
Regulamin ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam” – 2017 r. 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem głównym akcji „Jak nie czytam, jak czytam” jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w 

Szkole” (zwana dalej: organizatorem głównym). 

2. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół w Polsce i za 

granicą. 

3. Termin akcji: 1 czerwca 2017 r., zalecana godz. 10.00. 

II. Cele 

1. Zwrócenie uwagi na diagnozowany przez coroczne badania Biblioteki Narodowej systematyczny 

spadek czytelnictwa wśród dorosłych Polaków (powyżej 15. roku życia), i wykorzystanie masowej akcji

do pokazania większej aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży. 

2. Promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie dzieci i 

młodzieży aktywnych czytelniczo. 

3. Podkreślenie konieczności tworzenia przez środowiska szkolne, władze lokalne i struktury państwa 

warunków do skutecznej edukacji czytelniczej w szkołach i ułatwiania dzieciom oraz młodzieży 

dostępu do atrakcyjnej dla nich literatury. 

4. Integracja lokalnych środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju czytelnictwa. 

5. Upowszechnienie opinii, że szansą na poprawę wskaźników czytelnictwa jest edukacja czytelnicza 

młodego pokolenia; wywołanie rywalizacji poprzez przeciwstawienie czytającej młodzieży i 

nieczytających „dorosłych”. 

6. Promocja bibliotek szkolnych oraz podkreślanie ich znaczenia dla edukacji czytelniczej. 

7. Pobicie ustanowionego 10 czerwca 2016 r. rekordu Polski w jednoczesnym czytaniu, wynoszącego 

432 608 osób 

III. Przedmiot przedsięwzięcia 

1. Zorganizowanie akcji masowego publicznego czytania: w wyznaczonym jako termin akcji dniu (1 

czerwca 2017 r.) uczniowie (jednej lub kilku szkół) oraz inni zainteresowani (bez ograniczeń) zbierają 

się w wybranym miejscu z książkami (każdy swoją), czytają, ewentualnie organizują inne 

przedsięwzięcia towarzyszące. Wydarzenie jest dokumentowane fotograficznie w sposób pokazujący 

frekwencję. Jego skala i przebieg zależy od inwencji uczniów i nauczycieli (przykładowe pomysły oraz 

relacja z przebiegu akcji w r. 2017 - na stronie internetowej: www.czytamy.org). Ważne jest jednak 

zachowanie podstawowych elementów: grupa uczniów (im liczniejsza, tym lepiej), książki, czytanie, 

zdjęcie lub zdjęcia (ewentualnie także filmy). 

2. Przekazanie organizatorowi głównemu krótkiego sprawozdania z przeprowadzonej akcji za pomocą 

formularza na stronie internetowej akcji (www.czytamy.org) – w terminie do 20 czerwca 2017 r. 

3. Po zakończeniu akcji organizator główny opracuje (w terminie do 1 września 2017) szczegółowe 

sprawozdanie zbiorcze, poda liczbę uczestników, opisze największe i najbardziej pomysłowe 

przedsięwzięcia zorganizowane przez szkoły, rozlosuje i przyzna nagrody.



4. Szkoły lub inne podmioty, które nie mogą wziąć udziału w akcji 1 czerwca 2017 r. o godz. 10, mogą 

zorganizować ją w innym, terminie, jednak nie później niż do 8 czerwca.2017 r. Otrzymają one status  

uczestnika, co m.in. oznacza, że ich sprawozdania będą brane pod uwagę przy podziale nagród.

IV. Warunki i zasady uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam” 

1. Przedsięwzięcie ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć szkoły wszystkich typów w Polsce i

za granicą, mile widziany będzie współudział innych instytucji (np. biblioteki publiczne, pedagogiczne, 

akademickie) organizacji pozarządowych, osób zainteresowanych realizacją celów przedsięwzięcia.

2. Udział w akcji jest bezpłatny. 

V. Zgłaszanie placówek do ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam” 

1. Placówki, które wezmą udział w akcji, przekazują do organizatora głównego sprawozdanie (za 

pomocą formularza na stronie internetowej www.czytamy.org) oraz zdjęcie (zdjęcia) i ewentualnie 

film – zgodnie z instrukcją zamieszczoną w formularzu sprawozdania. W sprawozdaniu będą podane 

następujące informacje: dane organizatora, miejsce akcji, liczba uczestników, krótki opis przebiegu 

akcji oraz dokumentacja w postaci zdjęcia (zdjęć) i ewentualnie linku do filmu. 

2. Przekazanie sprawozdania jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. Przekazanie sprawozdania oznacza zgodę na bezpłatne publikowanie przez organizatora głównego 

informacji i zdjęć zawartych w sprawozdaniu. 

4. Organizator główny nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia chęci uczestnictwa. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. W wyjątkowych sytuacjach organizator główny zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, nie 

naruszając ogólnych zasad przedsięwzięcia. 

2. Wszystkie placówki, które wezmą udział w akcji „Jak nie czytam, jak czytam” i przyślą sprawozdanie,

zostaną uwzględnione przy podziale nagród. Wykaz nagród i kryteria ich przyznawania znajdują się na 

stronie www.czytamy.org. 

3. Organizator główny przewiduje możliwość przyznania specjalnych nagród dla organizatorów 

najliczniejszych i najbardziej pomysłowych przedsięwzięć w ramach akcji, a także najlepszego zdjęcia 

dokumentującego akcję. 

4. Wszystkie podmioty, które wezmą udział w akcji i przyślą sprawozdanie, otrzymają pocztą 

elektroniczną potwierdzenie udziału w formie dyplomu do wydrukowania. 

5. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane indywidualnie przez 

organizatora głównego. 

6. Bliższych informacji na temat ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam” udziela organizator 

główny (redakcja „Biblioteki w Szkole”, e-mail: jak.czytam@gmail.com, tel. 22 832 36 12). Adres 

strony internetowej akcji: www.czytamy.org.

http://www.czytamy.org/

