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Zestawienia informacji dokonał
Kazimierz Ambroziak  Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w 
Giżycku

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


Została zainicjowana  w 2015 r. przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, organizację 
pozarządową istniejącą już 25 lat, finansowaną przez 
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 
2018 -2030 (NIW-CRSO).

NOC BIBLIOTEK to ogólnopolska wieczorno-
nocna akcja w promująca czytelnictwo 
i biblioteki jako najbardziej otwarte 
i dostępne instytucje kultury z ofertą dla 
osób w każdym wieku, z których zasobów 
warto korzystać.



W 2020 roku, zorganizowana w dniu 10 
października Noc Bibliotek odbywała 
się pod hasłem

„KLIMAT NA CZYTANIE”
czyli:
 dobry czas na czytanie w czasie ograniczonych możliwości udziału w 

innych formach kultury i życia społecznego, najbardziej dostępna, 
przyjazna forma udziału w kulturze, a zarazem szansa na znalezienie w 
lekturze wsparcia, wytchnienia, pasji, rozrywki;

 wypożyczanie i dzielenie się zasobami – książkami, wiedzą, 
umiejętnościami w przyjaznej przestrzeni wspólnej, jaką jest 
biblioteka, jako sposób na dbanie o dobrostan ludzi i planety oraz 
ochronę klimatu.
Więcej informacji https://nocbibliotek.ceo.org.pl/o-akcji/



Zasięg akcji NOC BIBLIOTEK w 2020 r. w województwach  

Województwa w Polsce
Autor: Tomasz " odder " Kozłowski
Źródło:https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Wojewodztwa.svg
Ten plik jest objęty licencją na licencji 
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported .
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W akcji w 2020 
r. uczestniczyły
943 biblioteki,
W tym w 
powiecie 
giżyckim:
2 w Giżycku
1 w Rydzewie,
1 w Miłkach.

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Biblioteki zgłoszone do akcji otrzymały:
1)  paczki z plakatami (10) i ekslibrisami (120) akcji;

2)edukacyjny  plakat i wlepki od programów edukacji ekologicznej Centrum 
Edukacji Obywatelskiej pod hasłem – jak być „biblioteką z klimatem”;

3)prawa do publicznej emisji filmu „Jakub, Mimmi i gadające psy” 
w bibliotece i udostępnienia go 100 czytelnikom do domowych projekcji 
z okazji Nocy Bibliotek.

4)Ponadto organizatorzy przygotowali:
 Webinarium informacyjne o akcji Noc Bibliotek 2020,
 wytyczne sanitarne oraz MKIDN

  hymn tegorocznej akcji (młodsi) oraz wiersz Doroty Masłowskiej z książki „Psikusy”, 
Gang Design, 2017 (starsi);

 grę biblioteczną online wokół klasyki literackiej z elementami gry „Flirt z klimatem”.

Oraz półkę z pomysłami

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DwX_kEf9bI8
https://www.gov.pl/web/kultura/biblioteki


Półka z pomysłami
1) Witamina „N” (Natura) w bibliotekach
2) Klimat na czytanie – inspiracje i narzędzia
3) Chrońmy gatunki (literackie)!
4) Klimat na czytanie – wyzwania dla bibliotek, 

wyzwania dla planety
5) 10 zadań o Marku Hłasce i jego czasach – gra 

biblioteczna
6) Biblioteka jako przestrzeń gry
7) Wiersz do wspólnego czytania na otwarciu ak

cji
8) Skarb w bibliotece – scenariusz warsztatów
9) Zagraj w ciemno! Edukacyjna gra planszowa

https://nocbibliotek.ceo.org.pl/kategoria/polka/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/witamina-n-w-bibliotekach/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/witamina-n-w-bibliotekach/
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/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/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/biblioteka-jako-przestrzen-gry/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/wiersz-do-wspolnego-czytania-na-otwarciu-akcji/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/wiersz-do-wspolnego-czytania-na-otwarciu-akcji/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/skarb-w-bibliotece-scenariusz-warsztatow/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/skarb-w-bibliotece-scenariusz-warsztatow/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/zagraj-w-ciemno-edukacyjna-gra-planszowa/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/zagraj-w-ciemno-edukacyjna-gra-planszowa/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/zagraj-w-ciemno-edukacyjna-gra-planszowa/


materiały do pobrania
materiały graficzne akcji 
Noc Bibliotek 2020 dla dzieci
Ekslibrisy – naklejki Nocy Bibliotek „Alfabet”
NB_KOLOROWANKI.pdf
NB_KROPKI.pdf
NB_LABIRYNTY.pdf
NB_NARYSUJ.pdf

A także

Noc Bibliotek to działania o bardzo różnej formie, co pokazują 
fotografie ilustrujące jej przebieg,  pobrane ze stron internetowych 
organizatorów

Noc Bibliotek to działania o bardzo różnej formie, co pokazują 
fotografie ilustrujące jej przebieg,  pobrane ze stron internetowych 
organizatorów

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


Podróż po Europie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie - 
Rodziny odkrywały Europejskie państwa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. W sobotę, 5 
października 2019 zostało tam zorganizowane wydarzenie w ramach V Ogólnopolskiej Akcji Noc Bibliotek.
Autor Alicja Choinka - fotografia ze zbiorów Miasta Wejcherowo https://wejherowo.naszemiasto.pl/podroz-po-
europie-w-miejskiej-bibliotece-publicznej-w/ga/c1-7368467/zd/47210851



V NOC BIBLIOTEK w Bibliotece w Wieliczce
Fotografia ze zbiorów  Urzędu Miasta Wieliczka https://www.wieliczkacity.pl/dzialy/galeria/v-

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



Noc Bibliotek w Ossolineum – Wrocław
autor: Dział Informacji
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/



Noc bibliotek w Wadowicach 
– fotografia ze zbiorów Biblioteki https://biblioteka.wadowice.pl/2019/10/05/bo-w-bibliotece-fajnie-jest-
czyli-v-edycja-nocy-bibliotek/



Noc Bibliotek w Węgorzewie
Motywem przewodnim wydarzenia są baśnie Hansa Christiana Andersena.
(Fot. Biuro Promocji w Węgorzewie)
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/
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Czytanie książek w Polsce w latach 2000-2019 (dane w proc., dotyczy osób powyżej 15 lat)

Czytał przynajmniej 1 książkę rocznie Czytał 7+ 1 książek rocznie

Noc Bibliotek jest piękną akcja, w której jest coraz więcej organizatorów 
i uczestniczy  coraz więcej uczestników. Trwa już 5 lat. Niemniej w  badaniach 
Biblioteki Narodowej trudno jest zauważyć jest pozytywny wpływ 
na zwiększenie czytelnictwa.

Źródło:  Raport Biblioteki Narodowej z 2019 roku

Początek akcji (2015) 
(37%, 8%)

Po 5 latach 
(39%, 9%)



Praca własna uczestników/czytelników prezentacji

Opisz proszę, czy  akcja Noc Bibliotek może doprowadzić do  wzrostu 
czytelnictwa. Swoją pracę w języku narodowym w pliku w formacie *.doc 
lub  *.docx lub  *. odt p rześlij na adres   k.ambroziakpore@gizycko.pl

Powodzenia

Zestawienia informacji dokonał na potrzeby szkolenia uczestników projektu
Kazimierz Ambroziak-   Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku
Poza wyżej zaznaczonymi źródłami, do urozmaicenia prezentacji  wykorzystano portal Pixabay

mailto:k.ambroziakpore@gizycko.pl
mailto:k.ambroziakpore@gizycko.pl
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