
 

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji projektu „Ekonomiak czyta” 

 

Zespół realizujący: 

I. Chrostowska,  

D. Kawałko, 

B. J. Koronkiewicz,  

I. Kowalczyk, 

U. Michalak, 

I. Możejko.

 

Projekt był odpowiedzią na ogłoszenie przez Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, 

Księgarzy i Wydawców roku 2014 ROKIEM CZYTELNIKA. 

Cele projektu: 

 efektywne promowanie czytelnictwa, 

 zwiększenie aktywności czytelniczej uczniów, 

 kształtowanie nawyku czytania książek przez całe życie, 

 rozwijanie kompetencji czytelniczych i językowych, 

 włączanie młodzieży do społeczności czytelniczej i zachęcanie jej do udziału 

w różnorodnych akcjach czytelniczych, 

 wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i estetycznego młodzieży, 

 stworzenie uczniom przestrzeni do dyskusji, formułowania własnych ocen i osądów. 

Działania: 

 poznawanie literatury najnowszej na zajęciach Młodzieżowego Klubu Dyskusyjnego, 

 prezentowanie przez uczniów na lekcjach języka polskiego przeczytanych książek 

spoza kanonu lektur obowiązkowych, 

 przeprowadzenie akcji „Zabierz książkę na święta/ferie/majówkę/wakacje”, 

 działalność nauczycielskiego klubu książki (zakup nowości ze składek członkowskich 

– dotychczas kupiono 59 pozycję na kwotę około 1798 zł, udostępnianie książek 

społeczności szkolnej, publikowanie ich opisów/recenzji na stronie biblioteki, 

spotkania dyskusyjne), 

 promowanie przez uczniów i nauczycieli książek poprzez umieszczenie propozycji 

na zwoju w bibliotece, 

 tworzenie rankingu najlepszych czytelników miesiąca – indywidualnych i klasowych, 

 promowanie dobrych książek poprzez ich eksponowanie na specjalnej półce 

w ramach akcji „Kalejdoskop książkowy”, 

 akcja bookcrossingu (całoroczna zbiórka książek – ok. 400 egz., stała ekspozycja 

na regale w czytelni), 

 założenie strony biblioteki szkolnej pod adresem www.bibliotekazs5elk.pl i bieżące 

publikowanie zdjęć i relacji z wydarzeń oraz prac uczniów, 



 gromadzenie i digitalizowanie materiałów źródłowych oraz przygotowanie tablicy 

informacyjnej o patronie szkoły – Karolu Brzostowskim, 

 zorganizowanie lekcji historyczno-archiwalnej „Hrabiowie Ludwik Michał Pac 

i Karol Brzostowski wobec powstania listopadowego. Konfrontacja postaw 

i wyborów” (we współpracy z Archiwum Państwowym w Suwałkach) – udział 

ok. 40 uczniów, 

 zorganizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (projekt 

językowy, warsztaty językowe, wystawa prac uczniów przedstawiających graficznie 

wyrazy wychodzące z użycia) – udział wzięło ok. 200 uczniów, 

 organizacja I Saloniku Poetyckiego Życie na poczekaniu w ramach obchodów 

Międzynarodowego Dnia Poezji (z udziałem gościa specjalnego – Pawła 

Borzeńskiego, wykonawcy piosenki autorskiej) – udział wzięło 40 uczniów, 

 zorganizowanie szkolnego konkursu na hasło propagujące modę na czytanie, 

 zorganizowanie 1 kwietnia dnia bez Internetu w czytelni, 

 przeprowadzenie zbiórki książek dla przedszkolaków (zebrano kilkadziesiąt 

książek), pozyskanie 5 egz. książki „Kto to jest artysta?” z Narodowej Galerii Sztuki 

Zachęta, 

 przygotowanie przez kl. II E przedstawienia „Królewna Śnieżka” dla Miejskiego 

Przedszkola „Słoneczna Ósemka” (w ramach projektu z języka polskiego), 

 przygotowanie młodzieży do akcji czytania książek (Paulette Bourgeois Franklinie, 

pospiesz się, Brendy Clark Nowe przygody Kubusia Puchatka. Skarb Pirata)  i dwóch 

przedstawień dzieciom z przedszkola Mali Odkrywcy w Ełku w ramach obchodów 

Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci – udział wzięło 8 uczniów,  

 w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom przygotowanie przedstawienia Kot 

w butach dla dzieci z Przedszkola Miejskiego Słoneczna Ósemka w Ełku – udział 

wzięło 12 uczniów, 

 zorganizowanie szkolnego konkursu multimedialnego Ta książka chodzi mi po głowie… 

– udział wzięło ok. 300 uczniów z kl. I-IV, do ścisłego finału zakwalifikowano 

35 prac; pozyskanie książek na nagrody i funduszy na zakup nagród rzeczowych, 

 zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, w ramach 

których odbył się finał konkursu multimedialnego Ta książka chodzi mi po głowie, 

rozstrzygnięto konkurs na najlepsze hasło promujące czytanie, przygotowano 

krzyżówkę literacką, bookspace, kąciki czytelnicze i strefy czytania – akcja objęła całą 

społeczność uczniowską, udział wzięło 15 nauczycieli, 

 przygotowanie wystawy Sztuka książki, 

 obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (konkurs z nagrodami książkowymi 

od sponsorów „Czy znasz tę książkę?” – pozyskano ponad 40 egz. Książek 

od wydawnictw i księgarni, cykl „Wasi nauczyciele polecają…”, zebranie od uczniów 

propozycji zakupu nowości książkowych – i zakup 14 egz. Polecanych przez 

uczniów), 

 ekspozycja książek zakazanych w PRL-u z okazji 25. rocznicy wolnych wyborów 

w Polsce; 



 organizacja przedwakacyjnych spotkań z filmem – w Roku Czytelnika adaptacje 

i ekranizacje dzieł, 

 udział w ełckiej akcji „Warto czytać” organizowanej przez Rozmaitości Ełckie 

z pomocą Młodzieżowego Centrum Kariery OHP i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Ełku: 15 uczniów i 1 nauczyciel wzięło udział w warsztatach dziennikarskich; 

1 uczennica została laureatką organizowanego w ramach tej akcji konkursu 

„Dlaczego warto czytać” i za swoje opowiadanie zdobyła III miejsce, 

 ogłoszenie akcji czytelniczej „Podaj dalej” – założony przez uczniów blog literacki, 

na którym czytający opowiadają swoje wrażenia z lektury. Uczniowie z 6 klas pod 

kierunkiem 3 polonistek czytają wybraną przez siebie książkę, przekazując ją sobie 

kolejno, a następnie umieszczają na blogu internetowym swoje wpisy z nią związane. 

Blog zawiera również zakładkę czytamy/polecamy, na której chętni uczniowie 

polecają przeczytane przez siebie książki, 

 udział w konkursie MEN „Książki naszych marzeń”, nakręciliśmy film „Krótka 

historia wielkiej paczki” i zdobyliśmy III miejsce w kat. zespołów szkół na 1123 

startujące szkoły, nagrodą są książki z listy zawierającej 50 propozycji uczniów naszej 

szkoły. Byliśmy na gali w MEN, otrzymamy ponad 100 nowości do naszej biblioteki,  

 przygotowanie artykułów i materiałów związanych z działalnością szkoły dla prasy 

lokalnej oraz na stronę internetową szkoły i biblioteki szkolnej. 

Realizacja projektu odbyła się w 2014 roku. Część działań została dodana do kalendarza 

wydarzeń szkolnych.  


