
Bez bibliotek świat byłby smutny, bardzo nudny i po prostu bez sensu… 

Dlaczego? Ponieważ w bibliotece na półkach mieszkają książki, a książki 

każdego dnia mogą nas przenieść do zaczarowanej krainy fantazji.  

Z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, który 

obchodziliśmy 8 maja, chcielibyśmy Was zaprosić na spotkanie z Panią 

Anią, naszą szkolną bibliotekarką, a także rozbudzić w Was chęć 

czytania książek.  

Zachęcamy Was do przeczytania jedynego, jeszcze „ciepłego” wywiadu 

z Panią Anią, którą znacie z naszej szkolnej biblioteki. Zaręczamy, że w 

naszej szkole, nikt nie wie tyle o książkach, co Pani Ania!  

Jak się Pani czuje? Czy tęskni Pani za szkołą i uczniami? 

Tak, bardzo. Najbardziej brakuje mi rozmów z uczniami i ulubionymi 

czytelnikami. 

Dlaczego została Pani bibliotekarką? 

Od zawsze lubiłam książki i czytanie. Książki w moim domu rodzinnym 

były wszędzie. Mój dziadek był bibliotekarzem, a moja babcie chyba 

najlepszą czytelniczką w gminie, więc miałam co czytać od małego. A jak 

zabrakło książek w domu, to pani Jadzia z biblioteki publicznej zawsze 

znalazła coś ciekawego. Ale wtedy jeszcze nie chciałam zostać 

bibliotekarką. Co innego czytać dla przyjemności, a co innego ciągła 

praca z książkami. Wydawało mi się to nudne i trudne. Dopiero w szkole 

średniej spotkałam super bibliotekarkę – panią Grażynkę, która pokazała 

mi, że praca w bibliotece może być  ciekawa i przyjemna. 

Czy od zawsze chciała Pani wybrać ten zawód? 

Nie, w szkole podstawowej chciałam zostać dekoratorką wnętrz lub 

przedszkolanką.  

Co trzeba zrobić żeby zostać bibliotekarzem? 

Trzeba skończyć studia wyższe - ja ukończyłam kierunek ,,Informacja 

naukowa i bibliotekoznawstwo”. I trzeba przeczytać dużo, bardzo dużo 

książek. Ja zdawałam egzamin na studia i musiałam przeczytać chyba  

z 150 książek, o których potem rozmawiałam na egzaminie z komisją 

egzaminacyjną. Na studiach też musiałam czytać dużo książek. Czasem 

zdarzały się tak ciekawe teksty, że pamiętam je do dziś. 



Co lubi Pani najbardziej w swojej pracy? 

Czytelników i zabawy słowami, które zawarte są w książkach. I to że 

mogę czytać książki dla dzieci i młodzieży bez wstydu, że nie wypada, 

bo dorosła jestem. 

Czy biblioteka to magiczne miejsce?  

Myślę, że tak. Już samo czytanie książek to magiczna czynność, a co się 

dzieje jak bibliotekarka zamyka drzwi? Może postaci z książek wychodzą 

z książek i … Jest na ten temat parę super ciekawych książek. I filmów 

też. 

Jakie zajęcia prowadzi Pani w naszej szkole dla uczniów? 

Zajęcia czytelnicze, zajęcia kreatywne, lekcje biblioteczne. Można mnie 

spotykać też w świetlicy 😊 

Czy uczniowie naszej szkoły chętnie czytają książki? 

Myślę, że tak. Połowa uczniów naszej szkoły jest zapisana do biblioteki  

i ma kartę biblioteczną, z którą pożycza książki. To moi ulubieni 

czytelnicy. Ci którzy jeszcze nie za dobrze czytają, uczestniczą  

w różnych zajęciach czytelniczych. 

Jakie książki uczniowie wypożyczają najchętniej? 

O zwierzętach. Albumy i krótkie historyjki. A wśród starszych dzieci 

szczególną popularnością cieszy się ostatnio seria ,,Zaopiekuj się mną”, 

która została zakupiona w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa. 

Czy gdy była Pani w wieku szkolnym, to czytała Pani dużo książek? 

Tak. Przy każdej okazji. Nawet na przerwach w szkole. Jak gdzieś 

szłam, to zawsze z książką z ręku. Drugą miałam w plecaku, jakbym tą 

pierwszą już przeczytała. 

Czy pamięta pani tytuł ulubionej książki ze swojego dzieciństwa? 

,,Bracia Lwie Serce” Astrid Lindgren. 

Co lubi Pani robić poza czytaniem książek? 

Szyć, szydełkować, malować farbami, kolorować, quillingować (sklejać 

paski papieru). Różne aktywności plastyczne. I słuchać ludzi.  



Uwielbiam podsłuchiwać rozmowy nieznajomych ludzi i zastanawiać się 

nad historiami ich życia.  

Czy zgodzi się Pani odpowiedzieć na pytania uczniów, dotyczące 

Pani pracy czy książek, jeśli takie się pojawią?  

Oczywiście. Mój email to: acbabinska.spsosw@op.pl. Zapraszam też na 

Skype i Messenger.  

Co by Pani powiedziała naszym uczniom, żeby zachęcić ich do 

czytania książek? 

Czytanie książek to świetna zabawa. A książki dla dzieci i młodzieży są 

najciekawsze. Gdy czytałam ostatnio ,,Ewcię i drzewko szczęścia” Ewy 

Ostrowskiej, to aż się popłakałam ze śmiechu. Przy czytaniu 

,,Pozłacanej rybki” Barbary Kosmowskiej też się popłakałam się, ale już 

nie ze śmiechu, bo to bardzo ciekawa, ale smutna, historia. A przy 

przygodach psa Elfa Marcina Pałasza czekałam z zapartym tchem co 

dalej. Z rozpędu przeczytałam trzy książki o tym wyjątkowym psie i jego 

wyjątkowym panu. 

Dlaczego warto czytać książki? 

Książki zawierają odpowiedź na każde pytanie. I dzięki czytaniu można 

wygrać nagrody w konkursie, który zostanie ogłoszony w najbliższy 

czwartek 😊 

Pani Ani i wszystkim bibliotekarzom składamy serdeczne życzenia  

z okazji ich święta.  

 

 

 

 

 

Czy jesteście ciekawi co czytali nauczyciele świetlicy, będąc w Waszym 

wieku?  

Oto książki, które najbardziej utkwiły w ich głowach… 

Pani Magda czytała: „Przygody Koziołka Matołka”, K. Makuszyński. 

mailto:acbabinska.spsosw@op.pl


Pani Aga czytała „Dzieci z Bullerbyn”, A. Lindgren. 

Pani Monika czytała „Kubusia Puchatka”, A.A. Milne. 

Pani Ela czytała „Lassie, wróć!”, E. Knight. 

Pani Basia M. czytała „Placek zgody i pogody”, J. Papuzińska. 

Pani Ania Kup. czytała „Ania z Zielonego Wzgórza”, L.M. Montgomery. 

Pani Ewa czytała „Trzy róże’, P. Dobsinsky. 

Pani Marzena czytała wiersze J. Brzechwy, m.in. „Na straganie”. 

Pani Renia czytała „Tajemniczy ogród”, F.H. Burnett. 

Pani Ania Kub. czytała „O psie, który jeździł koleją”, R. Pisarski.  

Źródło grafik okładek: Internet 

         

                                

 

 

 

 

 



Pani Iza czytała „Książkę kucharską- Dzieci gotują”, Agnieszki Górskiej  

i zapamiętała wspaniały przepis na ciasteczka owsiane, które możecie  

z pomocą rodziców wykonać w domu. Poniżej podajemy przepis:  

Czas przygotowania: 10 minut 

Czas pieczenia: 20 minut 

Ilość porcji: 20 ciastek  

 

Kaloryczność kcal: 105 w 1 ciastku 

Składniki: 

• 1,5 szklanki płatków owsianych - 200 g 

• pół kostki miękkiego masła - 100 g 

• 4 łyżki cukru 

• 2 średnie jajka 

• płaska łyżeczka proszku do pieczenia 

• 2 czubate łyżki mąki pszennej 

 

W misce umieść mąkę, proszek do pieczenia oraz cukier i 
płatki owsiane. Wbij dwa jajka i dodaj miękkie lub 
roztopione masło. Całość dobrze wymieszaj. Ciasto 
będzie bardzo gęste.  
 
Blaszkę wyłóż papierem do pieczenia. Nabieraj porcję 
wielkości małego orzecha włoskiego. Formuj kulkę i spłaszczaj ją na 
papierze. Odstępy nie muszą być duże. Ciastka nie rozlewają się na boki 
w trakcie pieczenia.   
 
Formę wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Środkowa półka 
z grzaniem góra/dół. Czas - 15-20 minut, do zarumienienia ciastek.  

Smacznego!  

 

Ludzie czytają książki od dawien dawna. Wygląd książek zmieniał się na 

przestrzeni czasu. Zobacz jak to było z książkami kiedyś, a jak jest teraz. 

Obejrzyj film. Kliknij tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI  

Teraz zobacz jak powstaje książka i jaką drogę musi przebyć, żebyście 

mogli ją przeczytać. Kliknij tutaj:  

https://www.youtube.com/watch?v=t6t-UsDrqB8&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI
https://www.youtube.com/watch?v=t6t-UsDrqB8&feature=youtu.be


Zobacz jak wygląda praca w bibliotece. Możesz wydrukować tą stronę  

i pokolorować wg własnego pomysłu.  

 

 

 

 

 



Mamy nadzieję, że dużo dowiedzieliście się dziś o książkach i pracy bibliotekarza i że 

nie trzeba Was już specjalnie zachęcać do czytania książek. Na dobry początek 

mamy tu dla Was książeczkę, która możecie czytać sami wskazując na 

poszczególne obrazki (pcs). Pamiętacie kto czytał ten wiersz będąc dzieckiem?  

Tak, to ulubiony wiersz Pani Marzenki!  

 Kliknij tutaj:  

https://drive.google.com/file/d/1XMAHwEqxbYg0hYcl3evhvof6GKd0ak7e/view?fbclid
=IwAR2GLhos0VywgM_f2QAULOMG8f4xs6kzDvGSUv2l-VVdPfxy9uNMD8_Gi6o 
 

Do usłyszenia już wkrótce! Pozdrawiamy! 

Zespół nauczycieli świetlicy  
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