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INTEGRACYJNA NOC BIBLIOTEK
Z 8 na 9 czerwca br. uczniowie nocowali w szkolnej bibliotece w ramach IV edycji
ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”, ale po raz pierwszy zorganizowanej w Niepublicznej
Szkole Podstawowej „Klucz”. Była to noc szczególna, bowiem w tym czasie w szkole gościli
uczniowie z klasy IV Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie. Było
integracyjnie, książkowo, czytelniczo, bibliotecznie i filmowo.
Nocną przygodę rozpoczęli Ola, Jasiek, Kacper i Wojtek z klasy V. Szybko wzięli się do
pracy. Powstał plakat RzeczpospoCzyta Kętrzyn 2018 r., na którym podpisali się
piątoklasiści i pani bibliotekarka. Następnie uczniowie stworzyli definicje pojęć: Noc
Bibliotek, RzeczpospoCzyta, Książka Niepodległa. W ramach relaksu uczniowie
„posadzili kalarepy” i przy okazji poznali nowe słowa i ich znaczenie.

Ale jak biblioteka, to i książki, książki, które warto przeczytać, te „naj”. Młodzi czytelnicy
stworzyli plakat Warto przeczytać. Pod okładkami polecanych książek zamieścili krótkie
teksty zachęcające do sięgnięcia po najlepsze powieści. Lecz oprócz wartościowych książek
bywają i takie, po które nie powinno się sięgać z powodu… tytułu lub słowa w tytule. Na
Listę zakazanych książek trafiły między innymi powieści: Lew, czarownica i stara szafa
oraz Wiersze na wagary.

Około 20.30 pojawili się pozostali uczestnicy „Nocy Bibliotek” –
uczniowie klas czwartych z Kętrzyna i Tczewa. Przywitani zostali
nocno-bibliotecznym wierszykiem zapraszającym w progi biblioteki
szkolnej.
W szkole w „Kluczu” Was witamy,
W skromne progi zapraszamy.
Dużo książek tu znajdziecie,
Bo jesteście w bibliotece.
Ciemna nocka Was zastanie,
Lecz wstaniecie na śniadanie.
Dobrą książką Was witamy,
Do zabawy zachęcamy.

Każdy przybyły na nockę podpisał listę obecności na plakacie RzeczpospoCzyta Kętrzyn
2018 r., który został powieszony tuż przy wejściu do biblioteki. Kiedy uczestnicy niezwykłej
nocy usiedli w kręgu, padło pytanie: „Co nas łączy?”. Okazało się, że wiele, ale przede
wszystkim książki i język polski.

Aby sprawdzić znajomość książek mali czytelnicy w grupach wzięli udział w zabawie
„Poprzekręcane tytuły”. Nie było tak łatwo, jakby się zdawało. Okazało się, że Szkoła pani
Kropki to tak naprawdę Akademia pana Kleksa, Dorośli ze Sztokholmu to Dzieci z
Bullerbyn, zaś Urlop śledczego Negatywki to Wakacje detektywa Pozytywki.

Najwięcej emocji wzbudziły „Biblioteczne kalambury”.
Cztery mieszane drużyny integrowały się i jednocześnie
rywalizowały ze sobą, a osoby z publiczności rysowały i
pokazywały

przygotowane

hasła.

W

każdym

haśle

występowało jedno z czterech słów:
NOC, KSIĄŻKA, CZYTAĆ, BIBLIOTEKA.
O ile łatwo było narysować lub pokazać związki
frazeologiczne książka kucharska, czytać nuty czy
pożerać książki, o tyle trudniej było z hasłami: czytać od
deski do deski, Biblioteka Narodowa czy zrównanie dnia
z nocą.
Wszyscy uczniowie dostali upominki w formie zakładek do książek, naklejek ex libris i
cukierków na osłodę. Na pamiątkę udziału w „Nocy Bibliotek” w Niepublicznej Szkole
Podstawowej „Klucz” w Kętrzynie przedstawiciele obu szkół otrzymali pamiątkowe
dyplomy. Po kolacji uczestnicy rozłożyli się na materacach, by obejrzeć film Tarapaty
Marty Karwowskiej.

Dodatkowo biblioteka wzbogaciła się o dwie książki i grę flirt towarzyski na podstawie
wierszy Skamandrytów:

To była niezapomniana noc dla wszystkich – i tych małych, i tych dorosłych czytelników.

