
                                                                         Czemierniki, 14.09.2016 r. 

Kontynuacja akcji „Uwolnij książkę - 

Bookcrossing”. 

Do uczniów nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Czemiernikach 

Biblioteka szkolna kolejny już raz zaprasza wszystkich uczniów, rodziców, 
nauczycieli, pracowników szkoły oraz mieszkańców Czemiernik do wzięcia 

udziału w akcji „uwolnij książkę” Akcja ta jest adresowana do wszystkich, 
którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami z innymi. Bookcrossing, czyli 

krążąca książka lub książka w podróży, ma na celu podniesienie poziomu 
czytelnictwa i spopularyzowanie samego faktu czytania. Bookcrossing w naszej 

szkole polegać będzie na:  
1.zgromadzeniu w bibliotece szkolnej książek przyniesionych przez wszystkich 

chętnych do udziału w akcji, 
2. wyłożeniu tych książek na regale w korytarzu szkolnym przy świetlicy,  

(w tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wspólnie korzystają 
ze zgromadzonych w jednym miejscu zasobów), 
3. wybraniu przez czytelnika książki, która go zainteresuje,   

4. zabraniu książki do przeczytania w domu, a położenie w to miejsce innej 
przyniesionej z domu 

5. Po przeczytaniu przynosimy książkę z powrotem, wybieramy sobie inną do 
czytania  

Prawie każdy z nas ma w domu książki, które leżą i tylko się kurzą. Warto 

dać im drugie życie!  
Od tej chwili będziesz mógł przynieść książki których już nie potrzebujesz, 

zostawić je na regale, a w zamian wziąć inne. 

 
Bookcrossing to szansa dla osób, których nie stać na zakup często bardzo 
drogich książek, a także bardzo łatwy sposób na nawiązywanie nowych 

kontaktów. Czytajmy jak najwięcej i dzielmy się książkami z innymi. Książki 
żyją wtedy, kiedy są czytane. 

Zapraszamy do udziału! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin udziału w akcji „bookcrossing” 

 

http://www.trojkalochow.pl/index.php/pl/biblioteka/29-aktualnosci/91-regulamin-udzialu-w-akcji-bookcrossing


1. Książki wyłożone na naszym bookcrossingowym regale są udostępniane za 

darmo każdemu chętnemu czytelnikowi; uczniom naszej szkoły, ich rodzicom, 

pracownikom i wszystkim gościom. 

2. Wystarczy podejść do regału, znaleźć coś interesującego dla siebie i … 

zacząć czytać. 

3. Z wolnego księgozbioru można korzystać  na miejscu, w obrębie szkoły lub 

zabrać książkę do domu. 

4.  Po skończeniu lektury odłóż swój egzemplarz na miejsce. 

5. Jednorazowo możesz zabrać do domu 1 książkę. 

6. Jeśli książka miałaby zostać z Tobą na zawsze, uzupełnij księgozbiór i za 

zgodą rodziców przynieś w to miejsce jakąś książkę od siebie.  

7. Szanujemy się nawzajem, więc postaraj się, by przyniesione z domu 

egzemplarze nie były zniszczone. Pomyśl, czy książka którą chcesz uwolnić 

(oddać) jest ciekawa i godna polecenia. Takie powinny być wszystkie książki 

z naszego regału. 

8. Dbamy o wszystkie „uwalniane” książki! 

10. Darzymy Cię zaufaniem! Wierzymy, że będziesz odpowiedzialnie angażował się 

w naszą wspólną akcję. 

 

 


