
„TYSIĄC POWODÓW BY CZYTAĆ” – AKCJA DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH 

Z pewnością każdy ma swój powód, by czytać. Jedni robią to dla przyjemności, inni – 

by zdobyć wiedzę, jeszcze inni z obowiązku. A teraz jest dodatkowo „Tysiąc powodów by 

czytać”. 4 września po raz drugi ruszyła akcja Empiku, mająca na celu wciąganie 

najmłodszych w fascynujący świat literatury. Do 27 września organizatorzy czekają na 

zgłoszenia bibliotek ze wszystkich publicznych i społecznych szkół podstawowych z całej 

Polski. Jest o co walczyć, bo 10 placówek, wyłonionych w głosowaniu internetowym, otrzyma 

po 1000 książek od Empiku! Empik wspiera szkoły w zapełnianiu bibliotecznych półek 

najbardziej rozchwytywanymi pozycjami, dlatego już po raz drugi organizuje akcję i konkurs 

pod hasłem „Tysiąc powodów by czytać”, dzięki któremu aż dziesięć podstawówek będzie 

mogło spełnić czytelnicze marzenia uczniów. 

Zadanie konkursowe dostarczyło uczniom klasy 2a nie lada frajdy. Polegało ono na zrobieniu 

zdjęcia, na którym dzieci zaaranżowały scenkę do książki Martina Widmarka pt.: „Tajemnica 

biblioteki”. 

GŁOSOWANIE 

Zwycięzców w konkursie „Tysiąc powodów by czytać” wybiorą 
internauci w głosowaniu. 

NAGRODY 

Nagrody zostaną przyznane 10 bibliotekom w dwóch kategoriach. Ciężarówka wypakowana 

tysiącem książek pojedzie do każdej z pięciu zwycięskich szkół w kategorii do stu uczniów i do 

każdej z pięciu szkół-laureatek, w których uczy się więcej niż setka dzieci. Dodatkowo 500 

pierwszych podstawówek, które zgłoszą się do akcji, otrzyma fotoksiażkę ufundowaną przez 

Empikfoto. 

WYBÓR KSIĄŻEK 

Ponieważ biblioteki szkolne to często pierwsze i jedyne miejsca kontaktu dzieci z książkami, 

Empik chce, by szkoły same decydowały, które tytuły z oferty sklepu wybiorą do 

bibliotecznych zbiorów. Opracowanie graficzne tegorocznej edycji konkursu „Tysiąc 

powodów by czytać” powierzono ilustratorowi książki „Niesamowitych przygód dziesięciu 

skarpetek…”, Danielowi de Latourowi. Artysta, który jest laureatem wielu prestiżowych 

nagród, tworzy także dla dorosłych, ale – jak sam przyznaje – pracując nad książkami dla 

dzieci, może bez skrupułów rysować tak, jak lubi najbardziej: dużo i wszędzie. Niektóre 

rysunki są inspirowane twórczością jego dzieci. 

Akcję „Tysiąc powodów by czytać” wspierają uczestnicy programu Mój Empik. Każda 

transakcja dokonana przy użyciu karty stanowi cegiełkę wspierającą rozwój czytelnictwa 

wśród dzieci i przyczynia się do odkrywania przez nie niezwykłego świata literatury. 

regulamin i szczegóły: http://www.empik.com/biblioteki 

zgłoszenia: 4-27 września 

głosowanie: 2-22 październikawyniki: 26 października 
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