
Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów oraz nauczycieli na kolejne wydarzenie w 

ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 pt. „Czytanie na trawie”. 

Spotykamy się 24 września (sobota) w godz. 12-17 w Ogrodzie Biblioteki Uniwersyteckiej 

przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie. 

Podczas wydarzenia na dzieci i młodzież będą czekały wyjątkowe atrakcje, a wśród nich m.in. 

czytanie z bajkostworami, warsztaty opowieści modelarskich, warsztaty ilustracji i książek 

przestrzennych, warsztaty zakładek do książek, gra w boule, konkursy, fotobudka oraz literacka 

gra terenowa z nagrodami. 

Starsi uczestnicy „Czytania na trawie” będą mogli skorzystać z dwóch specjalnie 

przygotowanych stref: wymiany książek oraz relaksu i dobrej lektury. 

Aby wziąć udział w „Czytaniu na trawie”, wystarczy zabrać ze sobą książkę – bilet wstępu na 

wydarzenie. W specjalnej strefie będzie można ją wymienić na inną książkę,  a także 

dowiedzieć się o działaniach realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0.   

Więcej informacji na temat Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 oraz kampanii 

„Czy czytasz? Czytam! A Ty?”: 

FB: https://www.facebook.com/nprcz2.0 

IG: https://www.instagram.com/nprcz2.0 

https://nprcz.pl 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy 

na lata 2021-2025 w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% z 

budżetu państwa, 40% wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy 

wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi 

na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, 

kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, 

wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych 

jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy. W skład 

NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Bibliotekę 

Narodową, Instytut Książki, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Narodowe Centrum Kultury. 

W ramach NPRCz 2.0 m.in. blisko pół miliarda złotych trafi na rynek wydawniczy (zakup 

nowości książkowych), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na 

modernizację i budowę bibliotek. 
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