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Wojewódzka konferencja 'Upowszechnianie czytelnictwa i rozwój 
kompetencji czytelniczych'  

 

''Czytanie łączy pokolenia - konkursy czytelnicze w Gimnazjum nr 1 w Lublinie”, Jadwiga 
Witkowska-Kunach. 

W roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 MEN ustalił  wśród  podstawowych kierunków 

realizacji polityki oświatowej jest: 

 Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży. 
 

Nauczyciele bibliotekarze Gimnazjum nr 1 w Lublinie przystąpili w  r. szk. 
2014/2015 r.  do I edycji ogólnopolskiego konkursu pt. „BIBLIOTEKA PRZYJAZNA 
UCZNIOWI”. Organizatorem jest STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO.  

Zaangażowali do realizacji zadań konkursu wszystkie klasy w szkole. Wielu 
wychowawców i nauczycieli przedmiotów wspierało bibliotekę w podjętych działaniach. 
 Biblioteka szkolna kontynuuje następujące zadania konkursowe: 
  Są nimi:  

 Dzień wspólnego czytania pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”, 

 ogólnoszkolny konkurs recytatorski pt. „Mój ulubiony poeta”,  

 szkolny konkurs ze znajomości lektur pod nazwą „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”. 
 

Dzień wspólnego czytania pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”. 
 
Cele: 

 popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły, 

 integracja środowiska szkolnego i pozaszkolnego wokół organizacji dnia wspólnego 
czytania, 

 poznawanie wielu dzieł literackich, twórczości postaci, wydarzeń Roku  ogłaszanych 
przez SEJM RP, 

 
W bibliotece naszej szkoły miały miejsce  trzy edycje „Czytanie łączy pokolenia” 

 
Pierwsze odbyło się 19.11.2014 r. Biblioteka szkolna w r. szk. 2014/15 realizowała 

ogólnoszkolny projekt edukacyjny poświęcony Kolbergowi. Na wspólne czytanie 
wybrano powieść Wł. St. Reymonta pt. „Chłopi” związanej z tematem projektu. 
 

W następnym roku szkolnym t. j., 3 listopada 2015 uczniowie i seniorzy czytali 
arcydzieło literatury detektywistycznej pt. „Morderstwo w Orient Expressie”, Agaty Christie. 

09 listopada  b. r. szk., w Roku Henryka Sienkiewicza, do lektury wybrano fragmenty 
„Listów z podróży do Ameryki” i nowele  „Za chlebem” „Wspomnienia z Maripozy”, 
i „Latarnik”, powstałe z doświadczeń podróżowania pisarza po Ameryce Północnej.  

W „Listach z Afryki” słuchacze wysłuchali wybranych opisów, relacji z wędrowania 
pisarza po Afryce, oraz fragmentów powieści „W pustyni i w puszczy”, w których własne 
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przeżycia z kontynentu Afryki, odzwierciedlił w  losach Stasia i Nel, głównych bohaterów tej 
powieści. 

Przez kolejne trzy lata w dniu wspólnego czytania brali udział lubelscy seniorzy:  

  z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Lublinie i Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

 z Wielopokoleniowego Klubu Wolontariusza,  

 z Klubu Czytelniczego „Readcom”, działającego przy Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. H. Łopacińskiego,  

 

Przedstawiciele lubelskich instytucji kultury: 
 

 Muzeum Wsi Lubelskiej, 

 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN  

 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, 

 Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 , 
 Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
 

Młode pokolenie reprezentowali uczniowi ze szkół w Lublinie: 
 

  Szkoły Podstawowej nr 2, 

  Szkoły Podstawowej nr 40, 

 VI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, 

 Gimnazjum nr 1 w Lublinie. 
 

Wspólne czytanie uczniów Gimnazjum nr 1 miało  ciąg dalszy w PBW im. KEN podczas III 
edycji  Narodowego Czytania „Trylogii” H. Sienkiewicza oraz  IV edycji „Lalki” B. Prusa.  

 
Idea wspólnego czytania-poznawanie twórczości pisarzy i ich dzieł literackich jest 
kontynuowane podczas spotkań Klubu Dobrej Książki. Nauczyciel bibliotekarz z Działu 
Wspomagania Edukacji i Promocji PBW im. KEN wygłosił  w bibliotece Gimnazjum nr 1 
następujące prelekcje: 

 

 „Jan Paweł- II 15.10.2015 r. 

 „„John Roland Reuel Tolkien – Hobbit czyli niezwykła podróż”- 28.10.2015 r., 

 „Baśnie braci Grimm dla dzieci i nie tylko”- 03.11.2016 r., 

 „Habit i miecz czyli o Krzyżakach H. Sienkiewicza”- 23.02.2017 r. 
 

Poznawanie twórczości pisarzy i ich dzieł literackich przez uczniów naszej szkoły z seniorami 
dzielnicy Dziesiąta ma miejsce podczas spotkań Klubu czytelniczego  „Reedcom” w Filii nr 19 
MBP im. H. Łopacińskiego. 
 
Wymienię trzy ostatnie: 

 „Bob Dylan – Literacka Nagroda Nobla” - 05.12.2016 r. 

 „Prezydenci miasta  Lublin” - !3.02.2017 r. 

 „2017 Rokiem Józefa Piłsudskiego” - 09.03.2017 r. 
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Nasi uczniowie prezentują seniorom programy słowno–muzyczne w Tygodniu Bibliotek 
podczas Nocy Bibliotek. W ubiegłym roku szkolnym 13 maja 2016 r.  młodzież przedstawiła 
montaż zatytułowany „Z najpiękniejszych kart dzieł Henryka Sienkiewicza” wzbogacony 
fragmentami ekranizacji filmowych. 
 
Ogólnoszkolny konkurs recytatorski  pt. „Mój ulubiony poeta” 

 

Celem konkursu jest propagowanie wierszy ulubionych poetów i rozbudzanie 
zainteresowania poezją polską. 

Trzy edycje konkursu recytatorskiego odbyły się w październiku Międzynarodowym 
Miesiącu Bibliotek Szkolnych t. j.  30 października 2014 r. i 26 października 2015 r. i 27 
października 2016 r. 

 W pierwszej uczniowie  recytowali wybrane przez siebie wiersze Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego.  

W drugiej wiersze Karola Wojtyły i Jana Twardowskiego w związku realizacją 2015 r. 
projektu edukacyjnego poświęconego Janowi Pawłowi II.  

W b. r. szk. wiersze o jesieni grupy poetyckiej „Skamander” oraz innych poetów 
polskich i zagranicznych. 

Do  uczestnictwa w konkursie wychowawcy klas 1-3 i nauczyciele poloniści wybrali 
dwuosobowe reprezentacje ze swoich klas. 

Zwycięzców wylania jury składające się z przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. 
Nauczyciele bibliotekarze i polonista służą wsparciem i wiedzą merytoryczną członkom jury 
SU. 

W b. r. szk. konkurs recytatorski miał c. dalszy. Nagrodzone i wyróżnione  wiersze z  III 
edycji konkursu recytatorskiego zostały zaprezentowane społeczności szkolnej w dniu 18 
listopada na spotkaniu z poezją pt. „Liryczne nastroje”. 

Uczestnicy i zwycięzcy  III edycji konkursu recytatorskiego po zakończeniu programu 
otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.  

 
Szkolny konkurs ze znajomości lektur pod nazwą „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”. 
 

Konkurs pt. „Szkolny Mistrz Czytelnictwa” został zorganizowany już trzykrotnie 

w naszej szkole.  

Po raz pierwszy w dniu 18. 02. 2015 r.  

Po raz drugi 07 marca 2016 r. 

 III edycja szkolnego konkursu  odbyła się w dniu 07 marca 2017 r. 

Kierowany jest do klas II i III gimnazjum.  

Celem konkursu jest: 
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 promowanie czytelnictwa wśród naszych uczniów,  

 poszerzanie wiedzy ze znajomości wybranych lektur omawianych na lekcjach 

języka polskiego,  

 utrwalenie wiadomości przed egzaminem gimnazjalnym.  

 Konkurs „Szkolny Mistrz Czytelnictwa” organizowany jest  przez nauczycieli bibliotekarzy we 
współpracy z nauczycielami języka polskiego i wychowawcami klas. 

Autorem testu jest nauczyciel polonista naszej szkoły. 

W konkursowe szranki pierwszego roku stanęło 23 uczniów, drugiego 25 a w b r. szk. 

29 uczniów. 

Jury złożone jest z nauczyciela bibliotekarza  PBW im. KEN w Lublinie, nauczycieli 

bibliotekarzy naszej szkoły oraz nauczyciela języka polskiego.  

Honorowy patronat nad naszym konkursem objęła w b r. szk.  PBW im. KEN  

w Lublinie Sponsorem nagród dla zwycięzców od dwóch lat jest pani Barbara Rzeszutko, 

dyrektor tej placówki.  

Kompetencje czytelnicze:  

Dzień wspólnego czytania, konkursy „Mój ulubiony poeta” „Szkolny Mistrz Czytelnictwa” 

1. Uczniowie poznają nowe powieści, twórczość pisarzy podczas dnia wspólnego 
czytania „Czytanie łączy pokolenia”, 

2. Uczniowie, którzy czytali wybrane fragmenty dzieł literackich nauczyli się 

poprawnie i pięknie czytać dostarczając publiczności wielu wrażeń artystycznych, 
3. Poszukują i wybierają z wielu tomików ulubionego poety wiersze, które im się 

podobają i  prezentują je publiczności, 
4. Poznają zbiory biblioteki, nabywają umiejętności korzystania z aparatu naukowego 

książki (indeksy, spis treści), wyszukiwania potrzebnych wierszy w zasobach 

Internetu,  
5. Wykazują się wrażliwością na wybrany tekst, interpretują wiersze, tekst prozy 

wykazują się umiejętnościami używania środków ekspresji (tempo, melodia, rytm, 

modulacja głosu, intonacja), 
6. Wykazują się twórczą postawą wobec tekstu i aktorskimi talentami, 
7. Umiejętnościami opanowania tremy i występowania przed publicznością,  
8. Uczniowie utrwalają i poszerzają wiedzę ze znajomości szkolnych lektur 

(dodatkowa powtórka), 
 
Dla środowiska szkolnego: 

 
1. Słuchacze, uczniowie zaproszeni na widownię przysłuchiwali się interpretacji tekstów 

w wykonaniu seniorów dorosłych uczniów z naszej szkoły i  Szkół Podstawowych  oraz 
VI LO Lublinie. 

2. Organizacja dnia wspólnego czytania  zintegrowała środowisko szkolne, atmosfera 
kawiarenki literackiej uprzyjemniła czas, czytającym uczniom, seniorom i rodzicom,  
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3. W organizację  części kulinarnej włączyło się wielu nauczycieli- wychowawcy, 
nauczyciele przedmiotu, nauczyciele bibliotekarze. 

4. Konkursy i dzień wspólnego czytania zostały wpisane w harmonogram stałych działań 
biblioteki. 

 
Dzień wspólnego czytania, klub dobrej książki, konkursy czytelnicze, poranki 

i wieczorki poetyckie, projekty edukacyjne, spotkania ciekawymi ludźmi, wystawy 
biblioteczne  to formy pracy, którymi pracują nauczyciele bibliotekarze Gimnazjum nr 1 
w Lublinie we współpracy z nauczycielami przedmiotu i wychowawcami klas z uczniami,  
czytelnikami w celu upowszechniania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych. 

 
 


