
„Kto czyta książki, 

żyje podwójnie” 
Umberto Eco 

 

 

    Biblioteka szkolna to nowoczesna, skomputeryzowana 

pracownia. Znajduje się w niej około 13 500 tysięcy książek. 

Zbiory biblioteczne gromadzone są zgodnie z potrzebami 

uczniów i nauczycieli. W roku 2018 biblioteka przystąpiła do 

ogólnopolskiego „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa”. W ramach pozyskanej dotacji zakupiono 1635 

książek - niezbędnych lektur, oraz sporo nowości 

książkowych dedykowanych dla młodzieży. 

 



Działania biblioteki 

 
• Rokrocznie biblioteka przystępuje do akcji „Upoluj 

swoją książkę”. Umożliwia ona przez okres jednego 

miesiąca bezpłatne korzystać z wybranych 

audiobooków. 

• Tradycją biblioteki jest organizowanie Dnia Wróżb 

Andrzejkowych. 

• Nieprzerwanie od roku 2011 trwa zbiórka plastikowych 

nakrętek. Od początku akcji udało się w sumie zebrać 

276 kg nakrętek. Są one przekazywane na rzecz 

potrzebujących. 

• W bibliotece trwa również zbiórka monet na rzecz PCK - 

„Góra Grosza”. 

• Październik to miesiąc bibliotek – rokrocznie 

organizowane są z tej okazji różne imprezy mające na 

celu propagowanie czytelnictwa. W tym roku ogłaszam 

wielką zbiórkę darów. Bardzo proszę o przynoszenie do 

biblioteki książek, które nie są Wam, albo Waszym 

bliskim już potrzebne. Dajmy książkom drugie życie. 

 

 



 

Cytaty o książkach 
 

 

Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z 

najwspanialszymi ludźmi minionych czasów 
                                                                  Kartezjusz 

 

Przyzwyczaić się do czytania książek - to zbudować 

sobie schron przed większością przykrości życia 

codziennego. 
                                         William Somerset Maugham 
 

Z gustami literackimi jest po trosze jak z miłością: 

zdumiewa nas, co też to inni wybierają 
                                                           Andre Maurois 
 

 



 

Z książkami jest tak, jak z ludźmi: bardzo niewielu 

ma dla nas ogromne znaczenie. Reszta po prostu 

ginie w tłumie 
                                                                      Wolter 
 

Kto czyta żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami 

jest na bakier na jeden żywot jest skazany  
                                                       Józef Czechowicz 
 

 



 

 

Książki są jak okręty myśli żeglujące po oceanach 

czasu, troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z 

pokolenia w pokolenie 
                                                             Francis Bacon 

 

Książka i możliwość czytania, to jeden z 

największych cudów ludzkiej cywilizacji 
                                                        Maria Dąbrowska 

 

Istnieję po to, żeby czytać książki... 
                                                              Clare Morrall 

 

Kocham książkę dlatego, że wprowadza mnie w mój 

własny świat, że odkrywa we mnie bogactwa, 

których nie przeczuwałem 
                                                Jarosław Iwaszkiewicz 



 

Istnieje (...) przenośnia nazywająca grubą książkę 

cegłą. 

Otóż gdy czyta się z pasją, cegła staje się obłokiem 

i ulatuje wysoko, unosząc nas ze sobą. 

                                                           Daniel Pennac 

 

Dobre książki oddalają nas od słabości i nałogów 

niszczących naszego ducha 
                                                                     Villamor 

 

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką 

sobie ludzkość wymyśliła 
                                                   Wisława Szymborska 

 



 

Za książką kryje się autor. Jego pisanie jest więc 

zawsze listem do czytelnika. Piszemy zazwyczaj 

listy do przyjaciół. Książka jest listem autora do 

przyjaciela 
                                                Jarosław Iwaszkiewicz 
 

Książki są lekarstwem dla umysłu 
                                                                  Demokryt 
 

Jeśli przy zderzeniu się książki i głowy powstaje 

pusty dźwięk, czy jest to zawsze winą książki? 
                                                          Georg Lichtenberg 
 



Za każdym razem, gdy książka trafia w kolejne 

ręce, za każdym razem, gdy ktoś wodzi po jej 

stronach wzrokiem, z każdym nowym czytelnikiem 

jej duch odradza się i staje się coraz silniejszy 
                                                       Carlos Ruiz Zafón 
 

Ze wszystkich rzeczy, których wymaga się od 

książki najważniejszą jest, żeby nadawała się do 

czytania 
                                                        Anthony Trollop 

 

 

 

Bądź co bądź, po to właśnie pisze się książki. Dobre 

czy złe, pomagają oszukać czas 
                                                                     Stephen King 



 

 

 

Czytamy książki, aby dowiedzieć się, kim jesteśmy i 

kim możemy się stać 
                                                                   Ursula Le Guin 

 

Bo jeśli raz przywykliśmy do tego, aby radość i 

pociechę czerpać z książek, to już się bez nich nie 

potrafimy obejść 
                                                                  Astrid Lindgen 


