Uwaga!
Jeżeli lubisz czytać książki i chcesz się wykazać znajomością lektur, weź
udział w konkursie czytelniczym „Parada postaci literackich”. Konkurs będzie
trwał od 30-31 października 2017 r. Mogą w nim wziąć udział wszyscy uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie (szkoła podstawowa i gimnazjum) .
Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
• Przeczytać opisy postaci, które 30 października zamieścimy w holu przy
portierni.
• Odgadnąć, których bohaterów literackich dotyczą opisy oraz podać tytuł i
autora książki, z której ta postać pochodzi.
• Jeżeli jesteś pewna/pewny, że znasz co najmniej trzy prawidłowe odpowiedzi,
zapisz je na kartce, a następnie wrzuć tę kartkę do skrzynki stojącej tuż obok.
WAŻNE! Nie zapomnij się podpisać (podaj swoje imię, nazwisko i klasę). Podaj
również numer opisywanej postaci, do której podajesz odpowiedź.
Imię i nazwisko ucznia, klasa
Numer opisywanej postaci.
Którego bohatera literackiego opis dotyczy.
Tytuł i autor książki, z której ta postać pochodzi.
Numer opisywanej postaci.
Którego bohatera literackiego opis dotyczy.
Tytuł i autor książki, z której ta postać pochodzi.
Numer opisywanej postaci.
Którego bohatera literackiego opis dotyczy.
Tytuł i autor książki, z której ta postać pochodzi.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 listopada 2017 r. podczas dużej przerwy w
bibliotece szkolnej. Wtedy to, spośród prawidłowo podanych odpowiedzi,
rozlosujemy nagrody.

1

Uwaga!
Jeśli chcesz wykazać się wiedzą o naszej bibliotece (znajomością jej historii,
zasobów, działań i zasad korzystania z niej), weź udział w konkursach:
• „HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY NASZEJ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ”
• „CO WIESZ O MMBS?”
Co należy zrobić, aby wziąć udział w ww. konkursach?
• Zgłosić swój udział w naszej bibliotece szkolnej.
• Odebrać zestaw pytań do konkursu u pani bibliotekarki.
• Odpowiedzieć pisemnie na te pytania w domu (lub w szkole)
• Przynieść kartkę z odpowiedziami do biblioteki szkolnej.
Ważne!
Kartki z odpowiedziami można przynosić do 10 listopada
Nie zapomnij się podpisać (podając swoje imię, nazwisko i klasę).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 listopada 2017 r. podczas dużej przerwy w
bibliotece szkolnej. Jeśli będzie kilka osób, które uzyskają tę samą liczbę punktów,
zwycięzcę wybierzemy drogą losowania.
(czas trwania konkursu od 25 X do 10 listopada)
Poniżej zamieszczamy zestawy pytań do ww. konkursów.

2

Zestaw pytań do konkursu:
HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY NASZEJ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
I HISTORIA
1. Kiedy zaczęła działalność nasza biblioteka szkolna?
………………………………………………………………………………………………………….
2. Ile wynosił stan księgozbioru biblioteki na początku jej działalności?
....................................................................................................................................................
3. Jaka książka została jako pierwsza zapisana w księdze inwentarzowej naszej biblioteki?
……………………………………………………………………………………………………………
4. Ilu pracowników liczyła biblioteka szkolna na początku swej działalności?
……………………………………………………………………………………………………………..
5. Jak nazywał się pierwszy pracownik naszej biblioteki szkolnej?
……………………………………………………………………………………………………………..
6. Jak nazywają się obecni pracownicy naszej biblioteki szkolnej?
………………………………………………………………………………………………………………
7. Kiedy biblioteka szkolna wzbogaciła się o komputer z dostępem do INTERNETU oraz zakupiła
biblioteczny program komputerowy MOL?
……………………………………………………………………………………………………………….
8. Co oznacza skrót ICIM?
……………………………………………………………………………………………………………….
9. Kiedy w naszej bibliotece otwarto oficjalnie ICIM?
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…………………………………………………………………………………………………………….
10. W którym roku nasza biblioteka włączyła się w obchody MMBS (dawniej MDBS)
……………………………………………………………………………………………………………..
11. Kiedy po raz pierwszy wzięliśmy udział w obchodach Światowego Dnia Głośnego Czytania?
………………………………………………………………………………………………………………
12. Jakie inne działania biblioteczne potrafisz wymienić?
……………………………………………………………………………………………………………….
13. Kiedy w bibliotece szkolnej zaczęło działalność koło biblioteczne zgodnie z programem koła
bibliotecznego zatwierdzonym przez dyrektora szkoły?
………………………………………………………………………………………………………………
14. Pod jaką nazwą od września 2017 r. działa nasze dotychczasowe koło biblioteczne?
……………………………………………………………………………………………………………..
15. Jak nazywał się wojewódzki konkurs czytelniczy, w którym nasi czytelnicy w ostatnich latach
(trzykrotnie rok po roku) zdobywali I miejsce?
……………………………………………………………………………………………………………….
16. Wymień nazwiska laureatów wyżej wspomnianego konkursu (uczniów naszej szkoły)?
……………………………………………………………………………………………………………….
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II DZIEŃ DZISIEJSZY
1. Jak nazywa się miejsce, w którym gromadzi się i udostępnia zbiory biblioteczne?
………………………………………………………………………………………………
2. Z ilu pomieszczeń składa się nasza szkolna biblioteka?
……………………………………………………………………………………………….
3. Jakie są numery sal, które zajmuje nasza biblioteka?
…………………………………………………………………………………………………
4. W jakich godzinach pracuje biblioteka?
.....................................................................................................................................
5. Jak nazywa się osoba, która pracuje w bibliotece?
…………………………………………………………………………………………………
6. Ilu pracowników liczy obecnie nasza biblioteka?
………………………………………………………………………………………………….
7. Kto pomaga bibliotekarzom w pracach bibliotecznych?
………………………………………………………………………………………………….
8. Ile książek liczy obecnie księgozbiór naszej biblioteki?
……………………………………………………………………………………………………..
9. Jaka jest różnica między wypożyczalnią a czytelnią?
……………………………………………………………………………………………………….
10. Co ułatwia nam znalezienie odpowiedniej książki?
……………………………………………………………………………………………………….
11. Co to jest regulamin?
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………………………………………………………………………………………………………..
12. Kto może wypożyczyć książki z naszej biblioteki?
……………………………………………………………………………………………………….
13. Na jak długo można wypożyczyć książkę?
……………………………………………………………………………………………………….
14. Co należy zrobić, gdy ktoś nie zdąży przeczytać książki w wyznaczonym terminie?
……………………………………………………………………………………………………….
15. Ile książek można wypożyczyć jednorazowo?
……………………………………………………………………………………………………….
16. Jak należy obchodzić się z książkami?
………………………………………………………………………………………………………….
17. Co się dzieje, gdy ktoś zniszczy lub zgubi książkę?
………………………………………………………………………………………………………….
18. Gdzie w bibliotece można znaleźć propozycje książek dla najmłodszych uczniów?
………………………………………………………………………………………………………..
19. Z czego oprócz książek można skorzystać w bibliotece?
………………………………………………………………………………………………………..
20. Czy czasopisma z biblioteki można zabierać do domu?
………………………………………………………………………………………………………….
21. Co należy zrobić, aby poczytać na miejscu czasopismo lub książkę?
…………………………………………………………………………………………………………
22. Do jakich celów służą w bibliotece komputery?
……………………………………………………………………………………………………….
23. Co należy zrobić, by skorzystać ze stanowiska komputerowego?
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……………………………………………………………………………………………………
24. Co mogliśmy zakupić do biblioteki dzięki programowi Książki Naszych Marzeń?
……………………………………………………………………………………………………
25. Co będziemy mogli zakupić do biblioteki dzięki realizacji w naszej szkole Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa?
………………………………………………………………………………………………………
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Zestaw pytań do konkursu:
„Co wiesz o MMBS?”
1. Co oznacza skrót MMBS?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Co oznacza skrót MDBS?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. W jakim miesiącu, co roku obchodzimy MMBS?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Kiedy zapoczątkowano obchody MDBS na świecie? (podaj rok)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Kiedy nazwę MDBS zmieniono na MMBS?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. W ilu krajach świata obchodzony jest MMBS?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Z czyjej inicjatywy powstał MDBS/MMBS?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Co oznacza skrót iasl?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Kiedy nasza biblioteka szkolna włączyła się w obchody MDBS/MMBS?
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
10. Po raz który obchodzimy MMBS na świecie?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. Jak brzmi hasło tegorocznych obchodów MMBS?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12. Jakie działania podejmuje biblioteka szkolna w ramach MMBS?
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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13. Na stronie internetowej jakiej organizacji możemy się dowiedzieć jak obchodzony jest MMBS w różnych
krajach?……………………………………………………………………………………………………………………………
14. Czy wiesz jak wygląda logo MMBS? (opisz)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

9

