
Happening czytelniczy w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Władysława Orkana Bieżuniu. 
 
z okazji Ogólnopolskiej akcji czytelniczej pt. Jak nie czytam jak czytam 
 
R E G U L A M I N  
I. Organizator i uczestnicy akcji:  
Organizatorem happeningu jest biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. 
Władysława Orkana w Bieżuniu, włączając się w akcję ogólnopolską. 
 
Do Happeningu zapraszamy wszystkich nauczycieli, bibliotekarzy działający w ramach 
sieci współpracy i samokształcenia lub innych wytypowanych nauczycieli.  
 
II. Cele akcji:  

Promocja książki i czytelnictwa wśród uczniów naszego liceum i zarazem 
mieszkańców Bieżunia.  

Zachęcenie uczniów do czytania oraz korzystania z zasobów bibliotek.  

Rozwój kreatywności dzieci i młodzieży.  

Integracja uczniów ze szkół Lokalnych i całego powiatu żuromińskiego.  

Podkreślenie roli czytania w życiu człowieka.  

Realizacja jednego z kierunków polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2015/2016: 
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i 

młodzieży.  

Promocja bibliotek szkolnych w środowisku lokalnym i innych.  

 
III. Uczestnicy:  
1) Uczestnikami akcji mogą być uczniowie i nauczyciele szkół bieżuńskich i powiatu 
żuromińskiego.  

2) Nauczyciel podczas akcji odpowiada za swoją grupę uczniów.  

 

IV. Terminarz:  
1) Data happeningu: 10 czerwca 2016 r., godz. 8.00-13.00 

2) Termin zgłaszania udziału w akcji: 9.06.2016 r.  

 
V. Zasady akcji:  
1) Przygotowania do Happeningu odbywają się w poszczególnych placówkach, które 
zamierzają przyłączyć się do akcji. W tym czasie uczniowie mogą przygotować stroje 
(przebrania) nawiązujące do postaci literackich oraz materiały promujące czytelnictwo: 
ulotki, plakaty, cytaty, transparenty, które zostaną wykorzystane podczas Happeningu.  

2) Wydarzenie będzie polegało na spotkaniu się uczniów – czytelników szkolnych 
bibliotek wraz z nauczycielami bibliotekarzami i/lub innymi nauczycielami oraz wspólnym 
przemarszu przez Bieżuń trasą opracowaną przez Organizatorów.  

3) W trakcie Happeningu uczestnicy będą wręczać przechodniom przygotowane przez 
siebie materiały promocyjne i informacyjne nt. roli książki i czytania.  

  

6) Szczegółowy przebieg Happeningu:  
 



ZBIÓRKA – godz. 8.00 – na boisku tartanowym liceum Ogólnokształcącego im.  
W. Orkana w Bieżuniu, ul. Warszawska 4  
TRASA PRZEMARSZU: ul. Warszawską do tzw. obiektu rekreacyjnego na bieżuńskim 
Borku. 
Podczas przemarszu ul. Długą uczestnicy będą skandowali hasła promujące książkę oraz 
prezentowali plakaty i/lub transparenty promujące czytelnictwo i biblioteki szkolne. 
Niektóre osoby mogą być przebrane za postaci literackie. Hasła, plakaty, transparenty i 
przebrania uczniowie przygotowują wcześniej wg własnych pomysłów.  
 

Po powitaniu wszystkich przez Dyrektora; nastąpi rozejście się klas, grup na swoje 
stanowiska (koniecznie każdy ma mieć ze sobą książkę) dotarcie z książką do punktu 
widokowego, głównego z posterami, transparentami i punkt kulminacyjny programu. 
Każdy z uczestników happeningu, trzymający książkę w dłoni, unosi ja do góry i 
krzyczymy, wszyscy obecni, razem: hasło Ogólnopolskiej akcji: Jak nie czytam jak 
czytam” 

Stoisko czytelnicze, będzie dostępne dla młodzieży przez cały czas trwania dnia 
sportowo-obronnego. Każdy zainteresowany, będzie mógł podejść, wypożyczyć coś do 
czytania, wziąć udział w jednej z wielu rywalizacji np. hasło na plakat promujący 
czytelnictwo lub bibliotekę, układając piramidę z książek, ustalając rekord czytania w 
jednym miejscu, mini konkursie wiedzy o patronie szkoły, quizie wiedzy o twórczości H. 
Sienkiewicza, biegu z książką. Tworzenie absurdalnego tekstu. Uczniowie ustawiają się w 
rzędzie i każdy po kolei czyta np. pierwsze słowo z dziesiątej strony swojej książki. 
Czytanie artykułów na temat np. jak czytanie wpływa na człowieka? 

Poczęstować się jabłuszkiem, przy którym znajdzie cytat z różnych książek, lub 
przesłanie o książkach .Wypowiedzi ważnych, znanych osób, autorów, krytyków. 

 

Celem tej akcji ,happeningu jest promocja czytelnictwa, pokażemy, że 
młodzież czyta nawet więcej niż dorośli, nieczytających uczniów możemy 
zachęcić, że jednak jest moda na czytanie, czytaniem można i należy się 
chwalić. 

 
ZAKOŃCZENIE – godz. 13.00 
  
7) Uczestników obowiązuje ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych, 
ewentualne wyżywienie i napoje we własnym zakresie.  

8) Podczas Happeningu Opiekun odpowiada za zachowanie uczniów będących pod jego 
opieką. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów 
ruchu drogowego oraz poleceń Koordynatora, Organizatorów i Opiekunów.  

9) Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestników. Ponadto Organizatorzy nie 
ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe, spowodowane nieodpowiednim 
zachowaniem i nie przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.  
 
 
 



VI. Dodatkowe informacje:  
1) Prosimy telefoniczne zgłoszenie do udziału w Happeningu. Numer telefonu; 
723930744, 236578063,   uczestnik wyraża zgodę na:  
a) wzięcie udziału w imprezie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie,  

b) publikowanie w mediach swojego wizerunku oraz danych osobowych,  
c). wykorzystanie przez Organizatorów w celach promocyjnych i informacyjnych 
wszelkich prac i materiałów, których autorami są uczestnicy Happeningu. 
d). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. W 
przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Happening może zostać 
przeniesiony na inny termin lub odwołany.  

 

 
 

 

 


