
Nasza Mała Biblioteka – wielokulturowy projekt czytelniczy 

Czas trwania projektu: 1. 10 2021 – 10.02. 2023 r. 

 
„Nasza Mała Biblioteka” to autorski projekt edukacyjny dla dzieci w wieku 6-9 lat, 

który opiera się na współpracy wydawcy z nauczycielami, bibliotekarzami, a także  

z rodzicami. Tytułowa „mała biblioteka” to starannie wybrane pod względem literackim  

i ilustracyjnym książki, które mają zapoczątkować biblioteczkę młodego czytelnika. Autorem 

jest słoweńskie wydawnictwo KUD Sodobnost International, które od wielu  lat  

z powodzeniem realizuje ten projekt w szkołach w Słowenii. Po sukcesie „Naszej Małej 

Biblioteki” w słoweńskich szkołach wydawnictwo KUD Sodobnost International postanowiło 

rozwinąć swój projekt, zapraszając do współpracy wydawców z innych krajów. W Polsce 

koordynowaniem projektu zajmuje się Agencja Wydawnicza Ezop z Warszawy. 

Najważniejszym celem projektu jest zainteresowanie dzieci czytaniem książek. Chcemy je 

przekonać, że warto czytać, bo książka to wspaniała przygoda. Chcemy, by poprzez udział  

w „Naszej Małej Bibliotece” do rąk dziecka trafiły książki wartościowe pod względem 

literackim, ilustracyjnym i edytorskim. 

Nasza szkoła realizuje ten projekt po raz drugi. W tym roku uczestniczyć w nim 

będzie klasa 2a, a będziemy czytać następujące książki: 

 

Sekretna piekarnia – Helena Laks z Estonii 

Długaśna sąsiadka – Kęstutis Kasparavicius – z Litwy 

Strasznowiłka i dzika zima – Jana Bauer ze Słowenii 

Zielony wędrowiec – Liliana Bardijewska z Polski 

Prawie się nie boję... – Anna Onichimowska z Polski 

List do Ronaldo – Anna Onichimowska z Polski 

 

Każdy uczestnik otrzyma „Łamigłówki Literackie”, które w sposób ciekawy  

i niebanalny (rebusy, krzyżówki, ćwiczenia językowe i manualne) przybliżą dzieciom fabułę 

książek i pomogą zaprzyjaźnić się z ich bohaterami. Ponadto przystępnie i atrakcyjnie 

przedstawią kulturę krajów biorących udział w projekcie. 

 

Główne cele projektu to: 

- propagowanie czytania książek wśród dzieci, 

- kształtowanie gustów literackich i plastycznych najmłodszych czytelników, 

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci, 

- prezentacja kultury Polski, Estonii, Litwy i Słowenii. 

 

Informacje o projekcie zostały zaczerpnięte ze strony internetowej projektu: 

Nasza Mała Biblioteka – Ezop 

 

Zajęcia odbywają się w każdy piątek w czytelni biblioteki szkolnej. 

 

Realizatorka projektu: 

Monika Bednarska 

https://www.ezop.com.pl/nasza-mala-biblioteka/

