
12. 8 -15  MAJA – OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK! 

 

 

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 8 maja od 1985 roku. 

Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, już od 35 lat 

rozpoczyna Tydzień Bibliotek (8-15 maja).  

 

W tym roku odbywa się on pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece”. Autor hasła Mariusz 

Nakielny tak uzasadniła jego znaczenie: 

Zasmakuj w bibliotece, bo książką watro się delektować, smakujmy słowa, ciągle i 

wciąż od nowa. Korzystajmy z kalejdoskopu ofert dla naszych najważniejszych gości 

– Czytelników, by każdy z nich znalazł w bibliotece łakomy literacki kąsek. To dla was 

entuzjastów literatury i kultury jesteśmy.   



W Tygodniu Bibliotek szczególną uwagę kierujemy na zagadnienia związane z 

promocją książki i czytelnictwa.  

Z tej okazji chcemy zaprezentować Wam ciekawostki o bibliotekach - niektóre fakty 

mogą być dla Was zaskakujące, a niektóre wręcz szokujące! 

 

1. W starożytnym Egipcie wszystkie okręty, odwiedzające miasto, zmuszone 

były oddać wszelkie posiadane książki do Biblioteki Aleksandryjskiej w 

celu ich skopiowania. Oryginały zostawały w Bibliotece, a właścicielowi oddawano 

kopię. 

2. W Stanach Zjednoczonych jest więcej bibliotek publicznych niż 

McDonalds’ów. Pracuje w nich 126,300 bibliotekarzy.  

3. Niektóre niemieckie miasta mają u siebie „Biblioteki Sztuki”, gdzie za kilka euro 

można wypożyczyć obrazy i rzeźby. Przez kilka miesięcy zdobią dom 

wypożyczającego, który może chwalić się „swoją” wyjątkową kolekcją. 

4. Biblioteka Kongresu USA  jest największą tego typu instytucją na świecie. W jej 

zbiorach znajduje się  ponad 162 mln różnego rodzaju dokumentów:  38,6 

mln książek, 70,3 mln rękopisów, 5,6 mln map i atlasów, 14,2 mln fotografii, 17,1 

mln mikrofilmów oraz 7,2 mln dokumentów muzycznych w ponad 470 językach 

5. Biblioteka na Uniwersytecie Harvarda posiada w swojej kolekcji książki 

oprawione w ludzką skórę! Trzy tomy odkryto kilka lat temu, ale podejrzewa się, 

że w bibliotece może być ich więcej.  

6. W Norwegii możesz oddać książkę w dowolnej bibliotece w kraju, 

niezależnie od tego, gdzie została wypożyczona. Większość bibliotek posiada wrzutnie 

i skrzynki, dlatego można zrobić o dowolnej porze. Nie obowiązuje tam również limit 

wypożyczanych jednorazowo książek 

7. W bibliotece w Oakland (Kalifornia) można wypożyczyć 3500 narzędzi. Być 

może jest to jakiś pomysł na przyciągnięcie mężczyzn do biblioteki? Wyobraźcie to 

sobie: przychodzą po wiertarkę, a wychodzą z powieścią historyczną! 

8. Nie wszystkie biblioteki wymagają ciszy. Biblioteka Tikkurila w Vantaa w Finlandii 

ma specjalne pomieszczenie do karaoke, gdzie goście mogą wykonywać tysiące 

piosenek. Nie przeszkadza to jednak innym odwiedzającym bibliotekę, gdyż pokój 

jest dźwiękoszczelny. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85%C5%BCka
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C4%99kopis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atlas_(publikacja)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikrofilm


9. W bibliotece w Anchorage na Alasce można wypożyczać wypchane 

zwierzęta, kości, futra. Futro niedźwiedzia i wilka są jednymi z częściej 

wypożyczanych przedmiotów! 

 10. W Bibliotece Joanina na Uniwersytecie w Coimbrze w Portugalii mieszka sporo 

nietoperzy. Nikt nie zamierza ich stamtąd wyganiać, ponieważ zjadają insekty, które 

mogłyby zagrażać książkom. Załoga biblioteki zakrywa stoły na noc, a rano usuwa 

ptasie odchody! 

 

Na koniec zapraszamy do obejrzenia krótkiego film o  bibliotekarzu z małej 

miejscowości w Kolumbii, który od kilku lat prowadzi mobilną bibliotekę „na 

kopytkach”, dostarczając dzieciom książki za pomocą osiołków!  

Kliknij → „Biblioteka na kopytkach”   

 

Źródła: GoodBooks, LubimyCzytać, Kickassfacts, Mentalfloss, Wikipedia, Ekokalendarz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wuTswmx9TQU


13. JAK ZBUDOWANA JEST KSIĄŻKA? 

 

Tydzień Bibliotek, obchodzony w dniach 8-15 maja, jest okazją do upowszechniania 

wiedzy o książkach. Przypomnijmy sobie więc informację na temat, jak są 

zbudowane. 

 

 

  

OBOWOLUTA - papierowa okładka zakładana na właściwą okładkę książki, 

posiadająca zagięte brzegi (skrzydełka), zachodzące na wewnętrzne strony okładki, 

stosowana w oprawie twardej. Chroni oprawę książki lub jej okładkę. Reklamuje 

książkę, przyciąga wzrok.  

WYKLEJKA - dwukartkowa wkładka przyklejona do pierwszego lub ostatniego 

arkusza książki w twardej oprawie; jedna z jej kartek jest w całości przyklejona do 

wewnętrznej strony okładki. Książka ma zawsze dwie wyklejki – przednią i tylną. 

Stanowi ozdobę, gdy jest kolorowa.  

OKŁADKA- zewnętrzne karty książki, między którymi mieszczą się stronice, czyli 

karty połączone grzbietem. Może być twarda lub miękka.  

GRZBIET KSIĄŻKI-  łączy zewnętrzne karty okładki, między którymi znajdują się 

stronice książki. Widnieje na nim tytuł i nazwisko autora książki. 



KAPITAŁKA- występuję w postaci tasiemki z wyraźnie pogrubionym jednym z 

brzegów. Jest naklejana na oba końce grzbietu. Służy do wzmocnienia oprawy, 

stanowiąc jednocześnie element ozdobny. Kapitałka jest wyrabiana z najczęściej z 

jedwabiu.  

TRZON KSIĄŻKI (BLOK) -  część główna zawierająca karty z tekstem ciągłym lub 

podzielonym na rozdziały oraz części.  

KARTA PRZEDTYTUŁOWA - karta tuż za wklejką – może zawierać tytuł książki 

oraz imię i nazwisko autora.  

KARTA TYTUŁOWA - zawiera podstawowe informacje o książce: - imię i nazwisko 

autora, - tytuł, - imiona i nazwiska współautorów (tłumacza, ilustratora itp.), - adres 

wydawniczy (nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania).  

 

Jeśli zapoznałeś się z informacjami na temat budowy książki – sprawdź, co 

zapamiętałeś. Powodzenia!  

SPRAWDŹ SIĘ →Kliknij Quiz → Budowa książki   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samequizy.pl/budowa-ksiazki/


14. POLSKI „HARRY POTTER” 

Czy wiecie, że chłopiec o imieniu Harry Potter pojawił się po raz pierwszy w polskiej 

literaturze! 

 

W 1972 roku, gdy J.K. Rowling miała 7 lat, w krakowskim ,,Życiu Literackim” ukazało 

się opowiadanie polskiego poety i prozaika Jana Rostworowskiego (1919- 1975). Było 

ono zatytułowane ,,Harry Potter” i opisywało przygody chłopca o „piaskowych 

włosach” : „Nazywa się Harry Potter, po naszemu zapewne Heniek Garncarz”. 

 

 

 

Większych podobieństw przygód polskiego ,,Heńka Garncarza” do słynnego 

Harry’ego Pottera nie ma. Polski Heniek nie jest czarodziejem, a 

zaopatrzeniowcem i sklepikarzem. Czy jednak w dziele polskiego pisarza również 

pojawiają się czary? Przekonacie się sami, czytając tekst, który jest dostępny tutaj  

Kliknij → Harry Potter (str. 10)  

 

 

 

 

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=7794&from=publication

