
TELEEXPRESS 
 

Scenariusz zajęć bibliotecznych z okazji Światowego Dnia Książki 
 

 
Dekoracja:   atrapa telewizora na stoliku, stoiska: biurko i regał z książkami, 
               stolik w czytelni, sala rozpraw 
 
Występują:  narrator, spikerka, bibliotekarka, uczennica - członki sekcji  wypożyczeń, 
                            2 uczennice – przedstawicielki Koła Przyjaciół Bibliotek  i koła  
                            introligatorskiego, 3 czytelników, sędzia, prokurator, obrońca , oskarżona –  
                            książka, komputer, kaseta wideo, woźny. 
 
Na sali siedzą czytelnicy biblioteki szkolnej. Rozlega się sygnał telewizyjnego programu 
Teleexpress. Na monitorze telewizora pojawia się spikerka. 
 
Spikerka: 
Dzień dobry, Państwu!  …………………………………………..(przedstawia się). 
Zaczynamy Teleexpress – wydanie specjalne. 
 
Dziś jest …………………… , 23 kwietnia - Światowy Dzień Książki. 
 
„ Umiłowanie książek, ich czytanie i gromadzenie to jedno z najstarszych 
zainteresowań człowieka. To także „jedna z najpiękniejszych zabaw, jakie 
ludzkość wymyśliła”. 
 
Nasza ekipa telewizyjna postanowiła wyjechać w teren i nakręcić reportaż o czytelnictwie 
uczniów. Odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie. 
 
Dowiedzieliśmy się, że w „10” książki gromadzi i udostępnia uczniom biblioteka szkolna. 
Jest ich ponad 26 tysięcy. To bardzo dużo. 
Ciekawi byliśmy, co one zawierają ?  Udaliśmy się więc z kamerą do wypożyczalni. 
Prosimy zobaczyć, co tam zastaliśmy. 
 
(Za biurkiem, na którym leży stos książek, siedzi bibliotekarka, wchodzi  członkini sekcji 
wypożyczeń) 
Uczennica: 
- Dzień dobry! 
 
Bibliotekarka: Cześć ………… ……!  Ty chyba dzisiaj nie masz dyżuru ..? 
 
Uczennica: Nie, zastępuję Kasię, bo jest chora. 
 
Bibliotekarka:  
To ładnie z twojej strony. Zanieś  te zwrócone książki na swoje miejsce, ale przedtem 
sprawdź, co one zawierają. 
 

Uczennica: 

 (otwiera kolejno książki, wyjmuje  z nich różne przedmioty i głośno je wymienia): 

- linijka 
- kartka z pozdrowieniami z wakacji 
- liścik miłosny Radka do Oli 
- 100 dolarów do gry w „Eurobiznes” 
- usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach lekcyjnych 



 
Bibliotekarka wkłada przedmioty do koszyka i mówi: 
Jak tak dalej pójdzie, to będę musiała poprosić panią dyrektor o dobudowanie nowego 
pomieszczenia. Urządzę w nim muzeum osobliwości podarowanych przez czytelników. 
 

Uczennica: 
Proszę pani, jak miałam poprzedni dyżur, to znalazłam w książce plasterek salami. 
 
Bibliotekarka: 
Proszę cię, już nic nie mów!  
Słyszałam dzwonek, idź na lekcję. Ja już sama zaniosę te książki na półki. 
 
Spikerka: 
A oto kolejna migawka nagrana ukrytą kamerą podczas naszego pobytu w bibliotece. 
Obejrzyjcie ją. 
 
Do wypożyczalni wbiegają zadyszani i zachowujący się głośno czytelnicy. Przepychają się 
i opierają się o blat biurka. 
 
Bibliotekarka: 
Czy możecie się wyciszyć i ustawić w kolejce ? 
 
Podchodzi do biurka i mówi uczniom  „Dzień dobry” ! 
Nikt nie jej nie odpowiada. 
 
Czytelnik I: 
Ferdynand Kiepski. 
 
Bibliotekarka  (zdziwiona patrzy na ucznia): 
Miło mi. (milczy) 
 

Czytelnik I: 
Co pani tak na mnie patrzy? 
 
Bibliotekarka: 
Jestem zaskoczona, bo jeszcze wczoraj nazywałeś się Jan Nowak. 
 
Czytelnik I: 
I tak się nazywam. Mnie chodzi o lekturę, którą nam pani od polskiego kazała przeczytać. 
 
Bibliotekarka: 
Oj, od oglądania  seriali, trochę pomieszało się koledze w główce. 
Tytuł twojej lektury brzmi: Ferdynand Wspaniały. 
 
(Podaje uczniowi książkę i mówi: Proszę. Uczeń odchodzi bez słowa). 
 
Czytelnik II: 
Chciałem Plastusiowy piórniczek, czy dzienniczek… ?  Nie pamiętam. 
 
Bibliotekarka: 
To zapamiętaj!  „ Plastusiowy pamiętnik” ( Podaje uczniowi książkę. Uczeń wychodzi.                     
Zwraca się do kolejnego uczenia):  
Słucham … 
 
 
 



 
Czytelnik III: 
Czy ma pani komiksery? 
 

Bibliotekarka: 
Komiksery?  A cóż to takiego ? 
 

Czytelnik III: 
To pani jest bibliotekarką i nie wie ? 
To są takie książeczki, które mówią chmurkami i maja dużo rysunków. 
 

Bibliotekarka: 
A, chodzi ci o komiksy! Tak, w bibliotece są takie książki.  
Na początek proponuję ci  „Przygody Koziołka Matołka” . To w sam raz dla ciebie. Proszę. 
 

 (Wychodzi z wypożyczalni) 
 

Spikerka: 
No cóż, trzeba przyznać że  uczniowie, którzy przed chwilą wypożyczali książki, 
nie grzeszą grzecznością i znajomością tytułów lektur szkolnych.  
Nie mówią pani „dzień dobry”, „do widzenia” , nie znają słów: proszę, dziękuję.  
O ich  zachowaniu w bibliotece nie wspomnę. 
 
Nasi reporterzy zajrzeli na chwilę do czytelni. 
Zastali tam przedstawicieli Koła Przyjaciół Biblioteki i kółka introligatorskiego 
(Na stoliku leżą zniszczone książki, obok stoją dwie uczennice) 
 
Przedstawicielka KPB : 
Zamierzamy zorganizować wystawę książek zniszczonych przez uczniów.  
Wybrałyśmy te książki, które mają ślady działalności naszych kochanych koleżanek i kolegów, 
czyli … 
 (Przedstawiciel kółka introligatorskiego prezentuje kolejno zniszczone książki) 
- ślady spożywania smakowitych posiłków 
- talentów rysunkowych 
- wycinania ilustracji 
- wyrywania kartek 
Przykładów można mnożyć. Często oddawane są książki ociekające  lepką cieczą. 
 
Przedstawicielka KI: 
Poplamione i poszarpane książki oskarżają swoich czytelników wandali i głośno mówią: 
„KTO NAS PODARŁ I POCHLAPAŁ, WART JEST, BY MU DAĆ PO ŁAPACH” 
 
(Odchodzą od stolika) 
 
Spikerka: 
To przykre, że uczniowie tej szkoły nie szanują książek. Ale na szczęście, nie wszyscy tak 
postępują. Są tacy, którzy wiedzą, co to jest książka i jaką rolę odgrywa w życiu człowieka. 
 
Dowiedzieliśmy się, że w tutejszej bibliotece szkolnej od pewnego czasu toczy się dyskusja: 
- czy we współczesnym świecie potrzebna jest książka? 
- Problem jest poważny. 
- Koło Miłośników Czytania postanowiło, że spór rozstrzygnie sąd. 
- Chcemy, żebyście byli świadkami tego wydarzenia. 
 - Obejrzyjcie nasz kolejny reportaż. 
 
 
 



Woźny dzwoni): 
- Proszę wstać! Sąd idzie! 
 

Widzowie wstają. Na salę rozpraw wchodzi sędzia, prokurator i obrońca. 
 

Sędzia: 
- Proszę siadać! 
- Otwieram dzisiejszą rozprawę. 
- Do sądu wpłynęło oskarżenie przeciwko książce. 
- Oskarża się ją, że obecnie – kiedy mamy komputery, Internet i telewizję – jest przeżytkiem,  
   rzeczą zbędną. 
(zwraca się do woźnego) 
- Proszę wprowadzić oskarżoną. (siada) 
 

(wchodzi książka i zajmuje miejsce oskarżonej. Sędzia zwraca się do świadka). 
 

Sędzia: 
Czy oskarżona wie, o co się zarzuca? 
 

Książka: 

- Tak , Wysoki Sądzie! Podobno jestem niepotrzebna. 
 

Sędzia: 
- Proszę powiedzieć coś o sobie. 
 

Książka: 
- To bardzo smutne, że występuję tu jako oskarżona. 
- Istnieję od wieków. 
- Zawsze gromadziłam i gromadzę wiedzę z całego świata. 
- Zawsze dbano o mnie i ceniono. 
- Troszczono się, żebym była ciekawa i kolorowa. 
- Kocham dzieci. Wzruszam się, gdy wyciągają po mnie małe rączki. 
- To mnie czytają do snu swoim pociechom wszystkie mamy i babcie. 
   Potem panie w przedszkolu. 
- To ja pomagam wszystkim uczniom w nauce. 
- Dzięki mnie dzieci uczą się składać literki w sylaby, wyrazy i zdania – uczą się czytać, 
   recytować wierszyki. 
- To ja jestem z każdym czytelnikiem w chwili samotności. 
- Teraz chcą mnie wyrzucić?! 
- Dlaczego?! 
- Jestem niepotrzebna?! 
- To straszne i okrutne! 
 
Sędzia: 
Panie prokuratorze, co pan zarzuca oskarżonej? 
 
Prokurator: 
- Wysoki Sadzie! Szanowna Publiczności! 
- Wystąpienie Książki było wzruszające. 
- Trzeba jednak pogodzić się z tym, że świat idzie naprzód! 
- Zasługi Książki są duże, ale zastanówmy się, ile lasów niszczymy na produkcje papieru. 
- Więcej informacji i wiedzy zmieści na jednej płytce CD niż w „grubej” książce. 
- Prawie każde dziecko woli usiąść przed ekranem telewizora, pograć w gry komputerowe 
   niż czytać książkę. 
- Dlatego wnoszę o wyrzucenie książek z naszego życia, a pieniądze przeznaczone na ich 
   wydawanie przeznaczyć na dalszy rozwój komputeryzacji. (siada) 
 



 
Sędzia: 
- Udzielam głosu świadkom oskarżenia. 
 
Prokurator (wstaje): 
- Wzywam pierwszego świadka – Komputer. 
 
(wchodzi Komputer) 
 
Prokurator: 
- Czy świadek może powiedzieć, ile mieści w sobie informacji ? 
 
Komputer: 
- Na jednym krążku CD mogę zapisać wielotomową encyklopedię. 
- Mając dostęp do Internetu, mogę udzielić odpowiedzi na każde pytanie. 
- Nie ma lepszego urządzenia ode mnie. 
- Książka nie może się ze mną równać ! 
 
Prokurator: 
- Książka twierdzi, że jest niezastąpiona jako towarzyszka małego dziecka. 
- Co świadek na to? 
 
Komputer: 
- Bzdura! 
- Małe dziecko nie musi czytać, jeśli nie potrafi lub nie lubi – wystarczy, że mnie włączy. 
- Czy to nie wspaniałe? 
 
Prokurator: 
- Oczywiście, że tak. 
 
Sędzia: 
- Czy obrońca ma jakieś pytania do świadka? 
 
Obrońca: 
- Tylko jedno Wysoki Sądzie. 
- Czy świadek wie, że jest szkodliwy dla organizmu dziecka? 
- Psuje wzrok, emituje szkodliwe promieniowanie, osłabia układ nerwowy, powoduje  
   skrzywienie kręgosłupa? 
- Może jednak nie wszystko u świadka jest takie wspaniałe?! 
 
Prokurator (oburzony): 
Sprzeciw! Obrońca wyraźnie kpi z mojego świadka! 
 
Sędzia: 
Przypominam Obrońcy, że to nie komputer jest oskarżony, ale Książka, 
 
Obrońca: 
- Rozumiem, Wysoki Sądzie. 
- Nie mam więcej pytań. 
 
Sędzia: 
- Dziękuję Świadkowi. (Komputer wychodzi) 
 
Sędzia: 
- Czy pan Prokurator ma jeszcze jakiegoś świadka ? 
 



 
Prokurator: 
- Tak Wysoki Sądzie. Powołuję na świadka Kasetę video. 
 
(wchodzi Kaseta i zajmuje miejsce świadka oskarżenia) 
 
Sędzia: 
- Proszę się przedstawić. 
 
Kaseta: 
- Chyba nie muszę się przedstawiać. 
- Jestem prawie w każdym domu. 
- Każde dziecko mnie zna, lubi i często ogląda. 
- Po co czytać nudna książkę. Ja najlepiej potrafię przedstawić jej treść. 
 
Obrońca (wzburzony): 
- Naprawdę Świadek uważa, że potrafi zastąpić Książkę?! 
- To przecież niemożliwe. Film powstaje na podstawie treści książki! 
 
Sędzia ( głośno i kategorycznie): 
- Proszę o spokój! 
- Dziękuję Świadkowi. (Kaseta wychodzi) 
 
Obrońca (wstaje): 
- Wysoki Sądzie! 
- Słucham tego, co mówi Oskarżyciel i jego świadkowie i nie mogę wprost uwierzyć,                           
   jak można być tak zaślepionym technika i nie dostrzegać wartości książki. 
- To książka opisuje piękno świata, rozbudza naszą wyobraźnię, pozwala marzyć. 
- Książka jest dostępna nawet tam, gdzie nie prądu. 
- Zawsze mamy ja pod ręką. W podróży, na wakacjach, w szkole, pod poduszką. 
- Czy komputer lub kasetę video bierzemy do łóżka przed snem? 
- Książka jest potrzebna i nie może zginąć! 
- Udowodnią to moi świadkowie. 
 
Sędzia: 
- Wzywam świadka obrony – panią, która zawodowo jest związana z książką. 
 
(Wchodzi bibliotekarka, zajmuje miejsce świadka obrony) 
 
Sędzia: 
- Proszę się przedstawić. 
 
Bibliotekarka: 
- Jestem bibliotekarką. 
- Mam wielu stałych czytelników, którzy „pochłaniają” książki i ciągle dopytują się    
  o  nowe tytuły. 
- Kochają czytać, bo – jak sami twierdzą – to ich największa przyjemność. 
- Książka dostarcza im dużo ciekawych przeżyć, wzbogaca słownictwo, 
   bawi, uczy i wychowuje. 
- To prawda, że czytanie wymaga wysiłku, ale opłata się. 
   Ludzie oczytani są mądrzejsi, łatwiej radzą sobie w życiu, łatwiej znajdują ciekawą pracę. 
 
Prokurator: 
- Czy ci wspaniali czytelnicy dbają o książkę? 
- Wiem, że nie. Często jest niszczona i poniewierana. 
- Czy tak robi się z czymś ulubionym? 



 
Bibliotekarka: 
- Rzeczywiście. Czytelnicy nie zawsze są porządni. 
- Uważam jednak, że nie niszczą książek celowo. 
- Robią to przez nieuwagę i roztargnienie. 
- Stąd na kartkach książek ślady obiadu czy coca-coli. 
 
Obrońca: 
- Dziękuje świadkowi. 
 
(Bibliotekarka wychodzi, Obrońca  mówi dalej) 
 
Obrońca: 
- Chcę udowodnić, że książka jest potrzebna. 
- Powołuję więc na świadka przedstawiciela publiczności. 
- Proszę ciebie. 
 (przesłuchuje świadka) 
- Do której klasy chodzisz? 
- Czy masz w domu książki? 
- Kto ci je czyta? 
- Czy uczysz się czytać? 
- Co pakujesz do tornistra, gdy idziesz do szkoły: komputer czy książki? 
- Dziękuję. 
 
Obrońca: 

- Wysoki Sadzie. 
- Po tym, co usłyszeliśmy – twierdzę, że książka  nie może zniknąć z naszego życia. 
- Jest nam potrzebna, bo …”Książka to mistrz, co darmo nauki udziela.  
   Kto ja lubi, doradcę ma i przyjaciela.” 
 
Sędzia: 
- Sąd udaje się na naradę. 
 
Woźny: 
- Proszę wstać! (publiczność wstaje, sąd wychodzi) 
- Proszę siadać! 
 
Spikerka: 
- A co państwo na to? 
- Jaki będzie wyrok sądu? 
- Czy sąd zdecyduje, że książka jest niepotrzebna? 
 
Woźny (dzwoni): 
- Proszę wstać! Sąd Idzie! 
 
(Wchodzą wszyscy uczestnicy rozprawy, publiczność stoi, sędzia ogłasza werdykt) 
 
Sędzia: 
- Sąd ogłasza, co następuje: 
- książka spełnia ważną role w życiu człowieka 
- z książki nie można zrezygnować 
- książki należy czytać i szanować! 
 
Zamykam posiedzenie sądu. 
(wszyscy wychodzą, publiczność siada) 
 



 
 
Spikerka: 
 
Henryk Sienkiewicz, autor naszych lektur, powiedział: 
 
„GDY SIĘ KTOŚ ZACZYTA,  ZAWSZE: 
 -  ALBO SIĘ CZEGOŚ NAUCZY, 
 -  ALBO ZAPOMNI O TYM , CO DOLEGA,   
 -  ALBO ZAŚNIE –  
W KAŻDYM RAZIE WYGRA ! 
 
Dlatego ostatni krzyk mody na ten rok i dalsze lata brzmi: 
 
C Z Y T A J C I E ! 
 
- Żegnam państwa! Do zobaczenia w następnym wydaniu Teleexpresu. 
 
 
(sygnał programu) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


