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Celem Biblioteki Liceum Ogólnokształcącego w Rydze Litewskiej jest 

planowanie i organizowanie działalności bibliotecznej, gromadzenie książek w celu 

zapewnienia organizacji procesu edukacyjnego zgodnie z celami określonymi w 

Ogólnopolskim Standardzie Kształcenia Ogólnokształcącego, zapewnienie realizacji 

programów kształcenia ogólnego w liceum. 

 Główne zadania:  

1. Promowanie pełnego zdobywania wiedzy przez uczniów poprzez ukierunkowane 

planowanie nabywania i dostarczania literatury pięknej i edukacyjnej; 

2. Angażowanie uczniów w działalność biblioteki szkolnej z wykorzystaniem 

różnorodnych metod i form pracy; 

3. Udzielanie regularnych informacji na temat książek znajdujących się w bibliotece; 

4. Zachęcanie do czytania dla przyjemności; 

5. Promowanie zbiorów literatury pięknej biblioteki, edukacja młodych czytelników; 

6. Uczestniczenie w projekcie promocji czytelnictwa "Jury Dzieci, Młodzieży, 

Rodziców" (JCYP). 

Program promocji czytelnictwa „Jury Dzieci, Młodzieży i Rodziców”. Jest to inicjatywa 

Centrum Literatury Dziecięcej finansowana przez Ministerstwo Kultury Republiki 

Łotewskiej i Bibliotekę Narodową Łotwy.  Książki polecane dla każdej grupy wiekowej 

czytają i oceniają dzieci, młodzież, a od 2012 roku także dorośli. . 

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie internetowej Łotewskiej Biblioteki 

Narodowej 

https://www.lnb.lv/lv/aktuali/lasisanas-veicinasanas-programma-bernu-jauniesu-un-

vecaku-zurija 

  

https://www.lnb.lv/lv/aktuali/lasisanas-veicinasanas-programma-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija
https://www.lnb.lv/lv/aktuali/lasisanas-veicinasanas-programma-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija
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Plan pracy w roku szkolnym 

Wrzesień 

Wizyta klas 

pierwszych 

w bibliotece szkolnej. 

Promocja biblioteki 

Warunki korzystania z biblioteki 

Wrzesień Cała szkoła czyta 
Czytanie ulubionej książki w klasie 

z nauczycielem przez całą lekcję. 

Wrzesień-

Styczeń 

"Jury dla Dzieci, 

Młodzieży, 

Rodziców" (JCYP) 

Wystawa książek JCYP w bibliotece. 

Wydarzenia w bibliotece: 

1) Uroczyste wręczenie ekspertom JCYP 

upominków od Łotewskiej Biblioteki 

Narodowej. 

2) Rozwiązywanie ćwiczeń z całą klasą. 

3) Zapoznanie się z nowym księgozbiorem 

(plakat). 

4) Omówienie zasad. 

5) Udział w konkursie czytelniczym. 

Czytanie książek w bibliotece z klasą 

pierwszą. 

Krótka powtórka z przeczytanej książki. 

Rysowanie ilustracji książkowej. 

Przedłożenie własnej oceny tego, 

co przeczytałeś - wypełnienie 

elektronicznego kwestionariusza. 

Październik 
Tydzień dobrych 

uczynków 

Kształtowanie nawyków dbania o książki: 

➢ Edycja książek, układanie 

ich w bibliotece. 

➢ Zarządzanie półkami księgarskimi według 

klasyfikacji. 

Październik Dzień Poezji 

➢ Wykorzystanie różnych technik 

artystycznych do zilustrowania wierszy 

(współpraca z nauczycielami 

przedmiotów). 
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Listopad 
Tydzień Literatury 

Nordyckiej 

➢ Korzystanie z katalogu Biblioteki 

Centralnej w Rydze SBA (system 

wypożyczeń międzybibliotecznych). 

➢ Wycieczki do innych bibliotek. 

Grudzień 
Wydarzenia 

świąteczne w szkole 

➢ Wyszukiwanie informacji w książkach 

bibliotecznych. 

➢ Korzystanie z komputerów w bibliotece. 

Styczeń 

13 stycznia - Dzień 

Obrońców Wolności 

Litwy. 

20 stycznia - Dzień 

Pamięci Obrońców 

Barykady 

➢ Wyszukiwanie informacji w książkach 

bibliotecznych. 

➢ Korzystanie z komputerów w bibliotece. 

Luty 
Pisanie projektów, 

prac badawczych 

➢ Korzystanie z książek bibliotecznych 

i komputerów. 

Luty 

Informacje z 

Międzynarodowej 

Wystawy 

Edukacyjnej "Szkoła" 

➢ Wystawa informacyjna 

Marzec 
Konkurs mowy na 

scenie studenckiej 
➢ Pomoc w wyborze tekstu 

Kwiecień Biblioteka miejska 

➢ Zapoznanie się z bibliotekami miejskimi, 

ich usługami, regulaminami. 

➢ Zwiedzanie wystaw 

Kwiecień 

Łotewska Biblioteka 

Narodowa 

(konwerter LNB) 

➢ Wycieczki do Łotewskiej Biblioteki 

Narodowej 

➢ Wyszukiwanie informacji w zasobach 

Łotewskiej Biblioteki Narodowej 

➢ Zajęcia szkoleniowe w Łotewskiej 

Bibliotece Narodowej. 

Kwiecień Cała szkoła czyta 
➢ Czytanie książek na szkolnych 

korytarzach. 

Maj Dzień Matki 

➢ Wyszukiwanie informacji w książkach 

bibliotecznych. 

➢ Korzystanie z komputerów w bibliotece. 
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Maj 
Nauczyciele 

przedmiotów 

➢ Omówienie zalecanej bibliografii do 

letniego czytania. 

Przez cały rok 

szkolny 

Współpraca 

z uczniami 

➢ Praca informacyjna uczniów w bibliotece: znajdź, 

zbadaj, wybierz, przeczytaj i opowiedz o książce. 

➢ Poproś 1-klasistów, aby czytali w domu 

z rodzicami. 

➢ Czytaj książki swojemu rodzeństwu. 

Przez cały rok 

szkolny 

Współpraca z 

nauczycielami 

przedmiotów - lekcje 

w bibliotece 

➢ Poszukiwanie niezbędnych informacji 

w encyklopediach bibliotecznych, 

słownikach, książkach beletrystycznych 

autorów litewskich i łotewskich. 

Przez cały rok 

szkolny 
Przerwy w bibliotece 

➢ portal szkoleniowy online uzdevumi.lv 

https://www.uzdevumi.lv/ 

➢ Oglądanie książek, czasopism, czytanie 

po cichu. 

➢ Czytanie sobie nawzajem książek. 

➢ Czytanie książek parami. 

➢ Czytanie znajomym. 

Łotewskie i 

litewskie 

święta 

państwowe. 

Coroczne 

festiwale. 

Łotewski Dzień 

Niepodległości. 

Litewski Dzień 

Niepodległości. 

Wielkanoc i inne 

łotewskie i litewskie 

święta doroczne. 

➢ Wyszukiwanie informacji w książkach 

w bibliotece za pomocą komputerów. 

Rocznice 

pisarzy i 

poetów 

Wystawy ➢ Wystawy książek w bibliotece szkolnej. 

Autorzy 

książek 

Spotkania z autorami 

książek 

➢ Historie autorów o książkach. 

➢ Pytania czytelnik-uczeń. 

Wystawy 

książek 

Promocja nowych 

książek 

➢ Nowe nabytki. 

➢ Książki fabularne w języku litewskim. 

➢ Książki JCYP. 

➢ Prezenty dla szkoły. 

https://www.uzdevumi.lv/
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Olimpiady 

przedmiotowe 

Przez cały rok 

szkolny pomoc dla 

uczestników 

olimpiady w 

przygotowaniu się do 

olimpiad 

przedmiotowych 

Wybór książek istotnych dla przedmiotu. 

 


