
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze 

realizując misję popularyzowania czytelnictwa, od czterech lat jest zaangażowana we 

współorganizację Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego „Wielka Liga Czytelników”, 

a trzy razy została zaproszona do pełnienia funkcji Koordynatora Wojewódzkiego. Patronem 

medialnym konkursu w naszym województwie była Telewizja Polska S.A., Oddział w 

Gorzowie Wielkopolskim oraz Radio Zachód. 

Wielka Liga Czytelników to ogromne, sprawdzone przedsięwzięcie wpisujące się w 

realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Konkurs 

skierowany jest do uczniów klas 1-8 oraz ich rodziców, a od zeszłego roku szkolnego 

również dla przedszkoli i szkół specjalnych. Ma on na celu zachęcenie młodego pokolenia do 

czytania książek oraz skupienia wokół wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami, 

kształtowanie nawyku czytania i zdobywaniu wiedzy, rozwijanie umiejętności uczniów w 

zakresie wyszukiwania informacji, kojarzenia faktów oraz pogłębiania zdolności 

językowych. Misją wydarzenia jest promowanie czytelnictwa jako ciekawej formy spędzania 

czasu wolnego, rozpowszechnianie i odświeżanie kanonu krajowej i światowej literatury 

młodzieżowej oraz tworzenie społeczności aktywnych czytelników w kraju. 

Projekt skutecznie oddziałuje na poszerzanie kompetencji czytelniczych wpływających na 

sukces ucznia. Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, która pozwala na 

wprowadzanie ucznia do świata wartości, budowanie relacji społecznych, wzmacnianie 

poczucia tożsamości, formowanie poczucia godności, polepszenie umiejętności krytycznego i 

logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postawy otwartej 

wobec świata, zachęcanie do samokształcenia. 

Konkurs Wielka Liga Czytelników to ponad 100 tysięcy przeczytanych książek i przeszło 50 

tysięcy aktywnych, młodych czytelników w całym kraju! 

Projekt obejmuje całą Polskę, 16 województw. Każde województwo ma swojego 

przedstawiciela konkursu - Koordynatora Wojewódzkiego oraz Koordynatorów 

Powiatowych.  

Głównym organizatorem konkursu „Wielka Liga Czytelników” jest Stowarzyszenie „Wielka 

Liga” oraz instytucje: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w 

Katowicach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach, Instytut 

Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Szkoła 

Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach oraz Szkoła Podstawowa 

nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach (tylko Certyfikat). Współorganizatorami 

konkursu są Koordynatorzy Wojewódzcy i Powiatowi. Działania organizatorów Konkursu 



doceniło m. in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, liczne grono przedstawicieli miast  

i gmin oraz nauczyciele, pedagodzy, bibliotekarze, uczniowie wraz ze swoimi rodzinami.  

W zeszłym roku szkolnym 2019/2020 pierwszy raz został wprowadzony projekt Certyfikat 

Wielkiej Ligi Czytelników: Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo. 

Jest to projekt czytelniczy skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych, szkół 

specjalnych, szkół średnich oraz szkół policealnych. Ta wyjątkowa odznaka przyznawana jest 

placówkom promującym czytelnictwo wśród najmłodszych, którym zależy na rozwijaniu 

kultury czytelniczej dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży. Ich misją jest 

promowanie twórczości dziecięcej i młodzieżowej, a także literatury regionalnej i światowej. 

Aby otrzymać to czytelnicze wyróżnienie należało wykonać projektowe zadania 

obowiązkowe oraz dodatkowe do wyboru. W roku szkolnym 2019/2020 Pedagogiczna 

Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze jako Koordynator 

Wojewódzki konkursu Wielka Liga Czytelników przyznała Certyfikaty Wielkiej Ligii 

Czytelników „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” 13 placówkom z województwa 

lubuskiego. 

 

Konkurs Wielka Liga Czytelnika przebiega w trzech etapach: 

 

1. Etap pierwszy (szkolno-biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności 

czytelniczych w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych. 

Uczestnicy zdobywają sprawności poprzez czytanie książek konkursowych 

wybranych przez Koordynatora Placówki oraz rozwiązywanie przygotowanych do 

nich testów. 

2. Etap drugi (test kwalifikacyjny) – test indywidualny w szkołach podstawowych 

 i bibliotekach publicznych. 

Test kwalifikacyjny dotyczy znajomości treści książki wskazanej przez Koordynatora 

Placówki. Na podstawie wyników testu uczestnicy zostają zakwalifikowani do etapu 

trzeciego – powiatowego.  

Przyznane zostały następujące tytuły: Mistrz Szkoły / Biblioteki, I Wicemistrz Szkoły 

/ Biblioteki, II Wicemistrz Szkoły / Biblioteki. 

3. Etap trzeci (powiatowy) - test drużynowy w placówkach wyznaczonych przez 

Koordynatorów Powiatowych we wszystkich powiatach województwa lubuskiego.  



Przyznane zostały następujące tytuły: Mistrz Powiatu, I Wicemistrz Powiatu, II 

Wicemistrz Powiatu. 

 

 

W ubiegłorocznych edycjach konkursu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii 

Grzegorzewskiej w Zielonej Górze odbywał się Półfinał Wojewódzki Konkursu „Wielka 

Liga Czytelników” dla uczniów szkół podstawowych z województwa lubuskiego. Uczniowie, 

którzy zakwalifikowali się do Półfinału, utworzyli drużyny w kategoriach: klasy 1-4 i klasy 

5-8. Przyznane zostały tytuły Mistrza i Wicemistrza województwa lubuskiego.  Zwycięskie 

drużyny brały udział w zmaganiach finałowych konkursu oraz w wielkiej wesołej i barwnej 

zabawie rodzinnej – Korowodzie postaci z bajek, które odbywały się w maju w Katowicach. 

Niektóre formy działań konkursowych musiały zostać zmodyfikowane i odbywały się online 

w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego. 

W tym roku szkolnym 2020/2021 ze względów organizacyjnych oraz w związku z sytuacją 

pandemiczną konkurs nie obejmuje swoim zasięgiem całej Polski, odbywa się tylko w 

mieście głównego organizatora w Katowicach. 

Komitet Organizacyjny co roku modernizuje, porządkuje i systematyzuje działania projektu 

Wielka Liga Czytelników.  

Idea, która przyświeca organizatorom konkursu Wielka Liga Czytelników, tworzenia 

społeczności aktywnych czytelników, propagowania mody na czytanie oraz promowanie 

kultury w rodzinach, doskonale wpisuje się w strategię promocji czytelnictwa przez 

Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką. 

 

 

Agnieszka Wojtachnio 

 

 

 

 

 


