krużganku gdzie oddawali się lekturze owiewani orzeźwiającymi 

podmuchami powietrza znad morza.
 



 

  

Biblioteki Średniowieczne - Powstanie średniowiecznych bibliotek 

można datować na V i VI wiek, pamiętając jednocześnie, że księgozbiory 

starożytne do tego okresu czasu uległy rozproszeniu lub zostały 

zniszczone.          

Biblioteki w średniowieczu powstawały tylko w klasztorach. Wtedy 

przepisywano księgi ręcznie i ręcznie je ozdabiano. Zanim powstała taka 

księga upływało sporo czasu. 

Książki były więc bardzo, bardzo drogie i trudno dostępne.  

Dlatego w bibliotece przymocowywano je do pulpitu łańcuchami, aby 

uchronić je przed kradzieżą. Większość prostych ludzi nie potrafiła też 

czytać ani pisać.  

Biblioteka Jagiellońska – pierwsza polska biblioteka 

uniwersytecka otwarta w 1364 roku wraz z powstaniem 

Akademii Krakowskiej. Biblioteka Jagiellońska jest jedną z 

największych bibliotek w Polsce. Wyjątkowy charakter oraz 

wartość zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej powodują, że w 

świadomości Polaków była i nadal jest uznawana za 

książnicę o charakterze narodowym. Dziś również biblioteka 

Uniwersytetu Jagiellońskiego służy szerokim kręgom 

naukowców i studentów. 



CZAS NA ZABAWĘ!  

GOTOWI? ZACZYNAMY! 

Na początek proponujemy Wam QUIZ 

LITERACKI 

„Kto to powiedział?”  

Wystarczy jak klikniecie w obrazek QUIZ, a będziecie mogli wziąć 
udział w zabawie! 
Przeczytajcie uważnie wypowiedzi różnych bohaterów ze znanych 

Wam książek i Filmów , zastanówcie się chwilę i …już wiecie? 

Prawda, że nie jest trudne? 

LUBICIE POKOJE ZAGADEK? 

Jeśli tak, to tym razem zapraszamy najpierw do HOGWARTU!  

 

 

 

Po 

 

 

 

A teraz czas odnaleźć ZAGUBIONY KLUCZ! 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5ea42089155db60d84f4f8a1/interactive-content-harry?fbclid=IwAR3KYjzLRAShK8s8DPRcQZ6dXe_dgWNvHB6PHBj4taAbtu56CrSG7yAr6tk
http://www.bibliotekadladzieci.pl/literacki-quiz-kto-to-powiedzial/
https://view.genial.ly/5ea8087fa4c7b80d6c99e1dc/game-breakout-klucz?fbclid=IwAR10_LGDpDJg65-Djz-w7N8LXcRkptjyEUZzsJVl_1mZVt5n2nk0HJihk9Y


.  Sprawdź, jakim typem czytelnika jesteś? 

Dziś mamy dla Was kolejny quiz na temat czytania książek. 

Odpowiadając na poniższe pytania, będziecie mogli sprawdzić, do 

jakiego typu czytelników należycie. Jesteście tego ciekawi? No to 

dzieła! 

Zapisujcie odpowiedzi, których udzielacie. 

1. Najchętniej czytam… 

 
A) W domu. 

B) W komunikacji 

miejskiej/ w podróży/ w 

przerwach w nauce. 

C) Wszędzie, gdzie się da. 

2. Gdy wychodzę z 

domu… 

A) Zazwyczaj nie biorę 

książek.  

B) Lubię zabrać ze sobą książkę, ale gdy o niej zapomnę, to się 

po nią nie wracam. 

C) Jeśli nie mam ze sobą książki czuję się źle. 

 

 

3. Kupując książkę… 

A) Zastanawiam się nad wybranym 

tytułem, pytam innych o opinie o 

niej i długo myślę, zanim się 

zdecyduję na zakup. 

B) Zdarza mi się wziąć jakiś tytuł w 

ciemno, ale raczej są to 

przemyślane wybory. 

C) Potrafię wziąć książkę, bo spodoba mi się okładka albo jest na nią 

świetna promocja, ale nie mam bladego 

pojęcia o jej treści. 

4. Gdy czytam… 

A) Potrzebuję mieć ciche i spokojne 

miejsce, zaparzoną herbatę i ulubiony 

koc, nic nie może mnie rozpraszać. 

B) Potrafię czytać w tramwaju albo przy 

toczącej się rozmowie. 

C) Mógłby się walić świat, a i tak nie 

odciągnęłoby mnie to od książki 

 

 

 



5. Zdarza mi się… 

A) Myśleć o wydarzeniach i akcji z przeczytanej 

książki następnego dnia 

B) Zrezygnować z zabawy czy ze spotkania 

przyjaciółmi, żeby poczytać 

C) Spóźnić się do szkoły, bo nie mogę się oderwać 

od książki 

6. Lubię czytać… 

A) wolno, czerpiąc przyjemność z 

każdej linijki treści czytanej książki 

B) W swoim tempie — ani wolno, ani 

szybko 

C) Szybko, pochłaniając bardzo duże 

ilości książek 

7. Dobra Książka to taka, która… 

A)  nie tylko sprawia przyjemność, ale i daje mi 

nową wiedzę. 

B) Jest przyjemna, daje mi możliwość 

zrelaksowania się i oderwania od rzeczywistości 

C) Każda książka jest dobra dla danego 

czytelnika. 

8. Na regale mam… 

A) Kilka/Kilkanaście ulubionych tytułów, 

raczej  korzystam z biblioteki. 

B) Sporo książek przeczytanych i kilka 

nieprzeczytanych, które czekają na swoją 

kolej. 

C) Nie wiem ile książek mam na półkach, nie umiem ich policzyć. 

9.  Najbardziej zgadzam się ze zdaniem… 

A) „Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci, kim 

jesteś.” (Jarosław Iwaszkiewicz) 

B) „Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z 

najwspanialszymi ludźmi minionych czasów” (Kartezjusz) 

C) „Ludzie mówią, że życie to jest to, ale ja wolę sobie poczytać” 

(Cycero) 

 



 

Najwięcej odpowiedzi A — CZYTELNIK TWARDO STĄPAJĄCY PO ZIEMI 

 

Nie gromadzisz niepotrzebnie książek, bo w ciągu miesiąca czytasz ich niewiele. Lubisz cieszyć powoli się lekturą, a nie 

pochłaniać ją na wyścigi. Lubisz czytać w domu, kiedy masz święty spokój. Nudnym książkom nie dajesz szans. Nowości 

szukasz, słuchając opinii znajomych czy rodziny , ale nie zawsze biegniesz do księgarni, żeby je kupić – często pożyczasz 

książki z biblioteki lub od kolegów. 

 

Najwięcej odpowiedzi B — CZYTELNIK UMIARKOWANY 
 

Lubisz książki i czytanie, ale książki to nie cały Twój świat! Lubisz otaczać się 

książkami, ale nie przesadzasz z ich ilością. Masz też inne zainteresowania, którym 

poświęcasz czas. Lubisz czytać w swoim tempie i na swoich warunkach, nie ścigasz się, 

ale nie pogardzisz powieściami na jeden wieczór. Chętnie czytasz, wykorzystując wolne 

chwile, ale czytanie traktujesz, jako jedną z wielu rozrywek, które możesz zastąpić 

zabawą, grami, spotkaniami z kolegami czy słuchaniem muzyki. 

 

Najwięcej odpowiedzi C — CZYTELNIK ABSOLUTNY 
 

Posiadasz ogromne ilości książek, ale też dużo czytasz. 

Nawet najnudniejsza książka ma u Ciebie szansę, a nuż 

akcja się rozkręci. Często można Cię spotkać w księgarni, 

kiedy uważnie oglądasz  książki, a gdy trafisz na ciekawy egzemplarz, nie możesz się oderwać 

od lektury. Nie ma miejsca, gdzie byś nie czytał — środek chodnika, ławka w parku, autobus, a 

nawet w czasie wycieczki.  

 

 

 

https://stacjaksiazka.pl/poradnik-blogera/wspolpraca-z-wydawnictwami-okiem-blogerow-ksiazkowych-3/attachment/question-2736480_960_720/
https://stacjaksiazka.pl/poradnik-blogera/wspolpraca-z-wydawnictwami-okiem-blogerow-ksiazkowych-3/attachment/question-2736480_960_720/


BIBLIOTEKI NA ŚWIECIE NAJ....  

 
Najpiękniejsze, najdziwniejsze, 

najoryginalniejsze, największe 

.  

Biblioteka w Birmingham – Wielka Brytania 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka Narodowa w Brazylii -otworzona 29 

października 1810 roku, jednak jej historia sięga roku 

1755. W bibliotece znajduje się aż dziewięć milionów 

pozycji książkowych – to siódma co do wielkości 

biblioteka na świecie 

Biblioteka w Birmingham – Wielka Brytania 

Na początku września 2013 roku powstała największa 

biblioteka publiczna w Europie. Szacuje się, że inwestycja 

ta mogła kosztować Wielką Brytanię aż 189 milionów 

funtów. W środku znajduje się szereg połączonych ze sobą 

okrągłych sal. Z myślą o czytelnikach powstał również 

taras, na którym można w otoczeniu natury przeczytać 

wybrana pozycję 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka Trinity College w Irlandii 

Jest to biblioteka akademicka, a jednocześnie największa 

biblioteka w Irlandii.  

Zbiory biblioteczne to ponad sześć milionów druków. Mówi 

się, że są one równoznaczne z 400-letnim rozwojem nauki. 

 

 

Biblioteka publiczna w Kansas City, USA 

 

To najstarsza biblioteka w Kansas. Trzeba przyznać, że jej 

widok robi ogromne wrażenie. Imitacja grzbietów książek 

tworzy fasadę budynku widoczną z parkingu. Zbiory tej 

biblioteki również są imponujące. Wśród nich można 

znaleźć wiele materiałów związanych z historią miasta, jak 

na przykład: pocztówki, znaczki, listy, mapy itd. 



 
  

Klementinum w Pradze – Czechy 

 

Budynek znajduje się na Starym Mieście w Pradze, w 

okolicy Mostu Karola. Biblioteka powstała po 

likwidacji zakonu w XVII wieku, po którym do dziś 

pozostało barokowe wnętrze. Jest jedną z najstarszych 

bibliotek na terenie Czech, a liczba zbiorów wynosi 

ponad 6,5 miliona woluminów. Przez wielu uważana 

jest za najpiękniejszą bibliotekę na świecie. 

Biblioteka Real Gabinete Português de Leitura 

w Rio de Janeiro 

Biblioteka została otworzona przez córkę 

cesarza Brazylii Piotra II, Izabelę, oraz jej męża 

Gastona Orleańskiego, hrabiego d’Eu, 10 

września 1887 roku. Biblioteka ma jedną z 

największych kolekcji dzieł portugalskich. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Biblioteka Handelingenkamer w Hadze – 

Holandia 

 

To na pewno jedna z ciekawszych bibliotek pod 

względem wystroju, który nawiązuje do estetyki 

chińskiej. Widnieją tu kolory czerwony, zielony i 

złoty, a także głowy smoków, które są 

porozsiewane po całym pomieszczeniu. Aby 

dostać się do książek, które są ułożone na 

wyższych półkach, należy wspiąć się po schodach 

w kształcie spirali 

Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu 

Biblioteka powstała zaraz po zakończeniu II wojny 

światowej, a jej początkowy księgozbiór liczył zaledwie 

350 pozycji. Z czasem kolekcja książek zaczęła się 

powiększać, aż konieczne okazały się przenosiny do 

większego pomieszczenia. Widoczna na zdjęciu fasada 

budynku z pięknym, działającym na wyobraźnię 

muralem to wynik remontu z roku 2011. 



Opracowanie całości materiałów Dorota Woźny – bibliotekarz SP 14 w Gliwicach 

Źródła: 

https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/biblioteka/ 

https://www.sp3ns.edu.pl/index.php/zdalne-nauczanie/biblioteka/2006-najwazniejsze-biblioteki-w-dziejach-swiata 

https://czytajpl.pl/2018/05/09/10-najwazniejszych-bibliotek-w-dziejach/ 

https://polszczyzna.pl/najpiekniejsze-biblioteki-swiata/ 

https://stacjaksiazka.pl/inne/sprawdz-jakim-typem-czytelnika-jestes-2/ 

https://www.slideshare.net/Osiedle_biblioteka/nataszaw-historia-bibliotek 

https://www.vogue.pl/g/949/15-najbardziej-spektakularnych-bibliotek-swiata 

https://view.genial.ly/5eb91e8ab618f00d9953c088/interactive-image-podroz-po-najstarszych-i-najciekawszych-ksiaznicach-swiata-cz-1 

https://fajnepodroze.pl/biblioteka-celsusa-w-efezie/ 

https://igimag.pl/2017/12/ksiazki-na-uwiezi-sen-ekscentrycznego-bibliofila/ 
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