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 Uchwała nr 180/2015 Rady Ministrów z 6.10.2015 
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, 

którego celem jest rozwijanie zainteresowań 
uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa 
dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości 
wydawniczych 

 

 Czas realizacji projektu: 28.04.2020 - 31.12.2020 

 

 Kwota: 15 000 zł 
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W ramach NPRC zakupiono 915 książek.  
 

 Wszystkie książki są już gotowe do wypożyczenia  
- zostały opracowane w programie MOL Net+, 
opieczętowane, obłożone w folię. 

 

 W   katalogu   online   zbiorów   bibliotecznych 
https://m024269.molnet.mol.pl/   
można sprawdzić, czy w bibliotece są poszukiwane 
tytuły lub autorzy. 
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                            ZAKUPIONO  
 

powieści obyczajowe, kryminalne, fantasy 

 literaturę popularnonaukową (książki z dziedziny 
psychologii, poradniki) 

 literaturę faktu (reportaże, biografie, obozowe) 

przewodniki 

 komiksy 

 lektury szkolne 
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                           WSPÓŁCZESNA LITERATURA POLSKA 

 
 Julia Fiedorczuk 

 Jakub Małecki  

 Radek Rak  

 Zyta Rudzka  

 Szczepan Twardoch  

 Marcin Wicha 
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                          LITERATURA OBCA 
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 Margaret Atwood 

 Anna Cima 

 Haruki Murakami 

 Yoko Ogawa 

 Elisabeth Strout 

 Colson Whitehead 

 



                          
                          LITERATURA KRYMINALNA 

 

 Wojciech Chmielarz                                

 Robert Małecki 

 Remigiusz Mróz 

 Zygmunt Miłoszewski 

 Lisa Gardner 

 Stephen King 

 Bernard Minier 

 Michel Bussi 

 Guillaume Musso 
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                          LITERATURA FAKTU 

 

 Justyna Kopińska 

 Tomasz Michniewicz 

 Beata Pawlikowska 

 Mariusz Szczygieł 

 Iwona Szelezińska 

 Wojciech Tochman 
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                                  LITERATURA POPULARNONAUKOWA 

 
                                         KSIĄŻKI PSYCHOLOGICZNE 
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                                  LITERATURA POPULARNONAUKOWA 

 
      PORADNIKI 
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                      WYDARZENIA PROMUJĄCE CZYTELNICTWO 

 

Przeprowadzono we wszystkich klasach 
zajęcia „Dlaczego warto czytać - realizujemy 
NPRC” 

Akcja czytelnicza „Poznajemy twórczość Olgi  
Tokarczuk” 

Konkurs na fotografię reklamującą ulubioną 
książkę „Sleeveface, czyli ubierz się w książkę” 

 

Wystawy nowości książkowych  
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                      WYDARZENIA PROMUJĄCE CZYTELNICTWO 

 

Prowadzenie strony www i Instagrama biblioteki  

 

• Na stronie www biblioteki w zakładce „NPRC” 
https://www.10lo.pl/biblioteka/nprc/  prezentowane są 
zakupione nowości i wszystkie działania zw. z realizacją 
NPRC. 

• Zapraszamy wszystkich czytelników do obserwowania  
profilu biblioteki X LO na Instagramie: 
https://www.instagram.com/biblioteka_x_lo/  
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                          REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

 

 

 

 

KLASA TYTUŁ PROJEKTU 

1 a Życie i twórczość Sławomira Mrożka 

1 b Literackie Nagrody Nobla 

1 c Życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

1 d Laureaci Nagrody Nobla 

2 ag Podróże po literaturze, Życie i twórczość Ernesta Hemingwaya 

2 bg Polecam Ci książkę 

2 cg Literackie Nagrody Nobla, Adam Mickiewicz - życie i twórczość 

2 dg Życie i twórczość Olgi Tokarczuk 

2 eg Dlaczego warto czytać? 

2 fg Literackie Nagrody Nobla 

2 bp Życie i twórczość Williama Szekspira, Laureaci Nagrody Nobla 

2 cp Podróże po literaturze, Podróż w świat fantasy, czyli skok w literaturę fantasy 

2dp W świecie kryminałów i horrorów 

2 ep Podróż w świat fantastyki 

3 ab Polecam Ci książkę, Literacka Nagroda Nobla 

3 c Polecam Ci książkę 
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                                     WSPÓŁPRACA Z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ 

 
 Udział w szkoleniach i konsultacjach w zakresie realizacji 

wymagań NPRC.  
 

 Wymiana informacji na temat rozwijania zainteresowań 
czytelniczych uczniów poprzez udział nauczycieli 
bibliotekarzy w cyklicznych spotkaniach sieci współpracy  
i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy Białegostoku, 
udział bibliotekarzy w konferencjach, warsztatach 
metodycznych organizowanych przez CEN. 
 

 Wymiana informacji  o wydarzeniach promujących 
czytelnictwo na stronie www Bibservisu Bibliotek 
Szkolnych Podlasia. 
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                                  LIST DO RODZICÓW 

Do Rodziców i Opiekunów uczniów wysłano poprzez dziennik 
elektroniczny list o wpływie czytania na rozwój dzieci  
i młodzieży. Oto jego fragmenty: 
 
„…. Spieszę się! Nie mam czasu! Cześć! Słyszymy te słowa prawie 
codziennie. I jednocześnie słyszymy, że przyszło nam żyć  
w wieku nawału informacji i gorączkowego pośpiechu. Ale jeśli 
weźmiesz do rąk książkę, natychmiast czujesz, jak wszystko się 
zmienia. Wydaje się, że książki posiadają tą cudowną własność 
spowalniania świata. 
Kiedy tylko otwierasz książkę i zanurzasz się w jej głębokim spokoju, 
natychmiast przestajesz się bać, że wszystko przemknie obok ciebie  
z zawrotną prędkością, a ty nie zauważysz niczego. Nagle zdajesz 
sobie sprawę, że nie musisz spieszyć się, aby wykonać jakąś zupełnie 
nieważną pracę. W książkach rzeczy dzieją się spokojnie,  
w odpowiedniej kolejności ….” 
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Dziękujemy wszystkim 
Wychowawcom za współpracę! 
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              ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI! 
 

„Nie musisz czytać książek, które podobają się innym.  
Musisz znaleźć takie, które podobają się Tobie” 
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