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BIBLIOTEKA JEST MIEJSCEM ZACZAROWANYM:
BLISKO TU  DO   BAJKI  I   PRAWDY,

DO   UŚMIECHU,
DO   WZRUSZEŃ ...

Zamiar biblioteki nie inny być powinien nad użyteczność.

Jeżeli więc tego się zakładający trzymać zechce,

trzeba iżby czytelników oświeceńszymi i lepszymi czyniła.

Ignacy Krasicki



Kto wymyślił takie święto?

W 1971 roku  powstało  Międzynarodowe  Stowarzyszenie  Bibliotekarzy  Szkolnych. 

Organizacja  ta  zajmuje  się  problemami  bibliotek  oraz  bibliotekarzy  szkolnych.  I 

właśnie  to  Stowarzyszenie  w  1999  roku  zainicjowało Międzynarodowe  Święto 

Bibliotek Szkolnych. Obchodzone jest w czwarty poniedziałek    października. Celem 

akcji  jest  zwrócenie  uwagi  na  ogromną  rolę  bibliotek  w  życiu  szkoły,  w  nauce  i  

rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

Co właściwie oznacza wyraz „biblioteka”?

Słowo pochodzi od greckiego bibliotheke (gdzie biblion albo biblos to księga, a theke 

- składnica) i oznacza zbiór książek oraz innych materiałów źródłowych. Biblioteka to 

instytucja  społeczna,  która  gromadzi,  przechowuje  i  udostępnia  materiały 

biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych swoich i obcych.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Greka


Najwcześniejsze informacje o bibliotekach mamy już z III  tysiąclecia p.n.e. (Egipt, 

Chiny). Jedną z najstarszych znanych z wykopalisk była Biblioteka Assurbanipala w 

Niniwie z VII w. p.n.e. (wtedy Mezopotamia, obecnie teren Iraku). 

W bibliotece: 

- chętnie cię widzimy

- nie stawiamy stopni

- do niczego nie zmuszamy



W bibliotece możesz:

- wybierać i wypożyczać książki

- czytać czasopisma

- wyszukiwać informacje

- myśleć

- mieć spokój

- uśmiechać się

Czytajcie, a znajdziecie!

„Bo w książkach można znaleźć wszystko. Radość, mądrość i odpowiedzi na wiele 

pytań. Książka może Wam coś doradzić, podsunąć pomysł. Nauczy Was myśleć i 

rozumieć, pamiętać o rzeczach ważnych, a głupstwa puszczać w niepamięć. Radzić 

sobie i pomagać innym, śmiać się do łez i przez łzy…”

[fragm. z książki K. Jerzykowskiej i W. Karwackiego „13. skrytka”]

 Biblioteka nie jest po to, by była w paki 
pozamykana, albo do ozdoby służąca, jest po to, by 
była powszechnie użytkowana. 
                                 J. Lelewel

Najlepszym uniwersytetem w dzisiejszych czasach  
jest księgozbiór.  
                                    T. Carlyle

Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty,
zapraszający każdego w progi. Wejdź, gościu, 
i stań się jej przyjacielem.

                                           J. Wiktor



Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,  

a biblioteka to świątynia jego myśli.  

                                        Cyceron

Biblioteka gromadzi  bogactwa wieków i  pokoleń,  mogą z nich czerpać bez miary 
nieprzeliczone tłumy,
a nigdy nam nie poskąpią ani mądrości, ani światła.
                                           J. Wiktor
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