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Licencijos informacija
Šio pristatymo turinys (jei nenurodyta kitaip) parengtas remiantis Varšuvos pilietiškumo ugdymo 
centro informacija https://nocbibliotek.ceo.org.pl/  , Kūrybinių bendrijų autorių teisių pripažinimo 
nekomerciniais tikslais ir bendrųjų teisių 4.0 tarptautinė licencija  (CC BY-NC-SA 4.0).  

https://nocbibliotek.ceo.org.pl/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl


"Bibliotekų naktį" 2015 m. inicijavo Varšuvos 
pilietinio ugdymo centras, jau 25 metus gyvuojanti 
nevyriausybinė organizacija, finansuojama pagal 
Pilietinių organizacijų plėtros 2018 -2030 m. 
programą (NIW-CRSO).

"Bibliotekų naktis" - tai visoje šalyje vykstanti 
vakaro ir nakties akcija, skatinanti skaitymą ir 
bibliotekas kaip atviriausias ir 
prieinamiausias kultūros institucijas, kurios 
siūlo paslaugas įvairaus amžiaus žmonėms ir 
kurių ištekliais verta naudotis.



2020 m. spalio 10 d. surengta Bibliotekų 
naktis, kurios šūkis

"SKAITYMO KLIMATAS"
tai yra:
geras laikas skaitymui tuo metu, kai galimybės dalyvauti kitose 

kultūros ir socialinio gyvenimo formose yra ribotos, prieinamiausia, 
draugiškiausia dalyvavimo kultūroje forma ir kartu galimybė rasti 
paramą, atokvėpį, aistrą ir pramogą skaityme;

išteklių - knygų, žinių, įgūdžių - skolinimas ir dalijimasis jais draugiškoje 
bendroje erdvėje, pavyzdžiui, bibliotekoje, kaip būdas rūpintis žmonių, 
planetos gerove ir klimato apsauga

Daugiau informacijos https://nocbibliotek.ceo.org.pl/o-akcji/



2020 m. kampanijos "Bibliotekų naktis" aprėptis vaivadijose 
(woj)  

Žemėlapis. Lenkijos vaivadijos
Autorius: Tomasz " odder " Kozłowski
Šaltinis: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wojewodztwa.svg
Šiam failui taikoma licencija 
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported .
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https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Akcijoje dalyvavusios bibliotekos gavo: 
 paketus su akcijos plakatais (10) ir ekslibrisais (120);
 edukacinį plakatą ir lipdukus iš Pilietiškumo ugdymo centro aplinkosauginio 

švietimo programų su šūkiu "Kaip būti biblioteka su klimatu"; 
 teisę viešai rodyti filmą "Jakubas, Mimmi ir kalbantys šunys" bibliotekoje ir 

suteikti jį 100 skaitytojų, kad Bibliotekų nakties proga jį būtų galima pasižiūrėti 
namuose.

 Be to, organizatoriai parengė:
 Informacinis internetinis seminaras apie 2020 m. akciją "Naktis bibliotekoje",
 sanitarinės gairės ir MKIDN;
 šių metų akcijos himnas (jaunesniems) ir Dorotos Maslowskos eilėraštis iš 

knygos "Psikusy", Gang Design, 2017 (vyresniems);
 internetinis bibliotekos žaidimas apie literatūros klasiką su žaidimo "Flirtas su 

klimatu" elementais.

Ir idėjų lentyna

http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/Noc_Bibliotek_2020_nagranie_webinarium.html#


Akcijos organizatoriai paruošė 
„lentyną su idėjomis“
1.Vitaminas "G" (gamta) bibliotekose

2.Skaitymo klimatas - įkvėpimas ir priemonės

3.Saugokime literatūros žanrus!

4.Klimatas skaitymui - iššūkiai bibliotekoms, iššūkiai planetai

5.10 užduočių apie Mareką Hłaską ir jo laikus - bibliotekos žaidi
mas

6.Biblioteka kaip žaidimo erdvė

7.Eilėraštis, kurį reikia perskaityti akcijos atidarymo metu

8.Lobis bibliotekoje - dirbtuvių scenarijus

9.Žaisk tamsoje! Mokomasis stalo žaidimas

https://nocbibliotek.ceo.org.pl/witamina-n-w-bibliotekach/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/klimat-na-czytanie-gdzie-szukac-inspiracji-na-tegoroczna-noc-bibliotek/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/chronmy-gatunki-literackie/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/klimat-na-czytanie-wyzwania-dla-bibliotek-wyzwania-dla-planety/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/10-zadan-o-marku-hlasce-i-jego-czasach-gra-biblioteczna/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/10-zadan-o-marku-hlasce-i-jego-czasach-gra-biblioteczna/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/biblioteka-jako-przestrzen-gry/
ead://https_nocbibliotek.ceo.org.pl/?url=https%3A%2F%2Fnocbibliotek.ceo.org.pl%2Fwiersz-do-wspolnego-czytania-na-otwarciu-akcji%2F
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/skarb-w-bibliotece-scenariusz-warsztatow/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/zagraj-w-ciemno-edukacyjna-gra-planszowa/


Taip pat parsisiunčiama medžiaga ir 
veiksmų grafikai, skirti 2020 m. 
bibliotekų nakties vaikams 
organizavimui.
Ekslibrisy – naklejki Nocy Bibliotek „Alfabet”
NB_KOLOROWANKI.pdf
NB_KROPKI.pdf
NB_LABIRYNTY.pdf
NB_NARYSUJ.pdf

"Bibliotekų naktis" - labai įvairi veikla, apie tai liudija jos eigą 
iliustruojančios nuotraukos, parsisiųstos iš organizatorių interneto 
svetainių.

"Bibliotekų naktis" - labai įvairi veikla, apie tai liudija jos eigą 
iliustruojančios nuotraukos, parsisiųstos iš organizatorių interneto 
svetainių.

https://nocbibliotek.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2019/09/ekslibris_naklejki_druk.pdf
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2019/09/NB_KOLOROWANKI.pdf
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2019/09/NB_KROPKI.pdf
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2019/09/NB_LABIRYNTY.pdf
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2019/09/NB_NARYSUJ.pdf


PKelionė po Europą Wejherowo savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
2019 m. spalio 5 d., šeštadienį, bibliotekoje vyko 5-osios nacionalinės akcijos "Bibliotekų naktis" 
renginys. Akcijoje dalyvavusios šeimos atrado Europos šalis.  Nuotrauka iš Wejcherowo miesto 
kolekcijos.  Autorė Alicja Choinka. https://wejherowo.naszemiasto.pl/podroz-po-europie-w-miejskiej-
bibliotece-publicznej-w/ga/c1-7368467/zd/47210851



V BIBLIOTEKŲ NAKTIS Veličkos bibliotekoje
Nuotrauka iš Veličkos rotušės kolekcijo;  https://www.wieliczkacity.pl/dzialy/galeria/v-

ogolnopolska-noc-bibliotek-w-wieliczce-2019-zdjecia/



"Bibliotekų naktis" Ossolineume - Vroclave
Autorius: bibliotekos Informacijos skyrius.
https://ossolineum.pl/index.php/noc-bibliotek-w-ossolineum/



Noc Bibliotek w Warszawie.
Fotografia ze zbiorów Biblioteki w Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy
http://bibliotekawawer.pl/nowa/za-nami-noc-bibliotek/



"Bibliotekų naktis" Wadowicuose - nuotrauka iš bibliotekos kolekcijos 
https://biblioteka.wadowice.pl/2019/10/05/bo-w-bibliotece-fajnie-jest-czyli-v-edycja-nocy-bibliotek/



Bibliotekų naktis Węgorzewo mieste
Pagrindinė renginio tema - Hanso Christiano Anderseno pasakos.(Nuotrauka: 
Węgorzewo reklamos biuras)
https://wegorzewo.pl/wydarzenia/wydarzenie/6888/
noc_z_andersenem_w_miejskogminnej_bibliotece_publicznej



NOC BIBLIOTEK 2018 w Giżycku 
Biblioteka Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej + biblioteką II LO im. G. Gizewiusza .
Fotografia ze zbiorów szkolnych http://medykgizycko.mazury.edu.pl/2018/noc-bibliotek/



"Bibliotekų naktis" yra graži akcija, kurioje dalyvauja vis daugiau 
organizatorių ir vis daugiau žmonių. Jis galioja jau 5 metus. Tačiau 
Nacionalinės bibliotekos tyrimuose nematyti teigiamos įtakos skaitytojų 
skaičiaus didėjimui.

Źródło:  Raport Biblioteki Narodowej z 2019 roku

Po penkerių 
metų (2019)
(39%, 9%)

Šaltinis: 2019 m. Nacionalinės bibliotekos ataskaita



Užduotis šio mokymo dalyviams arba šio pristatymo skaitytojams.

Aprašykite, ar dėl akcijos "Bibliotekų naktis" gali padidėti skaitytojų 
skaičius. Darbą siųskite valstybine kalba elektroniniu formatu *.doc arba 
*.docx arba *. odt, siųsti šiuo adresu   k.ambroziakpore@gizycko.pl

Projekto dalyvių mokymams skirtą informaciją rinko
Kazimierz Ambroziak - Gižycko apskrities švietimo plėtros centras. Licencija CC BY-SA 3.0
Be pirmiau minėtų šaltinių, siekiant paįvairinti pristatymą, naudotasi "Pixabay" portalu.

mailto:k.ambroziakpore@gizycko.pl
mailto:k.ambroziakpore@gizycko.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl

	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16

