
OGÓLNOPOLSKIE AKCJE CZYTELNICZE 
 
Narodowe Czytanie 
Ogólnopolska akcja, podczas której odbywa się wspólne czytanie powieści polskich pisarzy. 
Akcja trwa od 2012 r., corocznie wybierane są inne lektury. Publicznemu czytaniu towarzyszą 
różnego rodzaju imprezy m.in. inscenizacje, wystawy, konkursy, parady. Do każdego miejsca, 
w którym odbywa się akcja, zostaje wysłana z Kancelarii Prezydenta RP okolicznościowa 
pieczęć. Celem akcji jest poznanie najwybitniejszych dzieł rodzimej literatury, które jednoczą 
naród jako wspólnotę, wzmacniają polską tożsamość i narodową dumę. 
Narodowe Czytanie 
 
Odjazdowy Bibliotekarz 
Odjazdowy Bibliotekarz to ogólnopolska akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy 
książek oraz rowerów, przejeżdżając przez miasto  lub okolicę, mogą aktywnie spędzić dzień 
w gronie osób o podobnych pasjach. Jest to zorganizowany przejazd kolumny rowerów, która 
jedzie kilka–kilkanaście kilometrów. Trasa Odjazdowego Bibliotekarza zazwyczaj biegnie 
szlakiem bibliotecznym – to oznacza, że mijane są po drodze biblioteki, antykwariaty, 
księgarnie i różne inne instytucje  i miejsca związane ze słowem pisanym. Odjazdowemu 
Bibliotekarzowi mogą towarzyszyć bookcrossing (bezpłatna wymiana książek), losowanie 
nagród, piknik, ognisko czy inne wydarzenia. 
Odjazdowy Bibliotekarz 

 
Noc Bibliotek 
Noc Bibliotek – wieczorno-nocna impreza promująca czytelnictwo i biblioteki jako miejsca,  
w których warto bywać. Dla biblioteki pedagogicznej jest to okazja do atrakcyjnego, 
niekonwencjonalnego zaprezentowania swoich zbiorów i oferty edukacyjno-kulturalnej oraz 
poszerzenia grona czytelników. Biblioteka biorąc udział w akcji otrzymuje bezpłatny dostęp do 
filmu animowanego dla dzieci „Sekret Eleonory”, reż. Dominique Monfery, o magii książek  
i czytania. Nocy towarzyszyła akcja „Przynieś książkę do biblioteki” – bookcrosing. 
Noc Bibliotek 

 
Cała Polska Czyta Dzieciom 
Istotą Programu jest codzienne czytanie. Jest to sprawdzony sposób na zainteresowanie dzieci 
i młodzieży książką, rozbudzenie potrzeby czytania, wychowanie czytelników. Badania 
dowodzą, że czytelnicy - osoby, które dużo, chętnie i sprawnie czytają, - lepiej radzą sobie  
z nauką, z pracą zawodową i z wyzwaniami życia. W ramach kampanii społecznej "Cała Polska 
czyta dzieciom", której celem jest poznanie się i integrowanie dzieci niepełnosprawnych  
i zdrowych podczas wspólnych imprez czytelniczych. Głośne czytanie nie tylko zbliża ludzi. 
Stanowi ono potężną stymulację dla mózgu i pomaga dzieciom niepełnosprawnym  
w przezwyciężeniu wielu problemów zdrowotnych i rozwojowych. 
Cała Polska Czyta Dzieciom 

 
Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek 
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. 

https://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2020/
https://odjazdowybibliotekarz.pl/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/okazje-do-czytania/


 
Bookcrossing – Święto Uwalniania Książek 
Bookcrossing - idea nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawianie ich  
w miejscach publicznych, jak również w miejscach celowo utworzonych tzw. półkach 
bookcrossingowych (stoliki, regały, gabloty), po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać 
dalej. Bookcrossing to niekonwencjonalna forma popularyzowania książki i czytelnictwa, 
ruchoma, wirtualna biblioteka - bez własnej siedziby, regałów, kart bibliotecznych. 
Bookcrossing  

 
Tydzień Bibliotek 
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. 
Tydzień Bibliotek  
 
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 
Obchodzony jest od 1996, w Polsce od 2007 roku w celu promocji czytelnictwa i ochrony 
własności intelektualnej. Dla Biblioteki Pedagogicznej jest to okazja do prezentacji książki, 
spotkań z twórcami, wieczorów autorskich, wystaw i zabaw edukacyjnych, a także 
obdarowywania się książkami (w tym audio- i e-bookami).  
 
Tydzień E- Książki i Książki Pedagogicznej  
W czasie Światowego Tygodnia eKsiążki promowana jest elektroniczna książka z zakresu 
pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.  Podczas akcji Biblioteka  kreuje się jako 
nowoczesna placówka posługująca się najnowocześniejszymi technologiami. Nauczyciele 
bibliotekarze prezentują się jako przewodnicy po nowoczesnych rozwiązaniach, także 
związanych z technologią. Poza tym biblioteka wykorzystuje ten czas na dodatkową promocję 
udostępnianych e-zasobów.  
 
Bilet powrotny do biblioteki 
Akcja czytelnicza z okazji powrotu uczniów z klas I-III do nauki stacjonarnej. Jest formą zabawy 
dla dzieci i rodziców. Uczniowie otrzymują bilety powrotne do biblioteki, na których znajdują 
się ikonki ilustrujące kategorie książek oraz legenda. Po skasowaniu całego biletu uczeń 
dostaje dyplom lub nagrodę. 
Bilet powrotny do biblioteki 
 
Przerwa na czytanie 
Ogólnopolska akcja polegająca na biciu rekordu w liczbie osób czytających na przerwie.  
W wydarzeniu bierze udział cała społeczność szkoły/placówki wszyscy uczniowie, nauczyciele, 
pracownicy administracji oraz zaproszeni rodzice i inne osoby. Celem akcji jest  promocja 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska lokalnego oraz zachęcenie 
uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i w każdym miejscu. 
 
 
 
 

https://bookcrossing.pl/
http://www.sbp.pl/konkursy/tydzien_bibliotek
https://biblioteka.pl/artykul/Bilet-powrotny-do-biblioteki/10292


Czytam sobie 
Akcja czytelnicza skierowana do pokolenia młodych czytelników. Pandemia COVID-19 
spowodowała ogromny wzrost spędzania czasu przez dzieci przed ekranami – czy to 
komputera, smartfona, czy telewizora. Do rąk dzieci i nauczycieli w całej Polsce trafiło 
nieodpłatnie 70 000 książek z bestsellerowej serii „Czytam sobie” w ramach akcji edukacyjnej 
„Czytam sobie. Pierwsza klasa!” 
Czytam sobie 
 

https://czytamsobie.pl/czytam-sobie-pierwsza-klasa

