
Styczeń postanowień

Podejmij wyzwanie! Odbierz z biblioteki szablon NIEKALENDARZA 
i czytaj codziennie przez co najmniej siedem minut – zaznaczaj, 
gdy Ci się uda.

Ile książek planujesz przeczytać w 2023 roku? Zrób postanowienie 
i postaraj się je zrealizować!

Styczeń to jeden z najciemniejszych miesięcy w roku – zwalczaj 
ciemności, czytając książki, których akcja dzieje się w słonecznych 
i upalnych krajach.3
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Romantyczny luty

Wypożycz książkę z myślą o ukochanej osobie – ciekawe, 
czy trafisz w jej gust czytelniczy?

Odszukaj w bibliotece najsłynniejsze książki o miłości 
i przeczytaj po fragmencie. Może wybierzesz coś dla siebie?

Przeczytaj tomik wierszy i przepisz kilka wersów, 
które do Ciebie trafiły.
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Zielony marzec

Przejrzyj atlas roślin lub owadów i zapamiętaj najdziwniejszą 
według Ciebie nazwę. Odszukaj też gatunek zwiastujący 
wiosnę, którego będziesz wypatrywać na spacerach.

Wiosenne porządki książkowe? Książki, do których nie zamierzasz 
wracać, wymień na inne, sprzedaj, uwolnij lub odnieś do biblioteki 
– zrobisz miejsce na nowe.

W marcu przypada Światowy Dzień Poezji, a 2023 to
rok Wisławy Szymborskiej. Przeczytaj kilka jej wierszy!
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Ekokwiecień
W kwietniu przypada zarówno Dzień Ziemi, jak i Światowy 
Dzień Książki – z tej okazji poszukaj książki na temat ekologii 
lub zmian klimatu i wyczytaj z niej, jak możesz dbać o planetę, 
której częścią jesteś.

Natura to fascynujący świat pełen różnorodności i zaskakujących 
rozwiązań – poznaj bliżej jej sekrety, czytając książkę z przyrod-
niczymi wątkami (nieważne, czy będzie to książka naukowa, baśnie, 
wiersze czy opowiadania).

Łap pierwsze promienie słońca w parku, słuchając audiobooka.
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Maj miesiącem książki
Maj to święto książki! Dowiedz się, jak obchodzony jest w tym roku 
Tydzień Bibliotek w Twojej szkole, na osiedlu czy w mieście. Z okazji 
Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek przypadającego 8 maja złóż życzenia 
pracownikom swojej ulubionej placówki.

Nie przegap nowości książkowych, których wiosną jest zwykle wysyp. 
Poszukaj recenzji w internecie lub gazetach i wybierz coś dla siebie 
– możesz też zapytać w Twojej bibliotece.

Maj to również miesiąc grillowania i pikników – może w książkach 
kulinarnych trafisz na niezwykły przepis na coś pysznego i zasko-
czysz wszystkich?
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Magiczny czerwiec

To miesiąc letniego przesilenia 
– poszukaj książki z wątkiem nocy świętojańskiej.

Daj się porwać magii – wypożycz książkę z działu fantasy 
lub baśni i legend.

12 czerwca obchodzone jest Święto Wolnych Książek – zorganizuj 
w szkole lub wśród znajomych akcję bookcrossingową (czyli książkową 
wymiankę).
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Podróżniczy lipiec

Zabierz ze sobą książkę na wakacje.

Przed wakacyjnym wyjazdem przeczytaj książkę, która ma związek 
z miejscem, do którego się wybierasz, lub reportaż o dalekim zakątku 
świata.

Wejdź na stronę Radio.Garden, posłuchaj programów radiowych 
z odległych zakątków świata, a potem znajdź przewodnik po kraju, 
którego radio najbardziej przypadło Ci do gustu.
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Sierpień pod gruszą
Lato to dobry czas na czytanie w plenerze, a 28 sierpnia przypada 
Międzynarodowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów – zabierz 
swój ulubiony komiks na spacer i poczytaj go na ławce w parku lub 
ulubionym zakątku miasta.

Szukasz ochłody w upały? Poszukaj książki, której akcja toczy się 
zimą. Może coś autorów z północy?

Znajdź przepis na przetwory z darów lata w dziale książek kulinarnych 
i go wypróbuj. Porozmawiaj o tym z babcią i dziadkiem, poszukaj inspi- 
racji u swoich najbliższych. Na słoiku naklej wybrany cytat z czytanej 
właśnie książki.
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Na początek roku szkolnego dowiedz się, jakie lektury w tym 
roku czekają Cię w klasie. Co najbardziej Cię zaciekawiło? 
A może przeczytasz jakąś lekturę pominiętą w przeszłości?

Dla relaksu wybierz książkę po okładce – ciekawe, czy przypadnie 
Ci do gustu.

Lubisz słuchać, gdy ktoś Ci czyta? 28 września przypada 
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – zorganizuj obchody 
w swoim domu i w szkole lub pracy.

Pracowity wrzesień
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W październiku obchodzona jest Noc Bibliotek – sprawdź, 
jakie atrakcje przygotowały biblioteki w Twoim mieście.

1–7 października przypada Tydzień Zakazanych Książek, mający 
przypominać o tym, jak ważna jest wolność czytania i dostępu 
do różnych treści. Poszukaj w internecie, które z popularnych dziś 
książek były kiedyś zakazane.

W tym miesiącu ogłoszony zostanie nowy noblista literacki – poroz-
mawiaj z przyjaciółmi o tym, któremu autorowi przyznalibyście swoją 
osobistą nagrodę.

Październik bibliotek
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Polski listopad

Czy wiesz, co dokładnie świętujemy 11 listopada? Sprawdź to 
w książce o historii. Przeczytaj też dowolną książkę polskiego 
autora.

Ogólnopolski Dzień Biblioterapii – 14 listopada – przypomina o tym, że 
książki mogą też pomagać. Wypożycz bajkę terapeutyczną o trudnych 
emocjach i sprawdź, czego Cię może nauczyć.

Listopad zachęca do zaszycia się pod kocykiem – jaką książkę 
wybierzesz do czytania podczas długich jesiennych wieczorów?
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 Podsumuj rok: które książki były Twoimi ulubionymi?

Jakie książki pod choinkę przydałyby się Tobie, a jakie Twoim bliskim? 
Stwórz listę dla Mikołaja.

To dobry czas na dowiedzenie się więcej o św. Mikołaju. 
Skąd pochodzi, co robi latem? Poszukaj książek o nim.

Świąteczny grudzień
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