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Wstęp

Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych stwarza bibliotekarzom, 
nauczycielom, przedstawicielom środowiska naukowego i  oświatowego okazję do 
dyskusji i  wymiany podglądów na tematy dotyczące teraźniejszości i  przyszłości 
funkcjonowania bibliotek pedagogicznych. Publikacje będące efektem tych spotkań, 
pojawiające się w serii Forum Bibliotek Pedagogicznych, są miejscem wymiany do-
świadczeń i upowszechniania dobrych praktyk, a także przedstawiania nowych tren-
dów w edukacji i bibliotekarstwie.

Temat kolejnego tomu  – promocja czytelnictwa  – jest jednym z  ważniejszych 
kierunków działania bibliotek pedagogicznych jako placówek oświatowych, które 
edukują dzieci i  młodzież przez literaturę. Biblioteki mają na tym polu spore do-
świadczenie, warto jednak szukać nowych rozwiązań i pomysłów popularyzujących 
czytelnictwo w sytuacji, w której czytanie stało się przedmiotem szczególnej troski 
i uwagi.

Wyniki kolejnych badań czytelniczych prowadzonych przez Bibliotekę Narodową 
wskazują na systematyczne zmniejszanie się poziomu czytelnictwa w Polsce. Zesta-
wienie danych z lat 1994-20151 przedstawia wyraźną tendencję spadkową liczby osób 
czytających. Podobne trendy występują także wśród młodzieży2.

Jednocześnie zauważalne są różnorodne inicjatywy na szczeblu ogólnopolskim 
zmierzające do powstrzymania dalszego spadku czytelnictwa. W  roku szkolnym 
2015/2016 dzięki projektowi Książki naszych marzeń3 biblioteki szkolne mogły  

1 D. Michalak, I. Kor yś, J. Kopeć, Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku, Warszawa 2016, 
s.  12-16, http://www.bn.org.pl/zasoby-cyfrowe-i-linki/elektroniczne-publikacje-bn [dostęp: 
28 października 2016].

2 Z. Z asacka, K. Bulkowski, Zaangażowanie w czytanie a osiągnięcia szkolne gimnazjalistów, 
„Edukacja” 2015, nr 4, s. 116-117, http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2015/4-6- 
zasacka-bulkowski-zaangazowanie-w-czytanie.pdf [dostęp: 28 października 2016].

3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form 
i trybu realizacji Rządowego programu (…) „Książki naszych marzeń” (Dz.U. 2015 poz. 759).
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poszerzyć i zaktualizować swoje zbiory. W 2016 roku rozpoczęto zaplanowane na kil-
ka lat wdrażanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa4, którego zadaniem 
jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicz-
nych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowią-
cych centrum dostępu do kultury i wiedzy5. Tym inicjatywom sprzyja również obecna 
polityka oświatowa państwa, w której położono szczególny nacisk na upowszechnia-
nie czytelnictwa i kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży6.

W popularyzację czytania aktywnie włączają się też biblioteki pedagogiczne, pro-
wadząc liczne formy pracy z  czytelnikami, a  także proponując nauczycielom i  bi-
bliotekarzom szkolnym różne metody doskonalenia w  zakresie upowszechniania 
czytelnictwa.

Teksty zawarte w publikacji Czytelnictwo – nowa jakość poświęcone są ambitnym 
i  często niełatwym zadaniom. Polegają one bowiem na ponownym przyciągnięciu 
dzieci i młodzieży do książki i bibliotek oraz przekonaniu młodych czytelników, że 
czytanie jest podstawą docierania do wszelkich informacji, sprzyja osobistemu roz-
wojowi i kształceniu oraz dostarcza doskonałej rozrywki i wypoczynku.

Pierwszy tekst Sylwii Czacharowskiej pt. Czytanie  – tradycja a  współczesność 
zwraca uwagę na liczne reformy systemu edukacji i  często modyfikowane podsta-
wy programowe oraz zmniejszającą się rolę książki w edukacji szkolnej. Zjawiska te 
mogły znacząco przyczynić się do widocznego obecnie spadku czytelnictwa wśród 
młodzieży.

Dagmara Kawoń-Noga w pracy Wybrane zagadnienia kultury czytelniczej nauczy-
cieli – w świetle badań przeprowadzonych w województwie opolskim przedstawiła wy-
niki charakteryzujące czytelnictwo nauczycieli województwa opolskiego, a uzyskane 
wnioski przeanalizowała w  trzech głównych kategoriach: wyborów czytelniczych 
nauczycieli, zakresu aktywności i zachowań czytelniczych oraz sfery motywacyjnej.

Kolejny tekst, Nowe pomysły na promocję czytelnictwa – stan badań i przykłady 
dobrych praktyk autorstwa Magdaleny Wójcik, pokazuje formy popularyzacji czytel-
nictwa stosowane w polskich i zagranicznych bibliotekach. Omówiono ciekawe przy-
kłady akcji czytelniczych, m.in. escape room czy LARP. Propozycje różnych metod 
promocji czytania, w tym także wykorzystanie możliwości technologii informacyj-
no-komunikacyjnych, znalazły się również w artykule Beaty Janik Jak zachęcać do 
czytania? Formy promocji czytelnictwa na przykładzie działalności bibliotek i szkół za 
granicą.

4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków, form i  trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (…) 
(Dz.U. 2015 poz. 1667).

5 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/fi 
nanse/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa.php [dostęp: 28 października 2016].

6 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, https://
men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-
oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-2016_2017.html [dostęp: 28 października 2016].
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Sposoby pracy biblioteki akademickiej w  zakresie promocji czytania zaprezen-
towała Aleksandra Więk w tekście Znaczenie i formy promowania czytelnictwa w bi-
bliotece uczelnianej na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. Oprócz możliwości, jakie daje prowadzenie portali społecznościowych, 
przedstawiono też inne akcje czytelnicze oraz spotkania i warsztaty dla najmłodszych 
czytelników, które może realizować biblioteka naukowa.

Artykuł Doroty Fortuny ACADEMICA – cyfrowa wypożyczalnia międzybibliotecz-
na publikacji naukowych omawia możliwości tego systemu, a także jego potencjalną 
wartość w promowaniu literatury naukowej, dzięki zapewnieniu szerszego dostępu 
do zbiorów Biblioteki Narodowej.

Kolejne dwa teksty przedstawiają metody pracy z najmłodszymi czytelnikami. Li-
dia Ippoldt w tekście Z książką w dziecięcą Krainę Nieczytania, czyli kilka sposobów 
zachęcania dzieci do czytania proponuje szereg pomysłów na organizację zajęć oraz 
specjalną aranżację pomieszczeń, w których one się odbywają. W aneksie autorka 
zamieściła tekst bajki do wykorzystania podczas warsztatów, których celem będzie 
podkreślanie zarówno wartości, jak i przyjemności płynących z czytania. Natomiast 
artykuł Anny Walskiej-Golowskiej „Kamishibai” jako narzędzie edukacyjne i alterna-
tywna forma czytania przedstawia japoński teatrzyk jako doskonałą formę zachęcają-
cą dzieci do czytania i tworzenia własnych historii. 

Elżbieta Mieczkowska w artykule Organizacyjne uczenie się a promocja czytelnic-
twa w  Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w  Elblągu: refleksje prakty-
ka przedstawia zmiany zachodzące w  funkcjonowaniu biblioteki dzięki wdrożeniu 
organizacyjnego uczenia się placówki. Działalność biblioteki umożliwia optymalną 
realizację promocji czytelnictwa z korzyścią dla czytelników oraz efektywne wyko-
rzystanie potencjału pracowników biblioteki.

Kolejne teksty prezentują stosowane w bibliotekach pedagogicznych pomysły na 
popularyzację czytania, które dostarczają cennych inspiracji. Są to artykuły Mai Wil-
czewskiej Wspomaganie do czytania (lapbooki, komiksy, kluby czytelników), Ewy 
Andrysiak i Marianny Marciniak Promocja książki i czytelnictwa w działaniach ka-
liskiej biblioteki pedagogicznej (wystawy, współpraca z wydawnictwami), Aleksandry 
Kopczyńskiej i Elżbiety Rafalskiej Przygoda z książką – warsztatem dla ucznia i na-
uczyciela (konkursy plastyczne, booktalking, gry planszowe).

Następnie Anna Biernacka, polonistka i  opiekunka szkolnego koła teatralnego 
w Szkole Podstawowej nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego w Krakowie, w artykule 
Zajęcia Koła Teatralnego ciekawym doświadczeniem czytelniczym, scharakteryzowała 
działalność koła, podkreślając wpływ uczestnictwa w zajęciach teatralnych na ogólny, 
wysoki poziom czytelnictwa jego członków.

Publikację zamyka tekst Jolanty Pytel, nauczycielki i  bibliotekarki szkolnej 
w Gimnazjum nr 39 im. Józefa Dietla w Krakowie, dotyczący wspólnie z uczniami 
prowadzonego bloga recenzenckiego i  jego wpływu motywującego gimnazjalistów 
do czytania.

Publikację poświęconą niezmiernie ważnym zagadnieniom związanym z promo-
cją czytelnictwa mamy zaszczyt przekazać w  ręce Czytelników w  roku, w  którym  
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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie obchodzi 95-lecie istnienia i przez 
wszystkie te lata służyła środowisku oświatowemu, wspierając edukację oraz wszelkie 
formy kształcenia i doskonalenia się. Zapraszamy do lektury. 

Redaktorki



Sylwia Czacharowska
Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna  

im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

Czytanie – tradycja a współczesność

Świadomość, że czytanie książek jest istotne dla rozwoju intelektualnego człowieka 
była powszechna już wiele wieków temu, jeszcze przed Gutenbergiem. Dla potrzeb 
niniejszego opracowania tytułową tradycję chciałabym umiejscowić w drugiej poło-
wie ubiegłego wieku, zaś współczesność – w początkach obecnego stulecia.

Wejście w nowy wiek i kilkanaście lat jego trwania to czas ogólnopolskiej zapaści 
w czytelnictwie, systematycznego obniżania roli i wagi książki oraz  czytania w społe-
czeństwie, co pokazywały kolejne raporty czytelnictwa Biblioteki Narodowej. Wedle 
analiz radykalne spadki czytelnictwa zaczęły się w roku 2004 i trwały do roku 2008, 
po którym sytuacja nieco się ustabilizowała, choć trend spadkowy nadal się utrzy-
mywał. I trwa.

Świadomość tych tendencji, niestety z latami coraz bardziej dotkliwych, budziła 
niepokój zarówno wśród ludzi kultury, jak nauki i oświaty, prowadząc do inicjowania 
społecznych i  instytucjonalnych koncepcji przeciwdziałania. Kwestia „nieczytania”, 
zmniejszania roli książki w edukacji, wychowaniu, rozrywce wreszcie, rodzi słuszne 
obawy o wchodzenie w życie pokoleń, którym kultura książki będzie obca i niepo-
trzebna. Zważywszy, iż podobne badania czytelnictwa prowadzone w krajach euro-
pejskich nie pokazują tak radykalnych trendów spadkowych, co więcej, ich wyniki 
są wyraźnie lepsze od polskich, pojawia się pytanie – dlaczego Polacy w XXI wieku 
nie chcą czytać? Skoro ciągle chcą czytać (i to dużo) Czesi, Skandynawowie, Niemcy, 
Austriacy?

To pytanie jest, rzecz jasna, uproszczeniem na potrzeby niniejszego wywodu. 
Mam świadomość, że próbują ten problem zgłębiać liczni naukowcy i bibliotekarze 
z fachowcami Biblioteki Narodowej na czele. Analiz, wniosków jest i będzie wiele. Ja 
natomiast pozwalam sobie spojrzeć na tę kwestię (a raczej już chyba zmianę cywili-
zacyjną) bardziej osobiście, mając za sobą ponad trzydzieści lat pracy w bibliotekar-
stwie oświatowym. 
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Znając i współpracując przez lata z wieloma szkołami i nauczycielami, obserwując 
i prowadząc liczne i bardzo różnorodne zajęcia i projekty proczytelnicze dla uczniów 
i nauczycieli, zaryzykuję postawienie tezy – to od szkoły zależy, czy kultura czyta-
nia, kultura książki przetrwa. Dla jednych jest to zapewne teza oczywista, dla innych 
może być obrazoburcza. Spróbuję ją zatem uzasadnić.

Szkoła w  drugiej połowie ubiegłego wieku (a  również i  wcześniej) miała dwa 
główne zadania – uczyć i wychowywać. Podstawową operacją, jaką posługujemy się 
w procesach edukacyjnych, jest czytanie, szkoła zatem najpierw musiała skutecznie 
nauczyć czytać, następnie efektywnie motywować do czytania. Czytanie było także 
działaniem wychowawczym realizowanym poprzez odpowiedni dobór lektury. Jesz-
cze pokolenia urodzone w latach 60. ubiegłego wieku były tymi, w których wycho-
waniu książki pełniły istotną rolę, i to w całym przekroju społecznym. Wdrażaniem 
do czytania zajmował się przede wszystkim nauczyciel języka ojczystego, mając jako 
narzędzie obowiązujące zestawy lektur dla każdego poziomu nauczania. Przejrzałam 
zatem programy nauczania języka polskiego z lat 1963, 1974, 1985 i 1992. Abstrahując 
od instrumentalnego nacechowania niektórych lektur (taką mieliśmy historię), wy-
raźnie widać pewne tendencje – coraz mniejsza liczba tytułów obowiązujących, coraz 
krótsze listy tytułów uzupełniających i coraz mniejsza liczba tytułów do wyboru. 

Przykładowo: w 1963 roku klasa III szkoły podstawowej miała obowiązkowo do 
przeczytania siedemnaście tytułów; w 1974 roku – piętnaście tytułów; w 1985 roku 
lista miała czternaście tytułów, ale już tylko siedem do obowiązkowego przeczyta-
nia; w 1992 roku – dziesięć tytułów i siedem do przeczytania obowiązkowego. Kla-
sa V w 1963 roku zaczynała od dwudziestu tytułów, by w 1992 roku mieć listę dzie-
sięciu tytułów. 

Wydaje się, że owa tendencja zmniejszania listy obowiązkowych lektur (która, do-
dajmy, w bliższej nam współczesności zmierza niemal do redukcji) była jakąś odpo-
wiedzią na zauważane problemy nie tyle z czytaniem, ile z czasem na ich omawianie 
podczas lekcji języka polskiego  – na pewno należałoby tę sugestię poddać rzetel-
niejszemu badaniu. Bez wątpienia wszakże uczniowie z lat 60., 70., 80. i jeszcze 90. 
(sprzed reformy edukacji Mirosława Handkego) mieli do obowiązkowego przeczyta-
nia znacząco więcej lektur niż ci ze szkół po reformie 1999 roku. Poza dyskusją jest 
też fakt, że szkoła do końca lat 80. była miejscem oswajania z książką, wyrównywa-
nia różnic w socjalizacji czytelniczej tych uczniów, których dom z różnych przyczyn 
nie wprowadził w kulturę książki. Wielką rolę odgrywały w tym zakresie biblioteki 
szkolne, które poza zapewnieniem lektur obowiązkowych miały za zadanie poka-
zać czytelnikowi in spe, że czytanie książek to przyjemność, rozrywka, której – gdy 
się w niej rozsmakuje – nie zastąpi nic innego. To bardzo trudne zadanie, z którego 
wywiązywały się z różnym skutkiem, ale jednak do bibliotek w tamtym czasie tra-
fić musiał każdy uczeń. I spora grupa z nich wychodziła jako czytelnicy. Już wtedy, 
a zwłaszcza w latach 80., coraz głośniej mówiono o zniechęcającej rzekomo do czyta-
nia roli lektur szkolnych. Że niezrozumiałe, bo przestarzałe, że nudne, nieprzystające 
do współczesnych problemów, że język często archaiczny. Dwa cytaty profesorskie:
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Obecność wybranych tekstów w  szkole, wpisanych na listę kanonu czy programu 
lektur obowiązkowych, omawianych na lekcjach w  typowych chwytach, zwłaszcza 
polonistycznych, nie rozwiązuje problemu czytania, ale go dramatycznie patologi-
zuje. Najczęściej poprzez gwałt interpretacyjny, nudę czytania całkowicie oderwa-
nego od przeżyć albo przez eskalowanie zniechęcenia do autonomicznego odbioru1.

W nieprzerwanych dyskusjach o tym, co powinny czytać dzieci i młodzież w pol-
skiej szkole, często pojawia się postulat odwołania się do aktualnych gustów czy-
telniczych. Gdyby posłuchać głosu zbiorowości, która uczestniczyła np. w  tworze-
niu list bestsellerów, niemal zniknęłaby ze szkolnych spisów lektur literatura polska, 
a  już z  pewnością polska poezja. Jeśli jedną z  funkcji literatury jest dostarczanie 
społeczeństwu form samorozumienia, to bez czytania i poznawania literatury pol-
skiej stanie się to niemożliwe2.

Oba te cytaty pochodzą z lat ostatnich, ale dobrze reprezentują złożoność dyskusji 
o kanonie lektur szkolnych, toczonej u progu ówczesnej reformy edukacji. I, jak się 
zdaje, ta dwoistość spojrzenia dziś nie jest ani trochę mniejsza. Kluczowe bowiem, 
jak sądzę, jest uzgodnienie stanowiska co do funkcji lektury szkolnej. Lektura szkol-
na przecież, zarówno jako tekst, jak i akt czytania, ma do spełnienia określoną rolę. 
W pierwszej fazie nauki ma kształtować sprawność czytelniczą, następnie ma służyć 
wiedzy i  zakorzeniać we wspólnocie języka, historii, cywilizacji. To jej zasadnicza 
rola – edukacyjna. Oczywiście, stosownie do wieku i potencjału czytelnika. Znako-
micie jest, gdy łączy tę rolę z rozrywką, emocjami, przyjemnością – ale przecież nie 
zawsze jest to możliwe. I nie w każdym wieku potrzebne. Lektura szkolna wszak „ro-
śnie” wraz z uczniem.

Trudno mi zgodzić się ze stanowiskiem profesora Lecha Witkowskiego o patolo-
gizowaniu czytania szkolnego za sprawą lektur, choć zapewne ma sporo racji w kwe-
stii uczniowskiej niechęci do niektórych lektur obowiązkowych. Mimo wszakże tej 
niechęci wymagania szkolne były jasne i w zdecydowanej większości akceptowalne. 
Szkoła była od uczenia, nauka wiązała się z czytaniem lektur, zatem ci, którzy ich nie 
czytali, robili to na własną odpowiedzialność. Ale też szkoła, przede wszystkim za 
sprawą biblioteki szkolnej, szukała sposobów, by czytanie nie kojarzyło się jedynie 
z przymusem lektury obowiązkowej. To właśnie biblioteki szkolne do końca lat 80. 
ubiegłego wieku „wychowywały” czytelników. To przede wszystkim one miały szansę 
(pewnie, że nie zawsze wykorzystaną) „rozsmakowania” najpierw dziecka, a potem 
nastolatka w literaturze, nie tej, którą zalecała pani od polskiego, ale tej innej, atrak-
cyjnej z różnych powodów, modnej, poszukiwanej w grupie rówieśniczej. A jedno-
cześnie wychodził z tej szkoły młody człowiek, któremu – choćby w elementarnym 
wymiarze – nie były obce nazwiska, symbole kultury i literatury polskiej, który ze-
tknął się z kodem kulturowym kształtującym wspólnotę narodową i europejską.

1 L. Witkowski, Wstęp do fenomenologii czytania, [w:] Tegoż, Między pedagogiką, filozofią 
i kulturą: studia, eseje, szkice, t. 3, Warszawa 2007.

2 R. Koziołek, Po co Polakom książki, „Tygodnik Powszechny” 2015, nr 32, s. 11.
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Reforma edukacji wprowadzana na przełomie lat 1999/2000 zmieniła polską szko-
łę radykalnie, zwłaszcza pod względem strukturalnym. Zmieniły się też oczywiście 
podstawy programowe, a zatem i kanon lektur obowiązkowych, który zresztą stawał 
się coraz krótszy, do tego uprawomocniono z czasem czytanie dzieł we fragmentach. 
Podstawa programowa z 2009 roku, obowiązująca nadal – choć ze zmianami dla dru-
giego etapu edukacji, czyli dla klas IV-VI szkoły podstawowej, zaleca nie mniej niż 
cztery pozycje książkowe w roku szkolnym jako teksty kultury poznawane w całości, 
czyli w ciągu trzech lat uczeń musi przeczytać dwanaście książek. Tyle, ile w szkole 
lat 70., 80. czytał w ciągu jednego roku. 

Ale kluczową sprawą, która według mnie najbardziej wpłynęła na dzisiejszą sytu-
ację czytelniczą, była zmiana podejścia do ucznia. Nowa szkoła miała być z założenia 
„przyjazna dla ucznia”, wymagania zamieniono na umiejętności, a oceny zobiekty-
wizowano poprzez system egzaminów zewnętrznych (znowu upraszczam i  stosuję 
spory skrót czasowy). Na nowe zasady pracy szkoły nałożyła się gwałtowna rewolu-
cja technologiczna oraz oczywisty pęd społeczeństwa do lepszego, bogatszego życia 
po półwieczu niedostatków komuny. Zdecydowanie „mieć” zwyciężało nad „być”. 
A szkolna „przyjazność” dryfowała w kierunku przyzwalania na mniej nauki, mniej 
lektur, mniej pisania, mniej wymagań…

W latach 2004-2008, w świetle badań Biblioteki Narodowej, miały miejsce najwy-
raźniejsze spadki czytelnictwa w Polsce (z 41% w 2004 roku do 62% w 2008 roku nie-
czytających dorosłych Polaków). Był to czas aktywnego upowszechniania Internetu 
i trudno tych zjawisk nie łączyć. Jednak te same badania wskazują, że z sieci zaczęli 
w pierwszej kolejności korzystać czytelnicy książek, i do tej pory to właśnie oni są 
najbardziej wszechstronnymi użytkownikami kultury słowa. Kolejne lata to lekkie 
zatrzymanie trendów spadkowych na poziomie 58-59% nieczytających dorosłych 
Polaków, a w ostatnim roku badań, 2015, znowu spadek – do 63%. 

Konkluzja jest jednoznaczna  – czytanie staje się niepotrzebne coraz większej 
grupie Polaków, zmniejsza się zasięg kultury książki. Powtórzmy zatem pytanie: dla-
czego tak się dzieje? Najprostsze odpowiedzi: bo zwycięża technologia, bo w  sieci 
jest nieograniczona liczba ofert atrakcyjniejszych i łatwiejszych niż statyczna lektura 
tradycyjnej książki, bo aby ukończyć szkołę (niestety prawie każdą), wystarczy być 
sprawnym poszukiwaczem informacji w sieci. Badania potwierdzają, że rozwojowi 
czytelnictwa książek nie sprzyja rozwój internetowych źródeł publikacji, nowych 
aplikacji, komunikatorów, które podają treści tekstowe „w pigułce”, co może się po-
dobać pokoleniu wychowanemu na uproszczonych formach przekazu, ale nie moty-
wuje do sięgania po tradycyjną książkę.

Może więc, przyjmując powyższe odpowiedzi jako opis nieuniknionych zmian 
cywilizacyjnych we współczesnym świecie, nie ma o co kruszyć kopii? Pytanie świa-
domie prowokacyjne, dla porządku wszakże klasyczny cytat:

Osiągnięcie sprawności czytania i zamiłowania do czytania jest warunkiem rozwo-
ju osobowego i  społecznego człowieka, warunkiem sprostania zadaniom i  wyma-
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ganiom sensownego życia we współczesnym skomplikowanym i  zmieniającym się 
gwałtownie świecie, niezbędnym środkiem uczestnictwa w kulturze, zarówno ma-
terialnej, jak i  duchowej, instrumentem udziału w  obiegu informacji, narzędziem 
korzystania z  dorobku myślowego i  kulturalnego ludzkości, możliwością zakorze-
nienia się w tradycji i historii. Sprawne i mądre czytanie zaspokaja ludzkie potrzeby 
estetyczne, a  także potrzeby rozwoju, poznania, refleksji, kontemplacji, wzruszeń, 
twórczości. Czytanie ma przemożny wpływ na życie osobiste, na życie wewnętrzne, 
na samoświadomość człowieka. Dojrzałość czytelnicza jest wyrazem pełnego, boga-
tego i produktywnego życia3.

Front przeciwdziałania czytelniczej zapaści zaczął się na początku nowego wieku; 
miał najróżniejsze odmiany, akcje, projekty i programy proczytelnicze; część z nich 
założono na lata i trwają do dziś. Włączyły się weń różne środowiska, edukacyjne, 
bibliotekarskie i kulturalne, z przekonaniem, że czytanie jako proces intelektualny 
warunkuje sukces edukacyjny, a później także zawodowy. Niektóre z tych projektów: 
Cała Polska Czyta Dzieciom, Narodowe Czytanie polskiej klasyki, priorytet czytelni-
czy zalecany szkołom przez MEN, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – za-
łożone i realizowane od lat, zrobiły i nadal robią wiele dobrego. Przebudziły świado-
mość wagi czytania; uprzytomniły, że trzeba czytać najmłodszym, bo w ten sposób 
kształtuje się czytelników; odnowiły księgozbiory bibliotek publicznych i szkolnych; 
zaktywizowały ludzi zawodowo związanych z książką i edukacją. Także celebrytów, 
którzy pokazując się z książką, przekonywali niektórych, że czytanie jest modne, cool, 
sexy – i co tam jeszcze. Tygodnie Czytania Dzieciom, Noce Bibliotek, Czytanie na 
Plaży – to tylko kilka z licznej grupy akcji proczytelniczych, realizowanych przez bi-
blioteki różnych sieci do dnia dzisiejszego z coraz większym nasileniem i nagroma-
dzeniem atrakcji. Gwoli prawdy trzeba dodać, że bywały też akcje czytelnicze, które 
rozminęły się z rozsądkiem: bieg z książką, który raczej powodować może urazy, ani-
żeli zachęcać do czytania; czy z dobrym smakiem – filmik na Światowy Dzień Książki 
we Wrocławiu, którego akcja toczy się w publicznej toalecie. Faktem jest wszakże, że 
od kilkunastu lat problem czytania stał się sprawą ogólnopolską, publiczną. 

Jakie są tych działań efekty? Niewielkie. Czytelnictwo w badaniach jak spadało, 
tak spada. Wniosek wydaje się prosty – nie tędy droga, a przynajmniej – nie tylko 
tędy. Coraz więcej ludzi związanych z  edukacją mówi: trzeba naprawić szkołę. To 
w szkole jest miejsce na kształtowanie czytelnika, wyrównanie niedostatków z do-
mowej socjalizacji czytelniczej, poza wieloma innymi, bardzo ważnymi rolami, które 
szkoła ze swej istoty pełni. Od czego zacząć? Od początku.

Masz dopiero sześć lat i właśnie nauczyłeś się pisać i czytać. Ale skoro umiesz już 
obsługiwać komputer, to równie dobrze możesz opanować proces druku 3D. Z ta-
kiego założenia wyszli autorzy inicjatywy Cyfrowi Wynalazcy, którzy zorganizowali 
w Szczecinie warsztaty dla dzieci. Tematy przyciągają – Stwórz swego własnego bo-
hatera w 3D, Misja na Marsa, Zbuduj inteligentny samochód. Innymi słowy, progra-

3 R. Pawłowska, Czytam i rozumiem…: lingwistyczna teoria nauki czytania, Kielce 2009, s. 12.
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mowanie, elektronika i robotyka dla najmłodszych. Sześć lat to dolna granica, dzieci 
w tym wieku mogą wziąć udział w zajęciach marsjańskich, podczas których wypada 
zbudować rakietę albo łazik z elektronicznych klocków4.

Z tych dzieci raczej nie będzie już czytelników. Będą, być może, programiści, spe-
cjaliści, którzy może nawet będą czytać, ale tylko to, co będzie im niezbędne do pracy, 
i  tylko tyle, ile będzie konieczne. To zadziwiające, jak wielu dorosłych technologie 
zafascynowały tak dalece, że nie zauważają prostej zależności: jeżeli dziecku poka-
żemy najpierw ruchome obrazki, a potem będziemy próbować uczyć go słuchania 
czytanego tekstu, to dziecko zawsze wybierze obrazek. Kultura wizualna jest po pro-
stu łatwiejsza, niejako „wchodzi sama”; słuchanie wymaga skupienia uwagi i urucha-
miania wyobraźni. To z takich dzieci wyrosło pokolenie Z, inaczej zwane digital born, 
które socjolodzy charakteryzują następująco: 

ich kulturą jest kultura natychmiastowości, która sprawia że trudno zatrzymać ich 
uwagę na dłużej niż na ułamek czasu. Osiem sekund  – tylko tyle czasu udaje się 
im skupić na jednej rzeczy. Mają deficyt uwagi, ale jednocześnie są wielozadanio-
wi – sprawdzić coś w Internecie jednocześnie czytając, pisząc, czy rozmawiając, grać 
w grę wideo nie odrywając się od telewizji czy od pracy to dla nich nie problem. 
Przed ekranem komputera spędzają co najmniej 3 godziny dziennie. Lepiej przy-
chodzi im porozumiewanie się w sieci niż nawiązywanie osobistych kontaktów5.

Postawię tezę mocno w dzisiejszych czasach nieprawomyślną: nauczanie w pierw-
szej klasie szkoły podstawowej powinno być wolne od technologii. Nie dla tabletyza-
cji i komputerów! Nauczanie na tym etapie powinno się opierać o klasyczną książkę, 
czytaną najpierw przez nauczyciela, a  potem przez dzieci. Dzieci i  tak zetkną się, 
w środowisku domowym czy rówieśniczym, z komputerem i smartfonem i niejako 
przy okazji nauczą się ich obsługi. Szkoła powinna najpierw nauczyć podążania za 
tekstem, koncentracji, rozumienia tekstu. Nie da się tego zrobić przy pomocy na-
wet najlepszego komputera, bo ten będzie prowokował do skorzystania z rozlicznych 
„apek” odrywających od tekstu, rozrywających jego ciąg. Warto pamiętać, że bada-
nia prowadzone przez neurobiologów (m.in. Maryanne Wolf) dotyczące rozumienia 
czytanego tekstu z książki papierowej i elektronicznej pokazują, że medium ma zna-
czenie – czytający klasyczną książkę lepiej potrafili odtworzyć fabułę, lepiej rozumieli 
tekst. Książki elektroniczne po prostu czytamy inaczej, w sposób mniej linearny, bar-
dziej selektywny, i w rezultacie słabiej zapamiętujemy czytaną treść.

Tablet stał się obecnie znakiem jakości w nauczaniu. Szkoła, która ma na wypo-
sażeniu klasy tablety, jest traktowana jako nowoczesna i lepiej kształcąca. A przecież 
tablet to tylko narzędzie, które ma pomagać w pracy, my zaś robimy zeń fetysz. 

4 B. Kl imas, Lepszy wymiar komputera, „Rzeczpospolita” 2016, nr 117, http://www.rp.pl/Zy 
cie-Szczecina-i-Pomorza-Zachodniego/305199807-Lepszy-wymiar-komputera.html#ap-1 [do- 
stęp: 28 października 2016].

5 J. B ojańczyk, Pokolenie ośmiu sekund, „Do Rzeczy” 2016, nr 22, s. 86. 
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Już słyszę wątpliwości, a wręcz protesty: dzieci tego nie wytrzymają, będą się nu-
dzić przyzwyczajone do szybkiej akcji w filmowych bajkach i do ciągle zmieniających 
się bodźców. Rzeczywiście? W ostatnich kilku latach powstało sporo inicjatyw edu-
kacyjnych, głównie w niepublicznych przedszkolach i szkołach, kształcenia poprzez 
działanie, poprzez swobodną twórczość dziecka bez wsparcia technologiami. Żadna 
z  nich nie miała problemu z  naborem, a  dzieci uczestniczące w  nich wykazywały 
ogromne zainteresowanie, aktywność i radość. 

Jeżeli w ogóle można mówić o próbie powrotu do czytania rozumianego klasycznie 
jako aktu lektury zwartego, linearnego tekstu, to tylko zaczynając od najmłodszych, 
wyposażając ich w umiejętność skupiania uwagi, rozumienia czytanego tekstu, po-
budzania wyobraźni. I roztropnie, ale twardo wymagając. Szkoła wszak jest po to, by 
uczyć konfrontacji ze światem, który z definicji nie jest przyjazny. Szkoła to przecież 
praca, nie ma nauki i jej efektów bez pracy, nie ma zatem możliwości rezygnacji czy 
ograniczania wymagań, jeśli szkoła ma być skuteczna. Tak kształceni uczniowie sami 
później wybiorą najbardziej im odpowiadającą aktywność intelektualną, ale właśnie 
– będą mieli wybór! Jeśli zaś tego (czegoś) nie zrobimy, to poziom czytelnictwa nadal 
będzie spadać, raz wolniej, raz szybciej, a lament z tego powodu będzie trwał dopóty, 
dopóki nie wymrą ostatni z pokolenia „krzemowych Kolumbów”. A potem już nikt 
nie będzie się tym przejmować.
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Abstrakt:

Autorka uważa, że przyczyn powszechnego spadku poziomu czytelnictwa można upatrywać 
w  licznych reformach systemu edukacji, wprowadzanych w  Polsce od 1999 roku. Modyfi-
kacjom poddawano podstawy programowe, listę lektur, a  także wymagania, które musieli 
spełniać uczniowie. Jednocześnie nastąpił dynamiczny rozwój technologii komputerowych, 
konkurencyjnych i bardziej atrakcyjnych w stosunku do przekazu, który zawiera tylko tekst. 
Mimo licznych, organizowanych na ogólnopolską skalę inicjatyw promujących czytanie, 
poziom czytelnictwa nie zmienia się. Rozwiązaniem może być eliminacja technologii w na-
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uczaniu wczesnoszkolnym przy większym nacisku na naukę koncentracji i rozumienia tek-
stu z wykorzystaniem książki tradycyjnej.

Summary: 

The author claims that the reasons for the common decline of readership may be perceived 
in numerous reforms of the education system which were introduced in Poland since 1999. 
Modifications were made in the core curriculum, reading lists and the requirements which 
the students were supposed to fulfil. At the same time, there was a dynamic development of 
computer technologies which are competitive and more appealing in reference to the mes-
sage contained only in a text. In spite of numerous initiatives promoting readership, organ-
ised on a state-wide scale, the level of readership does not change. A solution to this prob-
lem may be associated with the elimination of technology in early school education and 
with putting greater emphasis on teaching the art of concentration on and understanding of 
a text with the use of traditional books.

Słowa kluczowe: czytelnictwo, programy nauczania, kanon lektur, technologie informacyj-
no-komunikacyjne, edukacja wczesnoszkolna

Keywords: readership, curricula, canon of books, information and communicative techno-
logies, early stages of school education
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Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Wybrane zagadnienia  

kultury czytelniczej nauczycieli –  

w świetle badań przeprowadzonych  

w województwie opolskim

Szkoła, nauczyciel, książka

Szkoła, system oświaty i  rola nauczyciela w szkole i w całym systemie ulegają cią-
głym zmianom, których kierunek wyznaczają bieżące potrzeby i oczekiwania kul-
turowe i cywilizacyjne. Wydaje się jednak, że od zawsze stałą wartością w obszarze 
globalnej edukacji jest kapitał intelektualny. Modyfikacji poddaje się treści, zasady 
i  metody nauczania, określa się nowe cele wychowania, ale zawsze chodzi przede 
wszystkim o  zwiększanie zasobu wiedzy, o  podnoszenie poziomu intelektualnego. 
Obecnie szkoła nie tylko uczy dzieci i młodzież, ale ma funkcjonować jako organiza-
cja ucząca się. Wszyscy, bez względu na wykonywane czynności i realizowane zada-
nia, mają się kształcić. Takie rozwiązanie postrzegane jest jako wzajemne dzielenie się 
wiedzą1. Rozwój szkoły jako organizacji uczącej się implikuje potrzebę dokształcenia 
się nauczycieli2.

Współczesny system oświaty potrzebuje nauczyciela zdolnego do krytycznego 
i  kreatywnego myślenia i  działania. Strategiczne cele edukacji podlegają ciągłym 
przewartościowaniom i rewizji. Implikują dobrodziejstwa, ale i globalne zagrożenia. 

1 D. E lsner, Od kursów WDN do uczącej się organizacji, „Nowa Szkoła” 2004, nr 4, s. 35; A. Wyr-
wa, Motywowanie pracowników w organizacji opartej na wiedzy, „Dyrektor Szkoły” 2004, nr 4.

2 D. H. Hargreaves, A common-sense model of the professional development of teachers, [w:] 
Reconstructing teacher education: teacher development, ed. J. E l l iott, London 1993, s. 87.
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Rzeczywistość utworzona przez osiągnięcia naukowe i techniczne, zwłaszcza przez 
informatyzację, komputeryzację i robotyzację, stawia nowe i coraz większe wyma-
gania przed tradycyjnymi sposobami edukacji związanymi ze szkołą. Dotyczą one 
przygotowania do korzystania z tych osiągnięć, a tym samym zmodyfikowania ist-
niejących i  wprowadzania nowych programów kształcenia, a  także uwzględniania 
faktu zwielokrotnionego oddziaływania na ucznia pozaszkolnych źródeł informacji, 
zwłaszcza środków masowego przekazu3.

Istotą profesji nauczycielskiej jest proces przekazywania wiedzy naukowej. Zrozu-
miałe więc jest to, że kluczowy dla osiągnięcia właściwych efektów tego procesu jest 
rozwój kadry pedagogicznej nakierowany na poznawanie różnych zakresów wiedzy 
naukowej, problemów życia środowiska i społeczeństwa, jak i świadome uczestnictwo 
w  życiu społecznym, kulturze (…)4. Najbardziej popularnym sposobem partycypa-
cji w  sferze kultury, a  także pozyskiwania wiedzy zawodowej wśród pracowników 
oświaty jest czytanie specjalnie dobranej literatury.

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wyników badań nad czytel-
nictwem nauczycieli w kontekście szczególnej roli społecznej pracowników oświaty, 
odniesienie się do teorii „czytania” i „czytelnictwa”, a także do wybranych przedsię-
wzięć empirycznych dotyczących czytelnictwa Polaków oraz czytelnictwa nauczy-
cielstwa polskiego.

W  literaturze przedmiotu dominują trzy zasadnicze tendencje w  dookreślaniu 
pojęć „czytania” i  „czytelnictwa”. Po pierwsze czytanie książek i  prasy to zjawisko 
społeczne, po drugie – proces społecznej komunikacji polegający na przyswajaniu 
przez czytelników piśmienniczego dorobku kulturalnego, i po trzecie – zespół uwa-
runkowanych czynnikami społecznymi i psychofizycznymi zjawisk i procesów zwią-
zanych ze stosunkiem czytelników do książek i prasy5. Zjawisko czytelnictwa zajmuje 
nas z uwagi na istotne funkcje psychologiczne, społeczne, pedagogiczne i kulturowe. 
Regularne kontakty z pismem drukowanym determinują i rozwijają predyspozycje 
poznawcze, emocjonalne i refleksyjne człowieka. Określeniem „kultury czytelniczej” 
definiuje się system dyspozycji motywacyjnych i instrumentalnych oraz zachowań czy-
telniczych, umożliwiających (…) skuteczne wykorzystywanie przekazów piśmienni-
czych w procesie samorealizacji6. 

3 W. Kojs, O niektórych wyznacznikach edukacyjnej i pedagogicznej komunikacji, [w:] Komuni-
kacja, dialog, edukacja, cz. 1, red. W. Kojs, R. Mrózka, współudz. Ł. Dawid, Cieszyn 1998, 
s. 18. 

4 S. Krawcewicz, Nauczyciel i środowisko: z badań nad sytuacją i funkcją nauczycieli w środo-
wisku wiejskim, Warszawa 1968, s. 144-145.

5 J. Wojciechowski, Czytelnictwo, Kraków 2000; J. Dunin, Pismo zmienia świat, Warszawa– 
–Łódź 1998; Czytelnictwo, https://pl.wikipedia.org/wiki/Czytelnictwo [dostęp: 28 październi-
ka 2016].

6 Czytelnictwo, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/czytelnictwo;4007934.html [dostęp: 28 paź-
dziernika 2016]; J. Andrzejewska, Kultura czytelnicza nauczycieli szkoły podstawowej, 
Warszawa 1976, s. 24; Tejże, Kultura czytelnicza jednostki jako program edukacji czytelniczej 
i przedmiot badań, ,,Studia o Książce” 1989, t. 18, s. 56.
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Badaniami kultury czytelniczej zajmują się przede wszystkim socjolodzy, peda-
godzy, psycholodzy oraz bibliotekarze. Głównym ich celem jest ustalenie stanu czy-
telnictwa powszechnego lub wybranych grup społecznych oraz rozpoznanie deter-
minantów zjawiska. Diagnoza zakresu i upodobań czytelniczych stanowiła i nadal 
stanowi przyczynek do licznych przedsięwzięć naukowych. Badacze na całym świe-
cie poszukują korelacji między poziomem aktywności czytelniczej a wiekiem, płcią, 
wykształceniem, wykonywanym zawodem i innymi zmiennymi dotyczącymi czytel-
nika, a także, albo przede wszystkim, wpływu czytelnictwa na losy poszczególnych 
czytelników. W Polsce kompleksowych informacji na ten temat dostarczają badania 
czytelnictwa powszechnego Polaków organizowane systematycznie przez Bibliotekę 
Narodową. Analiza przemian poziomu czytelnictwa w naszym kraju od 1994 roku 
pokazuje wyraźny spadek liczby osób deklarujących lekturę co najmniej jednej książ-
ki w ciągu roku. Największy spadek miał miejsce w latach 2004-2008 (tab. 1). O ile 
przed tym okresem stosunek czytelników książek do osób nieczytających wynosił 
mniej więcej 3:5, o tyle po tym czasie kształtuje się na poziomie 2:57. 

W  licznych komentarzach odnoszących się do niskiego poziomu czytelnictwa 
wśród Polaków nietrudno doszukać się uwarunkowań społecznych i  wychowaw-
czych. Oto najważniejszą rolę w socjalizacji czytelniczej pełni rodzina, najbliższe śro-
dowisko oraz szkoła. Funkcja edukacji, w opinii niektórych obserwatorów, dawała 
kiedyś szansę awansu społecznego i nadrobienia deficytów kapitału kulturowego, któ-
rego nie wyniosło się z domu8. Obecnie panuje przekonanie, że szkoła nie kształtuje 
i nie utrwala nawyków i aspiracji. Młodzież szkolna ogranicza swoje kontakty z pi-
smem drukowanym do obowiązującego kanonu lektur szkolnych. A i tu powszechną 
praktyką jest sięganie po streszczenia i opracowania dzieł literackich. W opinii Iza-
beli Koryś z Instytutu Książki i Czytelnictwa w systemie edukacyjnym pojawiają się 
niepokojące trendy. Nowi magistrowie czytają mniej od tych uczniów, którzy przy-
gotowywali się do matury realizowanej w starym trybie. Zdaniem socjolożki reforma 
oświaty mogła doprowadzić do tego, że absolwenci skuteczniej wyszukują w tekście 
informacje i sprawniej nimi operują, ale nie odczuwają potrzeby kontaktu z tekstem, 
czytają raczej wybiórczo i fragmentarycznie9. 

Nowe tendencje w kontaktach lekturowych dzieci i młodzieży skłaniają do zasta-
nowienia się nad strategią, którą realizuje aktualnie szkoła w zakresie wychowania 
do kultury słowa i kultury książki. Punktem wyjścia do tego powinno być ustalenie 
rzeczywistego stanu czytelnictwa samych nauczycieli, których zasadniczą rolą jest 
realizowanie tej strategii. Korelacja postaw czytelniczych pedagogów z pragmatyką 
nauczycielską wydaje się ze wszech miar uprawniona. Najogólniej rzecz ujmując, po-

7 D. Michalak, I. Kor yś, J. Kopeć, Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku, Warszawa 2016, s. 12, 
http://www.bn.org.pl/zasoby-cyfrowe-i-linki/elektroniczne-publikacje-bn [dostęp: 28  paź- 
dziernika 2016].

8 Tamże.
9 Tamże. 
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winności zawodowe nauczycieli polegają na pełnieniu wielorakiej roli w złożonym 
procesie kształcenia i wychowania. Nauczyciel jest organizatorem przestrzeni edu-
kacyjnej i reżyserem procesu uczenia się dzieci i młodzieży (względnie dorosłych). 

Tab. 1. Poziom czytelnictwa Polaków w latach 1994-2015

Rok 1-6 książek rocznie [%] 7 i więcej książek rocznie [%]
1994 56 22
1996 58 24
2000 54 24
2002 56 22
2004 58 22
2006 50 17
2008 38 11
2010 44 12
2012 39 11
2014 41 11
2015 37  8

Źródło: opracowano na podstawie raportów o stanie czytelnictwa Biblioteki Narodowej

W zakresie tym wymaga się szerokiej wiedzy merytorycznej i metodycznej, a także 
wysokiej świadomości zawodowej oraz kultury osobistej i pedagogicznej. Na pracow-
nikach oświaty spoczywa obowiązek kształtowania nawyków czytelniczych wycho-
wanków i podopiecznych, wrażliwości oraz szacunku do dzieł sztuki i nauki. Książ-
ka towarzyszy nauczycielowi w  procesie ustawicznego dokształcania zawodowego, 
w którym podnosi on wiedzę i umiejętności, a przez to również jakość swojej pracy. 
Książka jest podstawowym narzędziem pracy nauczyciela w sensie organizacji same-
go warsztatu działań dydaktycznych, jego samokształcenia i doskonalenia zawodo-
wego, a także w kontekście planowania, organizowania i realizowania procesu nauki 
czytania, zdobywania wiedzy, poszukiwania informacji oraz pobudzania wrażliwości 
i aktywności czytelniczej uczniów. Zawodowy związek nauczycieli z pismem druko-
wanym jest, jak widać, wielowątkowy. Postawy czytelnicze nauczycieli były tematem 
licznych badań i opracowań10. Rozeznanie w tym temacie jest szczególnie interesu-
jące dla środowiska oświatowego, bibliotekarskiego, metodycznego i  kulturowego. 

10 Zagadnienie czytelnictwa nauczycieli opisywano m.in. w  publikacjach: J. Andrzejewska, 
Kultura czytelnicza nauczycieli szkoły podstawowej, Warszawa 1976; E. Marek, Czytelnictwo 
w  pracy samokształceniowej nauczycieli studiujących zaocznie, „Ruch Pedagogiczny” 1991, 
nr  5/6, s.  93-102; P. Kowolik, Czytelnictwo nauczycieli klas początkowych: diagnoza – pro-
gnoza, „Chowanna” 1996, t. 1-2, s. 41-45; E. Murawska, Czytam więc jestem… nauczycielem: 
miejsce czytelnictwa w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli, „Edukacja”  2004, nr 1, 
s. 78-85; B. Walczak, Potrzeby czytelnicze nauczycieli, „Nowe w Szkole”, 2002, nr 7/8, s. 13-17; 
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Wiodący jest tu aspekt kompetencji zawodowych nauczycieli, ich awansu zawodo-
wego, realizowanego w szkołach procesu nauczania, jego jakości, a także organizacji 
kształcenia pedagogów w ośrodkach akademickich i metodycznych oraz formowania 
oferty wsparcia szkół i palcówek11 przez instytucje oświatowe (np. biblioteki pedago-
giczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli, poradnie pedagogiczno-psychologiczne).

Obraz czytelnictwa nauczycieli w świetle badań

Prezentowany materiał stanowi przegląd wyników badań pilotażowych dotyczących 
postaw czytelniczych nauczycieli przeprowadzonych na grupie 194 respondentów 
w województwie opolskim w roku 2014. Organizacja właściwych badań przypadła na 
rok 2015 i objęła nauczycieli różnych rodzajów szkół i placówek regionu. Działania 
empiryczne są bezpośrednim nawiązaniem do mojej wcześniejszej o dekadę dyserta-
cji Czytelnictwo nauczycieli jako komponent kultury pedagogicznej. Celem bieżącego 
przedsięwzięcia jest określenie stanu czytelnictwa nauczycieli w sposób komplekso-
wy, porównanie wyników badań, a także próba znalezienia korelacji między pozio-
mem aktywności lekturowej pedagogów a jakością realizowanego przez nich procesu 
dydaktycznego. Prezentowane dane wyselekcjonowano do trzech zasadniczych kate-
gorii: wyborów czytelniczych nauczycieli (co czytają?), zakresu aktywności i zacho-
wań czytelniczych (ile i jak czytają?) oraz sfery motywacyjnej (dlaczego czytają?). 

Zainteresowania czytelnicze to stosunkowo stałe upodobania do pewnego typu 
tekstów ze względu na ich tematykę, rodzaj piśmienniczy, gatunek literacki, autora, 
epokę i  ideologię przedstawioną w dziele. Rozwój zainteresowań czytelniczych od-
bywa się pod wpływem dojrzewania psychofizycznego i  edukacji12. Zainteresowa-
nia czytelnicze są nierozłącznie związane z fazami rozwoju psychicznego człowieka, 
a także jego potrzebami i zdolnościami13. 

Tab. 2. Zainteresowania czytelnicze nauczycieli (N = 194)   

Jakie książki czyta Pan (-i) najchętniej? Liczba [%]14

Różne poradniki, przewodniki 87 44,85%
Kryminały 78 40,21%

M. R aczkowska-Lipińska, To czytamy w dobie reformy, „Głos Nauczycielski” 2000, nr 45, 
s. 4. 

11 Organizację wsparcia szkół i placówek regulują przepisy prawne.
12 J. Andrzejewska, Kultura czytelnicza jednostki jako program edukacji czytelniczej i przedmiot 

badań, „Studia o Książce” 1989, t. 18.
13 Zob. W. Goriszowski, Książka a  wychowanie, Katowice 1973, s.  28; J. Wojciechowski, 

dz. cyt., s. 112-114; A. Wajda, Metodyka i organizacja czytelnictwa, Bydgoszcz 1979, s. 114.
14 Procenty nie sumują się do 100, gdyż respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
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Jakie książki czyta Pan (-i) najchętniej? Liczba [%]14

Beletrystyka obca 76 39,18%
Beletrystyka polska 74 38,14%
Romanse 60 30,93%
Literatura historyczna i faktu 97 50,00% 
Biografie 46 23,71%
Fantastyka 36 18,56%
Opracowania i wydawnictwa religijne 22 11,34%
Wydawnictwa albumowe 18 9,28%
Inne (jakie?) 7 3,61%
Żadne 3 1,55%

Źródło: opracowanie własne

Włodzimierz Goriszowski zainteresowania czytelnicze tłumaczy jako skłonność, 
tendencję do systematycznego, świadomego, poszukiwania, a następnie czytania ksią-
żek z określonej dziedziny wiedzy15. W opinii Jacka Wojciechowskiego zainteresowa-
nie to względnie trwała dążność do poznania otaczającego świata, czyli ukierunkowana 
aktywność poznawcza16. Osiągnięcie przez człowieka pełnej dojrzałości czytelniczej 
wymaga „przejścia” wszystkich faz rozwojowych: od wieku przedszkolnego, przez 
młodszy i średni wiek szkolny, do okresu dorastania. Joanna Papuzińska zauważa, że 
proces dojrzewania czytelniczego jest bardzo złożony: od zaistnienia potrzeb czytel-
niczych, optycznej umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz odczytywania sen-
sów lektury i psychicznego angażowania się w nie, przez dobór książki do własnych 
potrzeb psychicznych i manifestowanie ich poprzez selekcję lektury, różnicowanie 
i występowanie potrzeb na różnym poziomie świadomości, aż po gotowość do przy-
jęcia nowych funkcji i kodów literatury. Zgodnie z tym czytelnikiem zostaje człowiek, 
który posiadł umiejętność wykorzystywania książki jako jednego z wielu sposobów re-
alizowania swych rozlicznych potrzeb17.

Z  analizy materiału badawczego wynika, że największą popularnością wśród 
nauczycieli cieszy się beletrystyka polska i obca (w sumie ok. 77%) oraz literatura 
historyczna i  faktu (50%), a  następnie poradniki (ok. 45%), kryminały (ok. 40%) 
i romanse (ok. 30%) (tab. 2). Wysoki odsetek wskazań beletrystyki, kryminałów, ro-
mansów i biografii, charakterystyczny dla wyborów kobiecych, związany jest praw-
dopodobnie ze znacznym sfeminizowaniem badanego środowiska. Warto zauważyć, 
że nauczyciele wskazywali „najchętniej” czytane książki, uprawnia to do uznania ich 
zainteresowań lekturowych jako wszechstronnych i  uniwersalnych, a  ich samych 
jako reprezentujących w zakresie preferencji czytelniczych typ popularny, czyli czy-

15 W. Goriszowski, dz. cyt., s. 29.
16 J. Wojciechowski, dz. cyt., s. 115.
17 J. Papuzińska, Inicjacje literackie, Warszawa 1981, s. 15-17.



25Wybrane zagadnienia kultury czytelniczej nauczycieli…

telników masowej produkcji czytelniczej o charakterze rozrywkowym18. Jak wynika 
z deklaracji, pobieżny przegląd konkretnych tytułów książek przeczytanych w czasie 
poprzedzającym badanie potwierdza wskazany charakter zainteresowań oraz wska-
zane kategorie literatury19. 

Czytelnictwo, co pokazują liczne badania20, odgrywa bardzo ważną funkcję w re-
alizacji procesu doskonalenia nauczycieli. Literatura fachowa (pedagogiczna, psy-
chologiczna, metodyczna) może mieć istotny wpływ na jakość i  efektywność ich 
pracy oraz ogólną postawę zawodową. Pracownicy oświaty na ogół dokształcają się 
w celu wykorzystania w praktycznym działaniu zdobytych informacji, poprawienia 
operatywności w procesie dydaktycznym, podniesienia wiedzy merytorycznej z za-
kresu nauczanego przedmiotu. Literatura pedagogiczna pobudza ich twórczy niepo-
kój i stwarza chęć doskonalenia własnej pracy, podsuwając wzorce różnych rozwiązań 
w pracy w szkole, przedszkolu21. 

Tab. 3. Czytelnictwo branżowe nauczycieli (N = 194) 
 

Do których opracowań sięga Pan (-i)  
najczęściej w związku z pracą nauczyciela? Liczba [%]22

Literatura pedagogiczna, metodyczna 128 65,98%
Podręczniki 119 61,34%
Programy i scenariusze edukacyjne 118 60,82%
Literatura naukowa 84 43,30%

18 Według podziału A. Kłosowskiej, zob. Tejże, Społeczne ramy kultury, Warszawa 1972, 
s. 169-190.

19 Materiał badawczy w zakresie rejestru tytułów książek czytanych przez badanych nie jest jesz-
cze ostatecznie opracowany. 

20 Zob. E. Murowska, Czytam, więc jestem…nauczycielem: miejsce czytelnictwa w systemie do-
skonalenia zawodowego nauczycieli, Warszawa 2002, s. 78-85; J. Szocki, O czytelnictwie na-
uczycieli, „Oświata Dorosłych” 1986, nr 9; H. O woc-Remiszewska, Aktywność czytelnicza 
nauczycieli, „Nauczyciel i Wychowanie” 1987, nr 1/2, s. 39-51; P. Kowolik, Co i  ile czytają 
nauczyciele klas I-III, „Poradnik Bibliotekarza” 1995, nr 5, s. 17-19; E. Stucki, Książka i cza-
sopismo pedagogiczne w doskonaleniu pracy nauczyciela „Życie Szkoły” 1996, nr 1, s. 21-26; 
J. Szocki, Co i ile czytają nauczyciele, „Nowa Szkoła” 1989, nr 9, s. 536; R. Dolata, Analiza 
potrzeb zawodowych nauczycieli: materiały wygłoszone podczas seminarium „System kształ-
cenia ustawicznego nauczycieli – ocena i kryterium zmian”, Warszawa 2005, s. 25-33; J. An-
drzejewska, Biblioteki szkolne, publiczne i pedagogiczne w zreformowanym systemie edukacji, 
„Poradnik Bibliotekarza” 1999, nr 1, s.  7; P. Kowolik, Czytelnictwo nauczycieli przedszkoli, 
„Wychowanie w Przedszkolu” 1997, nr 2, s. 81. 

21 R. Stanek-Kozłowska, Miejsce czytelnictwa w systemie doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli, „Nauczyciel i Szkoła” 2007, nr 1/2, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Nauczyciel_i_
Szkola/Nauczyciel_i_Szkola-r2007-t1_2_(34_35)/Nauczyciel_i_Szkola-r2007-t1_2_(34_35)-
s163-177/Nauczyciel_i_Szkola-r2007-t1_2_(34_35)-s163-177.pdf [dostęp: 28 października 
2016].

22 Procenty nie sumują się do 100, gdyż respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
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Do których opracowań sięga Pan (-i)  
najczęściej w związku z pracą nauczyciela? Liczba [%]22

Literatura popularnonaukowa 69 35,57%
Literatura piękna 41 21,13%
Akty prawne 31 15,98%
Inne (jakie?) 3 1,55%
Żadne 2 1,03%

Źródło: opracowanie własne

Ważnym problemem teoretycznym w obszarze czytelnictwa nauczycieli jest od-
nalezienie korelacji między stanem czytelnictwa a kulturą pedagogiczną badanych. 
Interesujące są więc wypowiedzi odnoszące się do najczęściej czytanych opracowań 
związanych z pracą zawodową. Wyniki wyraźnie pokazują branżowy charakter pre-
ferencji (tab. 3). 

Większość badanych przyznaje, iż najczęściej wybiera literaturę pedagogiczną 
i metodyczną (ok. 66%), podręczniki (61%) oraz programy i scenariusze (ok. 61%). 
Rzadziej, ale relatywnie często czytane są również opracowania naukowe (43%) i po-
pularnonaukowe (35%). Taki stan rzeczy może ujawniać wysokie poczucie odpowie-
dzialności zawodowej, troskę o poziom rzeczywistych kompetencji profesjonalnych, 
a  także pożądaną postawę badanych wobec własnego rozwoju (samorozwoju) na 
ścieżce awansu zawodowego. Stwierdzona wśród respondentów silna potrzeba się-
gania po opracowania branżowe napawa optymizmem. Wysoka świadomość samo-
doskonalenia wskazuje na twórczą postawę wobec wzrastających wymagań i powin-
ności zawodowych, a także ciągłych zmian w oświacie oraz gotowość do szybkiego 
reagowania na codzienne wyzwania w  ramach prowadzonego procesu kształcenia 
i wychowania.

Tab. 4. Liczba czytanych rocznie książek przez nauczycieli (N = 194)

Ile książek czyta Pan (-i) zwykle w ciągu roku? Liczba [%]
0 3 1,55%
1 5 2,58%
2-6 57 29,38%
7-10 41 21,13%
11-20 45 23,20%
21-40 30 15,46%
41-100 12 6,19%
powyżej 100 1 0,52%
Razem 194 100,00%

Źródło: opracowanie własne
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Ważnym wskaźnikiem aktywności czytelniczej jest liczba czytanych książek 
w określonym czasie. Z deklaracji nauczycieli wynika, że poziom tej aktywności rysu-
je się dość optymistycznie (tab. 4). Najliczniejszą grupę stanowią osoby, które w ciągu 
roku zwykle czytają od 2 do 6 lektur (niecałe 30%). Mniej więcej co czwarty, co piąty 
twierdzi, że czyta odpowiednio od 11 do 20 książek (ok. 23%) i od 7 do 10 (ok. 21%). 
Relatywnie wielu, bo w sumie więcej niż 1/5, czyta więcej niż 20 i 40 książek na rok. 
W odniesieniu do badań powszechnych, z których wynika, że ponad 60% społeczeń-
stwa pozostaje poza zasięgiem kultury książki, badani nauczyciele reprezentują bar-
dzo wysoki poziom aktywności czytelniczej. W badanej grupie występują tylko poje-
dyncze przypadki osób nieczytających (2%) i czytających jedną książkę rocznie (3%).

Wysoki poziom aktywności czytelniczej badanych w ujęciu obiektywnym nie do 
końca zgadza się z ich osobistymi odczuciami w tym zakresie (ujęcie subiektywne). 
Oni sami bowiem najczęściej oceniają siebie „przeciętnie” (niecałe 40%). Co trze-
ci sądzi, że jego poziom aktywności jest „raczej wysoki” (32%), a tylko co dziesiąty 
określa go jako „bardzo wysoki” (10%).

Wyniki sondażu pokazują szerokie spektrum pewnych utartych zachowań czy-
telniczych respondentów. W tabeli 5 przedstawiono je według popularności wska-
zań – od najczęściej do najrzadziej występujących. Część badanych przyznała, że 
rozmawia o książkach ze współpracownikami i znajomymi (43%), zawsze zabiera ze 
sobą jakąś książkę (41%) i bardzo dużo czyta w Internecie (ok. 40%). Badani są od-
biorcami programów telewizyjnych lub audycji radiowych poświęconych książkom 
(28%), aktywnie uczestniczą w akcjach promujących czytelnictwo (28%). Korzystają 
też z nowoczesnych technologii – mniej więcej co czwarty i co piąty „lubi” odpowied-
nio e-booki i audiobooki. Ponadto „odwiedzają” portale społecznościowe lub blogi 
poświęcone książkom, pisarzom i czytelnictwu (ok. 20%). Raczej rzadko uczestniczą 
w  spotkaniach autorskich i  literackich (13%), targach książki (6%) oraz dyskusyj-
nych klubach książki (4%). Sporadycznie pojawiły się deklaracje o „nierozstawaniu 
się z czytnikiem elektronicznym” (3%) oraz o tworzeniu bloga (1%).

Dyrektywy instrumentalne, czyli wiedza i  umiejętności czytelnicze, stanowią 
istotne komponenty całej kultury czytelniczej człowieka. Poziom kwalifikacji lub 
przysposobienia czytelniczego określają m.in. znajomość różnych technik czytania, 
umiejętność szybkiego czytania, czytanie ze zrozumieniem, biegłość w korzystaniu 
z różnych źródeł informacji oraz instytucji – bibliotek, księgarń, archiwów. Ponadto 
zdolność do recepcji różnego rodzaju treści piśmienniczych, krytyczne i refleksyjne 
podejście do dzieła literackiego, a  także gotowość do przyjęcia nowatorskich form 
artystycznych. Respondenci wykazują wysoki poziom kompetencji czytelniczych. 
Przeszło 36% z nich nie dostrzega u siebie żadnych braków w przedmiotowej spra-
wie (tab. 6). Ale w niektórych wypowiedziach nauczycieli pojawiają się stwierdzenia, 
które mogą sygnalizować pewne deficyty w zakresie przysposobienia czytelniczego. 
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Tab. 5. Nawyki czytelnicze nauczycieli (N=194)23   

Proszę zaznaczyć nawyki, które może Pan (-i)  
odnieść do siebie Liczba [%]24

Rozmawiam o książkach z moimi współpracownikami/znajo-
mymi

84 43,30%

Zawsze zabieram ze sobą jakąś książkę 81 41,75%
Bardzo dużo czytam w Internecie 77 39,69%
Śledzę programy telewizyjne lub audycje radiowe dotyczące 
książek

55 28,35%

Biorę udział w  akcjach promujących czytelnictwo (np. „Cała 
Polska Czyta Dzieciom”, „Narodowe Czytanie”, „Ja czytam” itp.)

55 28,35%

Lubię czytać e-booki 48 24,74%
Lubię słuchać audiobooków 42 21,65%
„Odwiedzam” portale społecznościowe lub blogi poświęcone 
książkom, pisarzom, czytelnictwu

38 19,59%

Nie dziwi mnie niski poziom aktywności czytelniczej Polaków 38 19,59%
Uważam, że to nieprawda, że młodzież nie czyta 36 18,56%
Chodzę na spotkania autorskie i literackie 27 13,92%
Zawsze noszę ze sobą tablet 17 8,76%
Wyjeżdżam na targi książki 12 6,19%
Uczestniczę w spotkaniach dyskusyjnego klubu książki 8 4,12%
Nie rozstaję się ze swoim czytnikiem elektronicznym 7 3,61%
Tworzę blog 2 1,03%
Korzystam z bookcrossingu 2 1,03%

Źródło: opracowanie własne

Prawie 1/5 podaje, że czyta bardzo szybko i skupia się jedynie na fabule książki (praw-
dopodobnie pomijając płaszczyznę artystyczną, emocjonalną, refleksyjną). Niektó-
rzy przyznają, że są czytelnikami niesystematycznymi i bardzo trudno jest im rozpo-
cząć czytanie jakiejkolwiek książki (17%). Inni zauważają, że zazwyczaj trudno jest im 
zabrać się za czytanie książki i dlatego, jak już zaczną, to bardziej skupiają się na tym, 
by przeczytać ją do końca, a nie zwracają uwagi na warstwę literacką tekstu (9%). 

23 Uszeregowano według liczby wskazań (malejąco).
24 Procenty nie sumują się do 100, gdyż respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.



29Wybrane zagadnienia kultury czytelniczej nauczycieli…

Tab. 6. Kompetencje czytelnicze nauczycieli (N = 194)   

Które z podanych stwierdzeń może Pan (-i)  
odnieść do siebie? Liczba [%]25

Nie lubię literatury pięknej 21 10,82%
Szybko się rozpraszam przy czytaniu, szczególnie podczas lek-
tury obszernych książek i najczęściej ich nie kończę

14 7,22%

Nie mam możliwości zorganizowania sobie dogodnych wa-
runków do czytania

19 9,79%

Szybko tracę orientację w wątkach fabularnych 9 4,64%
Zazwyczaj czytam kilka książek naraz 22 11,34%
Jestem czytelnikiem niesystematycznym i  bardzo trudno jest 
mi rozpocząć czytanie jakiejkolwiek książki

33 17,01%

Zazwyczaj trudno jest mi zabrać się za czytanie książki i dlatego, 
jak już zacznę, to bardziej skupiam się na tym, by przeczytać ją 
do końca, a nie zwracam uwagi na warstwę literacką tekstu

18 9,28%

Czytam bardzo szybko i skupiam się jedynie na fabule książki 36 18,56%
Książki naukowe są dla mnie za trudne 17 8,76%
Żadne 71 36,60%

Źródło: opracowanie własne

Do czynników zakłócających procesy czytelnicze można zaliczyć ponadto: brak 
możliwości zorganizowania dogodnych warunków do czytania (9%), szybkie rozpra-
szanie się podczas lektury obszernych książek, które najczęściej skutkuje niedoczyta-
niem książki do końca (7%) albo tendencję do „gubienia” wątków fabularnych (4%).

Analiza materiału badawczego dowodzi, że ewentualne braki w kompetencjach 
czytelniczych występują raczej rzadko, a  nawet sporadycznie. Zastanawia jednak 
fakt, że w ogóle występują. Oczekiwania wobec nauczycieli w tym zakresie muszą być 
wysokie. Ich postawy i ogólne umiejętności czytelnicze oddziałują bezpośrednio na 
podejmowane przez nich działania na rzecz stymulowania czytelnictwa u uczniów.

Tab. 7. Oczekiwania nauczycieli wobec bibliotek szkolnych (N = 194)26 

Czego przede wszystkim oczekuje Pan (-i)  
od biblioteki szkolnej? Liczba [%]27

Podręczniki i lektury do wypożyczenia dla uczniów i nauczycieli 113 58,25%
Lepsza oferta wydawnicza dla nauczycieli 98 50,52%
Dostęp do gotowych pakietów edukacyjnych (scenariusze lek-
cji, karty pracy i dodatki do lekcji, prezentacje multimedialne, 
testy sprawdzające)

72 37,11%

25 Procenty nie sumują się do 100, gdyż respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
26 Uszeregowano według liczby wskazań (malejąco).
27 Procenty nie sumują się do 100, gdyż respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
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Czego przede wszystkim oczekuje Pan (-i)  
od biblioteki szkolnej? Liczba [%]27

Lekcje biblioteczne dla uczniów doskonalące umiejętność po-
szukiwania informacji

62 31,96%

Skuteczna praca nad czytelnictwem uczniów 59 30,41%
Miejsca do pracy indywidualnej, gdzie można przygotować się 
do lekcji

40 20,62%

Konkursy, wystawy, maratony czytelnicze 28 14,43%
Lepsza współpraca z nauczycielami 20 10,31%

Źródło: opracowanie własne

W  kreowaniu postaw czytelniczych ważną rolę odgrywają biblioteki. W  oma-
wianym przedsięwzięciu badawczym aktywność biblioteczna rozpatrywana jest 
w aspekcie szeroko rozumianego przysposobienia czytelniczego, w którym mieszczą 
się m.in. ogólna orientacja w rodzajach bibliotek, ich strukturze, skuteczne korzy-
stanie z warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego, częstotliwość przychodzenia do 
biblioteki, oczekiwania wobec książnic. 

Tab. 8. Oczekiwania nauczycieli wobec bibliotek innych niż szkolne (N = 194)28

Czego przede wszystkim oczekuje Pan (-i)  
od innych bibliotek? Liczba [%]29

Nowości wydawnicze 126 64,95%
Dobre czasopisma, w  tym komplet magazynów pedagogicz-
nych

84 43,30%

Bogata oferta edukacyjna i kulturalna dla uczniów 69 35,57%
Miła atmosfera, przyjazny proces wypożyczeń 51 26,29%
Katalogi on-line 50 25,77%
Możliwość wypożyczania czasopism do domu 40 20,62%
Dostęp do nowoczesnych technologii 37 19,07%
Bazy pełnotekstowe dostępne przez Internet, żeby nie trzeba 
było przychodzić do biblioteki

36 18,56%

Spotkania autorskie i literackie 34 17,53%
Długi okres przetrzymywania materiałów bibliotecznych 31 15,98%
Kursy szybkiego czytania, metod efektywnego uczenia się 31 15,98%
Możliwość wypożyczania filmów, w  tym ekranizacji lektur 
i materiałów edukacyjnych

29 14,95%

Możliwość wypożyczania czytników elektronicznych 28 14,43%
Ibuk 26 13,40%
Dobrze wykwalifikowana kadra 26 13,40%

28 Uszeregowano według liczby wskazań (malejąco).
29 Procenty nie sumują się do 100, gdyż respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
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Czego przede wszystkim oczekuje Pan (-i)  
od innych bibliotek? Liczba [%]29

Konferencje metodyczne dla nauczycieli 26 13,40%
Konferencje naukowe 11 5,67%
Organizacja kursów internetowych 10 5,15%

Źródło: opracowanie własne

W  tabelach 7 i  8 przedstawiono wymieniane najczęściej przez badanych ocze-
kiwania wobec bibliotek, odpowiednio szkolnych i  innych. Zwraca uwagę bogaty 
rejestr potrzeb wobec bibliotek innych niż szkolne. Wskazano aż 18 różnych zagad-
nień. Większość liczy na dostępność nowości wydawniczych (ok. 65%), a także do-
brych czasopism, w tym kompletu prasy branżowej (43%). Biblioteki szkolne w opi-
nii badanych powinny oferować możliwość wypożyczania podręczników i lektur dla 
nauczycieli i uczniów (58%), dobre wydawnictwa pedagogiczne (50%), a także goto-
we pakiety edukacyjne (37%). Co piąty badany chciałby przygotowywać się do zajęć 
lekcyjnych właśnie w bibliotece szkolnej (20%). 

Tab. 9. Motywacje czytelnicze nauczycieli (N = 194)30 

Co skłania Pana (-ią) najczęściej do czytania? Liczba [%]31

Chęć znalezienia ciekawych informacji, które mogą wzbogacić 
lekcje

97 50,00%

Chęć rozrywki, odprężenia się, pogłębiania zainteresowań 94 48,45%
Chęć poszerzenia wiedzy ogólnej, pogłębianie kultury umy- 
ałowej

92 47,42%

Zamiłowanie do książek 82 42,27%
Chęć pogłębiania wiedzy z zakresu przedmiotu, którego nau-
czam

45 23,20%

Obowiązek tworzenia programu nauczania i konspektów lekcji 44 22,68%
Potrzeba modyfikowania narzędzi i metod pracy dydaktycznej 43 22,16%
Wymogi doskonalenia pracy nauczycielskiej 43 22,16%
Potrzeba orientowania się w aktualnych wydarzeniach w Polsce 
i na świecie

35 18,04%

Obowiązek zawodowy 27 13,92%
Obowiązki związane ze studiowaniem 17 8,76%
Awans zawodowy 11 5,67%

Źródło: opracowanie własne

30 Uszeregowano według liczby wskazań (malejąco).
31 Procenty nie sumują się do 100, gdyż respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
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Co trzeci badany uznaje za konieczne prowadzenie w szkole lekcji bibliotecznych 
doskonalących umiejętność poszukiwania informacji (31%) oraz skutecznej pracy 
nad czytelnictwem uczniów (30%). Z kolei bogatej oferty edukacyjnej i kulturalnej 
dla uczniów wymaga się od większych bibliotek poza szkołą (35%). Na liście życzeń 
wobec książnic publicznych, pedagogicznych i naukowych znalazły się ponadto m.in. 
dostęp do nowoczesnych technologii (19%) i katalogów on-line (25%), wgląd do baz 
pełnotekstowych (18%), a także dostęp do Ibuka (13%). Respondenci oczekują tak-
że możliwości uczestnictwa w różnych kursach (15%), konferencjach metodycznych 
(13%) i naukowych (5%), a także miłej atmosfery (26%) i dobrze wykwalifikowanej 
kadry (13%).

Motywy czytania najogólniej oznaczają zespół czynników, które skłaniają do kon-
taktów lekturowych. Można do nich zaliczyć nastawienie czytelnika do wszelkich 
publikacji, oczekiwanie zaspokojenia określonych potrzeb (poznawczych, emocjo-
nalnych, kulturowych itd.) za pomocą lektury, poszukiwania w tekstach konkretnych 
wątków lub informacji. W odniesieniu do poddanej badaniom populacji przewidy-
wano, że nauczycieli najczęściej skłaniają do czytania potrzeby wynikające z  obo-
wiązków zawodowych.

Interesujące jest to, że sam „obowiązek zawodowy” jako motyw skłaniający do 
czytania wskazywany jest rzadko (ok. 13%) (tab. 9). Warto jednak zauważyć, że co 
drugi badany uznał, iż czyta z chęci znalezienia ciekawych informacji, które mogą 
wzbogacić lekcje (50%), mniej więcej co czwarty dąży do pogłębiania wiedzy z zakre-
su przedmiotu, którego naucza (ok. 23%), co piąty czyta w związku z obowiązkiem 
tworzenia programu nauczania i konspektów lekcji (ok. 22%), potrzebą modyfiko-
wania narzędzi i metod pracy dydaktycznej (ok. 22%) oraz wymogami doskonalenia 
pracy nauczycielskiej (ok. 22%). Deklaracje respondentów dotyczą kwestii bezpo-
średnio wynikających ze służby oświatowej. Należy zwrócić uwagę, że bardzo często 
wskazano również i  takie motywy, jak: chęć rozrywki, odprężenia się, pogłębiania 
zainteresowań (48%), chęć poszerzenia wiedzy ogólnej, pogłębianie kultury umy-
słowej (47%) oraz samo zamiłowanie do książek (42%). Wydaje się więc, że badani 
pedagodzy prezentują wysoki poziom ogólnej świadomości w obszarze uczestnictwa 
w kulturze przez kontakty z piśmiennictwem. Ich potrzeby kształtują zarówno osobi-
ste inklinacje lekturowe, jak i obowiązki zawodowe.

Z uwagi na specyfikę pracy nauczycieli, wyjątkową rolę społeczną i odpowiedzial-
ność, jaką ponoszą za edukację i wychowanie dzieci i młodzieży, istotnym wzmoc-
nieniem ich kultury czytelniczej jest rozeznanie i gotowość do podejmowania kon-
kretnych działań mobilizujących uczniów do czytania (tab. 10). Wielu respondentów 
dostrzega bardzo niski poziom czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (43%). Są prze-
konani, że jeśli ich wychowankowie nie nabędą nawyku czytania w okresie szkolnym, 
to nie będą czytali w ogóle jako dorośli (36%). Powątpiewają w to, czy rodzice ak-
tywnie włączają się w proces wdrażania swoich dzieci do czytania (20%). Większość 
badanych ujawnia troskę o wyrobienie nawyku czytania u uczniów (58%), niecała 
połowa wskazuje czytanie jako pożyteczny sposób spędzania czasu wolnego (42%). 
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Mniej więcej co trzeci stymulowanie czytelnictwa uczniów traktuje jako powinność 
zawodową (36%). 

Tab. 10. Stymulowanie czytelnictwa uczniów w  świadomości i  działaniach nauczycieli  
(N = 194)32 

Co skłania Pana (-ią) do działań na rzecz  
stymulowania czytelnictwa u uczniów? Liczba [%]33

Troska o wyrobienie nawyku czytania 114 58,76%
Stan bardzo niskiego poziomu czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży

85 43,81%

Chęć wskazania uczniom alternatywy dla czasu spędzanego na 
grach komputerowych

82 42,27%

Powinności zawodowe 71 36,60%
Przeświadczenie, że jeśli wychowankowie nie nabędą nawyku 
czytania w  okresie szkolnym, nie będą czytali w  ogóle jako 
dorośli

70 36,08%

Przekonanie, że rodzice uczniów na ogół nie wdrażają ich do 
systematycznego czytania

40 20,62%

Bogata oferta polskiego rynku wydawniczego w zakresie pub-
likacji dla dzieci i młodzieży

28 14,43%

Nie podejmuję działań na rzecz stymulowania czytelnictwa 
wśród uczniów

18 9,28%

Źródło: opracowanie własne

Niektórych zachęca bogata oferta rynku wydawniczego skierowanego do mło-
dych odbiorców (14%). Nauczyciele raczej nie przyznają się do tego, że nie podej-
mują działań na rzecz pobudzania potrzeb i kreowania zainteresowań czytelniczych 
wśród podopiecznych (9%)34. 

Uwagi końcowe

Permanentne zmiany zachodzące we wszystkich sferach funkcjonowania człowieka, 
w tym zmiany w edukacji, wymuszają na nauczycielach ciągłe doskonalenie się, aktu-
alizowanie wiedzy, otwieranie się na nowe doświadczenia i przeżycia. W działaniach 
nauczyciela nie ma miejsca na rutynę, każdą minutę nauczania należy przemyśleć na 

32 Uszeregowano według liczby wskazań (malejąco).
33 Procenty nie sumują się do 100, gdyż respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
34 Dokładniejsza analiza zebranego materiału badawczego wykaże, czy ci ostatni należą do grupy 

nauczycieli, których funkcja pełniona w szkole nie jest bezpośrednio związana z obowiązkiem 
aktywizowania czytelniczego (np. nauczyciel wychowania fizycznego). 
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nowo35. W pracy nad sobą tkwi swoisty wysiłek twórczy obejmujący uczucia, umysł, 
kulturę i moralność36. We współczesnej pedeutologii zauważa się, iż nauczyciel nie-
ustanie „staje się” nauczycielem, a nie po prostu nim „jest”. Mówi się o nauczycielu 
jako o „mistrzu samego siebie”37. Naturalnym i koniecznym elementem pragmatyki 
nauczycielskiej jest podejmowanie planowanej i systematycznej pracy nad sobą. Bo-
gata osobowość i intelekt, a także miłość do dzieci i młodzieży to zasadnicze cechy 
dobrego nauczyciela. Żywe jest założenie, że nauczyciel, chcąc dawać innym – musi 
(…) sam wiele posiadać, chcąc kształcić innych – musi sam być gruntownie wykształ-
cony, chcąc czynić innych lepszymi – musi sam być dobry38. Jakość i poziom nauczania 
i  wychowania dzieci i  młodzieży są funkcją dobrze przygotowanej merytorycznie 
i stale doskonalącej się kadry oświatowej39. W przekonaniach pedagogicznych Jana 
Władysława Dawida rozwijanie własnej świadomości, nowy pogląd, nowo nabyta 
wiedza, podniesienie stanu umysłu – wzbudzają potrzebę przeniesienia przez na-
uczyciela tych „zdobyczy na innych”: czegoś się samemu nauczyć, przeczytać, napisać 
– jest dlań dopiero początkiem, najważniejsze zadanie widzi on w tym, ażeby to, co 
sam posiadł, rozpowszechnić, innych nauczyć, przekonać40. Słowa te, wypowiedziane 
co prawda w innej epoce kulturowej czy cywilizacyjnej, nie tylko wydają się nadal ak-
tualne, ale w kontekście niniejszych rozważań – dobitnie podkreślają rolę aktywnego 
i  systematycznego obcowania nauczycieli ze słowem drukowanym. Rozczytywanie 
się w książkach, przeglądanie prasy (w tym branżowej), rozeznanie we współczesnym 
rynku wydawniczym, a także popularyzacja czytelnictwa nie stanowią w przypadku 
pedagogów i  wychowawców jakichś mało istotnych nawyków. Mieszczą się raczej 
w katalogu powinności albo nawet kategorycznych obowiązków każdego nauczyciela. 
Stanowią o jego aktywnym uczestnictwie w kulturze, w tym kulturze pedagogicznej. 

Badania pokazują, iż nauczyciele poprzez aktywność czytelniczą zaspokajają po-
trzeby intelektualne, poznawcze i emocjonalne. Czytają dużo, lubią czytać, literatu-
ra branżowa towarzyszy im w  trakcie realizowania staży na poszczególne stopnie 
awansu zawodowego. Nie ograniczają jednak swego samokształcenia do problema-
tyki związanej bezpośrednio z codzienną praktyką szkolną. Wśród badanych domi-
nuje szeroki horyzont poznawczy i szerokie spektrum zainteresowań czytelniczych.  

35 B. E l l iot, J. Ca lderhead, Mentoring for teacher development: possibilities and caveats [w:] 
Mentoring: perspectives on school-based teacher education, eds. D. McIntyre, H. Hagger, 
M. Wilk in, London 1994, s. 168.

36 B. Gołek, Poznawcze potrzeby nauczycieli, Kraków 2010, s. 41.
37 J. Legowicz, O nauczycielu mistrzu samego siebie, [w:] Pedeutologia: badania i koncepcje me-

todologiczne, red. A. A. Kotusiewicz, H. Kwiatkowska, W. P. Z aczyński, Warszawa 1993, 
s. 17. 

38 W. Okoń, Problem osobowości nauczyciela, [w:] Osobowość nauczyciela: rozprawy, oprac. 
W. Okoń, Warszawa 1959, s. 14.

39 L. Pawelski, Doskonalenie – tak, ale jak?, [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczycieli, 
t. 2, red. J. Grzes iak, Kalisz 2007, s. 173-174.

40 J. W. Dawid, O duszy nauczycielstwa, [w:] Osobowość nauczyciela…, s. 37.
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Obraz czytelnictwa nauczycieli nie odbiega od ogólnie przyjętego oczekiwania, że 
przygotowanie i doskonalenie zawodowe nauczyciela powinno obejmować kwestie 
merytoryczne, wiedzę psychologiczną, socjologiczną, medyczną, znajomość anato-
mii i fizjologii człowieka, przygotowanie aksjologiczne, teleologiczne, metodologicz-
ne i prakseologiczne41. Przy czym nie chodzi tu o odseparowanie od siebie wiadomo-
ści z poszczególnych dziedzin, ale świadomość dynamicznego i złożonego systemu 
powiązanych ze sobą, razem funkcjonujących i oddziałujących na siebie elementów 
całości42. W kulturze czytelniczej nauczycieli książka jest nie tylko źródłem inspiracji, 
ale również narzędziem budowania wspólnoty intelektualnej43. 

Z badań wynika, że właściwie cała populacja nauczycieli pozostaje w zasięgu kul-
tury pisma, jest to aktywność świadomie organizowana i  realizowana. Ujawniono 
tylko sporadyczne przypadki „nieczytających w ogóle”. Zainteresowania czytelnicze 
nauczycieli są bardzo szerokie. Od ogólnie ujętej polskiej i obcej beletrystyki oraz 
literatury historycznej i faktu do kryminałów, romansów, biografii i fantastyki, a tak-
że rzadziej wskazywanych publikacji religijnych i albumowych. W związku z pracą 
zawodową nauczyciele sięgają głównie do literatury pedagogicznej i  metodycznej. 
Aktywność czytelnicza pracowników merytorycznych szkół i placówek oświatowych 
determinowana jest przez liczne i złożone powinności zawodowe. Nauczyciele od-
czuwają autentyczną potrzebę realizacji działań na rzecz stymulowania kultury czy-
telniczej wychowanków. Z  deklaracji wynika, że czytają bardzo dużo. Największą 
grupę stanowią czytający od 2 do 20 książek rocznie. Są i tacy, którzy czytają powyżej 
20, a nawet 40 książek w roku. Raczej nie dostrzegają u siebie braków w kompeten-
cjach czytelniczych. Zwykle oceniają swoją aktywność czytelniczą „przeciętnie” i „ra-
czej wysoko”. Postulują różnorodne oczekiwania wobec bibliotek, chociaż najczęściej 
chodzi o dostęp do nowości wydawniczych, podręczników i pakietów edukacyjnych.
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Abstrakt:

W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań nad czytelnictwem nauczycieli w kontekście 
szczególnej roli społecznej pracowników oświaty. Odniesiono się do powszechnych teorii na 
temat „czytania” i „czytelnictwa”, a  także do wybranych przedsięwzięć empirycznych doty-
czących powszechnego czytelnictwa Polaków oraz czytelnictwa nauczycielstwa polskiego. 
Prezentowany materiał stanowi przegląd wyników badań pilotażowych, przeprowadzonych 
na grupie 194 respondentów w  województwie opolskim w  roku 2014. Prezentowane dane 
wyselekcjonowano do trzech zasadniczych kategorii: wyborów czytelniczych nauczycieli, za-
kresu aktywności i zachowań czytelniczych oraz sfery motywacyjnej.

Summary:

The work presents the results of research in the readership of teachers in the context of the 
significant social role of teachers. Reference was made to the common theories about “read-
ing” and “readership”, and also to the selected empirical endeavours which have to do with 
the common readership of Poles and the readership of Polish teachers. The material that is 
presented constitutes an overview of the results of pilot surveys, conducted in a group of 
194 respondents in the Opole Voivodeship in 2014. The data that is presented was classified 
within three categories: the choices of teachers in terms of reading matter, the range of read-
erly activities and behaviour and the motivational sphere. 

Słowa kluczowe: czytelnictwo, badania czytelnicze, motywacje czytelnicze, biblioteki, do-
skonalenie zawodowe

Keywords: readership, research in readership, readerly motivation, libraries, in-service 
training
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Nowe pomysły  

na promocję czytelnictwa ‒  

stan badań i przykłady dobrych praktyk

Wstęp

Promocja czytelnictwa jest jednym z  podstawowych obszarów działania bibliotek, 
szczególnie tych o  charakterze bibliotek publicznych, szkolnych i  pedagogicznych. 
Zarówno w toku działalności badawczej, jak i praktycznej rozwinięto szereg metod 
i technik, które mają na celu wspieranie czytelnictwa. Duża część spośród wypraco-
wanych rozwiązań, takich jak konkursy czytelnicze, spotkania z autorami czy wspól-
ne czytanie, trafia jednak przede wszystkim do osób, które już są zainteresowane 
czytaniem i chętnie współpracują z biblioteką. Prowadzenie tego typu akcji, podtrzy-
mujących zainteresowania czytelnicze, jest oczywiście niezwykle istotne, ale równie 
ważne, choć z założenia trudniejsze, jest kierowanie działań do osób, które nie wyka-
zują zainteresowania książką i rzadko bywają w bibliotece.

Przedmiot i cel

Przedmiot artykułu stanowią nowe pomysły na promowanie czytelnictwa wdrażane 
w polskich i  zagranicznych bibliotekach publicznych, pedagogicznych i  szkolnych. 
Celem jest zaprezentowanie katalogu dobrych praktyk, które mogą posłużyć biblio-
tekarzom jako inspiracja do dalszych działań.
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Metoda

Zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz benchmarking. W opar-
ciu o wyszukiwanie w bazach Biblioteki Narodowej, w bazach abstraktowych BABIN 
i  LISTA oraz przeszukanie kluczowych zagranicznych baz danych za pomocą na-
rzędzia Google Scholar za lata 2010-2015 ustalono stan badań nad współczesnymi 
metodami promocji czytelnictwa. Następnie dokonano systematycznego przeglądu 
zasobów sieciowych w poszukiwaniu opisów działań promujących czytelnictwo, któ-
re wyróżniają się oryginalnością stosowanych metod i narzędzi oraz użytecznością 
dla realizacji zadań polskich bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych.

Stan badań

Przeprowadzona analiza stanu badań pokazała, że problematyka promocji czytel-
nictwa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, była tematem często poruszanym w li-
teraturze przedmiotu, zwłaszcza w  czasopismach branżowych dla praktyków oraz 
w portalach bibliotekarskich. W publikacjach dominowały opisy pomysłów i wdro-
żeń, zdecydowanie mniej było artykułów o charakterze naukowym, prezentujących 
wyniki badań empirycznych. Najczęściej omawiano:
 ӹ ogólnopolskie akcje promujące czytanie (np. Cała Polska Czyta Dzieciom, Książ-

ka – stosuj codziennie)[1][2 ],
 ӹ imprezy plenerowe (np. pikniki czytelnicze, Odjazdowy bibliotekarz, gry miej-

skie, flashmob, street art, murale)[3][4],
 ӹ udostępnianie książek poza biblioteką (np. w pociągach, na lotniskach, w gale-

riach handlowych, bibliobusach, mikrobibliotekach, automatach z  książkami 
i poprzez bookcrossing)[5][6],

1 E. Kosik, Odjazdowy Bibliotekarz: akcja łącząca promocję czytelnictwa z promocją aktywności 
fizycznej, „Poradnik Bibliotekarza” 2015, nr 6, s. 30-32.

2 A. Szar y, „Szarówki”, czyli mój wkład w akcję Cała Polska Czyta Dzieciom, „Guliwer” 2011, 
nr 3, s. 53-54.

3 A. B elcer, Promowanie czytelnictwa i bibliotek z pomysłem: przegląd wybranych akcji czytel-
niczych, „Podkarpackie Studia Biblioteczne” 2015, nr 4, s. 30-52, http://psb.ur.edu.pl/promo 
wanie-czytelnictwa-i-bibliotek-z-pomyslem-przeglad-wybranych-akcji-czytelniczych [dostęp: 
28 października 2016]. 

4 P. Mi lewska, Odjazdowy Bibliotekarz okiem organizatorów w świetle wyników ankiety ewa-
luacyjnej 2012, „Biuletyn EBIB” 2013, nr 139, s. 1-13, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/
article/view/62/87 [dostęp: 28 października 2016].

5 T. Ink lebarger, Digital books are up in the air: library branches take flight in airports, „American 
Libraries” 2015, vol. 46, nr 1-2, http://americanlibrariesmagazine.org/2015/02/11/digital-bo 
oks-are-up-in-the-air/ [dostęp: 28 października 2016].

6 W. Łopuch, Czytając przy barbakanie, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2013, nr 2/3, 
s. 95-98.
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 ӹ promocję czytelnictwa w bibliotekach szkolnych (np. konkursy, wystawy, imprezy 
okolicznościowe, kluby książki)[7][8][9],

 ӹ biblioteczne imprezy promujące czytelnictwo (np. Noc w bibliotece, Tydzień ksią-
żek zakazanych)[10][11],

 ӹ promocję czytelnictwa w Internecie i mediach społecznościowych [12][13][14][15],
 ӹ działania nie wprost nakierowane na promocję czytelnictwa, ale sprzyjające bu-

dowaniu związków czytelników z biblioteką (np. turnieje gier, pokazy filmowe, 
warsztaty fotograficzne)[16][17][18].
Do najciekawszych prac, z punku widzenia przedmiotu artykułu, można zaliczyć 

opracowania: Biblioteczny Escape Room ‒ najciekawsze wydarzenie Tygodnia Bibliotek 
201519 oraz Promowanie czytelnictwa i bibliotek z pomysłem: przegląd wybranych akcji 
czytelniczych20.

7 B. Banaś, „Lalka” Bolesława Prusa: konkurs czytelniczy, „Poradnik Bibliotekarza” 2015, nr 9, 
s. 43-44.

8 J. M. D ynia, S. B. Piasta, L. M. Just ice, Impact of library-based summer reading clubs on 
primary-grade children’s literacy activities and achievement, „Library Quarterly” 2015, vol. 85, 
nr 4, s. 386-405.

9 H. Mitoraj, H. Sadowska-Bujak, Bajkowe wieczory w  bibliotece szkolnej, „Biblioteka 
w Szkole” 2014, nr 12, s. 22-23.

10 U. L isowska-Kożuch, Kamishibai, booktalking, storytelling…, czyli formy pracy z młodym 
czytelnikiem, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum 
Scientiam Pertinentia” 2015, nr 12, s. 149-164.

11 S. Marshal l, Reading promotion activities at Chilton Saint James School, „Collected Magazine” 
2013, nr 9, s. 19-21.

12 R. Doiron, Using e-books and e-readers to promote reading in school libraries: lessons from 
the field. IFLA 2011, http://lms.obertapublishing.com/wp-edicio-digital/wp-content/uplo 
ads/2014/07/Doiron_Using-E-Books-and-E-Readers-to-Promote-Reading-in-School-Libraries 
_2011.pdf [dostęp: 28 października 2016].

13 M. Janas, K. Mól, Blog biblioteczny współczesną formą promocji biblioteki akademickiej na 
przykładzie „Bibliodziennika”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bi-
bliothecarum Scientiam Pertinentia” 2011, nr 9, s. 58-64.

14 A. L amb, L. Johnson, A decade of facebook: can we still be friends?, „Teacher Librarian” 2013, 
nr 41 (2), s. 58-62.

15 M. Ostrowska, Promocja książki z wykorzystaniem serwisu Instagram, „Biuletyn EBIB” 2015, 
nr 159, s.  1-9, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/362/533 [dostęp: 28 paź-
dziernika 2016].

16 M. Czekała, Historia (nie)jednego zdjęcia czyli z książką w kadrze, „Bibliotekarz” 2015, nr 12, 
s. 21-22.

17 B. Pyt los, Urodziny w bibliotece: promocja książki i  czytelnictwa w rodzinie?, „Bibliotekarz” 
2014, nr 10, s. 21-22.

18 L. Barack, Yoga in the library, „School Library Journal” 2015, http://www.slj.com/2015/01/
feature-articles/yoga-in-the-library [dostęp: 28 października 2016].

19 K. Kuzian, M. Remlein, Biblioteczny escape room: najciekawsze wydarzenie Tygodnia Biblio-
tek, „Poradnik Bibliotekarza” 2011, nr 11, s. 25-27.

20 A. B elcer, dz. cyt., s. 30-52.
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Przykłady dobrych praktyk

Dokonując wyboru dobrych praktyk, kierowano się kilkoma przyjętymi kryteriami:
 ӹ pominięto przykłady obrazujące tradycyjne metody promocji czytelnictwa, takie 

jak: konkursy, kluby czytelnicze, spotkania z autorami itp.,
 ӹ pominięto przykłady, które obrazują stosunkowo nowe zjawiska, ale dobrze zako-

rzenione i wdrażane w polskich bibliotekach na szeroką skalę, np. bookcrossing czy 
udostępnianie książek w przestrzeni miejskiej,

 ӹ wybrano inicjatywy, które są kierowane do dzieci i  młodzieży, ale nie stawiają 
sztywnych ograniczeń wiekowych i mogą być realizowane także w odniesieniu do 
innych grup użytkowników,

 ӹ wybrano inicjatywy, które nie tylko wyróżniają się oryginalnością, ale także uni-
wersalnością i mogą być łatwo dostosowane do potrzeb zarówno większych, jak 
i mniejszych bibliotek,

 ӹ wprowadzono ograniczenia ilościowe, prezentując siedem najciekawszych po- 
mysłów.

Pierwszym wytypowanym pomysłem na promocję czytelnictwa jest biblioteczny 
escape room zorganizowany przez bibliotekę Akademii Morskiej w Gdańsku w ra-
mach Tygodnia Bibliotek w 2015 roku. Impreza nawiązuje do popularnej od jakiegoś 
czasu koncepcji gier, w których uczestnicy mają za zadanie wydostać się z zamknię-
tego pomieszczenia przez rozwiązywanie zagadek logicznych w określonym czasie. 
W rozgrywce zorganizowanej przez bibliotekę w Gdańsku uczestnicy musieli zmie-
rzyć się z zagadkami, które sprawdzały umiejętności z zakresu czytania ze zrozumie-
niem, wyszukiwania informacji oraz korzystania z zasobów bibliotecznych. Impreza 
okazała się wielkim sukcesem i była szeroko opisywana w mediach, co przyczyniło 
się do promocji biblioteki[21][22]. Opisana akcja wyróżnia się oryginalnością, opiera-
jącą się na kreatywnym zaadaptowaniu popularnego formatu gry do potrzeb biblio-
tecznych. Nie wymaga dużych nakładów finansowych ani lokalowych. Gra kierowa-
na jest z założenia raczej do młodzieży niż do dzieci, ale może być dostosowywana 
do różnych grup wiekowych. 

Kolejnym ciekawym przykładem akcji promującej czytanie jest zorganizowanie 
przez Bibliotekę Publiczną im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie gry osa-
dzonej w konwencji tzw. LARP, czyli live action role-playing game. Istota gry opiera 
się na fizycznym odgrywaniu przygód pewnych postaci – np. bohaterów popular-
nych książek, filmów czy gier wideo – z wykorzystaniem odpowiednich, najczęściej 

21 K. Kuzian, M. Remlein, dz. cyt., s. 25-27.
22 T. Macie jewski, Ucieczka z biblioteki Akademii Morskiej nagrodzona = Escaping the Mari-

time Academy library rewarded, „Gazeta Wyborcza” 2015, http://szczecin.wyborcza.pl/szcze 
cin/1,34959,18404106,ucieczka-z-biblioteki-akademii-morskiej-nagrodzona.html [dostęp: 
28 października 2016].
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wykonanych samodzielnie kostiumów i rekwizytów. W przypadku biblioteki w Czę-
stochowie chodziło o odtworzenie przygód bohaterów serii książek o Harrym Potte-
rze. Impreza cieszyła się dużą popularnością w środowisku fanów serii i przyciągnęła 
do częstochowskiej biblioteki uczestników z całej Polski23. Faktem jest, że wydarzenie 
kierowane było głównie do wielbicieli książek J. K. Rowling, a więc z założenia do 
osób, które lubią czytać przynajmniej ten typ literatury, ale konwencję gry można 
łatwo zaadaptować tak, by przyciągnąć do biblioteki osoby, które nie mają jeszcze 
dużego doświadczenia czytelniczego. Wiele popularnych filmów czy gier komputero-
wych bazuje na dziełach literackich, z czego nie wszyscy ich użytkownicy zdają sobie 
sprawę. Zorganizowanie LARP-u bazującego na filmie lub grze mogłoby nakłonić do 
przyjścia do biblioteki osoby, które nie odwiedzają jej zbyt często, i pokazać literacki 
kontekst ich ulubionych form rozrywki.

Pozostając w  konwencji gier rozgrywanych w  pomieszczeniach bibliotecznych, 
interesującym przykładem akcji promującej czytanie jest gra terenowa zorganizowa-
na przez New York Public Library. Na terenie biblioteki ukryto wskazówki prowadzą-
ce do stu najsłynniejszych dokumentów przechowywanych w bibliotece. Uczestnicy, 
łącznie pięćset osób, mieli całą noc na zidentyfikowanie i odszukanie wytypowanych 
obiektów oraz zapoznanie się z nimi i napisanie krótkiego eseju o tym, w jaki sposób 
odnaleziony dokument może inspirować współczesnych odbiorców. Z  napisanych 
wówczas prac skomponowano książkę, która została włączona do zbiorów biblioteki. 
Gra była realizowana w olbrzymim budynku bibliotecznym i na dużą skalę, ale głów-
ne jej założenia mogą być inspiracją do odtworzenia wybranych elementów także 
w warunkach mniejszych bibliotek24.

Wiele bibliotek promuje czytelnictwo, zachęcając użytkowników do tworzenia 
różnych form medialnych: filmów, muzyki, fotografii w  oparciu o  utwory literac-
kie, co daje możliwość zachęcania do aktywności czytelniczej przez odwołanie się do 
innych zainteresowań. Przykładem może być Miejska Biblioteka Publiczna w Olsz-
tynie, która zachęcała użytkowników do tworzenia utworów hip-hopowych w opar-
ciu o klasyczne teksty Juliana Tuwima czy Aleksandra Fredry i zaprezentowania ich 
w  formie koncertu25. Analiza prac znanych autorów pod kątem ich potencjału dla 
współczesnej muzyki pozwoliła uczestnikom w nieszablonowy sposób spojrzeć na 
dzieła klasyków i  odszukać w  nich nowy sens. Podobne działania podejmuje tak-
że Diplomat Elementary School w Cape Coral na Florydzie. Uczniowie pod opieką 
nauczyciela bibliotekarza tworzą innowacyjne i profesjonalne, jak na wiek twórców, 
trailery (zwiastuny), wykorzystując dostępne w  szkole oprogramowanie i  własną 

23 LARP zaCzytani w  bibliotece, http://www.biblioteka.czest.pl/wydarzenia/2013/larp-w-biblio 
tece [dostęp: 28 października 2016].

24 Find the future: the game, http://exhibitions.nypl.org/100/digital_fun/play_the_game [dostęp: 
28 października 2016].

25 Mistrz Promocji Czytelnictwa 2013, http://www.sbp.pl/konkurs/nagrodzeni?konkurs_id=10543 
[dostęp: 28 października 2016].
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kreatywność. Stworzenie krótkiego filmu promującego książkę wymaga od uczniów 
nie tylko zapoznania się z tekstem, ale także jego kreatywnej analizy pod kątem ele-
mentów, które najlepiej można przełożyć na formę wideo. Efekty prac uczniów są 
publikowane w mediach społecznościowych, m.in. w serwisach Pinterest i YouTube, 
i spotykają się z bardzo pozytywnymi reakcjami społeczności sieciowej26. 

Wiele bibliotek wykorzystuje środowisko Internetu i narzędzia Web 2.0 do pro-
mocji czytelnictwa. Popularne są blogi biblioteczne, profile w  serwisach społecz-
nościowych czy międzynarodowe projekty realizowane online. Niektóre biblioteki, 
przede wszystkim te, które dysponują większymi środkami finansowymi, idą jednak 
o krok dalej i zaczynają wykorzystywać nowe technologie, takie jak: wirtualna i roz-
szerzona rzeczywistość, druk 3D, serwisy geolokalizacyjne czy aplikacje mobilne, aby 
przyciągnąć do biblioteki młodych odbiorców. Przykładem ciekawego rozwiązania 
wykorzystującego zalety technologii mobilnych, geolokalizacji i rozszerzonej rzeczy-
wistości jest aplikacja Wolf Walk oferowana przez bibliotekę akademicką North Ca-
rolina State University, która jest interaktywnym przewodnikiem historycznym po 
uniwersytecie, w tym również po uczelnianej bibliotece27 . Aplikacja nanosi na rze-
czywisty obraz oglądanych budynków, przedmiotów czy miejsc dodatkową, cyfrowo 
wygenerowaną warstwę informacji, która pokazuje historyczne znaczenie obiektów 
oraz prezentuje ciekawostki związane z danym miejscem. Na uwagę zasługuje fakt, 
że aplikacja jest skierowana do wszystkich studentów, nie tylko do użytkowników 
biblioteki, tak więc nawet osoby, które nie są zainteresowane częstymi wizytami w bi-
bliotece, mogą niejako przypadkiem zdobyć ciekawe informacje na jej temat i być 
może poczuć chęć jej odwiedzenia. Aplikacja tego rodzaju mogłaby zostać łatwo za-
adaptowana do potrzeb bibliotek szkolnych. Interaktywny przewodnik dostępny dla 
uczniów posiadających telefony komórkowe lub inne urządzenia mobilne, szczegól-
nie rozpoczynających naukę na danym stopniu edukacji, mógłby zawierać ciekawe 
informacje dotyczące biblioteki szkolnej, gromadzonych zbiorów czy organizowa-
nych wydarzeń, z  którymi uczniowie mimowolnie zapoznawaliby się, korzystając 
z aplikacji w szkole. Podobne działania, choć już ściśle adresowane do użytkowni-
ków biblioteki, proponuje Orlando Public Library. Aplikacja BluuBeam bazująca na 
technologii beaconów monitoruje ruchy użytkownika i  przesyła mu kontekstowe 
informacje i podpowiedzi dotyczące dalszych działań, jakie może podjąć. Aplikacja 
wyświetla recenzje przeglądanych książek, poleca nowe pozycje do przeczytania oraz 
informuje o wydarzeniach bibliotecznych związanych z profilem zainteresowań użyt-
kownika28. Oczywiście korzystanie z  tego rodzaju technologii wymaga zwykle du-

26 M. Harclerode, Student made book trailers – blockbusters, http://www.booktrailersforreaders.
com/Home+Student+Book+Trailers [dostęp: 28 października 2016].

27 K. L i, Augmented reality @ libraries, http://www.slideshare.net/islanderlee/augmented-reality-
-libraries  [dostęp: 28 października 2016].

28 S. Sarmah, The internet of things plan to make libraries and museums awesomer: are cultu-
ral institutions the environment iBeacon has been waiting for?, http://www.fastcompany.com/ 
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żych nakładów finansowych oraz szkolenia kadry, ale w dłuższej perspektywie może 
okazać się interesującym sposobem promocji czytelnictwa. 

Wnioski

Istnieje wiele metod i technik promocji czytelnictwa, do najpopularniejszych należą: 
imprezy plenerowe i biblioteczne, konkursy, wystawy oraz kluby książki. Coraz czę-
ściej wykorzystuje się również przestrzeń miejską, organizując gry terenowe, pikniki 
czytelnicze i udostępniając książki w nietypowych miejscach. Istotną rolę odgrywają 
również ogólnokrajowe akcje promujące czytanie, które pomagają budować sprzyja-
jący klimat dla działań prowadzonych w bibliotekach. 

Analiza literatury przedmiotu i dobrych praktyk realizowanych w polskich i za-
granicznych bibliotekach pozwala przypuszczać, że kluczem do promocji czytelnic-
twa jest obecnie powiązanie elementów klasycznie łączonych z książką i biblioteką 
z elementami odnoszącymi się do innych form medialnych lub innych zaintereso-
wań użytkowników. Przy takim podejściu szczególnej wagi nabiera kwestia promo-
cji organizowanych przez biblioteki działań, która musi zdecydowanie wykraczać 
poza krąg odbiorców biblioteki, a  nawet poza środowisko lokalne i  koncentrować 
się na dotarciu do wąskich, często hermetycznych grup docelowych, na przykład do 
miłośników gier, muzyków, fotografów czy fanów określonego gatunku filmowego. 
Promowanie książki w środowiskach, które nie są nią jeszcze zainteresowane lub pre-
ferują inne formy rozrywki, bywa niełatwe, ale jak pokazują działania bibliotekarzy, 
jest możliwe. 

Bibliografia

Banaś B., „Lalka” Bolesława Prusa: konkurs czytelniczy, „Poradnik Bibliotekarza” 2015, nr 9, 
s. 43-44. 

Barack L., Yoga in the library, „School Library Journal” 2015, http://www.slj.com/2015/01/
feature-articles/yoga-in-the-library/ [dostęp: 28 października 2016].

Belcer A., Promowanie czytelnictwa i bibliotek z pomysłem: przegląd wybranych akcji czytel-
niczych, „Podkarpackie Studia Biblioteczne” 2015, nr 4, s. 30-52, http://psb.ur.edu.pl/si 
tes/default/files/pdf/promowanie_czytelnictwa_i_bibliotek_z_pomyslem.pdf [dostęp: 
28 października 2016]. 

Harclerode M., Student made book trailers – blockbusters, http://www.booktrailersforreaders.
com/Home+ Student+ Book+ Trailers [dostęp: 28 października 2016].

Czekała M., Historia (nie)jednego zdjęcia, czyli z książką w kadrze, „Bibliotekarz” 2015, nr 12, 
s. 21-22. 

3040451/elasticity/the-internet-of-things-plan-to-make-libraries-and-museums-awesomer 
[dostęp: 28 października 2016].



46 Magdalena Wójcik

Doiron R., Using e-books and e-readers to promote reading in school libraries: lessons from the 
field, IFLA2011, http://www.ifla.org/past-wlic/2011/143-doiron-en.pdf [dostęp: 28 paź-
dziernika 2016].

Dynia J. M., Piasta S. B., Justice L. M., Impact of library-based summer reading clubs on prima-
ry-grade children’s literacy activities and achievement, „Library Quarterly” 2015, vol. 85, 
nr 4, s. 386-405.

Find the future: the game, http://exhibitions.nypl.org/100/digital_fun/play_the_game [dostęp: 
28 października 2016].

Inklebarger T., Digital books are up in the air: library branches take flight in airports, „Ame-
rican Libraries” 2015, vol. 46, nr 1/2, http://americanlibrariesmagazine.org/2015/02/11/
digital-books-are-up-in-the-air/ [dostęp: 28 października 2016].

Janas M., Mól K., Blog biblioteczny współczesną formą promocji biblioteki akademickiej na 
przykładzie „Bibliodziennika”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia 
ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2011, nr 9, s. 58-64.

Kosik E., Odjazdowy Bibliotekarz: akcja łącząca promocję czytelnictwa z promocją aktywności 
fizycznej, „Poradnik Bibliotekarza” 2015, nr 6, s. 30-32.

Kuzian K., Remlein M., Biblioteczny escape room: najciekawsze wydarzenie Tygodnia Bibliotek, 
„Poradnik Bibliotekarza” 2011, nr 11, s. 25-27. 

Lamb A., Johnson L., A decade of Facebook: can we still be friends?, „Teacher Librarian” 2013, 
nr 41 (2), s. 58-62.

LARP zaCzytani w bibliotece, http://www.biblioteka.czest.pl/wydarzenia/2013/larp-w-biblio 
tece [dostęp: 28 października 2016].

Li K., Augmented reality @ libraries, http://www.slideshare.net/islanderlee/augmented-reali-
ty-libraries [dostęp: 28 października 2016].

Lisowska-Kożuch U., Kamishibai, booktalking, storytelling…, czyli formy pracy z młodym czy-
telnikiem, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum 
Scientiam Pertinentia” 2015, nr 12, s. 149-164.

Łopuch W., Czytając przy barbakanie, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2013, nr 2/3, 
s. 95-98.

Maciejewski T., Ucieczka z biblioteki Akademii Morskiej nagrodzona = Escaping the Mariti-
me Academy Library rewarded, „Gazeta Wyborcza” 2015, http://szczecin.wyborcza.pl/
szczecin/1,34959,18404106,ucieczka-z-biblioteki-akademii-morskiej-nagrodzona.html 
[dostęp: 28 października 2016].

Marshall S., Reading promotion activities at Chilton Saint James School, „Collected Magazine” 
2013, nr 9, s. 19-21.

Milewska P., Odjazdowy Bibliotekarz okiem organizatorów w świetle wyników ankiety ewalu-
acyjnej 2012, „Biuletyn EBIB” 2013, nr 139, s.  1-13, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/
ebib/article/view/62/87 [dostęp: 28 października 2016].

Mitoraj H., Sadowska-Bujak H., Bajkowe wieczory w bibliotece szkolnej, „Biblioteka w Szkole” 
2014, nr 12, s. 22-23. 

Mistrz Promocji Czytelnictwa 2013, http://www.sbp.pl/konkurs/nagrodzeni?konkurs_
id=10543 [dostęp: 28 października 2016].

Ostrowska M., Promocja książki z wykorzystaniem serwisu Instagram, „Biuletyn EBIB” 2015, 
nr 159, s.  1-9, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/362/533 [dostęp: 
28 paź dziernika 2016].

Pytlos B., Urodziny w bibliotece: promocja książki i  czytelnictwa w rodzinie?, „Bibliotekarz” 
2014, nr 10, s. 21-22. 



47Nowe pomysły na promocję czytelnictwa ‒ stan badań i przykłady dobrych praktyk  

Sarmah S., The internet of things plan to make libraries and museums awesomer: are cultu-
ral institutions the environment iBeacon has been waiting for?, http://www.fastcompany.
com/3040451/elasticity/the-internet-of-things-plan-to-make-libraries-and-museums-
awesomer [dostęp: 28 października 2016].

Szary A., „Szarówki”, czyli mój wkład w akcję Cała Polska Czyta Dzieciom, „Guliwer” 2011, 
nr 3, s. 53-54. 

Abstrakt:

Przedmiot referatu stanowią nowe pomysły na promowanie czytelnictwa wdrażane w pol-
skich i  zagranicznych bibliotekach publicznych, pedagogicznych i  szkolnych. Celem jest 
zaprezentowanie katalogu dobrych praktyk, które mogą posłużyć bibliotekarzom jako in-
spiracja do dalszych działań. Zastosowano metodę analizy i  krytyki piśmiennictwa oraz 
benchmarking. Ustalono stan badań nad współczesnymi metodami promocji czytelnictwa. 
Następnie dokonano systematycznego przeglądu zasobów sieciowych w poszukiwaniu opi-
sów działań promujących czytelnictwo, które wyróżniają się oryginalnością stosowanych 
metod i narzędzi oraz użytecznością dla realizacji zadań polskich bibliotek publicznych, pe-
dagogicznych i szkolnych.

Summary:

The object of the paper is to present new ideas to promote readership which are implement-
ed in Polish and foreign public, pedagogical and school libraries. The purpose of the author 
is to present a catalogue of good practices which may serve librarians as inspiration for fur-
ther activities. A method of analysis and criticism of writing as well as benchmarking was 
applied. The state of research in modern methods of promotion of readership was estab-
lished. Then a systematic review of the internet resources associated with a description of 
activities which promote readership and which are distinguished by the originality of the 
methods and tools which are used and which are useful for the realisation of the tasks of 
Polish public, pedagogical and school libraries was made.

Słowa kluczowe: czytelnictwo, akcje czytelnicze, biblioteki, promocja czytelnictwa, metody 
pracy

Keywords: readership, readerly activities, libraries, promotion of readership, methods of 
work
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Jak zachęcać do czytania?

Formy promocji czytelnictwa  

na przykładzie działalności bibliotek i szkół za granicą

Popularyzacja czytelnictwa w Polsce jest wpisana w działalność sieci bibliotek peda-
gogicznych, szkolnych, publicznych i naukowych. Programy nauczania na każdym 
etapie edukacyjnym zawierają cele kształcenia sprzyjające rozwojowi kultury czytel-
niczej, a  realizacja tych celów wspierana jest przez biblioteki szkolne. Prowadzone 
w bibliotekach i szkołach zajęcia popularyzujące literaturę i czytanie są dodatkowo 
wzbogacone o  rozwijanie kompetencji informacyjnych, które ułatwiają uczniom 
efektywne poszukiwanie informacji w źródłach tradycyjnych i w Internecie. A jed-
nak wyniki kolejnych raportów badań czytelniczych zawierają dane, które wydają się 
świadczyć, że działania promocyjne przynoszą niewielkie skutki. Badania przepro-
wadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych w 2014 roku wykazały, że o ile wśród 
dwunastolatków nie czyta tylko 5%, to wśród piętnastolatków grupa nieczytających 
rośnie już do 14% (w tym 7% dziewcząt i 20% chłopców)1. 

Podobne ustalenia wskazujące na spadek czytelnictwa można zaobserwować 
w wielu państwach świata. Badania prowadzone w innych krajach, które zostały prze-
analizowane na potrzeby raportu Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa2, poka-
zują, że bez względu na różnice w sytuacji społecznej i gospodarczej takich państw 
jak Stany Zjednoczone, Finlandia, Niemcy i Czechy czytelnictwo nie rośnie, w więk-
szości mamy zaś do czynienia z trendami spadkowymi3.

1 Z. Z asacka, Czytelnictwo dzieci i młodzieży: streszczenie raportu końcowego z badań, Warsza-
wa 2014, s. 13.

2 D. Michalak, I. Kor yś, J. Kopeć, Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku, Warszawa 2016, 
s.  17-20, http://www.bn.org.pl/zasoby-cyfrowe-i-linki/elektroniczne-publikacje-bn [dostęp: 
28 października 2016].

3 Tamże, s. 20.
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Dla oceny ogólnego poziomu czytelnictwa wśród młodych ludzi warto brać pod 
uwagę wyniki przedstawiające czytanie dla przyjemności, czyli aktywność wykony-
waną w czasie wolnym, z wyboru, a nie nakazu. Badania takie miały miejsce w kra-
jach OECD biorących udział w  testach PISA, prowadzonych na piętnastoletnich 
uczniach (wykr. 1). Czytanie było kluczowym elementem testów w roku 2000 i 2009. 
Stwierdzono, że w 2000 roku codzienne czytanie dla przyjemności deklarowało ogó-
łem 69%, a w 2009 roku już 64%4.

Wykr. 1. Odsetek uczniów czytających dla przyjemności w 2000 i 2009 roku

Źródło: „PISA in Focus” 2011, nr 8, s. 3, http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa-in-fo 
cus-all-editions.htm [dostęp: 28 października 2016]

Wyniki polskich uczniów pogorszyły się w tym czasie z ok. 75% do ok. 68%5.
Problem spadku czytelnictwa w Polsce nie jest odosobnionym przypadkiem. Tro-

ska o popularyzację czytelnictwa jest również obecna w działalności zagranicznych 
bibliotek i szkół. Warto więc przyjrzeć się doświadczeniom innych krajów i znaleźć 
pomysły na promocję czytania, które mogą uzupełnić sprawdzone już sposoby pol-
skich bibliotek szkolnych.

W większości krajów angielskojęzycznych czytanie jest promowane dzięki biblio-
tekom klasowym (classroom library). Biblioteki tego typu były tworzone w szkołach 
amerykańskich od lat 90. XX wieku, kiedy zaczęto zauważać związek między wy-
sokim poziomem kompetencji czytelniczych i  ogólnym rozwojem intelektualnym 

4 Do students today read for pleasure?, „PISA in Focus” 2011, nr 8, s. 2, http://www.oecd.org/pisa/ 
pisaproducts/pisa-in-focus-all-editions.htm [dostęp: 28 października 2016].

5 Tamże, s. 3.
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uczniów6. Obserwacje nauczycieli potwierdzały natomiast, że najlepszy wpływ na 
poziom czytania ma nie tyle okazjonalny kontakt z biblioteką i czytanie polecanych 
książek, co systematyczna lektura tekstów różnego typu7. 

Biblioteki klasowe są wypełnione książkami różnego gatunku, zarówno beletry-
stycznymi, jak i popularnonaukowymi, mają też wygodne miejsca do swobodnego 
czytania. Przestrzeń sprzyjająca czytaniu nie ogranicza się tylko do klasy czy bibliote-
ki szkolnej, ale często obejmuje teren całej szkoły8. Dzięki temu książka i proces czy-
tania są wtopione w otoczenie uczniów, stają się czymś powszechnym i naturalnym. 
Jest to jedna z ważniejszych zasad efektywnego zachęcania do samodzielnej lektury 
w Wielkiej Brytanii i USA, a także w krajach skandynawskich9 – tworzenie środowi-
ska przyjaznego czytaniu.

Do czytania zachęcają nie tylko atrakcyjne książki i zajęcia dla uczniów, ale przede 
wszystkim przykład dorosłych. W działania promujące czytanie w  szkole powinni 
się włączyć wszyscy nauczyciele, a nie tylko ci, którzy realizują projekty czytelnicze. 
Przykład zawsze mówi o wiele więcej niż wykłady i pogadanki czy kolejne listy pole-
canych lektur. Nauczyciele różnych przedmiotów mogą angażować się w akcje typu 
„przyłapani na czytaniu” (caught reading), zarówno jako osoby robiące zdjęcia, jak 
i te, które pozwalają się „przyłapać”10. Mogą też w różny sposób dzielić się swoimi 
czytelniczymi pasjami przez polecanie powieści, które czytali chętnie, kiedy byli 
w wieku szkolnym, na przykład w formie wpisów na internetowej stronie szkoły lub 
bibliotecznych wystawach11. 

Przykład czytających dorosłych może być o  wiele bardziej skuteczny, gdy nie 
ogranicza się tylko do rodzica czy nauczyciela, ale pokazuje w sytuacji czytania po-
staci traktowane jak gwiazdy. Od wielu lat brytyjska organizacja National Literacy 
Trust, zajmująca się szeroko rozumianą popularyzacją czytelnictwa, realizuje projekt 
Premier League Reading Stars (pierwsza liga czytających gwiazd)12. Celem przed-

6 D. R. Reutzel, P. C. Fawson, Your classroom library: new ways to give it more teaching po-
wer, New York 2002, s.  8-10, https://books.google.pl/books?id=XHosDFQ1iHUC&lpg=PA 
47&ots=mp7t2kOGGL&dq=classroom%20libraries%20rules%20framework&hl=pl&pg=PA8 
#v=onepage&q=classroom%20libraries%20rules%20framework&f=false [dostęp: 28 paździer-
nika 2016].

7 Tamże, s. 10.
8 K. Tyson, How does your classroom library grow?: top tips to create an effective classroom libra-

ry, http://www.learningunlimitedllc.com/2012/10/how-does-your-classroom-library-grow-re 
search-based-guidelines/ [dostęp: 28 października 2016].

9 U. Kuta, Biblioteka szkolna w Finlandii, „Biblioteka w Szkole” 2016, nr 1, dod. „Biblioteka – 
Centrum Informacji”, s. 25-26.

10 E. Turker, L. Kanol ik, Children need to see adults „caught reading”, http://www.theguardian.
com/teacher-network/2012/feb/17/1 [dostęp: 28 października 2016].

11 K. Tyson, 25 great ways schools can support reading, http://www.learningunlimitedllc.com/ 
2013/11/25-great-ways-schools-can-promote-reading/ [dostęp: 28 października 2016].

12 Sport and literacy, http://www.literacytrust.org.uk/sport-and-literacy [dostęp: 28 października 
2016].
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sięwzięcia, w którym uczestniczą znani piłkarze, jest zachęcanie do czytania. Akcja 
adresowana jest do dzieci w wieku 9-13 lat, szczególnie do chłopców, którzy w tym 
wieku często zaczynają tracić motywację do samodzielnego czytania. Piłkarze oso-
biście uczestniczą w spotkaniach organizowanych z uczniami w szkołach i bibliote-
kach zgłoszonych do programu. Badania wykonywane na koniec projektu dowodzą 
skuteczności takiej akcji. W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie deklarowali wzrost 
przyjemności płynącej z czytania (z 44% w poprzednim roku do 59%) a 77% z nich 
jest dumnych z faktu, że zostali czytelnikami13. Trudno określić, na ile wyniki te są 
rezultatem chwilowego podekscytowania kontaktem ze znanymi piłkarzami, a na ile 
są to rzeczywiste i trwałe zmiany w procesie czytania. Na pozytywny efekt wskazują 
dodatkowe badania z  2014 roku, kiedy oceniano u  uczniów poziom zaawansowa-
nia w czytaniu przed i po projekcie. Stwierdzono, że zdecydowanie poprawił się on 
u większości tych, którzy brali w akcji udział14.

W Szwecji również realizowany jest specjalny program, który ma zapobiec spa-
dającej częstotliwości czytania wśród chłopców. W wieku 10-13 lat spędzają oni swój 
wolny czas na różnych zajęciach sportowych. Szwedzka Rada Kultury nawiązała więc 
współpracę z trenerami w klubach sportowych i wspólnie z nimi prowadzi działania 
promujące czytelnictwo. Jak mówi Katarzyna Tybulewicz, pisarka, publicystka i tłu-
maczka literatury szwedzkiej, autorka książki Polska czyta: Szwecja czyta: 

(…) wychodzi się bowiem z założenia, że trenerzy mają autorytet u lubiących sport 
młodych ludzi i  jeżeli to oni zaczną zachęcać chłopców do czytania, (…) zwiększy 
się prawdopodobieństwo, że młodzi sportowcy autorytetu posłuchają i  sięgną po 
słowo drukowane. Na pewno szybciej, niż gdyby przyszła do nich bibliotekarka15.

Warunkiem efektywnej promocji czytania jest pozwolenie na samodzielne poszu-
kiwanie i wolność w doborze książek. Jeśli chcemy, żeby uczniowie pokochali czyta-
nie, muszą czytać to, co sami kochają. A pierwsze odwiedziny w bibliotece szkolnej 
mogłyby zaczynać się od swobodnego krążenia między półkami, wybierania i oglą-
dania książek16.

W rozwijaniu nawyku samodzielnego czytania pomocne jest dzielenie się książ-
kami, które wywierają na nas ogromny wpływ. Opisywanie wrażeń z lektury i wza-

13 Programme impact, http://www.literacytrust.org.uk/premier_league_reading_stars/impact 
[dostęp: 28 października 2016].

14 Tamże.
15 K. Tubylewicz, Czytanie nie boli, rozm. M. Kąkiel, http://www.tygodnikprzeglad.pl/czytanie 

-nie-boli/3/ [dostęp: 28 października 2016].
16 M. Lockwood, Promoting reading for pleasure in the primary school, Los Angeles–London 

2008, s.  60, https://books.google.pl/books?id=P35MViXVTbAC&printsec=frontcover&dq= 
Promoting+Reading+for+Pleasure+in+the+Primary+School&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwj
Bt4KHqP3PAhUE2SwKHXGYCKkQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Promoting%20Reading%20 
for%20Pleasure%20in%20the%20Primary%20School&f=false1 [dostęp: 28 października 
2016].
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jemne zachęcanie się do przeczytania określonych powieści podtrzymują czytelniczą 
motywację. W warunkach szkolnych warto taką społeczność budować w obrębie ca-
łej szkoły. Wówczas czytanie nie jest pasją dzieloną tylko przez uczniów, którzy czytać 
zawsze lubili, ale staje się zjawiskiem powszechnym. 

Dla najmłodszych uczniów dobrym pomysłem jest prowadzenie wspólnego 
dziennika lektur. Może on mieć formę zeszytu, który znajduje się w klasie. Każdy, kto 
chce, zapisuje tam autora i tytuł książki, którą ostatnio przeczytał, a swoje wrażenia 
może wyrazić także w formie ilustracji17. Starsi uczniowie mogą prowadzić dziennik 
w formie bloga na stronie internetowej swojej klasy. 

Innym przykładem dzielenia się przeczytanymi lekturami jest tworzenie map 
miejsc zwiedzonych dzięki czytaniu18. Literackie mapy mogą również przedstawiać 
miejsca fikcyjne19, można je tworzyć dla jednej książki20 lub jednego autora21, miasta 
czy regionu, w  którym rozgrywają się losy bohaterów kilku powieści22. Tworzenie 
mapy może być zarówno samodzielnym zadaniem dla zainteresowanych czytelni-
ków, jak i wspólnym projektem klasowym.

A w jaki sposób przedstawiać czytelnikom nowe książki? Jedną z form prezentacji 
i polecania powieści jest tzw. booktalking, czyli „gawędy o książkach”. Metoda ta nie 
polega na streszczaniu fabuły, ale przedstawieniu wybranych bohaterów i opowiedze-
niu kilku interesujących scen, bez zdradzania najważniejszych szczegółów. Chodzi 
też o  dzielenie się pozytywnymi odczuciami, które książka w  nas wzbudziła, i  za-
chęcanie do samodzielnej lektury. Booktalking powstał na podstawie technik mar-
ketingowych23, dlatego też polecanie książki powinno przypominać entuzjastyczne 
rekomendowanie produktu na sprzedaż. 

Kolejny sposób to book tasting, czyli „degustacja książki”, forma promocji książek 
i szkolnej biblioteki. Przed wizytą uczniów bibliotekarz przygotowuje książki, które 
chce zareklamować. Rozkłada je na stołach, przy czym każdy stół zawiera inny ga-
tunek literatury: powieści przygodowe, historyczne, fantastyczne, lub rodzaj książki: 
audiobooki, filmy, słowniki, czasopisma, komiksy. Uczniowie są dzieleni na mniejsze 

17 Tamże, s. 56.
18 Reading takes us places, http://teachingenglishinspiration.tumblr.com/post/123263548819 

[dostęp: 28 października 2016]; Seventh grade resources: inquiry-based learning research project, 
http://www.mshlibrary.com/seventhgrade [dostęp: 28 października 2016].

19 The fantasy world map, http://rebecacyrineu.tumblr.com/post/15454320958/narnia-e-hog 
warts-bem-pertinho [dostęp: 28 października 2016].

20 K. Reader, Mapping Fogg’s trip around the world in eighty days, http://worldforlearning.com/
mapping-foggs-trip-around-the-world-in-eighty-days/ [dostęp: 28 października 2016].

21 The Ernest Hemingway adventure map of the world, Los Angeles 1986, http://www.lib.umich.
edu/online-exhibits/exhibits/show/litmaps/author/the-ernest-hemingway-adventure [dostęp: 
28 października 2016].

22 John S. Dykes illustrations, http://jsdykes.com/gallery/maps [dostęp: 28 października 2016].
23 M. Z ając, Jak sprawić, aby uczniowie czytali: rola nauczycieli i bibliotekarzy, https://www.do 

skonaleniewsieci.pl/Upload/Files/1/samouczki/poradnik-biblioteki/modul_V/ekran2/Jak%20
sprawic%20aby%20uczniowie%20czytali_M.Zajac.pdf [dostęp: 28 października 2016]. 
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grupy i zajmują miejsca przy wybranych stołach. Ich zadanie polega na przejrzeniu 
książek i pobieżnym zapoznaniu się z ich treścią. Mogą zapisać tytuły i autorów po-
wieści, które ich zaintrygują i które będą chcieli wypożyczyć lub porozmawiać z bi-
bliotekarzem na ich temat24. Następnie grupy zmieniają miejsca przy stołach. Czę-
sto nauczyciele przygotowujący book tasting dbają o oryginalny wystrój biblioteki25 
i opracowują nawet specjalne menu26.

Sprawdzonym sposobem na polecanie książek jest rozmowa o nowościach, jed-
nak rzadko udaje się wciągnąć uczniów do żywej dyskusji. Być może będzie to ła-
twiejsze zadanie, jeśli przedmiotem rozmów będą aktualne młodzieżowe bestsellery, 
zwłaszcza w czasie, kiedy co kilka miesięcy pojawia się w kinach adaptacja filmowa 
kolejnego tytułu. Warto rozmawiać wtedy o zjawisku bestsellera, ustalić cechy powie-
ści, która się nim staje, i zastanowić się, czy popularne obecnie tytuły na takie miano 
zasługują27.

Młodzi czytelnicy, podobnie jak dorośli, często ograniczają się do określone-
go kręgu lektur i  niechętnie wychodzą poza sprawdzony obszar literatury. Jednak 
uczniowie powinni się zetknąć z literaturą faktu czy książką popularnonaukową, kie-
dy w szkole mają jeszcze przewodnika w osobie nauczyciela i bibliotekarza. Warto 
więc prezentować różne teksty zarówno pod względem tematu, jak i formy.

Popularyzacja czytania w  bibliotece szkolnej może być też wsparciem roli na-
uczyciela literatury, który musi omawiać książki nie zawsze lubiane przez uczniów 
i  trudne w odbiorze, takie jak poezja i utwory dramatyczne. Sposobem oswojenia 
tych tekstów może być wspólna głośna recytacja z wykorzystaniem istniejącego lub 
wymyślonego przez uczniów podkładu muzycznego. Można też uczniów podzielić 
na mniejsze zespoły – przy utworach dramatycznych grupa chłopców czyta fragmen-
ty wypowiadane przez żeńskie postaci utworu, a grupa dziewczyn postaci męskie. 
Wspólne głośne czytanie nie powinno być ograniczone tylko do warunków domo-
wych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym28. Ten sposób czyta-
nia w grupie starszych uczniów na pewno obniża poziom niepewności u osób nie-
śmiałych i pozwala im aktywnie brać udział w zajęciach. Jest to szczególnie istotne 
w czasie lekcji, których celem jest oswojenie z literaturą i motywowanie do czytania. 
Doskonałym uzupełnieniem czytania dramatów i poezji są również wszelkie formy 

24 J. Nase, Book tasting anyone?, http://mrsnthebookbug.blogspot.com/2013/02/book-tasting-
-anyone.html [dostęp: 28 października 2016]; Book Tasting: 7 steps to promote your best books!, 
https://awrinkleintech.wordpress.com/2014/10/29/book-tastings-7-steps-to-promote-your- 
best-books/ [dostęp: 28 października 2016].

25 How to host a book tasting with Jo Nase, https://elementarylibrarian.com/podcast14/ [dostęp: 
28 października 2016].

26 Book tasting menu, http://bookpatrol.tumblr.com/post/93818696747/book-tasting-menu [do-
stęp: 28 października 2016].

27 M. Lockwood, dz. cyt., s. 63.
28 K. Tyson, 25 great…, s. 3.
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dramy i inscenizacji z pomocą samodzielnie przygotowanej scenografii, kukiełek czy 
pacynek.

Wprowadzanie w świat lektur szkolnych, które często należą do kanonu najbar-
dziej cenionych dzieł literackich, można ułatwić za pomocą publikacji, które są atrak-
cyjnie wydane i dopasowane do możliwości młodych czytelników. Ciekawym przy-
kładem takich opracowań stosowanych w krajach angielskojęzycznych są adaptacje 
powieści i dramatów w formie komiksów, publikowane przez wydawnictwo Classical 
Comics. Lekturę można wybierać w kilku wersjach: w języku oryginalnym, prostym 
i szybkim. Wersja szybka jest pisana krótkimi zdaniami, pozbawiona trudnych, nie-
zrozumiałych obecnie wyrazów czy nieużywanych form gramatycznych29. Pomysł 
ten można wykorzystać, zachęcając uczniów do samodzielnego przygotowania ilu-
strowanych wersji lektur, przerabiania utworu dramatycznego na komiks, a fragmen-
tów powieści na sztukę teatralną.

W popularyzacji czytelnictwa z powodzeniem można wykorzystać różne narzę-
dzia TIK, które uczniowie niejednokrotnie znają lepiej od nauczycieli i swobodnie 
się nimi posługują. Z pomocą popularnych kodów QR lekcje biblioteczne i wystawy 
mogą w łatwy sposób stać się interaktywnymi zabawami. Kody odsyłają uczniów do 
przeróżnych materiałów, takich jak filmy, recenzje na blogach czytelniczych, plakaty 
reklamujące książkę czy wywiady z autorami30. Można też powiązać miejsce akcji da-
nej powieści ze stronami internetowymi, które zawierają filmy o tych miejscach, bio-
grafie artystów – na przykład biografię Michała Anioła, do której być może niewielu 
młodych czytelników chciałoby sięgnąć, można połączyć z wirtualną wycieczką po 
kaplicy Sykstyńskiej31. W  czasie lekcji bibliotecznej uczniowie najpierw odnajdują 
kody ukryte w różnych miejscach w bibliotece, następnie odczytują zakodowaną in-
formację i wykonują zawarte tam polecenia. Dzięki kodom QR można też stworzyć 
prostą wystawę lub plakat informacyjny. Do „oglądania” wystawy wystarczy telefon 
z aplikacją odczytującą kody QR32. 

Kolejne przykłady zastosowania TIK to wykorzystanie szerokich możliwości pro-
gramów graficznych do projektowania zakładek książkowych, plakatów reklamo-
wych, wygaszaczy ekranu czy alternatywnych okładek znanych powieści33. Formą po-
pularyzacji literatury historycznej będzie linia czasu, porządkująca wybrane powieści 

29 The Classical Comics: experience, http://www.classicalcomics.com [dostęp: 28 października 
2016].

30 J. L aGarde, From tech trend to teaching tool: taking the QR code plunge!, http://www.libra 
rygirl.net/2012/01/from-tech-trend-to-teaching-tool-taking.html [dostęp: 28 października 
2016].

31 The Sistine Chapel 3D tour, http://vatican.com/tour/sistine_chapel_3D [dostęp: 28 październi-
ka 2016].

32 G. Jones, 10 things to do with QR codes on back to school night, http://www.thedaringlibrarian.
com/2014/08/ 10-things-to-do-with-qr-codes-on-backto.html [dostęp: 28 października 2016].

33 Everyone sees what you appear to be, http://universitybookstore.tumblr.com/post/143598123512/
everyone-sees-what-you-appear-to-be-few [dostęp: 28 października 2016].



56 Beata Janik

według czasu trwania akcji34. Prezi pozwala tworzyć prezentacje multimedialne dla 
każdego gatunku powieści lubianych przez pracujących przy niej uczniów35. Dzięki 
możliwościom tego programu wszyscy zainteresowani mogą edytować prezentację, 
redagować własną reklamę czy recenzję i dodawać komentarze do pracy wykonanej 
przez innych.

Wystawy biblioteczne mają ogromny potencjał w popularyzowaniu książek i czy-
tania. Zwykle służą przekazaniu wiedzy na pewien temat, odnoszą się do ważnych 
wydarzeń z naszej przeszłości, ale dają też możliwość nawiązania kontaktu z młodym 
czytelnikiem, obudzenia jego zainteresowań i zachęcenia do dyskusji. Przy ich plano-
waniu warto poruszyć codzienne, szkolne problemy uczniów (np. mobbing), a także 
wziąć pod uwagę czytelnicze preferencje uczniów, pozwolić im na wybór tematów 
i angażować ich w przygotowanie wystaw36.

Wystawa Ukryty skarb biblioteki może być okazją do przedstawienia mniej po-
pularnych, ale dobrych i wartościowych powieści, książek popularnonaukowych czy 
zapomnianych komiksów37. „Skarbem” mogą być też audiobooki, czasopisma czy in-
teresujące encyklopedie i  słowniki. Ciekawym i  zabawnym pomysłem są wystawy 
książek dobieranych według koloru okładki jako ukłon w stronę czytelników, którzy 
nie znają autora i tytułu książki, za to doskonale pamiętają wygląd okładki38. Kolejny 
pomysł to wystawa zawierająca pierwsze zdania lub krótkie fragmenty znanych po-
wieści. Wybrane książki mają okładkę całkowicie zakrytą kartką papieru, na której 
znajduje się pierwsze zdanie lub inny wybrany cytat. Dzięki temu czytelnik może od 
razu sprawdzać swoją odpowiedź39.

Również w formie wystawy można zainteresować uczniów nową „formą” poetyc-
ką w postaci book spine poetry (co można przetłumaczyć: poezja książkowych grzbie-
tów)40. Forma ta jest dość popularna w zagranicznych bibliotekach, organizowane są 
nawet konkursy dla czytelników41. „Wiersz” powstaje w wyniku złożenia kilku ksią-

34 The age of YA: a timeline of historical fiction, http://www.epicreads.com/blog/the-age-of-ya-a 
-timeline-of-historical-fiction/ [dostęp: 28 października 2016].

35 J. L aGarde, Readers Advisory 2.0: collaborative Genre Prezis, http://www.librarygirl.net/ 
2011/11/readers-advisory-20-collaborative-genre.html [dostęp: 28 października 2016].

36 J. L aGarde, Library displays that matter!, https://padlet.com/librarygirl/ue9nxd1eqyj6 [do-
stęp: 28 października 2016].

37 J. L aGarde, Six tips for building book displays, http://www.librarygirl.net/2015/11/six-tips 
-for-building-book-displays.html [dostęp: 28 października 2016].

38 I don’t remember the title or the author, but the cover was blue…, https://robbinslibrary.word-
press.com/2014/02/27/i-dont-remember-the-title-or-author-but-cover-was-blue/ [dostęp: 
28 października 2016].

39 Cinjoel la, Teen zone first lines bulletin board, http://www.cinjoella.com/?p=769 [dostęp: 
28 października 2016].

40 T. Jonker, National Poetry Month is better with book spine poems, http://www.alsc.ala.org/
blog/2011/03/national-poetry-month-is-better-with-book-spine-poems/ [dostęp: 28 paź-
dziernika 2016].

41 Enter the book spine poetry contest!, https://bookspinepoetrycontest.wordpress.com [dostęp: 
28 października 2016].
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żek w taki sposób, aby odczytane tytuły grzbietowe zawierały pewną myśl czy cieka-
we spostrzeżenie (il. 1, Piękne życie dorosłych, Kawa i ciastko o każdej porze, Filiżanka 
czekolady, Podróże do wielu odległych krajów świata; il. 2, Biblioteka szkolna dzisiaj, 
Dramat trzeźwych entuzjastów, Do utraty tchu).

Il. 1. Piękne życie dorosłych (fot. M. Stachurska)

Il. 2. Biblioteka szkolna dzisiaj (fot. M. Stachurska)

Podsumowując, warto podkreślić, że autorzy pomysłów promujących czytelnic-
two zgadzają się również co do warunków, jakie powinny być spełnione, aby ucznio-
wie stali się aktywnymi czytelnikami. Przede wszystkim młodzież może swobodnie 
wybierać do czytania to, co rzeczywiście chce, i ma wokół siebie nauczycieli, którzy 
również chętnie czytają dla przyjemności. Ponadto ci uczniowie traktują czytanie 
jako istotną część swojego życia, a nie szkolny obowiązek. 

Przedstawione formy promowania literatury zapraszają czytelników do różnego 
rodzaju działań, nie ograniczają się jedynie do czytania tekstu. Zapraszają do zabawy 
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z książką – jej tekstem i formą. Odwołują się też do zdolności plastycznych i pobu-
dzają kreatywność uczniów. Mają więc szansę trafić do osób, które rzadziej czytają dla 
przyjemności i niezbyt chętnie odwiedzają bibliotekę szkolną.
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Abstrakt:

Tekst przedstawia różne formy promocji czytelnictwa stosowane w szkołach i bibliotekach 
zagranicznych (głównie w  USA, Wielkiej Brytanii i  krajach skandynawskich). Źródłem 
opracowania są internetowe strony, blogi nauczycieli bibliotekarzy oraz opracowania nauko-
we dostępne w Internecie. Przedstawione metody to m.in. book tasting, wykorzystanie ko-
dów QR, tworzenie map literackich czy poezja książkowych grzbietów. Zwrócono też uwagę 
na zjawisko tworzenia tzw. bibliotek klasowych w celu zapewnienia uczniom stałego i syste-
matycznego kontaktu z książką tak, aby czytanie stawało się naturalną i codzienną czynno-
ścią w ich życiu.

Summary:

The text presents various forms of promoting readership which are used in foreign schools 
and libraries (especially in the USA, Great Britain and in Scandinavian countries). The 
sources of this treatment are constituted by websites, blogs of teacher librarians and scholar-
ly works which are available on the internet. The methods that are presented include, among 
other things, book tasting, the use of QR codes, the creation of literary maps and the poetry 
of book backs. Attention was also directed to the phenomenon of the creation of so-called 
class libraries whose purpose is to ensure that students have constant and systematic contact 
with books, so that reading becomes a natural and day-to-day activity in their lives.

Słowa kluczowe: czytelnictwo, popularyzacja czytelnictwa, metody promocji, biblioteki 
szkolne, technologie informacyjno-komunikacyjne

Keywords: readership, popularisation of reading, methods of promotion, school libraries, 
information and communication technologies



Aleksandra Więk 
Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Znaczenie i formy promowania 

czytelnictwa w bibliotece uczelnianej 

na przykładzie Biblioteki Głównej 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Promocja biblioteczna w  znaczeniu ogólnym to według definicji podanej przez  
Jana Sójkę: 

zespół działań i środków, za pomocą których biblioteka przekazuje otoczeniu infor-
macje charakteryzujące ją lub jej zbiory i usługi, kształtuje potrzeby użytkowników 
oraz pobudza i ukierunkowuje popyt1 . 

Promowanie książki i czytelnictwa stanowiło od zawsze jeden z podstawowych 
pionów działalności każdej biblioteki. W  kontekście działania bibliotek może być 
ono rozumiane zarówno jako zachęcanie do czytelnictwa i  aktywności kulturalnej 
w ogóle, jak i do korzystania z oferty danej placówki. Cele promocji zgodne z założe-
niami marketingu to zaspokojenie potrzeb czytelników, wykorzystanie posiadanych 
zasobów oraz pozyskanie nowych użytkowników, stanowiących centralne ogniwo 
biblioteki2.

1 J. S ójka, Promocja w strategii marketingowej biblioteki, Poznań 1994, s. 62.
2 A. B elcer, Promowanie czytelnictwa i bibliotek z pomysłem: przegląd wybranych akcji czytel-

niczych, „Podkarpackie Studia Biblioteczne” 2015, nr 4, s. [31], http://psb.ur.edu.pl/promowa 
nie-czytelnictwa-i-bibliotek-z-pomyslem-przeglad-wybranych-akcji-czytelniczych [dostęp: 
28 października 2016]. 
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Czytelnictwo jest ujmowane przez badaczy wielopłaszczyznowo jako proces ko-
munikacji międzyludzkiej, forma uczestnictwa kulturowego, sposób czerpania wie-
dzy, narzędzie budowania wspólnoty intelektualnej czy źródło inspiracji3 . Akcentu-
ją oni niepodważalne korzyści płynące z  lektury, przy równoczesnym społecznym 
spadku zainteresowania czytaniem. Dlatego odpowiednie promowanie czytelnictwa 
wydaje się obecnie zadaniem priorytetowym, zwłaszcza w przypadku bibliotek jako 
instytucji w bezpośredni sposób związanych z książką.

Rozpatrując czytelnictwo współczesne, nie można pominąć znaczenia nowych 
form jego promowania, dostosowanych do innowacji technologicznych oraz współ-
czesnego potencjalnego odbiorcy. Ewolucja Internetu od statycznego układu 1.0 
do dynamicznego, społecznościowego charakteru Web 2.0 posłużyła poprawie ko-
munikacji bibliotekarzy z czytelnikami dzięki szeroko rozumianej interaktywności. 
Obecnie biblioteki powszechnie wykorzystują do promowania czytelnictwa m.in. 
blogosferę, serwisy społecznościowe i inne aplikacje internetowe. Dzięki nim można 
zaprezentować ofertę biblioteczną w oryginalny i atrakcyjny sposób, nawiązać relacje 
z czytelnikami i pozyskiwać nowych użytkowników4.

Nowoczesna biblioteka akademicka, aby skutecznie promować czytelnictwo, po-
winna umiejętnie łączyć nowe narzędzia i metody komunikowania z metodami tra-
dycyjnymi, dostosowując się do potrzeb i wymagań określonych grup czytelników. 
Promocja książki i czytelnictwa w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego 
(BG UP) przybiera różnorodne formy, dostosowywane do głównych kategorii użyt-
kowników: studentów, pracowników naukowych, nauczycieli oraz młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych. Ze względu na działalność w  ramach uczelni pedagogicznej 
kształcącej przyszłych pedagogów BG UP jest zobowiązana również do utrzymy-
wania więzi z  instytucjami oświatowymi oraz do kierowania działań promujących 
czytelnictwo także w stronę najmłodszych – począwszy od przedszkolaków, poprzez 
uczniów szkół podstawowych, aż do gimnazjalistów – potencjalnych przyszłych stu-
dentów Uniwersytetu i użytkowników biblioteki.

Artykuł przybliża wybrane formy promowania czytelnictwa w BG UP, w szczegól-
ności za pomocą mediów społecznościowych oraz działań skierowanych do dzieci.

Blog biblioteczny Bibliodziennik

Jednym z filarów technologii Web 2.0, który biblioteka może wykorzystać do popula-
ryzacji książki, promocji biblioteki i pozyskiwania nowych czytelników, są blogi mo-
gące być swoistymi platformami gromadzącymi wiedzę o książce. Spośród narzędzi 
Web 2.0 biblioblog pojawił się i spopularyzował najwcześniej. Pierwsza na tym polu 

3 Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej: rozwój, bariery, technologie, red. M. Wojciechow-
ska, Warszawa 2015, s. 9-10.

4 G. Gmiterek, Biblioteka 2.0, Warszawa 2012, s. 133.
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była Jenny Levinez, amerykańska bibliotekarka, specjalistka zajmująca się rozwojem 
Internetu5.

Blog BG UP Bibliodziennik prowadzony jest od października 2010 roku. Dostarcza 
czytelnikom wiadomości wyselekcjonowanych z różnych źródeł, aby w dobie nad-
miaru informacji pomóc osobom spoza branży w dotarciu do tych wartościowych6. 
Bibliodziennik skierowany jest głównie do studentów i pracowników Uniwersytetu 
Pedagogicznego, ale także do pozostałych użytkowników biblioteki. Link do bloga 
umieszczony jest na stronie głównej biblioteki, a na bibliotecznym Facebooku regu-
larnie publikowane są odnośniki do blogowych wpisów. Kolejne posty publikowane 
są 3-4 razy w tygodniu, aby czytelnicy nie zniechęcili się brakiem nowych informacji. 
Przeważnie mają one formę skrótową i unikają języka specjalistycznego, wzbogacone 
są też o elementy graficzne.

Forma bloga umożliwiającego obustronną komunikację pracownika i klienta jest 
atrakcyjna dla współczesnego użytkownika biblioteki, dlatego może pomóc w nawią-
zaniu i umocnieniu relacji z czytelnikami oraz promowaniu czytelnictwa. Potwierdza 
to także wysoka statystyka odwiedzin Bibliodziennika.

Posty związane z  czytelnictwem są najczęstszym tematem pojawiającym się na 
blogu. Informują one zarówno o  wydarzeniach i  imprezach czytelniczych  – ogól-
nopolskich i  krakowskich (np. literackie spacery po Krakowie, Festiwal Conrada, 
Międzynarodowe Targi Książki), odsyłając w linkach do szczegółów tych wydarzeń, 
harmonogramów  – jak też o  wydarzeniach promujących książkę organizowanych 
przez BG UP, jak np. wystawy. W ramach promocji wartościowej literatury pięknej 
publikowane są artykuły o książkach nominowanych w ważnych konkursach literac-
kich (jak Literacka Nagroda Nike), o  zwycięzcach uznanych plebiscytów, rankingi 
najlepszych książek, informacje o programach telewizyjnych i stronach WWW o te-
matyce literackiej.

Z racji pedagogicznego profilu uczelni uwzględniane są również wydarzenia po-
pularyzujące czytelnictwo skierowane do dzieci, jak Festiwal Literatury dla Dzieci 
czy Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Promowana jest także wartościowa 
literatura dziecięca przez zamieszczanie rankingów najlepszych książek dla najmłod-
szych czytelników, wyników konkursów z zakresu literatury dziecięcej czy odsyłanie 
do portali związanych z książką dla najmłodszych.

Dla urozmaicenia wpisów na blogu pojawiają się różnego rodzaju ciekawostki 
związane z książką (często humorystyczne), np. informacje o ekranizacjach znanych 
dzieł literackich, sztuce związanej z książką, najciekawszych architektonicznie biblio-
tekach polskich i światowych, nowinkach technologicznych związanych z książkami 
cyfrowymi oraz wyjątkowych pomysłach na promowanie książki.

5 J. Maxymuk, Blogs, „The Bottom Line: Managing Library Finances” 2005, vol. 18, nr 1, s. 43.
6 M. Janas, K. Mól, Blog biblioteczny współczesną formą promocji biblioteki akademickiej: na 

przykładzie „Bibliodziennika”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bi-
bliothecarum Scientiam Pertinentia” 2011, z. 9, s. 58-59.
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Uzupełnieniem postów jest tzw. blogroll, czyli zestaw odnośników do innych war-
tych polecenia blogów poświęconych książce i czytelnictwu, a także linki do cieka-
wych stron internetowych poruszających szeroko rozumianą tematykę książki.

Facebook

Facebook jest obecnie najbardziej popularnym serwisem społecznościowym. Od ja-
kiegoś czasu służy on również jako narzędzie promocyjne dla wielu instytucji, w tym 
narzędzie promowania czytelnictwa przez biblioteki różnego typu, zwłaszcza o profi-
lu akademickim. Współczesny student – użytkownik biblioteki uczelnianej – należy 
do net generation (pokolenia sieci), czyli społeczności emocjonalnie otwartej na sieć 
globalną oraz nowości technologii informacyjnych, obcującej od zawsze z Interne-
tem7. To aktywny użytkownik serwisów społecznościowych, dla którego Internet jest 
podstawowym źródłem wiedzy. Aby zdobyć i podtrzymać jego uwagę, należy użyć 
narzędzi Web 2.0.

Facebook daje możliwość utrzymywania stałego kontaktu z  dotychczasowymi 
użytkownikami (fanami), ale także jest jednym ze sposobów pozyskiwania nowych. 
Użytkownicy posiadający konta na Facebooku, którzy polubili profil danej biblioteki, 
są na bieżąco informowani o jej działalności, wszelkich zmianach w funkcjonowaniu 
instytucji czy opublikowanych na jej profilu wiadomościach.

BG UP posiada swój facebookowy profil od grudnia 2011 roku, w różny sposób 
wykorzystując go do promowania czytelnictwa. Na facebookowej tablicy udostępnia-
ne są linki do ciekawych artykułów, stron i multimediów związanych z problematyką 
książki i  czytelnictwa, a  także linki do bibliotecznego bloga. Promowanie własnej 
oferty czytelniczej odbywa się przez regularne comiesięczne publikowanie spisu no-
wych tytułów w zbiorach BG UP. Okazjonalnie publikowane są również galerie zdjęć 
i opisów książek ze zbiorów BG UP, np. zbiorów bajek z okazji Dnia Dziecka. Ponadto 
do popularyzacji form dostępu do książki i informacji przyczynia się umieszczenie 
w osobnej zakładce odnośników do katalogu online biblioteki, bibliografii i baz da-
nych tworzonych przez BG UP, do Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej, czasopisma 
elektronicznego BG UP „Biblioteka i Edukacja”.

Profil służy również do informowania o bieżących imprezach związanych z książ-
ką odbywających się w Krakowie, w tym organizowanych przez BG UP, jak wystawy 
czy konkursy. Popularnym narzędziem oferowanym przez Facebook jest opcja umoż-
liwiająca utworzenie „wydarzenia”. Dzięki tej zakładce użytkownicy mogą zapoznać 
się z krótkim opisem organizowanej imprezy, zadeklarować swój udział w niej oraz 
rozpowszechnić informację o niej wśród znajomych.

7 K. Stankiewicz, Społeczno-kulturowe zróżnicowanie użytkowników Internetu, [w:] Oblicza 
Internetu: architektura komunikacyjna sieci, red. M. S okołowski, Elbląg 2007, s. 264.
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Od 2013 roku BG UP corocznie organizuje konkurs I  kto to napisał…, w  któ-
rym mogą brać udział fani profilu Biblioteki Głównej. Przez miesiąc codziennie na 
face bookowym profilu biblioteki zamieszczane są cytaty. Konkurs polega na odgady-
waniu, z jakiego dzieła literackiego pochodzą, a najszybsze prawidłowe odpowiedzi 
są punktowane. Każda edycja ma swój motyw przewodni, np. w 2014 roku Książki 
zakazane czy w 2015 roku Filmowe adaptacje literatury. Konkurs zachęca w pośredni 
sposób także do zapisania się do biblioteki, ponieważ nagrodę odebrać może tylko 
osoba, która posiada aktywne konto czytelnika w Bibliotece Głównej UP.

Konkursy plastyczne dla dzieci

BG UP jako biblioteka uczelni o profilu pedagogicznym naturalnie zwraca się w swo-
ich działaniach promujących czytelnictwo także w  stronę najmłodszych. W  2010 
roku rozpoczęła cykliczne organizowanie konkursów plastycznych i wystaw pokon-
kursowych dla dzieci w  wieku przedszkolnym i  szkolnym. Co roku odbywają się 
przynajmniej dwa konkursy8. Cele przyświecające tym przedsięwzięciom to m.in. 
rozbudzanie zainteresowania literaturą przez powiązanie tematyki konkursów pla-
stycznych z twórczością literacką dla dzieci, zachęcanie dzieci do korzystania z bi-
bliotek i wywołanie pozytywnych skojarzeń z nimi związanych. W związku z dużym 
zainteresowaniem społeczności akademickiej konkursami oraz wystawami pokon-
kursowymi w 2011 roku także użytkownicy Biblioteki Głównej zostali włączeni do 
wyboru nagrodzonych prac.

Tematyka konkursów najczęściej powiązana jest z literaturą, książką i biblioteką, 
np. Ilustracyjność utworów Jana Brzechwy, Lubię czytać i malować – twórczość Joanny 
Papuzińskiej, Ilustracyjność utworów Marii Konopnickiej, Wyobrażenie biblioteki, bi-
bliotekarza, książki i czytelnika. O pozytywnym odbiorze konkursów świadczy wzrost 
liczby biorących w nich udział dzieci oraz szkół.

Małopolska Noc Naukowców – warsztaty dla dzieci

Przekonanie, że przez obcowanie z biblioteką wychowujemy przyszłych czytelników, 
przyświecało także włączeniu się BG UP w Małopolską Noc Naukowców. W orga-
nizowanych w jej ramach od 2014 roku warsztatach dzieci ze szkół podstawowych 
w wieku od ośmiu do dziesięciu lat miały możliwość zapoznania się z funkcjonowa-
niem biblioteki akademickiej.

8 A. Folga, J. Kołakowska, Konkursy plastyczne formą promocji biblioteki, „Biblioteka i Eduka-
cja” 2012, nr 1, s. 1-2.
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BG UP brała udział już w  trzech edycjach Nocy Naukowców. W edycji z 2015 
roku przygotowane zostały warsztaty Tajemniczy świat biblioteki tradycyjnej i cyfro-
wej, w trakcie których uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji, wziąć udział w pokazie 
multimedialnym, konkursach, grach i zabawach związanych z działalnością bibliote-
ki oraz w prezentacji profesjonalnego sprzętu do digitalizacji zbiorów9. Zgodnie z ha-
słem przewodnim celem spotkania było odkrywanie tajników biblioteki tradycyjnej 
(od momentu zakupu książki do wypożyczenia jej przez czytelnika) oraz cyfrowej 
(od książki papierowej do jej wersji elektronicznej). Mali odkrywcy mieli możliwość 
odwiedzenia najważniejszych oddziałów biblioteki, gdzie czekały na nich atrakcje 
i zadania przygotowane przez pracujących tam bibliotekarzy, a ich rozwiązanie było 
warunkiem „zaliczenia” i otrzymania pieczątki na specjalnej karcie zadań.

Dużą atrakcją było odwiedzenie oddziałów biblioteki, do których na co dzień 
mają dostęp tylko pracownicy. W Oddziale Magazynów i Konserwacji Zbiorów dzie-
ci zapoznały się z ciekawymi zbiorami biblioteki z zakresu literatury dziecięcej i mło-
dzieżowej oraz wspólnie z bibliotekarzem wyszukiwały w magazynie książki zamó-
wione na rewersach bibliotecznych. W Oddziale Udostępniania Zbiorów uczestnicy 
warsztatów mogli zobaczyć, jak działa system wypożyczania, mogli też samodziel-
nie wypożyczyć oraz zwrócić książki. W Oddziale Informacji Naukowej uczestnicy 
obejrzeli specjalny pokaz multimedialny dotyczący konwersji książki tradycyjnej na  
e-book oraz różnic pomiędzy nimi. 

Poznane informacje młodzi naukowcy mogli zweryfikować w praktyce podczas 
prezentacji sprzętu do digitalizacji zbiorów. Każdy z uczestników mógł samodzielnie 
zeskanować stronę i przy wspólnej pracy wszystkich dzieci udało się zdigitalizować 
kolejną książkę. Na koniec każde z dzieci otrzymało imienny dyplom „Przyjaciela 
Biblioteki” oraz książki.

Uniwersytet Dzieci i Rodziców

BG UP włącza się także w promowanie czytelnictwa wśród dzieci w ramach działa-
jącego przy Uniwersytecie Pedagogicznym Uniwersytetu Dzieci i  Rodziców, który 
powstał w 2011 roku10. Na Uniwersytet mogą być zapisane dzieci w wieku od pięciu 
do dziesięciu lat, a zajęcia z różnych dziedzin wiedzy odbywają się raz w miesiącu.

BG UP organizuje w ramach Uniwersytetu prelekcje i warsztaty poświęcone bi-
bliotece i książce, mające na celu rozbudzić zainteresowania czytelnicze wśród naj-
młodszych, zapoznać z  działalnością biblioteki, książką i  jej historią. Wszystko to 
odbywa się w formie zabaw, gier, pokazów multimedialnych i prezentacji, a na koniec 

9 A. Więk, P. Mi lc, „Tajemniczy świat biblioteki tradycyjnej i cyfrowej”: warsztaty w ramach Ma-
łopolskiej Nocy Naukowców, „Biblioteka i Edukacja” 2015, nr 8, s. 1-4.

10 Uniwersytet Dzieci i Rodziców, http://www.dzieci.up.krakow.pl/ [dostęp: 28 października 2016].
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zajęć każde dziecko – jak prawdziwy student – dostaje wpis zaliczający do specjalne-
go indeksu.

Zaczytani

W roku akademickim 2015/2016 biblioteka po raz pierwszy włączyła się w ogólno-
polską akcję zbiórki książek dla dziecięcych pacjentów szpitali i hospicjów, zorgani-
zowaną w ramach kampanii społecznej Zaczytani. Sama akcja rozpoczęła się w 2012 
roku w Brzegu, w województwie opolskim, kiedy w trakcie remontu oddziału dzie-
cięcego ogłoszono wielką zbiórkę książek11. Rezultat był o wiele lepszy, niż przewi-
dywali organizatorzy, stąd zrodził się pomysł na akcję ogólnopolską. Jak podkreślają 
organizatorzy, celem akcji jest tworzenie społecznych bibliotek w placówkach me-
dycznych oraz szerzenie idei czytelnictwa wśród najmłodszych. Dzięki dostępowi 
do książek mali pacjenci mogą zapomnieć o chorobie, a równocześnie rozwijać wy-
obraźnię i nawyki czytelnicze.

Na terenie BG UP, w  specjalnie oznakowanym miejscu, każdy mógł zostawić 
książki. Akcja promowana była na stronie WWW i Facebooku biblioteki, na blogu, 
na stronie uczelni, a także przez ulotki i plakaty rozmieszczone na terenie uczelni. 
Cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej, dlatego na pewno 
będzie kontynuowana w kolejnych edycjach.

Noc w Bibliotece

BG UP włącza się zarówno w ogólnopolskie wydarzenia promujące czytelnictwo, jak 
też organizuje własne. Warto wspomnieć o cieszącym się dużym zainteresowaniem 
cyklicznym wydarzeniu naukowo-kulturalnym pod nazwą Noc w Bibliotece, orga-
nizowanym od 2010 roku. Tematem przewodnim każdej nowej edycji są kultura i li-
teratura innego kraju, do tej pory były to: Japonia, Rosja, Hiszpania, Włochy, Stany 
Zjednoczone. Wydarzenia w ramach imprezy skierowane są nie tylko do czytelników 
BG UP, ale także społeczności akademickiej, dzieci i  młodzieży. W  ramach Nocy 
organizowane są warsztaty, prelekcje, koncerty i  pokazy, w  dużej części związane 
z promowaniem literatury danego kraju. Organizacja wydarzenia wiąże się z pozy-
skiwaniem sponsorów i patronów, dlatego jest to przedsięwzięcie złożone organiza-
cyjnie, nad którym corocznie pracuje specjalny komitet składający się z pracowni-
ków BG UP.

Od pierwszej edycji Nocy w Bibliotece w jej ramach organizowany jest także kon-
kurs literacki skierowany do czytelników BG UP zatytułowany Qui scribit, bis legit 

11 Zaczytani: o nas, http://zaczytani.org/o-nas/ [dostęp: 28 października 2016].
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(kto pisze, jakby dwa razy czytał), któremu za każdym razem nadawane jest inne 
hasło, często związane z motywem Nocy, mające być inspiracją dla zgłaszanych utwo-
rów, jak np. American Dream lub Współczesny Don Kichot, czyli z książką na podbój 
świata!12. Celem literackich zmagań ma być pobudzanie aktywności twórczej naszych 
czytelników w  dziedzinie poezji i  prozy oraz promowanie młodych talentów. Wy-
dany został również bezpłatny e‐book zawierający nagrodzone i wyróżnione prace 
z ostatnich czterech lat oraz wszystkie utwory nadesłane w ostatniej edycji konkursu.

Podsumowanie

W artykule przedstawiono tylko przykładowe formy promocji czytelnictwa i książki 
w BG UP, w szczególności działania skierowane do dzieci. Celem było pokazanie, że 
formy te są różnorodne i adresowane do niejednorodnej grupy odbiorców, a znaczącą 
rolę w promocji bibliotecznej odgrywają obecnie media społecznościowe. Wymiana 
dobrych praktyk w promowaniu czytelnictwa może być dla bibliotekarzy inspiracją 
do podejmowania nowych działań w tym zakresie.

Współczesna biblioteka akademicka powinna być elastyczna w  wyborze spo-
sobów promowania czytelnictwa, dostosowując się do współczesnego czytelnika, 
używając Internetu i technologii komunikacyjnych, ale czerpiąc też z tradycyjnych 
wzorców. Odpowiednio dobrane instrumenty promocji dają szansę na powodzenie 
w krzewieniu kultury czytelniczej i budowanie pozytywnych skojarzeń z instytucją.
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Abstrakt:

Tekst przedstawia wybrane formy promocji czytelnictwa stosowane w  Bibliotece Głównej 
Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie. Należą do nich m.in.: wykorzystanie mediów 
społecznościowych (blog biblioteczny, Facebook), prowadzenie bibliotecznego czasopisma 
elektronicznego, włączanie się w ogólnopolskie akcje i programy czytelnicze (Zaczytani, Ty-
dzień Bibliotek), organizowanie spotkań i warsztatów dla najmłodszych czytelników (Mało-
polska Noc Naukowców, konkursy), a także akcji mających przyciągnąć inne grupy czytelni-
ków (Noc w Bibliotece, konkursy literackie, wystawy). 

Summary:

The text presents selected forms of promoting readership that are used in the Biblioteka 
Główna Uniwersytetu Pedagogicznego in Kraków. These forms include inter alia: the ap-
plication of social media (a library blog, Facebook), the editorship of an electronic library 
periodical, participation in state-wide readerly activities and programmes (Zaczytani, 
Tydzień Bibliotek), organisation of meetings and workshops intended for youngest readers 
(Małopolska Noc Naukowców, competitions) and activities which are supposed to appeal to 
other groups of readers (Noc w Bibliotece, literary competitions, exhibitions).

Słowa kluczowe: czytelnictwo, promocja czytelnictwa, akcje czytelnicze, biblioteki akade-
mickie, portale społecznościowe

Keywords: readership, promotion of readership, readerly activities, academic libraries, so-
cial media





Dorota Fortuna
Biblioteka Narodowa 

ACADEMICA – cyfrowa wypożyczalnia 

międzybiblioteczna publikacji naukowych

Badania oceniające stan czytelnictwa w  Polsce wskazują na jego systematyczny 
spadek1. Ważnym celem pracy bibliotekarzy wydaje się więc edukowanie młodego 
czytelnika, który dzięki podejmowanym działaniom nie zapomni o literaturze i, co 
ważne, będzie wiedział, że może ją znaleźć w swojej bibliotece. Jest to niebagatelne 
zadanie, zwłaszcza w erze informacji dostępnej na „kliknięcie” w bezpłatnych serwi-
sach internetowych, które nie zawsze oferują informację rzetelną2.

W upowszechnianiu czytelnictwa nie wystarczy jednak zabiegać o potencjalnych 
użytkowników bibliotek, organizując ciekawe zajęcia w  siedzibach bibliotek z  wy-
korzystaniem ich zbiorów. Trzeba pamiętać, by udostępniane zasoby odpowiadały 
potrzebom użytkowników, co w dobie niskich nakładów na naukę i kulturę jest dość 
trudne.

W 2014 roku Biblioteka Narodowa uruchomiła Cyfrową Wypożyczalnię Publi-
kacji Naukowych ACADEMICA3. Zamierzeniem twórców tego projektu było stwo-
rzenie narzędzia szybkiego dostępu do literatury naukowej oraz otwarcie zasobów 
Biblioteki Narodowej. Biblioteki wprawdzie miały i mają obecnie możliwość wypoży-
czania książek z Biblioteki Narodowej, jednak oczekiwanie na realizację zamówienia 
jest dość długie (wynosi minimum tydzień) i może powodować rezygnację z wyko-
rzystania danej publikacji. Dodatkowym utrudnieniem jest wyłączenie z  wypoży-

1 D. Michalak, I. Kor yś, J. Kopeć, Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku, Warszawa 2016, 
s. 12-13.

2 K. Ślaska, „Academica” jako nowa jakość w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych, „Prze-
gląd  Biblioteczny” 2014, z. 4, s. 503.

3 Projekt powstał pod auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka i był realizowany przez Bibliotekę Narodową oraz Naukową 
i Akademicką Sieć Komputerową (NASK).



72 Dorota Fortuna

czania międzybibliotecznego czasopism. System ACADEMICA opiera się na sieci 
komputerowych terminali w bibliotekach w całej Polsce, za pośrednictwem których 
użytkownicy uzyskują natychmiastowy dostęp przede wszystkim do współczesnych 
publikacji naukowych (monografii, podręczników, skryptów oraz artykułów z cza-
sopism naukowych) w postaci cyfrowej. ACADEMICA to baza zawierająca obecnie 
ponad 1,6 mln publikacji z różnych dziedzin wiedzy (zob. licznik publikacji na stro-
nie startowej wypożyczalni, il. 1), w tym ponad 900 tys. tekstów naukowych chronio-
nych prawem autorskim i niedostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych. Opiera 
się ona na zasobach Repozytorium Biblioteki Narodowej i każdego dnia wzbogaca 
o około 500 nowych tytułów.

Il. 1. Fragment strony startowej Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMI-
CA [dostęp: 28 października 2016]

ACADEMICA jest projektem otwartym dla wszystkich bibliotek. Zasoby udostęp-
niane za jej pośrednictwem to w znacznej części publikacje naukowe – wydawnictwa 
książkowe i artykuły publikowane w czasopismach naukowych. W latach 2014-2015 
Biblioteka Narodowa we współpracy z Biblioteką Główną Politechniki Warszawskiej 
poddała digitalizacji i  wprowadziła do sytemu metadane około dwóch tysięcy ty-
tułów punktowanych czasopism z  listy Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższe-
go. Wprowadzono w ten sposób do zasobów wypożyczalni ACADEMICA znaczny 
zasób tekstów naukowych publikowanych w czasopismach w latach 2002-2014. Di-
gitalizacja tych tytułów jest kontynuowana, a w celu poszerzenia oferty skanuje się 
bieżący wpływ czasopism społeczno-kulturalnych oraz literackich.

Znaczna część wypożyczalni ACADEMICA jest dostępna w otwartym Internecie. 
Z dowolnego komputera użytkownik może przeglądać zasoby, korzystać z narzędzi 
do filtrowania i sortowania wyników wyszukiwania oraz czytać publikacje dostępne 
publicznie (należące do domeny publicznej lub licencjonowane). Dodatkowym atu-
tem są zaimplementowane narzędzia wyszukiwawcze – zasoby można przeszukiwać 
zarówno przez metadane, jak i pełne teksty publikacji (zob. il. 2-3). 
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Il. 2. Wyniki wyszukiwania terminu „pedagogika” w metadanych [dostęp: 28 października 
2016]

Il. 3. Wyniki wyszukiwania terminu „pedagogika” po zaznaczeniu opcji „przeszukuj pełno-
tekstowo” [dostęp: 28 października 2016]

Udostępnianie zasobów chronionych prawem odbywa się w oparciu o zapis art. 28 
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jednolity Dz.U. 2016 poz. 666). Artykuł ten reguluje możliwość digitalizowania zbio-
rów tradycyjnych przez biblioteki, archiwa, muzea i inne instytucje wskazane przez 
ustawodawcę oraz udostępniania ich w formie cyfrowej4. Publikacje zdigitalizowane 

4 Zapis ten wcześniej dotyczył tylko bibliotek, muzeów i archiwów. Zmienił się po nowelizacji 
ustawy w październiku 2015 r. i obecnie brzmi: Art. 28. 1. Instytucje oświatowe, uczelnie, insty-
tuty badawcze prowadzące działalność, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095), instytuty naukowe Polskiej Akade-
mii Nauk prowadzące działalność, o której mowa w art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 
r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r. poz. 1082 i 1268), biblioteki, muzea oraz archiwa 
mogą: 1) użyczać, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów rozpowszechnio-
nych, 2) zwielokrotniać utwory znajdujące się we własnych zbiorach w celu uzupełnienia, zacho-
wania lub ochrony tych zbiorów, 3) udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za 
pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych 
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przez biblioteki lub inne instytucje, o których mowa w przywołanej ustawie, mogą 
być udostępniane za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) 
na terenie tych jednostek5. W związku z tym warunkiem udostępniania chronionych 
zasobów wypożyczalni ACADEMICA jest przeznaczenie do tego celu komputera, 
który będzie pełnił funkcję terminala, i wyłączenie go z  innego użytkowania. Sys-
tem uniemożliwia pobieranie udostępnianych za jego pomocą tekstów, nie pozwala 
na ich kopiowanie (poza udostępnionym notatnikiem o pojemności 3600 znaków, 
umożliwiającym skorzystanie z tekstu na zasadzie prawa cytatu), a tym samym nie 
pozwala na nieuprawnione zwielokrotnianie utworów objętych ochroną.

Ze względu na ograniczenia dotyczące udostępniania publikacji chronionych 
prawem autorskim tylko do terminali oraz udostępnianie tylko tylu egzemplarzy, ile 
Biblioteka Narodowa posiada w swoich zbiorach w formie oryginalnej (papierowej), 
twórcy wypożyczalni ACADEMICA przygotowali system rezerwacji. System rezer-
wacji umożliwia zaplanowanie pracy z konkretnymi publikacjami, w konkretnej bi-
bliotece, w dowolnie wskazanym czasie (ograniczeniem są jedynie godziny otwarcia 
biblioteki). Niebagatelną zaletą w korzystaniu z systemu ACADEMICA jest jego pro-
stota i intuicyjność oraz pełna swoboda we wprowadzaniu terminów wyszukiwaw-
czych, co czyni go łatwym w obsłudze nawet dla początkującego użytkownika. 

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA powstała z myślą 
o udostępnieniu publikacji naukowych i pierwotnie była skierowana do bibliotek na-
ukowych. Obecnie instytucje, które do systemu mogą się przyłączyć, ogranicza tylko 
zapis w cytowanym wyżej art. 28 Ustawy o prawie autorskim oraz możliwości tech-
niczne zainteresowanej instytucji. Pod względem zasobów  – nadal priorytetem są 
i pozostaną teksty naukowe, ale nie ma przeszkód, by do zasobów tej cyfrowej wypo-
życzalni trafiały również publikacje popularne. Czym jest ACADEMICA dla instytu-
cji, która zdecyduje się uruchomić na swoim terenie terminal? Przede wszystkim daje 
jej użytkownikom natychmiastowy i nieograniczony dostęp do ogromnego zasobu 
wiedzy. Uzupełnia zbiory własne biblioteki i pośrednio pozwala na ograniczenie za-
kupów. Przy czym wartość informacyjna zbiorów danej biblioteki w ten sposób nie 
spada, wręcz przeciwnie – można uznać, że cyfrowa baza ACADEMICA wzbogaca 
zasoby będące w posiadaniu biblioteki, dając jej użytkownikom bezpłatne i legalne 
źródło wiedzy – za jednym kliknięciem. 
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jednostek – jeżeli czynności te nie są dokonywane w celu osiągnięcia bezpośredniej lub pośredniej 
korzyści majątkowej.

5 Tamże.
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Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 
2016 poz. 666).

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2012 poz. 642 – tekst jednolity z późn. 
zm.).

Abstrakt:

System ACADEMICA to cyfrowa wypożyczalnia uruchomiona przez Bibliotekę Narodową, 
która znacznie ułatwia proces wypożyczania międzybibliotecznego. Udostępnianie mogą 
być nie tylko książki, ale także czasopisma. ACADEMICA umożliwia zdalne przeglądanie 
zasobów, które obecnie zawierają ok. 1,6 mln publikacji naukowych, powiększających się 
każdego dnia wraz z postępującym procesem digitalizacji. Podkreślono także wszelkie sta-
rania podjęte przez twórców systemu w celu zapewnienia ochrony praw autorskich twórców 
udostępnianych dokumentów.

Summary:

The ACADEMICA system is a digital lending library initiated by the Biblioteka Narodowa 
which facilitates the process of interlibrary loans. The items that are rendered accessible are 
not only books but also periodicals. ACADEMICA enables the user to browse the resources 
remotely, which currently number ca. 1.6 million scholarly publications. This number grows 
each day as new items are digitised. Emphasis was also put on the attempts of the creators 
of the system whose purpose is to ensure the protection of the rights of the authors of the 
documents that are rendered accessible.

Słowa kluczowe: Biblioteka Narodowa, wypożyczanie międzybiblioteczne, digitalizacja 
zbiorów

Keywords: Biblioteka Narodowa, interlibrary loans, digitalisation of resources 
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Z książką w dziecięcą Krainę Nieczytania, 

czyli kilka sposobów  

zachęcania dzieci do czytania

Umiejętność oddawania się lekturze jest darem, który poza zwykłym zdobywaniem 
informacji może sprawiać wiele przyjemności. Dlaczego więc dzieci nie czytają? Za-
pytani o  to internauci twierdzą, że czytanie wymaga wysiłku, prościej jest włączyć 
telewizor lub komputer, dzieciom się nie chce, a czytanie to nuda. Zdaniem wielu 
ktoś, kto lubi czytać, jest uważany za kujona, a to odstrasza. Niektórzy sądzą, że przy-
mus czytania lektur zniechęca młodych ludzi do dobrowolnego sięgania po książkę, 
a inni, że gdyby czytanie było zabronione, wielu zaczęłoby to robić1.

Rozbudzenie w dziecku zamiłowania do czytania wymaga dużo czasu i poświęce-
nia. Podjęty trud jednak procentuje – dziecko, obcując z literaturą, wzbogaca swoje 
słownictwo, rozwija wyobraźnię, staje się bardziej wrażliwe2. Wydaje się, że zarówno 
przymus, jak i zakaz czytania nie są skutecznymi formami przekonania dziecka do 
książki. Z walorów tej ostatniej nie zawsze zdają sobie sprawę także rodzice, którym 
warto przypomnieć, że czytanie:
 ӹ uczy myślenia,
 ӹ pobudza wyobraźnię,
 ӹ dostarcza emocji, radości, 
 ӹ poszerza wiedzę o świecie, 

1 P. Pane, Luźne pogaduchy z Polą Pane, autorką „Arisjańskiego fioletu”, rozm. M. Kor, http://
okiemmk.com/wywiadrozmowa-luzne-pogaduchy-z-pola-pane-autorka-arsjanskiego-fioletu 
-pasjonatka-w-wielu-dziedzinach-oraz-wielbicielka-broni/ [dostęp: 28 października 2016].

2 J. Hof fmann, Czytelnictwo, opowiadanie bajek, baśni i legend w świetlicy, „Świetlica w Szkole” 
2015, nr 2, s. 3.
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 ӹ przynosi dobre wzorce zachowań,
 ӹ rozwija umiejętność wysławiania się,
 ӹ wyrabia cierpliwość.

Dzięki czytaniu nauka w szkole będzie więc łatwiejsza i bardziej przyjemna3.
Rodzice, którym zależy na dobrym wychowaniu dziecka, wiedzą, że nie da się 

tego osiągnąć bez poświęcania mu osobiście czasu, tłumaczenia pewnych rzeczy czy 
wreszcie bez czytania. Wychowywanie nie polega na dawaniu dziecku przedmiotów, 
lecz na spędzaniu z  nim dobrych chwil, na zaspokajaniu jego potrzeb emocjonal-
nych, na przekazywaniu wzorców i wartości. W kształtowaniu dziecka istotną rolę 
odgrywa sztuka, a w jej ramach literatura. Odbiorca dzieł sztuki, w tym również dzieł 
literackich, uczy się głębokiego, znacznie pełniejszego spostrzegania rzeczywistości, 
kształci swe procesy myślowe. Sztuka wyzwala również postawę twórczą. Aby moż-
liwy był pogłębiony odbiór dzieła, należy wyrobić w dziecku najpierw potrzebę słu-
chania, a następnie czytania4.

Można wiele osiągnąć, codziennie czytając dziecku od urodzenia. Zanim zacznie 
ono mówić i czytać, powinno się dobrze osłuchać z językiem i zbudować jak najwięk-
szy zasób słów, które rozumie. Szczególnie ważne jest czytanie chłopcom, gdyż ich 
umiejętności językowe rozwijają się wolniej. Rytuał głośnego czytania może trwać 
nawet wtedy, gdy dziecko jest już w gimnazjum. Codzienna lektura to wspólnie spę-
dzony czas, stałe wzmacnianie więzi i wzajemnego zaufania, a  także doskonalenie 
najważniejszej społecznej kompetencji – sprawnego posługiwania się językiem5.

Proces wdrażania do czytelnictwa, kształtowania nawyku obcowania z  książką 
i  czasopismem należy rozpoczynać od najmłodszych lat. W  opanowaniu odbioru 
słowa pisanego, które jest najtrudniejszym przekazem, i  w  doborze lektur powin-
ni pomóc dziecku nie tylko rodzice, ale i nauczyciele oraz bibliotekarze. Współcze-
sny bibliotekarz winien pełnić funkcję informatora, pedagoga i animatora inicjatyw 
wspierających rozwój czytelnictwa. Zadaniem dorosłych jest opieka nad potencjal-
nym czytelnikiem i pokazanie mu w odpowiednim momencie odpowiedniej litera-
tury6. Dlatego warto przychodzić z dziećmi do biblioteki i księgarni oraz korzystać 
z podpowiedzi bibliotekarza lub księgarza w wyborze lektury. Dobierając tekst lite-
racki do pracy z dziećmi, należy kierować się następującymi kryteriami:
 ӹ wiekiem dziecka, jego możliwościami percepcyjnymi,
 ӹ przeznaczeniem utworu, np. do nauki na pamięć, inscenizacji lub teatrzyku,
 ӹ założonym celem edukacyjnym7.

3 I. Koźmińska, Książki naszych marzeń: współpraca z rodzicami, „Biblioteka w Szkole” 2015, 
nr 10, s. 5.

4 E. Manasterska-Wiącek, Dziecko jako odbiorca tekstu literackiego, „Wychowanie w Przed-
szkolu” 2009, nr 4, s. 12.

5 I. Koźmińska, dz. cyt., s. 5.
6 E. Dunin-Wilczyńska, Czytelnictwo wśród uczniów, „Nowa Szkoła” 2015, nr 7, s. 25.
7 M. Jąder, „Opowieści z kubka” i inne ciekawe pomysły pracy z książką, „Wychowanie w Przed-

szkolu” 2008, nr 4, s. 40.
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Szukając w bibliotekach i księgarniach książeczki dla własnego dziecka, rodzice 
powinni zwracać też uwagę na ilość tekstu oraz ilustracje – zarówno ich liczbę, jak 
i jakość. Podczas wizyty w bibliotece w miarę możliwości warto brać pod uwagę zda-
nie dziecka na temat proponowanej bajki, a najlepiej, żeby samodzielnie wybierało 
dla siebie książki, 

Bibliotekę winni odwiedzać nie tylko rodzice ze swoimi dziećmi, ale także wycho-
wawcy przedszkoli z grupami podopiecznych. Podczas lekcji bibliotecznych przed-
szkolaki poznają pracę bibliotekarza oraz bibliotekę jako miejsce inspiracji i wiedzy 
z  różnych dziedzin. Mają okazję zobaczyć wiele książek o  różnorodnej tematyce: 
każdy może znaleźć coś dla siebie. Jedną z najbardziej atrakcyjnych dla dzieci form 
współdziałania z biblioteką są konkursy na temat przeczytanego utworu8. 

Również w samym przedszkolu książka powinna być obecna na co dzień. W każ-
dej sali przedszkolnej można wygospodarować miejsce na półkę z książkami. Na niej 
znaleźć się mogą książki przyniesione przez dzieci, podarowane przez instytucje czy 
osoby prywatne (np. autora), ale też wypożyczone z biblioteki. Jeśli to możliwe, moż-
na w okolicy półki założyć kącik czytelniczy, do którego dzieci zaglądają w każdej 
wolnej chwili: oglądają obrazki, a  w  miarę swoich umiejętności czytają fragmenty 
zdań czy krótkie teksty9. Tam też, np. na „zaczarowanym dywanie”, może odbywać się 
głośne czytanie we wprowadzonym „czasie na książkę”. Książkę można czytać przed-
szkolnej pacynce czy ulubionym lalkom i  misiom dzieci. Czas ten (15-20 minut) 
spędzony na wspólnym czytaniu, wygospodarowany np. podczas leżakowania czy 
odpoczynku po innych, męczących zajęciach, kiedyś stanie się przedszkolną tradycją. 

Lektura powinna się pojawić w grupie przedszkolnej, gdy dzieci szukają odpowie-
dzi na nurtujące je pytania. Nauczyciel musi poszukiwać takich książek i sposobów 
stymulacji dzieci, które wyzwolą różnorodną aktywność jego wychowanków. Może 
więc proponować takie formy pracy zespołowej i grupowej, jak inscenizacje, odgrywa-
nie ról, „pokazywanie wierszy”, skojarzenia do słów, gry słowne, zagadki, mapy myśli, 
rysowanie ilustracji czy bohaterów, lepienie figurek, projektowanie dla nich strojów, 
urządzanie przyjęcia dla bohatera, wymyślanie dalszych losów poznanych postaci.

Stymulacji czytelniczej wymagają nie tylko dzieci w  wieku przedszkolnym, ale 
i uczniowie na wszystkich etapach edukacji. Bez działań prostych, ale ponawianych, 
prowadzonych celowo i  systematyczne, nie obronimy wartości lektury  – twierdzi 
nauczycielka języka polskiego, Barbara Burak10. Dlatego należy do bibliotek szkol-
nych zakupić więcej ciekawych książek z gatunków popularnych wśród młodzieży. 
Często w tych bibliotekach po prostu nie ma co czytać. Jest tam mnóstwo starych, 
zakurzonych książek, które są wprawdzie klejnotami literatury, jednak młodzieży nie 
interesują11.

8 Tamże, s. 42.
9 Tamże, s. 43.
10 B. Burak, Czytanie nie musi być passé, „Język Polski w Gimnazjum” 2015/2016, nr 1, s. 67.
11 Uczniowie blogują o książkach: nikt nie lubi czytać na siłę, „Biblioteka w Szkole” 2015, nr 3, s. 5.



80 Lidia Ippoldt

W bibliotekach szkolnych powinny działać kluby dyskusyjne zachęcające do czy-
tania i rozmawiania o książkach. Powinno się również wprowadzić akcję opowiada-
nia o ciekawych młodzieżowych lekturach i zachęcać do ich czytania12. 

Jedną z  najczęściej wykorzystywanych wśród uczniów form stymulacji czytel-
nictwa są czytelnicze gry dydaktyczne. Spełniają one ważne funkcje poznawcze, wy-
chowawcze i kształcące. Umożliwiają nie tylko nabywanie pożądanych doświadczeń 
i postaw społecznych, lecz także wzbogacają wiedzę oraz rozwój zdolności i postaw 
twórczych uczestników13. Elementami gier mogą być krzyżówki, gry słowne polegają-
ce na wymyślaniu wyrazów i budowaniu zdań, pisanie opowiadań z wykorzystaniem 
tytułów książek. Tworzenie własnych książek (bajek, opowiadań, komiksów) to temat 
warsztatów pisarskich dla dzieci i młodzieży, szczególnie skierowanych do uczniów 
z negatywnym stosunkiem do czytania. Praca zespołowa polega na wyznaczeniu każ-
demu z uczestników roli – autora, ilustratora, projektanta okładki, redaktora czy ko-
rektora – i daje szansę na wykazanie się w zależności od jednostkowych możliwości, 
zdolności i preferencji. Gotowa książka ze stroną tytułową, na której zamieszczone są 
nazwiska wszystkich członków zespołu, powinna trafić do biblioteki szkolnej, gdzie 
przyjdą ją obejrzeć wszyscy zainteresowani uczniowie.

Zabawy w teatr to kolejna forma pracy czytelniczej z uczniami, która wprowa-
dza element tajemniczości, magii, niespodzianki. Sam fakt przebierania się w róż-
ne stroje powoduje wejście dzieci w świat fantazji, baśni14. Rozwija kreatywność, 
ale i  przełamuje lęk przed publicznymi wystąpieniami, czy nieśmiałość aktora  –  
amatora.

Dopełniając propozycje pracy czytelniczej z dziećmi, warto przytoczyć jeszcze kil-
ka punktów z poradnika Jak złapać czytelniczego bakcyla stworzonego przez Mikołaja 
Kotyłę15, a dającego się wykorzystać w pracy pedagogicznej z potencjalnym młodym 
czytelnikiem. Autor stworzył mały dekalog dla opornych, ale chcących przełamać 
swoją niechęć do czytania, w którym radzi:
1. Zapisać się do najbliższej biblioteki.
2. Wejść w dobry układ z bibliotekarzem, który zaproponuje ciekawe tytuły.
3. Nie przerażać się grubością książki – pocieszać się, że to tylko duża czcionka.
4. Nie sprawdzać, ile stron zostało do końca.
5. Śledzić nowości. 
6. Nie czytać z przymusu.
7. Podczas czytania odizolować się od świata: wyłączyć komórkę, komputer, telefon, 

domofon, pralkę itp.
8. Zaparzyć ulubioną herbatę.

12 Tamże, s. 5-6.
13 P. Kowolik, Gry i zabawy wdrażają najmłodszych uczniów do czytelnictwa, „Poradnik Biblio-

tekarza” 2009, nr 10, s. 38.
14 M. Jąder, dz. cyt., s. 46.
15 M. Kotyło, Kto czyta książki, żyje podwójnie, „Edukacja i Dialog” 2012, nr 7/8, s. 81-83. 
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9. Wyobrazić sobie, że po przeczytaniu czeka nas jakaś nagroda, którą sprawimy 
sobie sami.

10. Postarać się o oryginalną zakładkę do książki16.
Wyżej wymienione propozycje to tylko nieliczne spośród wielu, które można za-

proponować dzieciom żyjącym w „krainie nieczytania”. Przygotowując działania mo-
tywujące do kontaktu ze słowem drukowanym, warto brać pod uwagę wiek odbiorcy, 
jego postawę i oczekiwania17. Trzeba też pamiętać, że czytanie rozwija wyobraźnię 
i zmienia postrzeganie rzeczywistości. Wzmacnia naszą zdolność koncentracji, dzię-
ki czemu potrafimy się skupić na ważnych rzeczach18. Dzięki niemu pozytywniej 
patrzymy na świat, wzbogacamy nasz umysł i przyspieszamy myślenie. Warto więc 
walczyć o pozyskanie każdego nieczytającego. 

Aneks

Podsumowaniem wystąpienia była przeczytana na koniec bajka autorstwa referentki, 
podpowiadająca sposoby zachęcania dzieci do czytania, a stworzona z myślą o rodzi-
cach, bibliotekarzach i wychowawcach.

W dziecięcej Krainie Nieczytania
W  pewnym królestwie, gdzieś całkiem niedaleko, była sobie Kraina 

Nieczytania. Osada ta wyglądała bardzo pięknie, ale jej mieszkańcy byli smutni 
i  ponurzy. Może to przez to, że nie czytali książek. Uważali, że to nudne i  szuka-
li ciekawszych zajęć. Dzieci całe dni spędzały przed telewizorem lub komputerem, 
nie bawiąc się wspólnie w berka i nie skacząc w klasy. Dorośli prawie ze sobą nie 
rozmawiali wpatrzeni w  monitory komputerów, ekrany tabletów czy smartfonów. 
W krainie tej było więc strasznie cicho i ponuro.

Aż pewnego lata do Krainy Nieczytania przyjechała z dalekiego kraju rodzina 
moli z dwójką dzieci. Rodzina Książkowych zamieszkała w małym domku w cen-
trum osady. Codziennie od rana w  ich domu rozlegał się śmiech dzieci, które co 
chwilę wymyślały sobie inną zabawę i wesołe rozmowy dorosłych. Wszyscy miesz-
kańcy osady zastanawiali się, czym zajmuje się ta rodzina, że jest u nich zawsze tak 
radośnie. 

Pewnego wieczoru kilku mieszkańców Krainy zakradło się pod otwarte okno 
moli i  usłyszało, jak mama czyta dzieciom piękną bajkę. Dzieci leżały grzecznie 
w  łóżeczkach i  słuchały jak zaczarowane. W  pewnym momencie słuchać zaczę-
li nawet ci, którzy stali pod oknem. Następnego wieczoru znowu zakradli się pod 
dom Książkowych i znowu usłyszeli, tym razem jeszcze ciekawszą bajkę. I tak było 
codziennie.

16 Tamże, s. 83.
17 A. Janus-Sitarz, Czytanie nie gryzie, ale…: postawy gimnazjalistów wobec literatury, „Eduka-

cja i Dialog” 2015, nr 1, s. 114.
18 Tamże, s. 101.
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Raz w tygodniu rodzina Książkowych jeździła na wyprawy do pobliskiego mia-
steczka i  wracała stamtąd obładowana książkami. Rodzice nieśli książki dla siebie, 
dzieci skakały radośnie, taszcząc pod pachami kolorowe bajki. Wieczorami znowu 
rozlegał się głos mamy lub taty, czytających swoim pociechom coraz ciekawsze opo-
wieści. Wreszcie ktoś z  mieszkańców nie wytrzymał i  zapytał nowych przybyszy, 
skąd oni biorą te wszystkie książki. Dzieci opowiedziały o  wspaniałych wizytach 
w  bibliotece w  pobliskim miasteczku. Z  błyszczącymi z  radości oczami relacjono-
wały, jak buszują między półkami i  wybierają książki dla siebie. Rodzice też opo-
wiadali o  tych odwiedzinach w bibliotece z wielką fascynacją. Słuchacze trochę się 
zainteresowali tym tajemniczym miejscem, ale nikomu nie chciało się oderwać od 
komputera czy telewizora, by sprawdzić, jak wygląda naprawdę czarodziejska kraina.

Minęły wakacje i  trzeba było wrócić do przedszkola, szkoły i  pracy. Również 
dzieci państwa Książkowych poszły do przedszkola i szybko polubiły to nowe miej-
sce. Brakowało im tam jednak czegoś. Już pierwszego dnia próbowały wśród pięk-
nych zabawek odszukać jakieś książeczki, ale bez powodzenia. Wróciły do domu 
nieco rozczarowane opowiedziały rodzicom o  tym, że w  przedszkolu nie ma ani 
jednej książki.

Pani Książkowa przy następnej wizycie w przedszkolu zapytała wychowawczy-
nię, czy nie dałoby się stworzyć w sali jej dzieci kącika z bajkami. Ona sama odda 
chętnie parę bajek, które przeczytała już swoim dzieciom. Powoli w  przedszkolu 
książek przybywało, a pani wychowawczyni zaczęła je czytać dzieciom podczas le-
żakowania. Wszystkim przedszkolakom bardzo się spodobało. Do książek zaczęto 
też sięgać, gdy dzieci chciały się dowiedzieć np., jak duże były dinozaury lub jak 
długo żyją słonie.

Wreszcie pani wychowawczyni zaproponowała, by przedstawić bajkę  
o  Czerwonym Kapturku, którą dzieci znały doskonale z  książeczki, na specjal-
nym przedstawieniu dla rodziców. Było super! Rodzicom bardzo się podoba-
ło, a  dzieci coraz częściej domagały się zabaw z  książką. Zaczęły też opowiadać 
w domu o książkowych atrakcjach i domagać się wypraw do biblioteki w sąsiednim 
miasteczku.

Wreszcie rodzice nie wytrzymali. Zażądali, by otworzyć bibliotekę w  Krainie 
Nieczytania. To dopiero było wydarzenie. Do biblioteki przyszli chyba wszyscy 
mieszkańcy zaciekawieni tym nowym miejscem. Okazało się, że bibliotekarką jest 
tam pani Książkowa, która już w pierwszym dniu zorganizowała wiele konkursów 
dla dzieci i dorosłych. Młodzież, pisząc na komputerze swoje wspólne opowiadanie 
fantastyczne, mogła się poczuć jak prawdziwi pisarze. Dzieci rozwiązywały krzy-
żówki i rebusy. Dorośli grali w scrabble. 

Wszyscy wyszli bardzo zadowoleni z pięknymi zakładkami. Tylko nie mieli ich 
do czego włożyć, bo w ich domach nie było książek. Zaczęli więc coraz częściej za-
glądać do biblioteki. Na dzieci czekały tam zawsze jakieś atrakcje – a to budowały 
domek Baby Jagi, a to słuchały bajek na „czarodziejskim dywanie”, a to bajkę opo-
wiadała ulubiona pacynka. Czasami dzieci wymyślały swoje bajki i wykonywały do 
nich ilustracje. Z  biblioteki dzieci zawsze wychodziły z  jakąś kolorową, wspaniałą 
bajką i wieczorem prosiły rodziców, by im ją przeczytali.

I  tak, teraz już nie tylko w  domu moli, ale we wszystkich domach Krainy 
Nieczytania rozlegały się opowieści o  księżniczkach, królewiczach, smokach i  in-
nych potworach. Rodzice zaczęli też szukać książek dla siebie.
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Pewnego razu mieszkańcy doszli do wniosku, że należy zmienić nazwę ich 
Krainy na Krainę POCZYTAJMY SOBIE. Od tej pory była to najweselsza kraina 
w całym królestwie, pełna śmiechów i szczebiotów dzieci oraz gwaru rozmów doro-
słych. No i oczywiście wspaniałych książkowych opowieści.
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Abstrakt:

Rozbudzenie zamiłowania do czytania wymaga dużo czasu i  poświęcenia. Można wiele 
zdziałać, codziennie czytając dziecku. Warto też przychodzić z dziećmi do biblioteki i księ-
garni, korzystając tam z podpowiedzi dotyczących wyboru lektury. Bibliotekę powinni od-
wiedzać także wychowawcy przedszkoli z grupami dzieci, dla których organizowane są lek-
cje biblioteczne i konkursy. Również w samym przedszkolu książka powinna być obecna na 
co dzień. W każdej sali przedszkolnej można wygospodarować miejsce na półkę z książkami 
czy kącik czytelniczy. Stymulacji czytelniczej wymagają uczniowie na wszystkich etapach 
edukacji. Najlepsze są działania proste, ale ponawiane, prowadzone celowo i systematycznie. 
Do bibliotek należy zakupić więcej ciekawych książek z gatunków młodzieżowych, organi-
zować kluby dyskusyjne, warsztaty pisarskie i inne imprezy. 
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Summary:

The kindling of enthusiasm associated with reading requires a great deal of time and dedica-
tion. One can achieve much when one reads a text to one’s child. It is worthwhile to come 
to a library or a bookshop with one’s children and follow tips regarding suggested reading 
that are offered there. Libraries should also be visited by kindergarten educators with groups 
of children for whom library lessons and competitions are organised. Also in kindergartens 
themselves books should be present on a daily basis. In each kindergarten room one may 
assign a place to install a bookshelf or a reader’s circle. Students at all stages of education re-
quire readerly stimulation. The best solutions are the simple ones and ones that are renewed, 
conducted in a purposeful and systematic manner. More books intended for young people 
should be purchased by libraries, discussion clubs should be organised, as well as writer’s 
workshops and other events.

Słowa kluczowe: czytelnictwo, popularyzacja czytelnictwa, biblioteki szkolne, wychowanie 
przedszkolne, metody promocji

Keywords: readership, popularisation of readership, school libraries, pre-school education, 
methods of promotion
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Kamishibai jako narzędzie edukacyjne  

i alternatywna forma czytania

Czym jest kamishibai?

Termin kamishibai (kami – papier, shibai – sztuka) wywodzi się z języka japońskiego 
i oznacza teatr obrazkowy, teatr ilustracji, innymi słowy jest to sztuka teatralna na 
papierze1. Jest to technika opowiadania bądź czytania, której towarzyszą kartonowe 
plansze z ilustracjami i tekstem wsuwane do niedużego parawanu, nazywanego butai. 
Kamishibai porównuje się do teatru marionetkowego, z tą różnicą, że miejsce mario-
netek zajmują obrazki. 

Źródeł kamishibai można szukać już w XII wieku. Właśnie wtedy mnisi w bud-
dyjskich świątyniach wykładali niepiśmiennej publiczności zasady moralne, wyko-
rzystując do tego zwijane rulony z historiami obrazkowymi. Na wieki zapomniany 
kamishibai zagościł ponownie w Japonii dopiero w XX wieku wraz z nadejściem fil-
mu dźwiękowego. Był dostępny dla biedniejszej społeczności i okazał się też alter-
natywnym zajęciem dla artystów związanych wcześniej z kinem niemym. Tak więc 
teatr ilustracji początkowo wiązał się ze sztuką snucia opowieści dorosłym, dopiero 
w 1923 roku powstał pierwszy kamishibai dla dzieci.

Najznakomitszy okres kamishibai przypada na lata 50. XX wieku. Wówczas opo-
wiadacze przemieszczający się rowerami po Japonii przedstawiali publiczności histo-
rie przy użyciu drewnianego teatru2. Kamishibai „przegrał” z telewizją, prasą, komik-
sami i zaniknął w latach 60. XX wieku. 

1 Kamishibai, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamishibai [dostęp: 28 października 2016].
2 Zob. W. Matras-Masta lerz, Multimodalność arteterapii w  baśniowym świecie kamishibai, 

„Biblioterapeuta” 2014, nr 2, s. 22-30. [Obszerną, ogólnodostępną pracą traktującą o kami-
shibai jest przytoczony artykuł dr Wandy Matras-Mastalerz. Autorka korzystała z artykułów 
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Dla Zachodu kamishibai odkryła w latach 70. XX wieku Édith Montelle, biblio-
tekarka, propagatorka sztuki opowiadania, która szkoli bibliotekarzy i  nauczycieli 
w korzystaniu z tej nietypowej formy teatru. Jest ona również autorką podręcznika 
na temat sztuki kamishibai La boîte magique („Magiczne pudełko”)3.

Kamishibai obecnie

Współcześnie dla kamishibai utrzymana jest forma teatrzyku, a przekazywane treści 
dopasowane są do indywidualnych tradycji kulturowych danego kraju. Przedstawie-
nia kamishibai mogą z powodzeniem odbywać się zarówno w domu, jak i w bibliote-
ce, w księgarni, w sali przedszkolnej, w szpitalu czy nawet w plenerze. Obecnie coraz 
częściej ten drewniany teatrzyk można spotkać w przedszkolach, szkołach i innych 
placówkach oświatowych czy kulturalnych, gdzie kamishibai stosuje się jako pomoc 
dydaktyczną. 

Kamishibai może być efektywnym narzędziem nie tylko w procesie alfabetyzacji, 
ale i  w  nauce opowiadania, czytania na głos oraz pisania opowiadań przez dzieci. 
Dzięki niemu podopieczni mogą zetknąć się ze sztuką teatralną, w której mogą brać 
bierny udział jako widzowie oraz czynny jako autorzy lub narratorzy. Doskonale 
nadaje się do pracy z dziećmi i młodzieżą w każdym wieku i na każdym poziomie 
edukacyjnym, uczy, pobudza wyobraźnię i kreatywność uczniów. W zależności od 
sposobu zastosowania może pomóc rozwijać sprawność słuchania, mówienia, pisa-
nia i czytania. 

Narzędzie edukacyjne

W  pracy z  przedszkolakami i  uczniami edukacji wczesnoszkolnej nauczyciel przy 
pomocy kamishibai zwykle opowiada bajki, baśnie lub inne historie. Płynne zmie-
nianie ilustracji (plansz) ułatwia dzieciom zrozumienie opowiadanego tekstu. Dzięki 
wizualizacji słów najmłodsi dłużej utrzymują swoje zainteresowanie. Mały widz nie 
tylko słucha, ale i patrzy na obrazy, które ożywiają jego wyobraźnię. Drewniany te-
atrzyk może kryć w sobie karty zaznajamiające dzieci z tekstami literackimi, uczące 
języka obcego, a nawet matematyki – wszystko zależne jest od inwencji nauczyciela. 
Opowiadane historie mogą być zatem dłuższe i krótsze, a karty wewnątrz kamishibai 
kreatywne, łącząc tym samym elementy nauki i zabawy. 

w czasopismach polskich, ze źródeł internetowych i w dużej mierze z doświadczeń własnych. 
Jak dotąd nie powstał podręcznik o kamishibai w języku polskim].

3 Czym jest kamishibai, http://www.tibum.pl/czym_jest_kamishibai [dostęp: 28 października 
2016].
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Uczniów starszych klas szkoły podstawowej warto zachęcać do pójścia o krok na-
przód i tworzenia własnych tekstów. Nauczyciel może odegrać rolę pomocnika i do-
radcy, ustalić kierunek pracy, np. zaproponować napisanie innego zakończenia danej 
opowieści. Dzieci powinny samodzielnie pracować nad stworzeniem obrazów i wy-
myśleniem historii. Nie warto ich ograniczać i wymagać od wszystkich takich samych 
efektów pracy. Właściwe wydaje się jednak wskazanie pewnych ram, na przykład 
poproszenie uczniów o stworzenie przynajmniej jednej karty: z przodu zawierającej 
ilustrację, a z tyłu tekst. Należy konkretnie określić nasze wymagania, by przekazać 
podopiecznym jasny komunikat.

Kamishibai sprawdzi się też w pracy z gimnazjalistami. Drewniany teatrzyk moż-
na wówczas wykorzystać do prezentacji różnych treści. Jest to sposób podjęcia twór-
czej pracy grupowej przez młodzież. Uczniowie mogą zarówno dyskutować nad ilu-
stracjami do konkretnego tekstu wskazanego przez nauczyciela, jak i sami wymyślać 
i tekst, i obrazy. Grupy powinny nakreślić plan działania, ustalić kolejność czynności 
w  taki sposób, by każda osoba miała przydzielone zadanie. Grupowa forma pracy 
pozytywnie wpływa na rozwój kompetencji językowych uczniów i ich kompetencji 
socjalnych. Może być również elementem nauki techniki prezentacji w atmosferze 
zabawy w grupie. Kamishibai sprawdzi się też w pracy metodą projektu4. 

Sztuka kamishibai

Kiedy posiada się tekst, ilustrujące go karty i drewniany parawan, można przystąpić 
do prezentacji. Warto kamishibai umieścić na wysokości oczu publiczności lub tro-
chę wyżej. Jeśli pracuje się z dziećmi młodszymi, a warunki lokalowe pozwalają na 
to, by usiadły na podłodze (np. na miękkiej wykładzinie czy specjalnych poduszkach) 
albo na kocu w ogrodzie, nie ma przeszkód, by kamishibai ustawić na małym stoliku. 
Podczas zajęć ze starszymi uczniami, siedzącymi na krzesłach, warto zadbać o do-
datkowe podwyższenie na stolik, na którym ustawiony będzie drewniany parawan. 

Bez względu na to, czy osobami prezentującymi będą nauczyciele czy uczniowie, 
należy dobrze znać tekst, który zamierza się przedstawić. Długość opowieści powinna 
być dostosowana do poszczególnej grupy. Prowadzący podczas opowiadania winien 
obserwować reakcje uczestników i poziom ich zainteresowania. Może się okazać, że 
jedna z grup sześciolatków obejrzy jedenaście kart i będzie się domagała więcej, inna 
zaś utrzyma skupienie jedynie na sześciu. 

Prezentujący powinien snuć opowieść, mówić swobodnie i  niespiesznie, raczej 
nie czytać, by nie tracić kontaktu wzrokowego z  publicznością. Warto, by odpo-
wiednio akcentował wyrazy i modulował głos, co jeszcze bardziej przyciągnie uwagę 
słuchających.

4 B. Manek, Kamishibai, http://www.goethe.de/ins/pl/pro/deutsch-wagen/pdf/kamishibai_
brosch.pdf [dostęp: 28 października 2016].
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Kamishibai w Pedagogicznej  
Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie

W bogatej ofercie edukacyjnej Biblioteki skierowanej do przedszkolaków5 i uczniów 
edukacji wczesnoszkolnej6 znajdują się między innymi zajęcia oparte na wykorzy-
staniu kamishibai. Nauczyciele mają aktualnie do wyboru cztery tematy warsztatów: 
Dobry przyjaciel7, Brzydkie kaczątko, czyli piękno ukryte8, Franklin i zazdrość9, Szu-
kamy z Franklinem zaginionej książki10. Są to zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej11 
z elementami bajkoterapii. Ich nadrzędnym celem jest zaznajomienie dzieci z tekstem 
literackim, przedstawienie historii w niekonwencjonalny sposób (kamishibai i karty 
narracyjne) i zachęcenie najmłodszych do samodzielnego sięgania w przyszłości po 
książkę, zarówno tę bardziej, jak i mniej typową. 

Il. 1. Zajęcia z  elementami bajkoterapii Dobry przyjaciel w PBW w Krakowie (fot. M. Sta- 
churska)

5 Oferta edukacyjna: dla przedszkolaków, https://www.pbw.edu.pl/oferta/oferta-edukacyjna/dla-
-przedszkolakow [dostęp: 28 października 2016].

6 Oferta edukacyjna: dla uczniów, https://www.pbw.edu.pl/oferta/oferta-edukacyjna/dla-ucz 
niow [dostęp: 28 października 2016].

7 A. Walska, Dobry przyjaciel: scenariusz zajęć z  elementami bajkoterapii dla dzieci w  wieku 
4-5 lat, „Poradnik Bibliotekarza” 2014, nr 12, s. 41-43.

8 A. Walska, Baśnioterapia i „Brzydkie kaczątko”, „Hejnał Oświatowy” 2016, nr 6/7, s. 19-20.
9 A. Walska, Franklin i zazdrość: scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii dla dzieci w wieku 

6-9 lat, „Poradnik Bibliotekarza” 2016, nr 6, s. 37-38.
10 A. Walska, Franklin i książka z biblioteki: scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii dla dzieci 

w wieku 5-7 lat, „Poradnik Bibliotekarza” 2015, nr 11, s. 42-43.
11 Wśród kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017 znalazły się: upo-

wszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i  młodzieży, 
a także kształtowanie postaw i wychowanie do wartości, zob. Podstawowe kierunki realizacji 
polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/
nadzor-pedagogiczny/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwaw-roku–
szkolnym2016_2017.html [dostęp: 28 października 2016].
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Dzieci chętnie uczestniczą w tych spotkaniach i od razu wcielają się w rolę widzów, 
którzy usadzeni w rzędach oglądają minispektakl. W skupieniu, czasem z otwartymi 
ustami, śledzą losy bohatera, przedstawione na kolejno zmienianych kartach w „ma-
gicznej” drewnianej skrzynce. Słuchają, ale i odpowiadają na pytania zadawane przez 
prowadzącego. 

Często same chętnie dzielą się wrażeniami i mówią o własnych doświadczeniach, 
podobnych do tych, o których usłyszały podczas opowiadania. Korzystanie z teatrzy-
ku kamishibai jest wyjątkową okazją do rozmowy z dziećmi na różne tematy, podej-
mowania dyskusji o problemach, których doświadczyli i z którymi poradzili sobie 
bajkowi bohaterowie, uwrażliwiania je na piękno pisanego słowa i  podejmowania 
refleksji o wartościach. 

Kamishibai najmłodsi traktują jak nietypową książkę  – teatr, w  której mieszka 
ciekawa i pięknie zilustrowana opowieść12. W związku z powyższym, słowa zawarte 
w  tytule artykułu, że kamishibai to między innymi „alternatywna forma czytania”, 
wydają się uzasadnione. 
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Abstrakt:

Artykuł przybliża pojęcie kamishibai, przedstawia jego historię i  przeznaczenie. Opisano 
możliwości jego wykorzystania podczas zajęć edukacyjnych i  zwrócono uwagę na walory 
dydaktyczne. Kamishibai jest pomocą nauczyciela w pracy z uczniami, narzędziem w pro-
cesie alfabetyzacji, nauki czytania, opowiadania, pisania młodszych uczniów. Wspiera al-
ternatywną formę czytania. Starszych uczniów wprowadza w sztukę prezentacji i wystąpień 
publicznych, może być stosowany w pracy metodą projektów. Przedstawiono też przykłady 
praktycznego wykorzystania kamishibai w  warsztatach z  elementami bajkoterapii, prowa-
dzonymi w PBW w Krakowie.

Summary: 

The article familiarises the reader with the concept of kamishibai; it presents its history and 
purpose. There is a description of the opportunities for its use during educational activities 
and its didactic merits are emphasised. Kamishibai is a teacher’s aid in the work with pu-
pils, a tool in the process of alphabetisation, teaching of reading, storytelling and writing to 
younger pupils. It supports an alternative form of reading. It introduces older pupils to the 
art of presentations and public appearances; it may be used as a project-based method of 
work. There are also examples of a practical application of kamishibai in workshops featur-
ing elements of fairy tale-based therapy conducted in the PBW in Kraków.

Słowa kluczowe: kamishibai, teatr, czytelnictwo dzieci i młodzieży, pomoce dydaktyczne, 
promocja czytania

Keywords: kamishibai, theatre, readership of children and young people, didactic aids, pro-
motion of reading



Elżbieta Mieczkowska
Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu

Organizacyjne uczenie się  

a promocja czytelnictwa  

w Warmińsko-Mazurskiej  

Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu

Refleksje praktyka

Od kilku lat w polskiej oświacie coraz częściej podnoszony jest problem organizacji 
uczących się. Organizacyjne uczenie się oraz organizacje uczące się są od pięćdzie-
sięciu lat przedmiotem badań teoretyków zarządzania1. Nie są to pojęcia tożsame, 
choć w literaturze z zakresu zarządzania nierzadko stosowane zamiennie2. Teorety-
cy i praktycy zarządzania starali się zrozumieć, w  jaki sposób organizacje uczą się 
i  stosują posiadaną wiedzę. Jaki wpływ ma proces doskonalenia się organizacji na 
budowanie jej kapitału intelektualnego i relacje z otoczeniem, w szczególności na jej 
skuteczność na rynku. 

Termin uczącej się organizacji wywodzi się od sprecyzowanego przez psycho-
logów procesu uczenia się. Już w  1936 roku amerykański psycholog przemysłowy 
T. P Wright zwrócił uwagę na problem uczenia się w procesie pracy3. Przez lata w Sta-
nach Zjednoczonych, w Japonii, we Francji, w Niemczech, w Szwajcarii i w Anglii 
problem uczenia się w organizacji analizowano w aspekcie zmian: zachowania jed-
nostki, grupy pracowniczej, zmian zachodzących w wyniku indywidualnych i zbio-
rowych doświadczeń, wymiany informacji między przedsiębiorstwami i klientami.  

1 R. Lenar t, Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły, Warszawa 2014, s. 30-33.
2 J. Batorski, Organizacja efektywnie ucząca się, Dąbrowa Górnicza 2002, s. 9-32.
3 M. Brzeziński, Proces uczenia się w nowoczesnej organizacji, „Przegląd Organizacji” 1999, 

nr 4, s. 15.
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Kierunek badań ewaluował od elementarnego układu człowiek–zadanie w procesach 
podstawowych przedsiębiorstwa, przez procesy pomocnicze i procesy zarządzania, 
w zespołowym uczeniu się, uczeniu się w działaniu, uczeniu się przez wydajność – aż 
do uczącej się organizacji i zarządzania wiedzą w organizacji4.

W XX wieku zagadnienia organizacyjnego uczenia się były analizowane głównie 
w oparciu o przedsiębiorstwa i doczekały się wielu definicji5. Na potrzeby niniejszego 
tekstu przytoczę definicję organizacyjnego uczenia się z 1993 roku, której twórcą jest 
David A. Garvin. Uznał on, że organizacyjne uczenie się wiąże się ze zdolnością orga-
nizacji do tworzenia, pozyskiwania, transferu wiedzy oraz przekształcania zachowań 
członków organizacji na skutek nowej wiedzy i wyobrażeń6 .

Rozważania teoretyczne na temat organizacji uczących się wykorzystano w 1997 
roku w badaniach stopnia funkcjonowania kultury uczącej się organizacji w amery-
kańskich bibliotekach. W 1993 roku Shelly E. Phipps uznała koncepcję uczącej się 
organizacji za możliwą do zastosowania w bibliotekach akademickich, szczególnie 
w obliczu zachodzących w nich zmian technologicznych. Wiele elementów koncepcji 
uczącej się organizacji zaobserwowali badacze podczas restrukturyzacji angielskich 
bibliotek uniwersyteckich. W Polsce Ewa Głowacka dostrzegła rozwój kultury uczą-
cej się organizacji w systemach biblioteczno-informacyjnych7. Skoncentrowała ona 
swoją uwagę na kulturze uczącej się organizacji w powiązaniu z Total Quality Ma-
nagement, czyli zarządzaniem przez jakość (TQM). Oba bowiem procesy zakładają 
ciągłe doskonalenie działalności danej instytucji, które osiąga się również dzięki pro-
cesowi uczenia się i doskonalenia do zmian jej pracowników8. Podobnym analizom 
poddawano także procesy zachodzące w placówkach oświatowych9.

U  schyłku lat 90. XX wieku w  zarządzaniu placówkami oświatowymi dostrze-
żono wpływ uczenia się podmiotów wewnętrznych szkoły i  placówki na jakość 
świadczonych przez nią usług. Analitycy procesów z  zakresu zarządzania oświatą 
chętnie sięgali do książki Petera M. Senge’a oraz do jego wizjonerskiego stwierdze-
nia, że organizacjami, które naprawdę zwyciężą w przyszłości, będą te, które odkry-
ją, jak wykorzystać ludzkie zaangażowanie i możliwości uczenia się na wszystkich ich  
szczeblach10. 

Polscy teoretycy zarządzania na przełomie XX i XXI wieku zaczęli analizować, 
jak organizacje się uczą: jak zdobywają wiedzę, jak ją wdrażają i  wykorzystują do 

4 R. Lenar t, dz. cyt., s. 31-32.
5 M. Jabłoński, Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się: metody doskonalenia i roz-

woju, Warszawa 2009, s. 30-39.
6 Tamże, s. 34.
7 E. Głowacka, Studium zastosowania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w bibliote-

koznawstwie i informacji naukowej, Toruń 2000, s. 145-153.
8 Tamże, s. 152.
9 R. Lenar t, dz. cyt., s. 24-44.
10 P. M. S enge, Piąta dyscyplina: teoria i praktyka organizacji uczących się, Kraków 2004, s. 17.
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utrzymania pozycji na rynku11. Implementując wyniki badań światowych, prezentują 
rolę zespołów pracowniczych oraz ich zaangażowanie w rozwiązywanie problemów 
organizacyjnych. Zespoły swoje działania usprawniają zgodnie z  oczekiwaniami 
klientów12.

U  wszystkich współczesnych badaczy organizacyjne uczenie się w  bibliotekach 
nie jest traktowane jako zjawisko indywidualne, sporadyczne, ale jako synergiczne 
zjawisko na trwałe przypisane do współczesnej i nowoczesnej organizacji13. Również 
wśród teoretyków i praktyków zarządzania oświatą organizacyjne uczenie się jest pro-
cesem grupowym, prowadzącym do budowania organizacji uczącej się14, niemniej 
uczenie się pojedynczych ludzi jest punktem wyjścia uczenia się całej organizacji15.

Nie zawsze jednak intensywność uczenia się członków organizacji przekłada się 
wprost proporcjonalnie na efektywność organizacyjnego uczenia się. Częsty udział 
pracowników w szkoleniach, konferencjach, wyjazdach edukacyjnych nie zawsze jest 
związany ze zdobywaniem i tworzeniem wiedzy organizacyjnej.

Podobne zjawiska obserwujemy w placówkach oświatowych, których kadra czę-
sto doskonaliła się indywidualnie, ale niedostatecznie dzieliła się zdobytą wiedzą ze 
współpracownikami. Ich wkład w budowanie potencjału intelektualnego szkół i pla-
cówek był niewielki16. Wpływały na to kultura organizacyjna placówki i styl kiero-
wania. Niedoceniany był transfer kompetencji, którego źródłem byli pracownicy, za-
brakło także zaangażowania kadry kierowniczej oświaty w tworzenie warunków do 
implementowania nowej wiedzy i umiejętności w codzienną praktykę pedagogiczną.

W Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej (WMBP) w Elblągu kierow-
nictwo w 2000 roku zdało sobie sprawę z organizacyjnego uczenia się i wartości zaso-
bów ludzkich17. Uwierzyło, że właściwy dobór pracowników – specjalistów otwartych 
na uczenie się oraz ciągłe podnoszenie kompetencji – jest źródłem rozwoju elbląskiej 
książnicy pedagogicznej, utrzymania przewagi konkurencyjnej i pozycji na lokalnym 
rynku usług bibliotecznych.

11 J. Batorski, dz. cyt., s. 11-25. 
12 Tamże, s. 37-51.
13 R. Tomaszewski, M. Polarczyk, Biblioteka ucząca się, [w:] Biblioteki XXI w. – czy przetrwa-

my?: II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź 19-21 czerwca 2006: materiały kon-
ferencyjne, www.ebib.pl/publikacje /matkonf/biblio21/sesja3ref2.pdf [dostęp: 28 października 
2016].

14 Ucząca się szkoła: od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty, red. G. Mazurkiewicz, War-
szawa–Kraków 2015, s. 13-36.

15 R. Lenar t, dz. cyt., s. 30.
16 Liczą się nauczyciele: raport o  stanie edukacji 2013, Warszawa 2014, s. 129-156, http://www.

ibe.edu.pl/pl/component/itpgooglesearch/search?q=licz%C4%85+si%C4%99+nauczyciele 
[dostęp: 28 października 2016].

17 E. Mieczkowska, Biblioteka jako ucząca się organizacja: na przykładzie Warmińsko-Mazur-
skiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, [maszynopis pracy dyplomowej, promotor dr K. Ata-
mańczuk, Elbląg: PWSZ, 2001].
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Złożona struktura organizacyjna WMBP w Elblągu obejmująca dwanaście pla-
cówek z dawnych województw: olsztyńskiego, elbląskiego, toruńskiego i ciechanow-
skiego, a także charakter świadczonych usług oraz indywidualne podejście do użyt-
kownika wymagały doskonalenia kompetencji zawodowych. Mimo zmian struktury 
organizacyjnej elbląskiej książnicy pedagogicznej, które nastąpiły w  latach 2012- 
-2015, niezmiennym pozostał fakt, że kompetencje ciągle rozwijane przez różne for-
my doskonalenia służą rozwojowi pracowników oświaty i realizacji polityki oświato-
wej państwa18.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z 28 lutego 2013 
roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych 
jeszcze wzmacnia potrzebę rozwoju kompetencji pracowniczych, ponieważ tylko na-
bywanie nowych kompetencji i doskonalenie posiadanych zapewnia realizację pro-
cesu wspomagania19, realizację zajęć edukacyjnych, wspieranie procesu dydaktycz-
nego, opiekuńczego i wychowawczego szkół, w tym rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów. Do tych ostatnich należy rozwijanie umiejętności czytelniczych i korzysta-
nie z mediów, które służą uczeniu się przez całe życie.

Wobec realizacji tak wielu zadań na rzecz rzeczywistych i potencjalnych odbior-
ców usług bibliotecznych niezbędne jest pozyskiwanie wykwalifikowanych pracow-
ników oraz ciągłe doskonalenie ich kompetencji, polegające na tworzeniu, zdobywa-
niu i transferze wiedzy oraz przekształcaniu zachowań członków organizacji. Ważne 
jest już diagnozowanie otwartości na wiedzę u nowo zatrudnianych nauczycieli bi-
bliotekarzy, określenie luk kompetencyjnych celem stworzenia drogi rozwoju. Wła-
ściwie prowadzona polityka personalna – przydział obowiązków, odpowiedzialności, 
zlecanie samodzielnych zadań, celebrowanie nawet małych sukcesów – ma wpływ na 
szybką identyfikację pracownika z miejscem pracy oraz wzrost jego zaangażowania. 

Ważnym instrumentem rozwoju kompetencji pracowniczych biblioteki peda-
gogicznej był system awansu zawodowego nauczycieli realizowany od 2000 roku20. 
Rzetelnie i efektywnie monitorowany był i jest on jednym ze sposobów kierowania 
rozwojem kadry. Właściwy dobór opiekunów nauczycieli stażystów, odbywających 
staże na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i  mianowanego, 
adekwatnie do potrzeb placówki sformułowany plan rozwoju zawodowego nauczy-
ciela oraz jego realizacja miały wpływ nie tylko na samorealizację nauczycieli biblio-
tekarzy WMBP w Elblągu, ale również na podniesienie skuteczności działań biblio-
teki pedagogicznej służących promocji czytelnictwa.

18 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych 
zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013 poz. 369).

19 Tamże.
20 System awansu jest realizowany od dnia 6 kwietnia 2000 r., czyli od wejścia w życie Ustawy 

z dnia 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2000 nr 19 poz. 239) 
oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwa-
nia stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393). 
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Na potrzeby niniejszego artykułu promocję czytelnictwa potraktujemy szerzej niż 
element promocji zbiorów, ich przydatności i atrakcyjności21. Promocja czytelnictwa 
ma spowodować wzrost zainteresowania materiałami bibliotecznymi oraz doskonalić 
sposoby pracy z nimi celem rozwijania kompetencji czytelniczych, informacyjnych 
i medialnych. Wśród odbiorców działań promocyjnych będą nauczyciele, uczniowie 
i osoby zainteresowane samokształceniem, w tym zdobyciem umiejętności w zakre-
sie posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Mając na uwadze potrzeby indywidualnego rozwoju kadry i uwzględniając spe-
cyfikę biblioteki pedagogicznej, szczególnie jej aktywność służącą rozwojowi czytel-
nictwa nauczycieli i wspomaganiu pracy szkół i placówek w zakresie promocji czy-
telnictwa, w WMBP w Elblągu preferowano formy rozwoju kompetencji nauczycieli 
bibliotekarzy służące również rozwojowi placówki. Rozwój ten rozumiano jako za-
rządzanie zmianą, kreowanie odpowiednich zachowań pracowników i modyfikowa-
nie świadczonych usług.

W elbląskiej książnicy pedagogicznej doskonalenie odbywało się na dwóch płasz-
czyznach: były to szkolenia specjalistyczne i  treningi interpersonalne. Trenerów 
i  szkoleniowców szukano w  rożnych ośrodkach akademickich oraz w  placówkach 
doskonalenia z całego kraju. Zachęcano kadrę do udziału w kursach doskonalących 
i warsztatach zewnętrznych oraz zamawiano kompleksowe szkolenia dla całej rady 
pedagogicznej.

Nie bez znaczenia było też stworzenie warunków, w  których wszyscy mogli 
uczestniczyć w procesie kształcenia. Uczenie to było świadome i czytelne dla kadry 
kierowniczej oraz planowane przez każdego pracownika w  Arkuszu analizy pracy 
własnej22 za dany rok szkolny.

Każdy nauczyciel bibliotekarz, corocznie wypełniając Arkusz, dokonywał pisem-
nie autorefleksji nad swoim rozwojem zawodowym, artykułował swoje dalsze po-
trzeby rozwojowe oraz oczekiwania wobec pracodawcy. Arkusze od ponad dziesię-
ciu lat były i są najważniejszym elementem planowania doskonalenia zawodowego 
i podstawą formułowania rocznego planu wydatkowania środków na doskonalenie 
nauczycieli bibliotekarzy WMBP w Elblągu.

W  planie doskonalenia ponadto uwzględniano wnioski ze sprawowanego nad-
zoru pedagogicznego, priorytety MEN i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświa-
ty oraz potrzeby rozwoju organizacyjnego biblioteki. Plan rozwoju zawodowego był 
realizowany w  ramach posiadanych środków na doskonalenie nauczycieli, wydat-
kowanych zgodnie z regulaminem zatwierdzanym stosownymi uchwałami Zarządu 

21 A. B elcer, Promowanie czytelnictwa i bibliotek z pomysłem: przegląd wybranych akcji czytel-
niczych, „Podkarpackie Studia Biblioteczne” 2015, nr 4, s. [31-32], http://psb.ur.edu.pl/promo 
wanie-czytelnictwa-i-bibliotek-z-pomyslem-przeglad-wybranych-akcji-czytelniczych [dostęp: 
28 października 2016].

22 A. Szeląg, E. Mieczkowska, Arkusz analizy pracy własnej, Elbląg: WMBP [materiał 
powielony].
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Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Mechanizm planowania oraz finansowania 
rozwoju pracowników pedagogicznych WMBP w Elblągu zachęcał pracowników do 
uczenia się. Pytania kontrolne w Arkuszu prowokowały do ujawniania swojej wiedzy 
i potencjału oraz chęci dzielenia się nią z innymi współpracownikami i odbiorcami 
usług bibliotecznych. 

Procedury i klimat towarzyszący uczeniu się sprawiły, że uczenie się było i  jest 
traktowane przez wszystkich świadczących pracę w bibliotece jako nieodłączny ele-
ment, wynikający z obowiązków nauczyciela bibliotekarza WMBP w Elblągu. Jego 
uczenie się następuje samoistnie. Inicjatywność ze strony pracownika, identyfikują-
cego się z potrzebą doskonalenia swojego warsztatu pracy, jest wzmacniana poprzez 
procedury zarządzania doskonaleniem kadry. Tu istotne są: udzielanie zgody na 
udział w formach doskonalenia, delegowanie do udziału w konferencjach i spotka-
niach informacyjno-szkoleniowych, poziom wydatkowania środków na doskonale-
nie, skala rekompensowania kosztów dojazdu i pobytu oraz takie organizowanie pra-
cy biblioteki, by zapewnić jej bezkolizyjne funkcjonowanie w czasie, gdy pracownicy 
podnoszą swoje kwalifikacje poza miejscem pracy.

Największym zainteresowaniem elbląskich nauczycieli bibliotekarzy cieszyły się 
formy służące:
a) doskonaleniu warsztatu bibliotekarskiego:
 ӹ aktualizowanie umiejętności stosowania języka haseł przedmiotowych Biblioteki 

Narodowej (BN), 
 ӹ poznanie zasad i rozwijanie umiejętności stosowania deskryptorów (BN i Ośro-

dek Rozwoju Edukacji – ORE);
b) doskonaleniu w zakresie technologii informacyjnych i edukacji medialnej:
 ӹ szkolenia dla trenerów edukacji medialnej (Centrum Edukacji Obywatelskiej), 
 ӹ wspieranie szkół w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) 

i korzystania z e-podręczników (ORE);
c) zdobywaniu innych kwalifikacji przydatnych w działalności edukacyjnej i peda-

gogicznej biblioteki pedagogicznej, w tym:
 ӹ wielomodułowy kurs dla pracowników bibliotek pedagogicznych, przygotowują-

cy do realizacji zadań SORE (ORE),
 ӹ kurs dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli (ORE),
 ӹ czteromodułowy kurs Coaching, mentoring i inne formy… (ORE),
 ӹ Letnia Akademia Rozwoju Kompetencji (ORE),
 ӹ metodyka pracy z dorosłymi (Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodo-

wej i Ustawicznej – KOWEZiU),
 ӹ studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej (PWSZ w Elblągu),
 ӹ warsztaty bajkoterapii, arteterapii (W-MODN w Elblągu),
 ӹ warsztaty w zakresie pracy metodami aktywnymi, w tym eksperymentu i projek-

tu edukacyjnego,
 ӹ warsztaty w zakresie wspierania rozwoju ucznia, w  tym ucznia ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi (W-MODN w Elblągu),
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 ӹ szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie neurodydaktyki,
 ӹ szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie oceniania kształtującego,
 ӹ szkolenie w  zakresie ewaluacji i  samooceny zajęć własnych nauczycieli 

bibliotekarzy;
d) poszukiwaniu przykładów dobrych praktyk w zakresie nowych działań bibliotek 

pedagogicznych na rzecz wspomagania szkół i doskonalenia nauczycieli, w tym:
 ӹ udział w wyjazdach edukacyjnych, 
 ӹ udział w wymianie doświadczeń w ramach ogólnopolskich sieci współpracy bi-

bliotek pedagogicznych, koordynowanych przez ORE oraz Serwis Elektroniczna 
Biblioteka Pedagogiczna SBP).

Na doskonalenie nauczycieli biblioteki w latach 2013-2016 zostały wydatkowane 
środki w wysokości: od 4500 zł do 5500 zł rocznie. Wydatkowano środki na umowy 
o dzieło, opłaty konferencji, warsztatów, kursów, seminariów i szkoleń rad pedago-
gicznych oraz ponoszono koszty delegacji służbowych, głównie na formy doskona-
lenia realizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w związku z reali-
zacją działań przygotowujących kadry bibliotek pedagogicznych do wykonywania 
nowych zadań na rzecz wspomagania szkół i doskonalenia nauczycieli.

Na przestrzeni piętnastu lat organizacyjnego uczenia się książnicy pedagogicz-
nej dało się dostrzec również pewne przeszkody: lęk przed utratą komfortu pracy, 
przywiązanie do schematów działania, niedostateczną ilość środków na doskonale-
nie, mało atrakcyjną i przydatną nauczycielom bibliotekarzom ofertę szkoleń, niedo-
strzeganie potrzeb otoczenia i wymagań resortu edukacji czy w końcu sceptycyzm 
wobec zmian i niechęć do zburzenia osobistego komfortu. Te bariery organizacyjne-
go uczenia się udało się zniwelować przez budowanie kultury organizacyjnej WMBP 
w Elblągu, kultury zorientowanej na osobę, ale z elementami organizacji nastawio-
nej na zadania23. Proces uczenia się odbywał się w atmosferze wzajemnego szacunku 
i zaufania przy możliwości eksperymentowania, wdrażania nowych rozwiązań i ak-
ceptowaniu prawa do popełniania błędów. 

Literatura przedmiotu podaje wiele metod i  technik rozwoju kompetencji pra-
cowniczych24 oraz artykułuje zespołowe uczenie się całej organizacji25. Organizacyjne 
uczenie się w WMBP w Elblągu przebiegało na poziomie indywidualnym, zbioro-
wym i organizacyjnym. W ciągu trzech lat nauczyciele bibliotekarze WMBP w El-
blągu brali udział w różnorodnych zewnętrznych formach doskonalenia, uczyli się 
w  ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (WDN) i  poświęcali swój 
prywatny czas na samokształcenie, w tym samodzielne studiowanie literatury facho-
wej i poszukiwania przykładów dobrych praktyk w Internecie, np. na stronie super-

23 Podział przyjmuję za B. B ombała, Sprawność i elastyczność komunikowania się a typ kultury 
organizacyjnej, „Zeszyty Naukowe WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Warszawie” 2000, nr 3, 
s. 154-157.

24 M. Jabłoński, dz. cyt., s. 127-146.
25 P. M. S enge, dz. cyt., s. 264-301.
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belfrzy.pl. Dziesięciu nauczycieli (w tym dyrektor) przeznaczyło na udział w zorgani-
zowanych formach doskonalenia i na rozwój swoich kompetencji: w 2013 roku – 668 
godzin, w 2014 roku – 1436 godzin, w 2015 roku – 1566 godzin. Trzeba jednak pa-
miętać, że część form doskonalenia odbywała się w formach e-learningu26. 

Uczenie się miało początkowo indywidualny wymiar, charakteryzowało się zdo-
bywaniem wiedzy, jej przetwarzaniem i implementowaniem na pojedynczym stano-
wisku pracy. Odbywało się przez szkolenia specjalistyczne i treningi interpersonalne, 
które miały charakter stacjonarnych spotkań i szkoleń zdalnych (e-learningu).

Reforma polskiej edukacji z 1999 roku, a wraz z nią konieczność organizacji WDN 
w szkołach i placówkach, sprzyjały tworzeniu formalnej przestrzeni na doskonalenie 
się służące rozwojowi kompetencji nauczycieli oraz szkoły27. Obowiązek ten zreali-
zowano również w WMBP w Elblągu, powołując lidera WDN, diagnozując potrzeby 
i corocznie opracowując plan działań, który po realizacji podlegał ewaluacji. Sfor-
malizowanie w postaci WDN zespołowego uczenia się pracowników przyśpieszyło 
stworzenie modelu pracy zespołowej, nauczono się jej technik, wypracowano właści-
we relacje interpersonalne oraz umiejętności otwartej komunikacji i dialogu. W ze-
społowym uczeniu się wykorzystywano indywidualną wiedzę i potencjał nauczycieli 
bibliotekarzy oraz umiejętność współdziałania i kompromisu w szukaniu rozwiązań. 

W związku ze wzrostem aktywności WMBP w Elblągu na rzecz popularyzowania 
usług bibliotecznych, w tym promowania czytelnictwa, wypracowany został model 
pracy w zespołach zadaniowych, na które składały się osoby z różnych wydziałów. 
Zespoły, mające charakter formalny i nieformalny, na stałe wpisały się w kulturę or-
ganizacyjną biblioteki. Dobór członków zespołów formalnych był bardzo staranny 
(nie wystarczyła sama tylko chęć uczestniczenia w nim), zróżnicowany pod wzglę-
dem charakterystyk osobowościowych i doświadczeń zawodowych. Zespoły złożone 
z pracowników o różnych specjalnościach i kompetencjach zawodowych, z różnych 
wydziałów, mających odmienne doświadczenia życiowe i  zawodowe, były bardziej 
mobilne i dynamiczne. Powoływanie zespołów zadaniowych znacznie ułatwiło orga-
nizacyjne uczenie się, gdyż zespoły te usprawniły transfer wiedzy i umiejętności oraz 
ułatwiły komunikację w placówce. Praca w zespołach wytworzyła również kulturę 
organizacyjną sprzyjającą uczeniu się i rozwiązywaniu problemów.

Do uczenia się w zakresie doskonalenia niektórych obszarów działania biblioteki 
wykorzystano metodę benchmarkingu. Obserwując działania bibliotek w kraju i za 
granicą, co było możliwe dzięki Internetowi oraz udziałowi w konferencjach między-
narodowych i w wyjazdach studyjnych, szukano wzorcowych rozwiązań. Pracownicy 
otwarci byli również na benchmarking wewnętrzny28 – uczenie się od osób pracują-

26 Dane na podstawie Sprawozdań pracy wydziałów WMBP w  Elblągu oraz Sprawozdań GUS 
K-03 za lata 2013-2015 [materiał powielony].

27 Por. Szkoła jako ucząca się organizacja: szansa dla ambitnych, red. D. Elsner, Chorzów 2003. 
28 D. E lsner, Benchmarking, czyli jak uczyć się na cudzych sukcesach, „Nowe w Szkole” 1998/1999, 

nr 5, dod. „Kierowanie Szkołą”, s. 3.
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cych w naszej placówce, od specjalistów, podwładnych, kierowników czy od każdego, 
kto odnosił sukcesy.

Organizacyjne uczenie się elbląskiej książnicy pedagogicznej nie byłoby moż-
liwe bez refleksji członków rady pedagogicznej nad dokonującymi się w bibliotece 
procesami, bez uwzględniania wyników ewaluacji zewnętrznej29 i kontroli oraz bez 
wyciągania wniosków z corocznej ewaluacji wewnętrznej. Organizacyjne uczenie się 
dopełniły: analizowanie własnej pracy i autorefleksja każdego pracownika biblioteki 
oraz obserwacja procesu uczenia się użytkowników – odbiorców usług informacyj-
nych i szkoleniowych. 

Wiedza zdobywana od ekspertów podczas szkoleń oraz benchmarking, imple-
mentowane i modyfikowane przez zespół uczących się pracowników w konkretnym 
działaniu, przyczyniły się do rozwoju potencjału intelektualnego WMBP w Elblągu. 
Nowe kompetencje, stopniowo implementowane w codzienną działalność, wpływały 
na podniesienie poziomu świadczonych przez nas usług i skuteczność działań służą-
cych promocji czytelnictwa. Dzięki kompetencjom kadry udało się promować czy-
telnictwo w działaniach bezpośrednich z użytkownikami biblioteki oraz doskonalić 
wśród nauczycieli umiejętności w  zakresie rozwijania czytelnictwa uczniów. Nasi-
lenie działań WMBP w Elblągu służących promocji czytelnictwa przypadło na lata 
2013-2015, co odzwierciedlają dane przedstawione w tab. 1 i 230. 

Tab 1. Formy popularyzacji zbiorów i  upowszechniania czytelnictwa w  WMBP w  Elblągu 
w latach 2013-2015

Rok Wystawki  
książek

Zbiorowe formy pracy  
z grupami użytkowników Liczba  

uczestnikówA B C D E F Ogółem
2015 17 0 0 1 327 14 150 492 8518
2014 36 1 1 2 191 11 111 317 7207
2013 49 1 1 4 186   7   82 281 4410

Źródło: badania własne

Skróty zastosowane w tabeli:
A – prelekcje 
B –  spotkania autorskie
C –  przeglądy
D – lekcje biblioteczne 
E –  konferencje nauczycieli, zespoły samokształceniowe, sieci
F –  inne, w tym kursy i szkolenia

29 Ewaluacja zewnętrzna WMBP w Elblągu miała miejsce w pierwszym kwartale 2014 roku.
30 Tab. 1 i 2 opracowano na podstawie Sprawozdań z działalności WMBP w Elblągu za lata 2012- 

-2015 [materiał powielony].



100 Elżbieta Mieczkowska

W 2015 roku zorganizowano 492 formy służące promocji biblioteki, czytelnictwa 
oraz kompetencji informacyjnych i medialnych, w 2014 roku – 317 form, zaś w 2013 
roku  – 281 (w  Elblągu, Ostródzie i  Braniewie). Skorzystało z  nich w  2015 roku  – 
8518 osób, w 2014 roku – 7207 osób, w 2013 roku – 4410 osób (w trzech placówkach). 

Najważniejszym elementem w działaniach promujących czytelnictwo były lekcje 
biblioteczne spójne z podstawą programową, które wspomagały proces dydaktycz-
ny szkół oraz łamały stereotyp biblioteki jako placówki tylko dla nauczycieli. Dzię-
ki przeprowadzonym lekcjom, w  których uczestniczyli uczniowie i  przedszkolacy, 
elbląska książnica pedagogiczna zaistniała w świadomości młodych, potencjalnych 
użytkowników jako miejsce edukacji równoległej. Nauczycieli utwierdziła w przeko-
naniu, że jest instytucją nie tylko popularyzującą tradycyjną książkę z zakresu peda-
gogiki, ale też upowszechniającą czytelnictwo i pomagającą rozwiązywać problemy 
edukacyjne. 

Do kluczowych zadań WMBP w Elblągu służących promowaniu czytelnictwa za-
liczyć należy działania doskonalące nauczycieli i pracowników bibliotek pedagogicz-
nych w zakresie rozwijania kompetencji nauczycieli, zachęcające uczniów do czyta-
nia, w szczególności oparte o TIK. Doskonalenie kompetencji nauczycieli odbywało 
się w ramach szkoleń stacjonarnych lub zdalnych na bibliotecznej platformie eduka-
cyjnej, zwanej Bibliotecznym Centrum Zdalnej Edukacji (BCZE).

W BCZE umożliwiono wielu osobom zajmującym się rozwijaniem czytelnictwa, 
zamieszkującym Warmię, Mazury oraz inne województwa w kraju, nabywanie no-
wych kompetencji. 

Tab. 2. Szkolenia zdalne w BCZE WMBP w Elblągu w latach 2012-2015

Rok 2012 2013 2014 2015
Liczba kursów 13 16 37 57
Liczba uczestników 446 560 890 990

Źródło: opracowanie własne

Pochlebne opinie na temat kursów przysporzyły wielu chętnych do e-edukacji 
i były najskuteczniejszą promocją kompetencji kadr WMBP w Elblągu.

Ważnym elementem promowania zasobów i  usług bibliotecznych były: strona 
WWW, profil na Facebooku, tablice wirtualne na Pintereście, przygotowywane zgod-
nie ze sztuką bibliotekarską i normami zestawienia bibliograficzne oraz adnotowane 
tematyczne zestawienia multimediów, książek, zasobów Internetu, stale aktualizowa-
ne dzięki umiejętnościom sporządzania bibliografii oraz dzięki wysokim kompeten-
cjom informacyjno-komunikacyjnym nauczycieli bibliotekarzy WMBP w Elblągu.

Nauczyciele bibliotekarze elbląskiej książnicy dzielili się wiedzą na temat form 
i metod promocji bibliotek w artykułach publikowanych w tradycyjnej i elektronicz-
nej prasie bibliotekarskiej oraz podczas wystąpień na konferencjach. Byli zapraszani 
do prowadzenia warsztatów, uczestniczyli w panelach dyskusyjnych i debatach.
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Dzięki właściwie planowanemu i  wieloletniemu inwestowaniu w  kapitał ludzki 
WMBP w Elblągu już w latach 2013-2015 mogła włączyć się we wspomaganie szkół 
i placówek, a także w rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów. Mogła z powo-
dzeniem wspierać realizację priorytetu polityki oświatowej, czyli rozwój czytelnictwa 
w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 oraz wspierać biblioteki szkół w promo-
waniu czytelnictwa, towarzysząc im w realizacji programu Książki naszych marzeń 
w 2015 roku oraz przygotowaniu i realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa na lata 2014-2020. 

Organizacyjne uczenie się, mające miejsce w  elbląskiej książnicy pedagogicz-
nej, wpłynęło na promocję czytelnictwa w sposób bezpośredni i pośredni. W tym 
ostatnim przypadku szczególnie poprzez rozwijanie kompetencji nauczycieli szkół 
i  placówek w  zakresie metod pracy z  książką oraz form rozwijania zainteresowań 
czytelniczych dzieci i młodzieży. WMBP w Elblągu zapewniła sobie pozycję wśród 
bibliotek pedagogicznych w kraju, dzięki profesjonalnie prowadzonemu kształceniu 
na odległość kadry bibliotek pedagogicznych w zakresie stosowania różnych progra-
mów komputerowych i  aplikacji w  promocji czytelnictwa. Dzięki umiejętnościom 
pracowników zintensyfikowano również działania na rzecz promocji czytelnictwa 
z  wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych form 
i metod pracy z książką. 

Organizacyjne uczenie się WMBP w  Elblągu pozwoliło na rozszerzenie ucze-
nia się na jej klientów – nauczycieli i uczniów, czego przykładem mogą być aktyw-
ni uczestnicy szkoleń zdalnych przygotowujący się do tworzenia e-zajęć, uczestnicy 
projektów edukacyjnych oraz pracownicy szkół i placówek upowszechniający formy 
zainteresowania uczniów książką oparte o TIK, takie jak plakat elektroniczny, wirtu-
alne tablice, elektroniczna książeczka, teatrzyk kamishibai. 

W procesie organizacyjnego uczenia się ważny był klimat biblioteki zachęcający 
pracownika do uczenia się, prezentowania swojej wiedzy i tworzenia interakcji z oto-
czeniem biblioteki. Efekty organizacyjnego uczenia się były weryfikowane poprzez 
budowanie partnerstw na rzecz promocji czytelnictwa i  uczenia się we wspólnym 
działaniu. 

Współpraca z PWSZ w Elblągu zaowocowała konferencją Nie mów, co uczeń ma 
zrobić dla Ciebie. Mów, co Ty zrobisz, aby rozwinąć Jego skrzydła (2016), z W-M ODN 
w Elblągu wspieraniem realizacji grantu Kuratora Oświaty pod nazwą Różne formy 
rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów (2016), z  placówkami edukacyjnymi 
realizacją gier miejskich pt. Tropem Misia Wojtka (2015), z  instytucjami kultury 
(Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, Muzeum Archeologiczno-Historycz-
ne i Biblioteka Elbląska) grą miejską Z dala od klawiatury, a bliżej literatury (2016) 
oraz realizacją akcji Odjazdowy Bibliotekarz (2014, 2015, 2016).

Z pomocą organizacji pozarządowych, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych 
oraz samorządu lokalnego udało się promowanie książki i czytelnictwa wprowadzić 
w przestrzeń publiczną miasta i zorganizować happening czytelniczy Sienkiewiczow-
skie inspiracje na elbląskiej starówce. Organizacyjne uczenie się stało się atutem oraz 
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sposobem na pokazanie siły i aktywności w dynamicznie zmieniającym się środowi-
sku biblioteki. Wspólny system wartości, spłaszczona struktura organizacyjna i odej-
ście kadry zarządzającej od roli kierowniczej w stronę przywództwa edukacyjnego31 
miały wpływ na efektywność funkcjonowania organizacji, na jej rozwój wewnętrzny 
i na jej relacje z otoczeniem. 

Relacje między zespołami pracowniczymi WMBP w Elblągu a liderami wpłynęły 
na oddolne inicjowanie zmian i  dynamikę uczenia się pracowników32. Kadra kie-
rownicza biblioteki pedagogicznej, sama stale się ucząc, zachęcała do podejmowania 
wyzwań, kwestionowania zastanych założeń i schematów działania. Wspierała roz-
wój nauczycieli bibliotekarzy i zachęcała do uczenia się w partnerstwie, w zespołach, 
w sieciach lokalnych i krajowych. W ten sposób każdy pracownik stał się jednocze-
śnie źródłem wiedzy i uczniem.

Regulamin organizacyjny i  zakres zadań poszczególnych komórek organizacyj-
nych ułatwił uczenie się pomiędzy różnymi wydziałami i zapewnił efektywny prze-
pływ wiedzy. Wydział Udostępniania Zbiorów oraz Wydział Wspomagania Eduka-
cji i  Multimediów były wiodącymi jednostkami w  promocji czytelnictwa. Liderzy 
koordynowali doskonalenie nauczycieli w  zakresie rozwijania zainteresowań czy-
telniczych uczniów w rejonie Elbląga i okolic oraz we współpracy z powiatowymi 
bibliotekami pedagogicznymi na terenie Działdowa, Nowego Miasta Lubawskiego, 
Iławy, Ostródy i Bartoszyc. Nauczyciele szkół, pragnący efektywnie rozwijać zainte-
resowania czytelnicze uczniów, coraz chętniej sięgali po zasoby kadrowe specjalistów 
z WMBP w Elblągu. 

Organizacyjne uczenie się elbląskiej książnicy pedagogicznej jest determinowane 
jej wizją: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu – centrum infor-
macji pedagogicznej i ośrodek samokształcenia33. W misji WMBP w Elblągu sformu-
łowanej w 2003 roku wskazano, że placówka jest organizacją uczącą się, a charakter 
jej usług wymaga od pracowników ciągłego doskonalenia kompetencji zawodowych. 
Elementy organizacyjnego uczenia się i zarządzania wiedzą były artykułowane w do-
kumentach programowych, planach pracy, rocznych planach nadzoru pedagogiczne-
go i planach WDN oraz planach doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy. 

Niniejszy tekst jest próbą opisu procesu organizacyjnego uczenia się elbląskiej 
książnicy pedagogicznej i wskazania czynników mających nań wpływ. Pozwolił au-
torce na refleksję nad przebiegiem i dynamiką uczenia się oraz wskazał jego wpływ 
na wielość działań podejmowanych w WMBP w Elblągu służących rozwijaniu czy-
telnictwa. Autorka zasygnalizowała również wpływ organizacyjnego uczenia się na 
skuteczność organizacji, w tym na poziom jej użyteczności dla środowiska i pozy-
cjonowanie wśród placówek bibliotecznych resortu oświaty. Przedstawione powy-

31 Ucząca się szkoła…, s. 25-37.
32 Podobne procesy por. B. Mikuła, Organizacje oparte na wiedzy, Kraków 2006, s. 204-220.
33 Uchwała Rady Pedagogicznej z 2002 r. w sprawie określenia wizji i misji WMBP w Elblągu [ma-

teriał powielony].
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żej procesy zdobywania wiedzy i  jej implementacji, będące elementem codziennej 
działalności WMBP w Elblągu, mogą zachęcić kadrę zarządzającą bibliotekami pe-
dagogicznymi do zwrócenia uwagi na potencjał intelektualny placówek, jego rozwój 
i wykorzystanie do działań na rzecz promowania czytelnictwa. 
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Abstrakt:

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w  Elblągu z  sukcesem wdrożyła proces 
zarządzania biblioteką jako organizacją uczącą się. Plany kształcenia i  zawodowego do-
skonalenia się pracowników zostały dopasowane do ich predyspozycji i możliwości, a  tak-
że skorelowane z  potrzebami czytelników i  ogólnymi kierunkami rozwoju polityki oświa-
towej, w  których w  ostatnich latach priorytetowo traktuje się popularyzację czytelnictwa. 
Organizacyjne uczenie się biblioteki zdecydowanie podnosi poziom jej usług i  znaczenie 
w środowisku.

Summary: 

The Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna in Elbląg successfully implemented the 
process of managing a library as an organisation in the process of learning. The plans of ed-
ucation and in-service training of the employees were adapted to their predispositions and 
capabilities, and were correlated with the needs of the readers and the general trends of the 
development of education policy in which in the recent years the popularisation of reader-
ship is considered a priority. The organised learning process of a library markedly enhances 
the standards of its services and its significance in the environment.

Słowa kluczowe: organizacja ucząca się, biblioteki pedagogiczne, zarządzanie, doskonalenie 
zawodowe, promocja czytelnictwa

Keywords: an organisation in the process of learning; pedagogical libraries, management, 
in-service training, promotion of readership
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Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego  

w Gorzowie Wielkopolskim

Wspomaganie do czytania

Dzień 1 stycznia 2016 roku wprowadził polskie biblioteki pedagogiczne w  zakres 
nowych obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczególnych zasad działania publicznych bibliotek 
pedagogicznych. Od tego momentu biblioteka pedagogiczna to nie tylko świat książ-
ki edukacyjnej, pedagogicznej i nauczyciela jako głównego klienta, ale również in-
stytucja wspierająca i wspomagająca całą placówkę, jaką jest przedszkole czy szkoła. 
Według nowego rozporządzenia biblioteka służy w szczególności wspieraniu procesu 
kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bi-
bliotek szkolnych, oraz placówek1. Nowym zadaniem bibliotekarzy jest organizowanie 
i prowadzenie wspomagania, natomiast niezmiennie biblioteka pedagogiczna ma być 
miejscem inspirowania i promowania edukacji czytelniczej i medialnej.

Potrzebę współuczestniczenia bibliotek pedagogicznych w  zakresie rozwijania 
zainteresowań czytelniczych zauważono również w Narodowym Programie Rozwo-
ju Czytelnictwa. Zapisano w  nim potrzebę doposażenia bibliotek pedagogicznych 
w książki, w tym w literaturę pedagogiczną i metodyczną, która będzie stanowić po-
moc dla nauczycieli w planowaniu i  realizowaniu zadań związanych z kształtowa-
niem zainteresowań i postaw czytelniczych uczniów2. Jednym ze szczegółowych ce-
lów stawianych w Priorytecie 3 Programu jest rozwój współpracy pomiędzy szkołami 
a  bibliotekami publicznymi i  bibliotekami pedagogicznymi3. Cele priorytetu mają 

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych 
zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013 poz. 369).

2 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, http://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-na 
uczyciel/programy-rzadowe/9620,Narodowy-Program-Rozwoju-Czytelnictwa.html [dostęp: 
28 października 2016]. 

3 Tamże, § 3.1. 
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być realizowane przez popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz 
organizację różnorodnych wydarzeń czytelniczych, między innymi dzięki współpra-
cy powyższych instytucji.

Oba akty prawne utwierdziły bibliotekarzy pracujących w Bibliotece Pedagogicz-
nej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim w potrze-
bie stymulowania zainteresowań czytelniczych w każdej grupie wiekowej oraz w ko-
nieczności organizacji różnorodnych działań promujących walory płynące z lektury 
książek. Pierwszym i najważniejszym klientem biblioteki jest nauczyciel, dlatego też 
swoje rozważania chciałabym rozpocząć od prezentacji działań skierowanych bezpo-
średnio do niego.

Nauczyciel – klient wyróżniony

Pamiętając, że głównym klientem biblioteki pedagogicznej jest nauczyciel, rozpoczy-
nam prezentację działań od szkoleń proponowanych w ramach oferty doskonalenia 
nauczycieli Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Oferta ta rokrocznie pojawia 
się wśród propozycji szkoleń Ośrodka. W każdym roku szkolnym jest to od pięciu do 
ośmiu form doskonalących wiedzę i umiejętności nauczycieli bibliotekarzy, z czego 
kilka poświęconych jest różnorodnym technikom promowania i  inspirowania czy-
telnictwa. W roku szkolnym 2015/2016 w trakcie warsztatu „Książka na kolanach” 
w  edukacji czytelniczej  – narzędzie wspierające czytelnictwo zaprezentowano m.in. 
przykłady dobrych praktyk, czyli wykorzystywanie lapbooków w pracy z uczniami 
w polskich bibliotekach oraz technikę tworzenia teczek i elementów, które je uatrak-
cyjniają. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wykonali swoje własne lapbooki4.

Il. 1. Tworzymy lapbooki (fot. M. Wilczewska)

4 „Książka na kolanach” w  Bibliotece Pedagogicznej, https://womgorz.edu.pl/index.php?view 
=k&lng=1&k= 809&page_no=&t=3851 [dostęp: 28 października 2016].
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Kolejną formą pokazującą, jak promować czytelnictwo, był warsztat Komiks w bi-
bliotece i  w  szkolnej ławie. W  trakcie warsztatów uczestnicy poznali zarys historii 
światowego oraz polskiego komiksu, a także najsławniejsze dzieła komiksowe, w tym 
wyróżniony Nagrodą Pulitzera Maus Arta Spiegelmana czy nominowane do Nagro-
dy Literackiej Nike Przygody na bezludnej wyspie Macieja Sieńczyka. Samodzielnie 
wykonali ćwiczenia, które pomogły lepiej zrozumieć komiks jako sztukę sekwen-
cyjnej opowieści. Natomiast w drugiej części spotkania nauczyciele mogli zapoznać 
się z komiksową ofertą wydawniczą i sposobami wykorzystania jej w różnorodnych 
zajęciach szkolnych. Zaprezentowano m.in. kilkanaście adaptacji literatury świa-
towej i  polskiej, w  tym lektur szkolnych, oraz dużą kolekcję komiksów historycz-
nych, reportażowych i biograficznych. Ostatnim elementem formy doskonalenia był 
moduł e-learningowy, który prezentował platformę Toondoo służącą do tworzenia  
e-komiksów. Instruktaż do pracy nad komiksami umieszczono na platformie Mo-
odle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego i zaproszono do wykonania własnych 
e-komiksów i podzielenia się nimi5. 

W ramach warsztatów Biblioteka i świetlica szkolna jako miejsca rozwijania kre-
atywności uczniów szkoły podstawowej promowano zastosowanie książki obrazkowej 
w pracy z uczniem. Od historii gatunku, przez charakterystyczne elementy jej budo-
wy, aż do zastosowania konkretnych tytułów na zajęciach edukacyjnych, zarówno 
w bibliotece, jak i w świetlicy szkolnej. Forma została zaprezentowana w filii biblio-
teki w Sulęcinie. 

Pracownicy biblioteki włączają się czynnie w tworzenie oferty edukacyjnej pozo-
stałych pracowni Ośrodka, zachęcając również innych nauczycieli do pracy z książ-
ką. W  ramach kontynuowania współpracy z  konsultantem do spraw wychowania 
przedszkolnego odbyły się zajęcia ukazujące walory wychowawcze i  terapeutyczne 
czytania Bajka terapeutyczna i jej zastosowanie w edukacji przedszkolnej oraz Dziecko 
w świecie baśni.

We współpracy z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w  pobliskich Strzel-
cach Krajeńskich odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe Bajkoterapia jako 
metoda wspomagająca rozwój dziecka przeznaczone dla nauczycielek wychowania 
przedszkolnego. W  trakcie szkolenia zaprezentowano przykładowe techniki pracy 
z bajką terapeutyczną wspierające rozwój społeczno-emocjonalny dziecka w wieku 
przedszkolnym. Kontynuacją jest warsztat szkoleniowy zaplanowany na rok szkolny 
2016/2017 i prowadzony w poradni przez pracowników biblioteki pedagogicznej.

Pamiętając o nowych zadaniach wynikających z wcześniej wspominanego rozpo-
rządzenia, w marcu 2015 roku utworzona została sieć współpracy i samokształcenia 
Biblioterapia jako metoda wsparcia dziecka przekraczającego próg szkolny, przezna-
czona dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnosz-
kolnej oraz bibliotekarzy pracujących w szkołach podstawowych. W ramach tej sieci 

5 Zabierz komiks do szkolnej ławki, https://womgorz.edu.pl/index.php?view=k&lng=1&k=809& 
page_no=&t=3959 [dostęp: 28 października 2016].
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uczestnicy poznawali i poznają różnorodne formy pracy z książką zachęcające dzieci 
do czytania oraz sposoby zastosowania różnorodnych tekstów literackich w  pracy 
wychowawczej i terapeutycznej. 

Nie była to jednak jedyna sieć promująca pracę z książką. Filia sulęcińska uru-
chomiła sieć współpracy, której odbiorcami były również nauczycielki wychowania 
przedszkolnego. Głównym jej celem było poszukiwanie różnorodnych technik uła-
twiających pracę z  dzieckiem agresywnym, a  jedną z  proponowanych metod była 
praca z bajką terapeutyczną. Zaproszony ekspert przedstawił krótki warsztat pt. Baj-
ka terapeutyczna w pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze, ukazują-
cy książkę jako źródło inspiracji do pracy z dziecięcymi problemami. Zajęcia cieszyły 
się tak dużym zainteresowaniem, że zdecydowano o zwiększeniu liczby godzin na ich 
realizację w roku szkolnym 2016/2017.

W kolejnych latach z równym zaangażowaniem będziemy inspirować do czytania. 
Nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy na warsztaty z następujących formy pracy z książką:
 ӹ bajkoterapia metodą pracy z  dzieckiem w  wieku przedszkolnym i  wczesno- 

szkolnym, 
 ӹ komiks w bibliotece i w szkolnej ławie (II edycja),
 ӹ papierowy teatr kamishibai w przedszkolu, 
 ӹ jak niekonwencjonalnie animować czytelnictwo,
 ӹ jak pracować z książkami Gunilli Bergström z serii o Albercie Albertsonie.

Bajka dobra na wszystko

Podejmując próby wpisania się w nowe zadania, przed 1 stycznia 2016 roku nawią-
załyśmy współpracę z gorzowskimi przedszkolami w celu prowadzenia wspomaga-
nia procesowego tych placówek z zastosowaniem elementów bajkoterapii6. Ma ono 
jednak charakter szczególny, ponieważ zgłaszają się do nas dyrektorzy przedszkoli 
z już zdiagnozowanym problemem oraz z potrzebą zastosowania określonej metody 
w realizacji swoich potrzeb, czyli wspomagania rozwoju społeczno-emocjonalnego 
dziecka w  wieku przedszkolnym. Wspomagający jest w  komfortowej sytuacji, po-
nieważ równocześnie jest specjalistą w  danym temacie. Współpraca ta realizowa-
na jest od roku szkolnego 2013/2014 i dotychczas uczestniczyło w niej czternaście 
grup przedszkolnych. W ramach wspomagania odbywają się comiesięczne warszta-
ty z dziećmi, w których wychowawca grupy najpierw uczestniczy jako obserwator, 
a następnie jako współprowadzący. Zajęcia odbywają się we wszystkich grupach wie-
kowych. Głównym celem spotkań z trzylatkami jest rozbudzenie w nich zaintereso-
wania książkami. Z dziećmi cztero- i pięcioletnimi pracujemy nad wzmocnieniem 

6 Działania te podejmowane są przez autorkę niniejszej publikacji.
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rozwoju emocjonalnego oraz włączaniem się dzieci w działania grupy przedszkolnej 
przez naukę współpracy, natomiast sześciolatki przygotowywane są do przekroczenia 
progu szkolnego.

Il. 2. Trzylatki z Przedszkola Miejskiego nr 19 w Gorzowie Wielkopolskim (fot. A. Szyrle)

Obserwowanym zajęciom z dziećmi towarzyszą, w ramach szkoleń rad pedago-
gicznych oraz WDN, spotkania specjalisty biblioterapeuty z nauczycielami pracują-
cymi na terenie placówki. 

Często nauczycielki z przedszkoli objętych wspomaganiem pogłębiają swoją wie-
dzę i umiejętności w pracy bajkoterapeutycznej, korzystając indywidualnie z oferty 
doskonalenia WOM w Gorzowie Wielkopolskim tworzonej przez bibliotekarzy bi-
blioteki pedagogicznej.

W każdym z przedszkoli odbywają się równocześnie spotkania z rodzicami przed-
szkolaków. Ich celem jest przede wszystkim kształtowanie zainteresowań czytelni-
czych oraz zwiększenie przekonania rodziców o  wartościach płynących z  czytania 
dziecku, a także świadome korzystanie z literatury dostępnej na rynku wydawniczym. 
Promujemy również ofertę publikacji dostępnych w bibliotece, wpierającą rodziców 
w trudach wychowania własnej pociechy. Dotychczas odbyło się dziewięć takich spo-
tkań. Niejednokrotnie po zebraniach rodzice sami zgłaszają się do wychowawczyń 
z  zapytaniem, jak mogą włączyć się w  działania bajkoterapeutyczne. Szczególnym 
przykładem zaangażowania rodziców może być grupa z  Przedszkola Miejskiego 
nr 1 im. Bajeczki Jedyneczki w Gorzowie Wielkopolskim. Po pierwszym spotkaniu 
z biblioterapeutą rodzice zobowiązali się we własnym zakresie przygotować gabinet 
biblioterapeutyczny, który działa do dziś. W ramach podziękowania rodzice mogli 
uczestniczyć w spotkaniach z książką ze swoimi dziećmi, przy czym nie były już one 
wychowankami przedszkola, a jego absolwentami. 
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Przyjdź, zobacz, zastosuj 

Od roku szkolnego 2014/2015 zapraszamy nauczycieli wraz z  uczniami na zajęcia 
dydaktyczne realizowane na terenie biblioteki pedagogicznej. W ramach wspierania 
szkół i  placówek oświatowych w  realizacji zadań edukacyjnych i  wychowawczych 
proponujemy różnorodne formy działań, z czego w roku 2015/2016 dziesięć warszta-
tów poświęconych było książce:
 ӹ skąd się biorą książki,
 ӹ gąsienica bawi i uczy,
 ӹ papierowy teatr kamishibai,
 ӹ Elmer ‒ niezwykły słoń w kratkę,
 ӹ kamykowy świat Astona, 
 ӹ kiedy Astrid była mała,
 ӹ gimnastyka głów,
 ӹ Maryna,
 ӹ kukuryku podziel się,
 ӹ historia opowiadana w nieskończoność.

Przykładowo zajęcia Skąd się biorą książki realizowane są od lat w bibliotece pe-
dagogicznej. Dzięki nim dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poznają 
drogę powstawania książki od pisarza do księgarni czy biblioteki, jej budowę (często 
żartujemy z dziećmi, że są to części ciała, jak u człowieka), książki inne niż wszyst-
kie – z wyciętą dziurą, w formie harmonijki długiej na ponad pięć metrów czy książ-
ka bez literek. Warsztaty kończy zaproszenie dzieci do grona pisarzy i stworzenie sa-
modzielnej książki.

Il. 3. Uczestnicy warsztatów Skąd się biorą książki (fot. M. Wilczewska)

W wymienionych wyżej warsztatach wzięło udział łącznie ponad sto pięćdziesiąt 
grup przedszkolnych i szkolnych, co dało prawie trzy tysiące ośmiuset uczestników. 
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Inne działania

W styczniu 2014 roku fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom rozpoczęła badania po-
święcone czytaniu od urodzenia. Podsumowując raport z badania efektów czytania 
dzieciom od urodzenia, wykazano, a raczej przypomniano, że budowanie postaw czy-
telniczych zaczyna się we wczesnym dzieciństwie i niezbędne jest skojarzenie czytania 
z przyjemnością7. 

Potwierdziło to tylko nasze przekonania, którym dajemy wyraz, zapraszając rodzi-
ców wraz z niemowlętami i małymi dziećmi na spotkania Klubu Czytających Rodzin 
„Przystanek Czytankowo”. Klub działa od 2013 roku i dotychczas odbyło się trzy-
dzieści jeden spotkań, nie tylko w bibliotece, ale również w plenerze. Rodzice wraz 
ze swoimi pociechami spotykali się m.in. na łące, stadionie żużlowym, schodach fil-
harmonii czy deskach teatru. Od początku spotkań klubu przewinęło się trzydzieści 
rodzin, które czynnie czytały, rozmawiały, bawiły się i wymieniały się książkami.

Il. 4. Spotkanie Klubu Czytających Rodzin Przystanek Czytankowo (fot. M. Giniewski)

Młodszym dzieckiem w  klubowej rodzinie jest Klub Czytających Rodzin „Baj-
kownia”. Klub ten został utworzony w październiku 2015 roku w filii biblioteki peda-
gogicznej w Sulęcinie i dotychczas odbyło się osiem spotkań. Czekamy niecierpliwie 
na kolejne i liczymy na coraz większe zainteresowanie sulęcińskich rodzin. 

Aby jeszcze skuteczniej promować książkę i  jej twórców, nawiązano współpra-
cę z wydawnictwami. Dzięki niej w bibliotece prezentowano wiele ogólnopolskich 
wystaw tematycznych. Jedne z ciekawszych ekspozycji pochodziły z Wydawnictwa 
Nasza Księgarnia. Pierwsza wystawa proponowała spotkanie z  mamą Muminków, 
Tove Jansson i nosiła tytuł Tove Jansson. Opowieści z Doliny Muminków – ogólnopol-
ska wystawa z okazji 100 urodzin. Składała się z serii plansz poświęconych pisarce, jej 
twórczości literackiej dla dzieci i dorosłych oraz malarstwu. Pracownicy biblioteki 

7 Badanie efektów czytania dzieciom od urodzenia, Warszawa 2015, s. 53, http://www.calapolska 
czytadzieciom.pl/badania-czytanie-dziecku-od-urodzenia [dostęp: 28 października 2016].
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uzupełnili ją o prezentację książek napisanych i zilustrowanych przez T. Jansson. Ko-
lejna ekspozycja poświęcona była 70. rocznicy urodzin Pippi Pończoszanki. Prezen-
towała plansze poświęcone Astrid Lindgren i jej rudowłosej bohaterce oraz wszystkie 
dotychczasowe polskie wydania przygód Pippi, w tym również adaptację w formie 
komiksu. 

Il. 5. Tove Jansson. Opowieści z Doliny Muminków ‒ ogólnopolska wystawa z okazji 100 urodzin 
(fot. M. Żołędziejewska)

Następnym wydawnictwem, które zaangażowało się wraz z  nami w  promocję 
książek, było Wydawnictwo Dwie Siostry. Dzięki niemu zagościły u nas dwie wysta-
wy – Mapy Aleksandry i Daniela Mizielińskich oraz Jasnowidze, która była efektem 
ogłoszonego w 2014 roku międzynarodowego konkursu na książkę ilustrowaną dla 
dzieci. 

Wiele książkowych wystaw jest również pomysłem pracowników biblioteki. Przy-
kładem może być wystawa poświęcona sto pięćdziesiątej rocznicy powstania Alicji 
w Krainie Czarów. W roku szkolnym 2016/2017 prezentowany będzie w bibliotece 
Mały Książę.

Możliwość zwiedzania wystaw nie jest jedyną atrakcją dla naszych gości. Każda 
wystawa jest tak naprawdę pretekstem do przeprowadzenia warsztatów, które tema-
tycznie są z nią powiązane. Daje to możliwość pokazania opiekunom, którzy odwie-
dzają nas ze swoimi wychowankami, różnorodnych technik pracy z książką. 

Aby poszerzać grono czytających, pracownicy przygotowują szereg akcji, które 
odbywają się poza biblioteką, w przestrzeni miejskiej. Celem tych działań, poza inspi-
rowaniem do czytania, jest również promowanie zbiorów biblioteki pedagogicznej.

Wszystkie gorzowskie szkoły zostały zaproszone w 2016 roku, w czasie Tygodnia 
Bibliotek, do udziału w akcji Przerwa na czytanie. Była to miejska próba bicia re-
kordu w  liczbie osób czytających na szkolnej przerwie. Wydarzenie zostało objęte 
patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Jacka Wój-
cickiego. W akcji wzięło udział ponad pięć tysięcy uczniów z dwudziestu siedmiu 
placówek. Chcemy, aby w przyszłości przedsięwzięcie miało charakter wojewódzki.
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Klub Czytających Rodzin, wraz z  inicjatywą Kolorowy Kwadrat, Klubem Mam 
„Mamuśki” z  Gorzowa oraz Projektem Multikulti, zorganizował czytelniczy flash-
mob. Każdy chętny mógł przynieść swoją ulubioną książkę, aby punktualnie o go-
dzinie 12.00 określonego dnia oddawać się lekturze na skwerze w pobliżu biblioteki. 
Czytało z nami ponad stu mieszkańców miasta, małych i dużych.

Do czytania zaproszono również młodzież „grającą” wraz z Jurkiem Owsiakiem 
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W czasie 24. finału Orkiestry wszyscy 
odwiedzający galerię handlową Nova Park mogli włączyć się w głośne czytanie oraz 
zabawy plastyczne związane z książkowymi bohaterami. Dzięki przygotowanym mo-
nidłom8 można było na chwilę zostać Pippi, bardzo głodną gąsienicą czy Alicją z Kra-
iny Czarów, a wszystkich w potrzebie ratowało Książkowe Pogotowie Ratunkowe.

Od kilku lat czynnie włączamy się w akcje bookcrossingowe. W bibliotece stoi 
regał, na którym dostępne są „uwolnione” książki. W Tygodniu Bibliotek zapraszamy 
zwykle na ul. Władysława Łokietka, zwaną z tej okazji „Ulicą Uwalnianych Książek”. 
Akcję prowadzono też w środkach komunikacji miejskiej. Pasażerowie mogli wybrać 
sobie dowolną lekturę z wolnych książek pozostawionych w tramwajach, czytać jesz-
cze w trakcie podróży lub zabrać ze sobą do domu.

Il. 6. Komiksowy wieczór w ramach Nocnego Szlaku Kulturalnego (fot. M. Żołędziejewska)

Gorzów słynie z czerwcowych imprez w ramach Nocnego Szlaku Kulturalnego, 
który jest przeciwwagą dla Nocy Muzeów. Biblioteka pedagogiczna już trzy razy 
włączała się czynnie w nocne obchody obcowania z kulturą. W jedną z takich nocy 
zorganizowano spotkanie z  komiksem. Komiksiarze Łukasz Muniowski i  Mariusz 
Hołod przygotowali biblioteczny komiks, w  którym Herkules Poirot, Harry Pot-
ter i  Kubuś Puchatek wędrowali po  świecie bibliotecznych regałów. Odwiedzają-
cy nas mogli zasiąść w  komiksowej kawiarence i  oddać się przyjemności czytania  

8 Portret (najczęściej ślubny) zrobiony na podstawie zdjęcia, wyraźnie jednak upiększony (ko-
rekta twarzy, dodatkowe ozdoby, bogatszy strój). K. Długosz-Kurczabowa, Monidło, [w:] 
http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/monidlo;10799.html [dostęp: 28 października 2016].
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komiksów9, wysłuchać rozmowy Romana Pawłowskiego z lubelskiego Teatru Starego 
z Szymonem Holcmanem z wydawnictwa Kultura Gniewu10, a także poszperać w ko-
miksach magazynu „Mydło Zin”. 

Potrzeba organizacji takich akcji oraz podejmowania wielu innych działań za-
chęcających do czytania, kierowanych do wszystkich  – od najmłodszych do naj-
starszych  – została również potwierdzona w  podstawowych kierunkach realizacji 
polityki oświatowej państwa w  roku szkolnym 2016/2017. Pierwszym priorytetem 
wskazanym przez Ministerstwo Edukacji jest właśnie upowszechnianie czytelnictwa, 
rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży11. W Bibliotece Pedago-
gicznej pomysłów na akcje inspirujące do czytania z każdym kolejnym rokiem szkol-
nym jest coraz więcej.
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Abstrakt:

Tekst prezentuje działania podejmowane przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego 
Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, głównie w zakresie promowania czy-
telnictwa i kształtowania nawyków czytelniczych. Przedstawiona jest szeroka oferta szkoleń 
dla nauczycieli bibliotekarzy, formy wspierania nauczycieli wychowania przedszkolnego na 
terenie przedszkoli oraz różne działania wzmacniające umiejętności rodziców, a  związane 
z czytaniem dzieciom.

Summary:

The text presents activities conducted by the Biblioteka Pedagogiczna of the Wojewódzki 
Ośrodek Metodyczny in Gorzów Wielkopolski, mainly in reference to the promotion of 
readership and the formation of readerly habits. A broad array of training sessions for teach-
er librarians, the forms of supporting teachers of pre-school education in kindergartens and 
various forms of enhancing parents’ skills associated with reading to children are presented.

Słowa kluczowe: biblioteki pedagogiczne, ośrodek doskonalenia nauczycieli, wspomaganie 
nauczycieli, promocja czytelnictwa, metody pracy

Keywords: pedagogical libraries, the centre of in-service training of teachers, supporting  
teachers, promotion of readership, methods of work
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Promocja książki i czytelnictwa  

w działaniach kaliskiej  

biblioteki pedagogicznej

Książka i możność czytania – to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji – ta-
kie motto widnieje na ścianie frontowej Biblioteki Publicznej w Choszcznie. Słowa 
Marii Dąbrowskiej eksponowane były także przez pewien czas na widokówkach pro-
mujących miasto.

Il. 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie (fot. E. Andrysiak)
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Czy w ostatnich latach przestajemy doceniać ten cud? Wskazują na to raporty Bi-
blioteki Narodowej, z których wynika, że czytamy coraz mniej. W roku 2015 co naj-
mniej jedną książkę przeczytało tylko 37% Polaków w wieku powyżej czternastu lat. 

Przypomnieć można, co na temat czytelnictwa pisał Jarosław Iwaszkiewicz pod 
koniec lat 50. XX wieku w Gawędzie o książkach i czytelnikach wydanej przez Czytel-
nika (1959):

Niedawno rozgadałem się z  moim literackim przyjacielem na temat czytelnictwa 
i doszliśmy do dość pesymistycznych wniosków. Mianowicie wydało się nam, że na-
sze czytanie książek jest jakimś staromodnym przyzwyczajeniem, a właściwie mó-
wiąc, książka jako taka jest czymś przestarzałym i skazanym na zagładę w naszym 
przyszłym atomowym i cybernetycznym świecie.

Po części jest tak może. Może stąd pochodzą wszystkie biadania o  przeżyciu 
się powieści, może dlatego tak mało zainteresowania budzi prawdziwa dobra pro-
za, może stąd pochodzą gorączkowe poszukiwania jakiejś nowej literatury, która by 
przykuwała mocniej uwagę czytelników. 

Niewątpliwie książka przeżywa jakiś tam swój kryzys. Ale nie trzeba się bawić 
w proroctwa, a zwłaszcza nie ulegać panice na żadne tematy, a tym bardziej na te-
maty książkowe. Niedawno na jednym bardzo poważnym zebraniu mówiono o nie-
bezpieczeństwach telewizji. A  to, że ogłupia, a  to, że staje się niebezpieczeństwem 
przy wychowywaniu dzieci, a  to, że może szerzyć bardzo niezdrowe zainteresowa-
nia czy też po prostu demoralizować młodego człowieka. Ale jeden bardzo rozsąd-
ny osobnik powiedział: nim jeszcze ta telewizja zacznie nas demoralizować, to przy 
naszym tak niskim poziomie kultury odegra rolę czegoś, co niezmiernie poszerza 
horyzonty przeciętnego obywatela.

Niechybnie tak samo jest z książką. Zanim jeszcze stanie się przeżytkiem, za-
nim zastąpią ją tajemnicze „kikimobile”  – jakie przeczuwała w  swoich wierszach 
Maria Pawlikowska – jeszcze jej kult, zamiłowanie do czytania może odegrać wielką 
rolę w naszym życiu kulturalnym1. 

Haseł związanych z  promocją czytelnictwa mamy obecnie bardzo wiele. Sięga-
ją po nie wydawnictwa, jak np. „Zaczytaj się na zabój!” (Wydawnictwo Literatura), 
„Książki dla ludzi ciekawych” (Księży Młyn Dom Wydawniczy), i biblioteki. 

Konkursy na podobne slogany organizują biblioteki publiczne (miejskie, gminne) 
i szkolne. W ramach Tygodnia Bibliotek (8-15 maja 2016 roku) w konkursie Biblio-
teki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie pierwsze miejsce ex aequo uzyskały hasła: 
„Nie pytaj – czytaj”, „Kto dużo czyta, innych nie pyta”, a miejsce drugie „Biblioteka to 
oczy dla serca”. W 2013 roku uczniowie III LO im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi wy-
bierali hasło promujące czytelnictwo. Wśród zaproponowanych dwudziestu trzech 
pojawiły się m.in.: „Czas ucieka a książka czeka… na zwykłego człowieka” czy „Lite-
ratura jest jak kobieta, kapryśna, zmienna, niecodzienna”. 

1 J. Iwaszkiewicz, Gawęda o książkach i czytelnikach, Warszawa 1984, s. 5-7.



119Promocja książki i czytelnictwa w działaniach kaliskiej biblioteki pedagogicznej  

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. majora 
Henryka Sucharskiego w Bolesławcu na Narodowe Czytanie przypadające 4 wrze-
śnia 2016 roku przygotowała hasło „Quo vadis? Dokąd zmierzasz? Do biblioteki!”, 
a  biblioteka Szkoły Podstawowej w  Dobryni próbuje zachęcić do czytania hasłem 
„Czytanie na drugie śniadanie”.

Można się jednak zastanawiać, czy taki marketing coś zmieni. Ci, którzy czytają, 
będą czytać nadal. A  czy tych nieczytających slogany zainspirują do sięgnięcia po 
książkę? Zapewne nie, ale powtarzające się w różnych mediach informacje o działa-
niach organizowanych przez biblioteki przynoszą jednak efekty.

Od wielu już lat biblioteki biorą udział w  różnych przedsięwzięciach promują-
cych książkę i czytelnictwo, wśród których wymienić można akcję Cała Polska Czy-
ta Dzieciom, Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek czy z  nowszych działań program 
Książki naszych marzeń oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Od roku 
2009 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (wcześniej Polska Izba Książki) organi-
zuje konkurs Mistrz Promocji Czytelnictwa, w którym nagradzane są biblioteki.

W promocję książki i  czytelnictwa wpisują się również działania Książnicy Pe-
dagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu skierowane do różnych grup od-
biorców oraz współudział biblioteki w działaniach organizowanych przez inne pla-
cówki biblioteczne i organizacje. Do udziału w Narodowym Czytaniu organizatorzy 
kaliskiej akcji zapraszają bibliotekarzy, w tym bibliotekarzy Książnicy Pedagogicznej. 
W 2015 roku w Narodowym Czytaniu Lalki Bolesława Prusa udział wziął dyrektor 
Książnicy prof. Krzysztof Walczak. W  ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom 
(29 maja – 5 czerwca 2016 roku) bibliotekarki Książnicy czytały książeczki mówiące 
o grzeczności i dobrym wychowaniu dzieciom z kaliskich przedszkoli.

Książnica Pedagogiczna w Kaliszu oraz jej filia w Ostrzeszowie otrzymały fundu-
sze z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jest to uchwalony przez Radę 
Ministrów projekt na lata 2016-20202 mający na celu poprawę stanu czytelnictwa 
w Polsce przez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych 
jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kul-
tury i wiedzy. Przyznane środki przeznaczono na zakup nowości książkowych z róż-
nych dziedzin wiedzy, które będą polecane nauczycielom jako narzędzia w kształto-
waniu zainteresowań czytelniczych uczniów i wspieraniu czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży.

Książnica bierze również udział w  promocji i  rozwijaniu czytelnictwa dzieci 
i młodzieży w ramach programu Książki naszych marzeń, a bibliotekarze Książni-
cy opiniują wykazy literatury dziecięcej przeznaczonej do zakupu w  bibliotekach 
szkolnych3. 

2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków, form i  trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (…) 
(Dz.U. 2015 poz. 1667).

3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form 
i trybu realizacji Rządowego programu (…) „Książki naszych marzeń” (Dz.U. 2015 poz. 759).
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Noc Bibliotek

Książnica Pedagogiczna włączyła się w ogólnopolską akcję Noc Bibliotek odbywającą 
się 4 czerwca 2016 roku pod hasłem Wolno czytać, promującą czytelnictwo i bibliote-
ki jako miejsca, w których warto bywać. Dla odwiedzających tego dnia bibliotekę or-
ganizatorzy przygotowali program, w którym znalazły się: wystawy Wizyta w dawnej 
szkole oraz Z bibliotecznego lamusa, czyli sentymentalny powrót do przeszłości, w ra-
mach których można było zobaczyć przedwojenne zeszyty, kroniki szkolne, dawne 
podręczniki oraz prezentację multimedialną Z  jakich podręczników uczyli się Wasi 
pradziadkowie?, uczestnicy mogli wziąć także udział w zajęciach z kaligrafii i w wy-
kładzie Książka miniaturowa uzupełnionym wystawą wydawnictw miniaturowych. 

Il. 2. Noc Bibliotek w Książnicy Pedagogicznej: zajęcia z kaligrafii (fot. E. Obała)

Il. 3. Wystawa wydawnictw miniaturowych (fot. E. Obała)

W programie znalazła się muzyka z płyt winylowych ze zbiorów Książnicy (Winy-
lowe brzmienie) oraz recital Patrycji Kliber śpiewającej poezję kaliskiej poetki Urszuli 
Zybury, gry planszowe i karciane, a dla najmłodszych przyjazne miejsce w przestrzeni 
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biblioteki – Kącik Malucha. Poza tym zaprezentowano książki z „nocą” w tytule i tzw. 
portretowanie w  bibliotece, czyli podglądanie pracy młodych artystów  – uczniów 
Liceum Plastycznego w Kaliszu, wykonujących portrety z książką. Nocy towarzyszyła 
akcja Przynieś książkę do biblioteki, w ramach której odwiedzający mogli przekazy-
wać przeczytane już pozycje ze swoich zbiorów.

Wystawy

Zachętą do lektury mogą być także ekspozycje książek, czasopism i zbiorów specjal-
nych z  zasobów Książnicy Pedagogicznej. Prezentowane są zarówno nowości, jak 
i duże wystawy tematyczne. 

Wystawą Motyw sakralny w ekslibrisie (kwiecień-czerwiec 2016 roku) biblioteka 
włączyła się w uczczenie 500-lecia polskiego ekslibrisu oraz 1050-lecia Chrztu Polski; 
ekspozycji towarzyszył katalog. Prezentujemy także grafikę, w tym ekslibrisy twór-
ców regionalnych. Przykładem jest wystawa Czesław Woś – rysunek, grafika (listopad 
2015 – kwiecień 2016)4, której towarzyszyło wydawnictwo pt. Kalisz w grafice Cze-
sława Wosia5.

6 czerwca 2016 roku odbył się wernisaż wystawy Kaliszanie piszący – ciąg dalszy… 
nawiązującej do zorganizowanej w 2006 roku przez Stowarzyszenie im. Haliny Su-
tarzewicz ekspozycji Kaliszanie piszący. W organizację wystawy włączyła się Książ-
nica Pedagogiczna, prezentując kolekcję dotyczącą kaliszanki Natalii Gałczyńskiej. 
Archiwalia związane z pisarką (listy, dokumenty, fotografie) przekazała do zbiorów 
Książnicy w 2015 roku córka Natalii – Kira. Spotkanie z Kirą Gałczyńską, autorką 
m.in. książek poświęconych swoim rodzicom (Zielony Konstanty…, Srebrna Natalia) 
odbyło się w bibliotece pedagogicznej 7 czerwca 2016 roku, wzięli w nim udział gim-
nazjaliści i licealiści oraz bibliotekarze.

Il. 4. Kira Gałczyńska na spotkaniu z młodzieżą w Książnicy Pedagogicznej (fot. E. Obała)

4 Czesław Woś (ur. 1944) – artysta grafik, twórca ekslibrisów, malarz, pedagog; inicjator Mię-
dzynarodowego Biennale Grafiki i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim (1985). Swoje prace 
prezentował na wystawach w kraju i za granicą.

5 Kalisz w grafice Czesława Wosia, red. K. Walczak, Kalisz 2015.



122 Ewa Andrysiak, Marianna Marciniak

Miesiąc później (5 lipca 2016 roku) w siedzibie Książnicy Pedagogicznej w Kali-
szu miało miejsce otwarcie wystawy Władysław Kościelniak – artysta i regionalista, 
zrealizowanej przez Biblioteczne Alkamo6 pod patronatem Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, a  dofinansowanej ze środków Programu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich. Wystawa prezentowała wybór około stu prac artysty z dzie-
dziny grafiki, rysunku i malarstwa, ponadto katalogi wystaw, fotografie i inne doku-
menty osobiste oraz publikacje jego autorstwa pochodzące ze zbiorów Książnicy oraz 
od osób prywatnych. Wernisaż uświetnili swoją obecnością syn artysty, grafik Cy-
prian Kościelniak, przedstawiciele placówek oświatowych, regionaliści, bibliotekarze 
i dziennikarze. Wystawa była hołdem złożonym artyście w setną rocznicę urodzin, 
przypadającą we wrześniu 2016 roku. Z okazji wystawy wydany został katalog, a uzu-
pełnieniem projektu pod tym samym tytułem były lekcje biblioteczne poświęcone 
twórcy przygotowane dla kilku grup młodzieży szkolnej.

Warto też zwrócić uwagę na mniejsze ekspozycje przygotowywane z okazji przy-
padających świąt książki (Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – 2 kwietnia, 
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – 23 kwietnia, Międzynarodowy Dzień 
Poezji – Poetycki Kalisz, Tydzień Bibliotek, Tydzień Zakazanej Książki), świąt przy-
padających w roku kalendarzowym (Dni Wielkiego Tygodnia – Wielkanoc, Boże Na-
rodzenie w prasie kaliskiej przełomu XIX i XX w. Reklamy, ogłoszenia, anonse), rocznic 
(2016 – Rok Henryka Sienkiewicza. 170 rocznica urodzin i 100 rocznica śmierci, Rok 
Jubileuszu Chrztu Polski). Z innych wystawek odnotować można: Tytułu nie pamię-
tam… ale książka była czerwona, Pan pozna Panią… ogłoszenia matrymonialne z pra-
sy krajowej z lat 1904-1930, Książki z NOCĄ w tytule). 

Wiele wystaw prezentowanych wcześniej w  Książnicy dostępnych jest w  wersji 
on-line7.

Il. 5. Przykłady małych ekspozycji: Pan pozna Panią… 
ogłoszenia matrymonialne z prasy krajowej z lat 1904- 
-1930 (fot. M. Marciniak)

6 Grupa Nieformalna Biblioteczne ALKAMO działająca w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu 
w składzie: Katarzyna Kubiak, Monika Antczak i Aldona Zimna. 

7 Wystawy on-line, http://kp.kalisz.pl/wystawy/index.html [dostęp: 28 października 2016].
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Il. 6. Przykłady małych ekspozycji: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (fot. M. Mar- 
ciniak)

Konkursy

W kwietniu 2016 roku biblioteka była organizatorem półfinału konkursu Wielka Liga 
Czytelników dla szkół okręgu kaliskiego. Najważniejszym celem ogólnopolskiego 
konkursu, którego organizatorami są Stowarzyszenie „Wielka Liga” i Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Katowicach8, jest tworzenie wśród rodzin mody na czytanie i pokazanie, 
że czytający rodzic jest dobrym przykładem dla dziecka i promotorem kultury. Ha-
słem przewodnim edycji w 2016 roku był cytat z książki Wychowanie przez czytanie: 
Najlepszą rzeczą jaką rodzice mogą zrobić dla szczęścia i przyszłości swego dziecka, 
jest codzienne głośne czytanie mu dla przyjemności i radykalne ograniczenie telewizji9. 

Konkurs polega na wypożyczaniu przez uczniów szkół podstawowych (w biblio-
tece szkolnej lub filii biblioteki publicznej) książek z listy konkursowej i odebraniu do 
nich pytań. Dzieci odpowiadają na nie w domu, najlepiej podczas rodzinnego czyta-
nia, a wypełnione formularze przynoszą do biblioteki, gdzie są one oceniane. Trójka 
najlepszych czytelników z kategorii klas I-III i IV-VI bierze udział w drużynowym 
półfinale, a najlepsi w finale. 

Do półfinału, który odbywał się w Kaliszu, przystąpiły trzy drużyny: jedna trzy-
osobowa z poziomu klas I-III ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu oraz dwa ze-
społy jednoosobowe z poziomu I-III i IV-VI ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie 
Wielkopolskim. Po rozwiązaniu testu ze znajomości lektur dzieci z opiekunami po-
znawały bibliotekę. Ogromnie cieszy ich zainteresowanie prezentacją starych pod-

8 Współorganizatorami konkursu są: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uni-
wersytetu Śląskiego w  Katowicach, Regionalny Ośrodek Kultury w  Katowicach, Regionalny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, doradca metodyczny do spraw bi-
bliotek szkolnych w Katowicach, Miastostrada – wydawca i agencja reklamowa.

9 I. Koźmińska, E. Olszewska, Wychowanie przez czytanie, Warszawa 2010, s. 17.



124 Ewa Andrysiak, Marianna Marciniak

ręczników oraz zwiedzaniem dawnej klasy, czego wyrazem jest wpis do Księgi Gości 
(Książnica jest to miejsce ciekawe, warte zwiedzania, pełne niesamowitych zbiorów). 
Nad poprawnym przebiegiem konkursu czuwało jury składające się z pracowników 
Książnicy w osobach: Marianna Marciniak – przewodnicząca, Aldona Zimna i Jolan-
ta Szymańska – członkinie.

Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu wraz z Kaliskim Towa-
rzystwem Przyjaciół Nauk zorganizowała i zaprosiła szkoły do udziału w projekcie 
Mój Region – Moja Tożsamość! (wrzesień 2016 roku), którego celem było m.in.:
 ӹ przybliżenie uczniom dziedzictwa historycznego i kulturowego Wielkopolski,
 ӹ rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,
 ӹ kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej,
 ӹ rozwijanie pasji i talentów dzieci.

Projekt adresowany był do uczniów klas VI szkół podstawowych z terenu Kalisza 
i składał się z warsztatów edukacyjnych zakończonych konkursem wiedzy o regionie. 

Bibliotekarze Książnicy zasiadają również w  jury konkursów organizowanych 
przez placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki. W maju 2014 roku Książnicę 
Pedagogiczną w  jury ogólnopolskiego konkursu 2014! Młodzi dla Wolności zorga-
nizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej reprezentowały M. Antczak i M. Marciniak, oceniając prace uczniów ze szkół 
powiatu kaliskiego. Bibliotekarki Książnicy biorą udział w konkursach promujących 
zdrowie. W październiku 2014 roku w podsumowaniu etapu powiatowego konkur-
su wojewódzkiego na plakat pt. Bądźmy zdrowi udział wzięła M. Antczak. Nagro-
dzone i wyróżnione prace plastyczne przygotowane przez uczniów gimnazjów z te-
renu Kalisza i  powiatu kaliskiego prezentowane były na wystawie pokonkursowej 
w Książnicy Pedagogicznej. W jury konkursu na temat zdrowego stylu życia Trzymaj 
formę, którego uczestniczy korzystali ze zbiorów Książnicy, była Małgorzata Koło-
dziej. Członkinią jury konkursu literackiego Chrzest Polski oczami naszej wyobraźni 
zorganizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (17 maja 2016) 
była Bogumiła Celer.

Biblioteka gościła uczestników etapu IX Rajdu Turystyczno-Krajoznawczego im. 
Marii Konopnickiej zorganizowanego przez Szkołę Podstawową jej imienia. Po roz-
wiązaniu przez uczniów testu bibliotekarze Książnicy prezentowali materiały ze zbio-
rów biblioteki związane z autorką. 

Punkty biblioteczne

Od roku szkolnego 2013/2014 Książnica Pedagogiczna prowadzi punkty bibliotecz-
ne, których idea polega na wypożyczaniu bibliotekom szkolnym pakietu pięćdziesię-
ciu książek z zakresu literatury pedagogicznej, psychologicznej, metodyki nauczania 
poszczególnych przedmiotów oraz beletrystyki na okres trzech miesięcy. Z oferty ko-
rzystają biblioteki szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Ka-
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liszu i powiecie kaliskim. Książki wybrane przez szkolnego bibliotekarza lub pracow-
nika Książnicy są dostarczane do biblioteki szkolnej przez bibliotekarza Książnicy 
lub odbiera je bibliotekarz szkoły zamawiającej. Ideą punktu jest jednorazowe wypo-
życzenie pakietu książek danej placówce.

Informacja o założeniach i działalności punktów bibliotecznych dostępna jest na 
stronie internetowej Książnicy, poza tym przekazywana jest na spotkaniach z  na-
uczycielami w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy, 
a także przy bezpośrednich kontaktach z nauczycielami.

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

W  ramach wspomagania szkół Książnica prowadzi dwie sieci współpracy i  samo-
kształcenia nauczycieli bibliotekarzy, pozwalające uczestnikom spotkań wymieniać 
doświadczenia i omawiać bieżące problemy. W roku szkolnym 2015/2016 tematem 
przewodnim były nowe formy promocji czytelnictwa, nawiązujące do konferencji 
z marca 2015 roku Czytelnicy oporni w bibliotece: zjawisko – metody pracy – dobór 
literatury z udziałem Michała Zająca z Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem jed-
nego ze spotkań były edukacyjne zasoby w sieci i ich wykorzystanie w promowaniu 
czytelnictwa. 

Il. 7. Spotkanie z nauczycielami bibliotekarzami i plakat promujący sieć (fot. M. Antczak)

W ramach Międzyszkolnej Sieci Bibliotekarzy Powiatu Kaliskiego w Szkole Pod-
stawowej i Gimnazjum w Dębem pod Kaliszem odbyło się spotkanie pt. Jak urządzić 
bibliotekę. Szkoła będąca w  trakcie tworzenia biblioteki otrzymała dary w  postaci 
książek i czasopism z dubletów Książnicy. 

Ibuk libra

Poza zbiorami tradycyjnymi Książnica oferuje dostęp do publikacji w wersji cyfro-
wej. Wykupiony, wspólnie z wielkopolskimi bibliotekami pedagogicznymi, dostęp do 
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platformy Ibuk libra pozwala czytelnikom na bezpłatne korzystanie z ponad pięciu-
set tytułów.

Słabo słyszący czytelnicy w bibliotece

Książnica współpracuje z biblioteką szkolną kaliskiego Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej. Za spra-
wą bibliotekarki szkolnej młodzież często trafia do naszej biblioteki, a porozumie-
nie z  grupą zapewnia nauczyciel bibliotekarz  – pracownik Działu Udostępniania 
Zbiorów, J. Szymańska, posługujący się językiem migowym. Mimo iż nie wszyscy 
wracają do nas jako czytelnicy, są zadowoleni, że spotykają kogoś, z  kim mogą  
„porozmawiać”. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku

W roku 2016 Książnica Pedagogiczna rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem Trze-
ciego Wieku, w ramach której zaplanowano:
 ӹ popularyzację książki w ramach szeroko pojętych spotkań autorskich, w tym spo-

tkań z bibliotekarzami Książnicy Pedagogicznej,
 ӹ prezentację zbiorów Książnicy (książki, czasopisma, zbiory specjalne),
 ӹ zwiększenie dostępu do informacji cyfrowej,
 ӹ organizację wystaw (z  uwzględnieniem wystaw związanych z  książką: starych 

druków, podręczników, kartografii, ekslibrisów),
 ӹ konkurs na ekslibris.

Do tej pory miały miejsce dwa spotkania ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, pierwsze w marcu dla sekcji turystyczno-krajoznawczej pt. Świat kartogra-
fii: atlasy, mapy i plany miast ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu (z poka-
zem wybranych egzemplarzy) przy frekwencji blisko siedemdziesięciu osób i drugie 
w kwietniu – Książka kaliska w bibliotekach cyfrowych świata, w którym uczestniczy-
ło około dwustu osób. 

Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbył się także w roku 2008. 
W lutym 2016 roku na zaproszenie sekcji humanistyczno-kulturalnej, wystąpienie pt. 
Małe i pożyteczne: polskie wydawnictwa miniaturowe, uzupełnione pokazem wydaw-
nictw miniaturowych ze zbiorów prywatnych, miała E. Andrysiak. 
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„Bliżej Biblioteki”

Promocji książki i  czytelnictwa służy wydawane przez Książnicę Pedagogiczną od 
2013 roku czasopismo „Bliżej Biblioteki: Pismo Bibliotekarzy Wielkopolski Połu-
dniowo-Wschodniej”, którego celem jest także integracja regionalnego środowiska 
bibliotekarskiego. Na łamach półrocznika publikowane są artykuły zarówno z histo-
rii książki i bibliotek, jak i dotyczące zagadnień współczesnych, m.in. czytelnictwa 
(np. Czytelnictwo i turystyka10, Czytelnictwo dzieci i młodzieży11), ekslibrisów, bieżą-
cych wydarzeń bibliotecznych (wystawy, sprawozdania z konferencji, relacje z warsz-
tatów). Każdy numer zawiera przegląd wydawnictw o regionie w artykule bibliotekar-
ki Książnicy Ewy Obały pt. Książki regionalne w naszych bibliotekach, ilustrowanym 
okładkami omawianych tytułów12. 

Współpraca z Pedagogiczną Biblioteką Cyfrową 

Współpracujemy z Pedagogiczną Biblioteką Cyfrową Uniwersytetu Pedagogicznego 
(PBC) im. KEN w Krakowie. Do jej zasobów skanujemy druki z zakresu pedagogi-
ki, nieosiągalne w  innych bibliotekach, np. numery czasopisma „Ogniwo” 1934/35 
(nr 8-13). PBC prowadzi też Cyfrowe Muzeum Podręcznika. Ze zbiorów Książni-
cy do tej kolekcji trafiły: Fizyka dla szkół wydziałowych i wyższych żeńskich Stefana 
Kuryłowicza (Lwów 1889), Dydaktyka i metodyka nauczania języków nowożytnych 
Stefana Kwiatkowskiego (wyd. 2, Lwów–Warszawa 1932) wydana w serii Biblioteka 
Pedagogiczno-Dydaktyczna.

Lekcje biblioteczne 

Integralną częścią pracy biblioteki kaliskiej są lekcje biblioteczne z wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnych, które stanowią istotny element zachęcania młodzieży 
szkolnej do wizyt w bibliotekach. Interesującą propozycją są m.in. lekcje tematyczne 
związane z  poznawaniem źródeł dotyczących historii miasta i  regionu (źródeł pi-
śmienniczych, ikonograficznych i kartograficznych).

10 M. Galant, Czytelnictwo i turystyka, „Bliżej Biblioteki” 2015, nr 1, s. 34-37, http://en.calameo.
com/read/ 001407954f86b8effb98f [dostęp: 28 października 2016].

11 M. Juda-Mieloch, Czytelnictwo dzieci młodzieży, „Bliżej Biblioteki” 2015, nr 2, s.  10-13, 
http://en.calameo.com/read/0014079544c401543f07b [dostęp: 28 października 2016]. 

12 E. Obała, Książki regionalne w naszych bibliotekach, „Bliżej Biblioteki” 2013, nr 1, s. 42-45; 
2014, nr 1, s. 48-52; nr 2, s. 40-43; 2015, nr 1, s. 60-65; nr 2, s. 61-66.
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Strona internetowa Książnicy 

Wizytówką biblioteki jest jej strona internetowa, na której oprócz danych podsta-
wowych, takich jak adres, kontakt, godziny otwarcia i  lokalizacja, są informacje 
o katalogach, w tym katalogu on-line. Ponadto na stronie umieszczane są komuni-
katy o bieżących wydarzeniach i  imprezach kulturalno-oświatowych oraz kalenda-
rium. Do szkół skierowane są wiadomości dotyczące wspomagania ich pracy i oferty 
edukacyjne. 

Portale społecznościowe – Facebook

Współcześnie żadna instytucja nie może się wzbraniać przed nowoczesnymi for-
mami kontaktów z klientami. Informacje o najważniejszych wydarzeniach ze swojej 
działalności Książnica zamieszcza na portalu Facebook, zachęcając czytelników do 
dzielenia się swoimi uwagami i zamieszczania komentarzy.

Materiały informacyjne 

Dział Udostępniania Zbiorów opracowuje także materiały informacyjne (informato-
ry, wizytówki, zakładki do książek) eksponowane w widocznym miejscu, z których 
chętnie korzystają czytelnicy. Zazwyczaj wkładane w książkę są podręcznym zbiorem 
danych, a sentencje na zakładkach do książek zachęcają do czytania.

Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu

Od roku 1992 swoją siedzibę w Książnicy ma Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kali-
szu, założone w grudniu 1977 roku z inicjatywy bibliotekarza i bibliofila K. Walczaka. 
W bibliotece odbyło się wiele spotkań członków i sympatyków, na których prezento-
wane były również zbiory Książnicy, np. Edycje „Pana Tadeusza” w zbiorach Książni-
cy Pedagogicznej (2012), Tuwimowski cicer cum caule, Spotkanie z twórczością Juliana 
Tuwima (2013), Urok starych pocztówek (2014), Spotkania noworoczne z prezentacją 
calisianów.



129Promocja książki i czytelnictwa w działaniach kaliskiej biblioteki pedagogicznej  

Podsumowanie

Czy z czytelnictwem jest więc tak źle? Młodzi ludzie, którzy dzielą się w Internecie 
opiniami na temat przeczytanych książek, w odpowiedzi na dane z raportu Biblioteki 
Narodowej dotyczące wyników badań czytelnictwa w roku 2015 zainicjowali akcję 
promującą czytelnictwo. Nazwa tego przedsięwzięcia  – #Jestem37  – nawiązuje do 
procentowej ilości Polaków czytających w roku 2015. Nie miałem z kim porozmawiać 
o tym, co przeczytałem. Teraz wchodzę do Internetu i mam wrażenie, że świat składa 
się z samych czytających ludzi – to wypowiedź 18-letniego Patryka Podiuka. Po re-
cenzji Podzielonych Neala Shustermana, którą zamieścił na YouTubie, zdjęcie wrzucił 
na Instagram, a jeden z komentarzy No i przez Ciebie muszę kupić kolejną książkę13 
świadczy, że młodzi ludzie czytają. 

Ale to może przede wszystkim od kobiet zależy, czy będziemy czytać, o czym prze-
konywał w roku 1929 Stefan Dybowski, pisząc na łamach „Gazety Kaliskiej” o Tygo-
dniu Propagandy Czytelnictwa organizowanym przez Związek Księgarzy Polskich 
pod hasłem „Książka w życiu kobiety decyduje o jej powodzeniu”. Podkreślał, że gdy 
kobieta się za sprawę weźmie, to w każdym domu znajdą się pieniądze na kupienie 
książki, no… i czas na jej przeczytanie14.

Do współpracy w ramach Tygodnia Propagandy Czytelnictwa księgarze zaprosili 
wówczas polskie pisarki, kobiece stowarzyszenia i czasopisma, prasę codzienną i Pol-
skie Radio. Stefan Dybowski przypominał też, że do ogólnego skarbca słowa druko-
wanego w Polsce także coś wniosły piszące kaliszanki, wymienił Melanię Parczewską, 
pisarkę i działaczkę społeczną, Ignację Piątkowską, Felicję Łączkowską, twórczynię 
literackich wieczorów („piątków literackich”) i założycielkę Biblioteki Publicznej im. 
A. Mickiewicza oraz Marię Dąbrowską. Dzisiaj w Kaliszu i Wielkopolsce na wiele 
sposobów popularyzują literaturę bibliotekarki Książnicy Pedagogicznej im. A. Par-
czewskiego w Kaliszu.
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Abstrakt:

Tekst przedstawia różne formy działań promocyjnych podejmowanych w celu popularyzacji 
zasobów Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Prezentowane rozwiąza-
nia mogą służyć innym bibliotekom pedagogicznym o zbliżonej wielkości zbiorów i  zada-
niach, wiążących się nie tylko z podstawowymi obowiązkami placówki tej sieci bibliotecznej, 
lecz wykraczających poza kanon działań biblioteki pedagogicznej.

Summary:

The text presents various kinds of promotional activities whose purpose is to popularise the 
resources of the Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu. The solutions that 
are presented serve other pedagogical libraries of similar size and tasks, which are not only 
associated with the basic obligations of an institution of this network of libraries but which 
go beyond the canon of activities of a pedagogical library.

Słowa kluczowe: czytelnictwo, popularyzacja czytelnictwa, biblioteki pedagogiczne, metody 
promocji, akcje czytelnicze

Keywords: readership, popularisation of readership, pedagogical libraries, methods of pro-
motion, readership activities
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Przygoda z książką –  

warsztatem dla ucznia i nauczyciela

Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza 
naszą świadomość i nasz świat1, ale – jak powiedziała Iwona Chądrzyńska – W dzi-
siejszym świecie książka nie jest dla naszych dzieci ani jedynym źródłem informacji, 
ani głównym źródłem rozrywki. Dlatego naszymi działaniami musimy sprawiać, aby 
obcowanie z nią stało się przygodą. 

Nasza praca z  książką rozpoczyna się i  kończy na potrzebach użytkowników. 
Propozycje oparte są na uczeniu się przez działanie. Promując różne formy pracy 
z książką, w których wychodzimy poza strefę komfortu, mamy kreatywną pewność 
siebie, czyli pozbywamy się lęku przed niepowodzeniem i krytyką. Akceptujemy to, 
że nie zawsze znamy właściwą odpowiedź na zadawane pytania, a piękno dostrzega-
my w tym, co nieperfekcyjne i niedokończone2. Wiemy, że praca z książką (wierszem, 
bajką, baśnią, opowiadaniem) nie musi być nudna, a proponowane przez biblioteka-
rza działania powinny doprowadzić młodego czytelnika do przekonania, że kontakt 
z książką jest naturalną i nieodzowną częścią życia codziennego3. Czytanie dzieciom 
książek wymaga dużego doświadczenia, gdyż – jak pisze Jan Muszkowski: 

1 M. Wawrzyczek, Siedemnaście zalet książki dla dzieci, „Biblioteka w Szkole” 2000, nr 2, s. 22.
2 Myślenie projektowe w  bibliotekach, IDEO.LP, (CC BY-NC-SA 3.0 PL), http://www.wpek.pl/

wpek,wiadomosc, 6500.html?locale=pl_PL [dostęp: 28 października 2016].
3 G. Walczewska-Klimczak, Animacja czytelnictwa dziecięcego: kilka subiektywnych uwag 

o  istocie procesu, [w:] Ocalone królestwo: twórczość dla dzieci, perspektywy badawcze, proble-
my animacji: sztambuch przyjaciół profesor Joanny Papuzińskiej, red. nauk. G. Leszczyński, 
D. Świerszczyńska-Jelonek, M. Z ając, Warszawa 2009, s. 15.
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umiejętne stopniowanie lektury z troskliwym baczeniem na jej wartość artystyczną 
na każdym poziomie, podsuwanie książek interesujących, w żadnym razie nie czy-
tanych pod przymusem, to nie tylko jeden z najskuteczniejszych środków wycho-
wawczych, ale ponadto sposób przyzwyczajenia do książki, mogący stać się potem 
na całe życie narzędziem poznania, rozkoszy estetycznej, rozrywki, (…) nawet po-
mocą i podtrzymaniem w trudnych chwilach życia4 . 

Jak zachęcić dzieci i młodzież do obcowania ze sztuką czytania? Jak zachęcić dzie-
ci do pracy z książką lub tekstem? Należy zadbać o atrakcyjność różnych form pracy 
z czytelnikiem, a także dostosować je do oczekiwań i potrzeb odbiorcy. Według nas 
nie ma nic prostszego niż kamishibai, alternatywna forma czytania, która pobudza 
wyobraźnię dzieci. Forma małego spektaklu obrazkowego bawi i  uczy, zabierając 
uczestników w  podróż do magicznej krainy literatury i  teatru jednocześnie. Jako 
narzędzie edukacyjne szeroko wykorzystujemy je na różnych poziomach rozwijania 
umiejętności u dzieci, np. przy czytaniu dzieciom, nauce opowiadania, czytaniu na 
głos, rysowaniu, a także przy pisaniu nowych opowiadań fantastycznych5. Staramy 
się, aby baśnie, na podstawie których budujemy cały warsztat, niosły ze sobą morał 
i naukę na przyszłość.

W pracy z tekstem literackim posługujemy się również grafoskopem jako kolejną 
alternatywną formą czytania. Powstają wówczas etiudy teatralne, widowiska z atrak-
cyjną oprawą plastyczną. Do przygotowania scenek wykorzystujemy najczęściej 
wiersze, w  których występują motywy grozy. Taka forma pracy z  tekstem rozwija 
wyobraźnię twórczą, wzbogacając słownictwo i  wyrazistość mowy. Zaangażowani 
uczniowie nabierają pewności siebie, rozwijają zdolność współdziałania w  grupie, 
a  dzięki czynnemu udziałowi w  inscenizacji uczą się respektowania pewnych re-
guł. Najważniejsza jest jednak radość, którą uczniowie czerpią z odkrywania poezji 
i tkwiących w nich samych pokładów wrażliwości na nią.

Aby przygoda z  książką i  praca z  tekstem literackim były interesujące dla czy-
telnika, należy zastosować inspirujące metody pracy. Ogromną rolę odgrywają tutaj 
metody aktywizujące i kreatywność prowadzącego. Działania te sprzyjają wzrostowi 
aktywności w nabywaniu wiedzy, rozwiązywaniu problemów oraz rozwijaniu zain-
teresowań i postaw twórczych6. Należy wykorzystać naturalną otwartość dziecka na 
świat, jego ciekawość i żądzę wiedzy, fantazję w zabawie. Pracując różnorodnymi me-
todami aktywizującymi z tekstem literackim, motywujemy do nauki, wpływamy na 
rozwój osobowości i twórcze kompetencje. Efektywność metod aktywizujących pre-
zentuje i potwierdza stożek Dale’a, określany „piramidą uczenia”, będąc argumentem 
za wyższością doświadczania nad innymi formami nauczania. Metody, które wyko-
rzystujemy w pracy, to m.in. „okienko informacyjne”. Polega ono na możliwości wy-

4 J. Muszkowski, Życie książki, Kraków 1951, s. 394.
5 Kamishibai: co to jest?, http://www.kamishibai.edu.pl/kamishibai [dostęp: 28 października 

2016].
6 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998, s. 16.
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rażania omawianej treści na kilka różnych sposobów, czyli na przedstawieniu tematu 
przez definicję, skojarzenie, porównanie, metaforę czy rysunek. 

Gry dydaktyczne łączą zabawę z nauką, w atrakcyjny sposób uczą twórczego my-
ślenia, rozwijają wyobraźnię, zmuszają do współdziałania, uczą planowania pracy. 
Sprawiają, że treści głęboko zapadają w pamięć7. Dobrym przykładem mogą być kar-
ty w grach planszowych Dixit, Alias czy Dooble, a także gry tworzone samodzielnie.

Przedstawione wyżej przykłady nie obejmują wszystkich metod aktywizujących, 
które stosujemy na zajęciach z dziećmi i młodzieżą, jednakże podzielamy przekona-
nie Grażyny Lewandowicz-Nosal, która uważa, że nie ma form mniej i bardziej waż-
nych. Każda może być przydatna w zdobyciu i zatrzymaniu czytelnika w bibliotece8. 

Aby młody czytelnik chciał przeżywać swoją przygodę z książką, potrzebna jest 
współpraca ze środowiskiem nauczycielskim. Zadaniem nauczyciela powinno być 
mobilizowanie uczniów do dawania z siebie tego, co najlepsze, do ciągłego rozwoju. 
Jednak do wydobywania potencjału z innych konieczna jest świadomość własnych 
możliwości. Należy je odkryć, zmierzyć się z nimi i wykorzystywać w swojej pracy. 
Taką postawę prezentują twórczy nauczyciele, którzy odznaczają się umiejętnością 
szybkiego przystosowania do nowych faktów, zdolnością postrzegania nowych sytu-
acji, pomysłowością i odwagą. Właśnie dla nich organizujemy i prowadzimy w na-
szej bibliotece warsztaty i szkolenia, takie jak: Alternatywne formy pracy z książką, 
Aktywizujące metody pracy z tekstem literackim, Praca z tekstem nie musi być nudna, 
a także Lapbook, czyli książka na kolanach. Nasze szkolenia pokazują nauczycielom, 
że młody czytelnik może zaspokajać swoje potrzeby kontaktu z książką przez różne 
formy własnej aktywności9. 

Ponieważ wiemy, jak wielkie korzyści przynosi czytanie i obcowanie z  literatu-
rą – rozwija wyobraźnię, uczy kreatywnego myślenia, poprawia pamięć, wzbogaca 
zasób słów, rozwija umiejętność wysławiania się – aktywnie bierzemy udział w ogól-
nopolskich akcjach i kampaniach czytelniczych oraz promujemy je w bibliotece. A są  
to m.in.:
 ӹ Cała Polska Czyta Dzieciom – celem tej akcji jest rozbudzanie miłości do ksią-

żek od najmłodszych lat, ponieważ na naukę czytania nigdy nie jest za wcześnie, 
a pierwsze spotkanie z literaturą – nieograniczonym światem to bardzo ważne spo-
tkanie, gdyż jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże ile może dać dobra literatura10.

 ӹ Czytam Sobie w  Bibliotece  – jest to akcja ukierunkowana na promocję czytel-
nictwa z wykorzystaniem konkretnych narzędzi, zachęcających dzieci do nauki 
samodzielnego czytania i budowania działań animacyjnych wokół literatury,

7 K. R au, E. Z iętk iewicz, Jak aktywizować uczniów: „burza mózgów” i inne techniki w edukacji, 
Poznań 2000, s. 87-88.

8 G. Lewandowicz-Nosal, Biblioteki dla dzieci wczoraj i dziś, Warszawa 2008, s. 60.
9 G. Walczewska-Klimczak, dz. cyt., s. 344.
10 M. Wawrzyczek, dz. cyt., s. 22.
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 ӹ Dyskusyjny Klub Książki – akcja, która zachęca do czytania, rozwija zaintereso-
wania czytelnicze i miłość do literatury,

 ӹ „Ja Czytam!” Dyskusyjny Klub Edukacyjny – celem tej kampanii jest wywoływa-
nie mody na czytanie wśród dzieci i młodzieży tak, aby stało się ono potrzebą, 
nawykiem, przeżyciem i przyjemnością,

 ӹ Noc Bibliotek – wieczorno-nocna akcja, której głównym celem jest promocja czy-
telnictwa i biblioteki jako miejsca, w którym można miło i kulturalnie spędzić 
czas. 

To, iż książka nie musi być nudna, udowadniają nasze konkursy i akcje czytel-
nicze, podczas których uczestnicy w różnorodny sposób przeżywają swoją przygo-
dę z  tekstem literackim. Jednym z  nich jest konkurs adresowany do uczniów klas 
I-III szkół podstawowych Czy znasz…?, podczas którego uczestnicy mogą wykazać 
się znajomością utworów znanych bajkopisarzy. Kolejny konkurs, organizowany dla 
uczniów klas I-VI szkół podstawowych, Namaluję Ci bajkę… rozwija wyobraźnię 
plastyczną, daje możliwość wypowiedzi poprzez różne formy artystyczne.

Czytelnikowi należy w sposób atrakcyjny i ciekawy umożliwić kontakt z literatu-
rą, rozbudzać jego wyobraźnię i zmysł estetyczny, aby w przyszłości umiał czerpać 
z książki radość i pożytek. Taką możliwość dają nasze konkursy. Magiczny świat baj-
ki, baśni i legendy… propaguje twórczość plastyczną młodych ludzi (uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów) przez wyłonienie najpiękniejszych zestawów ilustracji 
do bajek, baśni, legend oraz stworzenie pakietu dydaktycznego promującego tech-
nikę opowiadania bajek za pomocą kamishibai. Booktalking, czyli gawęda o książ-
ce, to konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Jego celem jest popularyzowanie czytelnictwa, rozwijanie świadomości literackiej 
uczniów, a także doskonalenie ich umiejętności w zakresie autoprezentacji. 

Mało widoczną, lecz znaczącą częścią naszego życia, jest poezja. Dlatego też w na-
wiązaniu do Światowego Dnia Poezji organizujemy w bibliotece cykliczną akcję Hru-
bieszowskie Święto Poezji. Jej celem jest prezentowanie i  promocja poezji hrubie-
szowskich twórców, integracja środowiska literackiego i miłośników poezji. Jak pisze 
Agnieszka Belcer: 

(…) kampanie promujące czytelnictwo przekonują, że czytanie książek poszerza 
horyzonty, rozwija inteligencję i czyni ludzi po prostu szczęśliwszymi. Warto więc 
(…) zachęcać do wypożyczania książek „wprowadzić na stałe” modę na czytelnic-
two, tak aby czytanie kojarzyło się z  ciekawym stylem życia, a  nie obowiązkową 
nudną lekturą11.

11 A. B elcer, Promowanie czytelnictwa i bibliotek z pomysłem: przegląd wybranych akcji czytel-
niczych, „Podkarpackie Studia Biblioteczne” 2015, nr 4, s. [51], http://psb.ur.edu.pl/promowa 
nie-czytelnictwa-i-bibliotek-z-pomyslem-przeglad-wybranych-akcji-czytelniczych [dostęp: 
28 października 2016]. 
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Wszystkie akcje organizowane przez bibliotekarzy pokazują, jak można podejmo-
wać działania różne i mniej formalne od typowo szkolnych, aby udowodnić młodym 
ludziom – powtarzając za Wisławą Szymborską, że czytanie książek to najpiękniejsza 
zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. A rozpoczęta przygoda z książką może trwać 
przez całe życie.

Bibliografia

Belcer A., Promowanie czytelnictwa i bibliotek z pomysłem: przegląd wybranych akcji czytel-
niczych, „Podkarpacki Studia Biblioteczne” 2015, nr 4, s.  30-52, http://psb.ur.edu.pl/si 
tes/default/files/pdf/promowanie_czytelnictwa_i_bibliotek_z_pomyslem.pdf [dostęp: 
28 października 2016]. 

Kamishibai: co to jest?, http://www.kamishibai.edu.pl/kamishibai [dostęp: 28 października 
2016].

Lewandowicz-Nosal G., Biblioteki dla dzieci wczoraj i dziś, Warszawa 2008.
Muszkowski J., Życie książki, Kraków 1951.
Myślenie projektowe w bibliotekach, IDEO.LP (CC BY-NC-SA 3.0 PL), http://www.wpek.pl/

wpek,wiadomosc, 6500.html?locale=pl_PL [dostęp: 28 października 2016].
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998.
Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów?: „burza mózgów” i inne techniki w edukacji, 

Poznań 2000.
Walczewska-Klimczak G., Animacja czytelnictwa dziecięcego: kilka subiektywnych uwag o isto-

cie procesu, [w:] Ocalone królestwo: twórczość dla dzieci, perspektywy badawcze, problemy 
animacji: sztambuch przyjaciół profesor Joanny Papuzińskiej, red. nauk. G. Leszczyński, 
D. Świerszczyńska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2009.

Wawrzyczek M., Siedemnaście zalet książki dla dzieci, „Biblioteka w Szkole” 2000, nr 2.

Abstrakt:

Autorki przedstawiają najbardziej efektywne ich zdaniem metody pracy z uczniami i dzieć-
mi, służące popularyzacji książki i  czytania. W  swojej pracy starają się łączyć naukę z  za-
bawą, dążą do pobudzania wyobraźni i  kreatywności czytelników. Stosują często takie na-
rzędzia jak teatrzyk kamishibai, lapbooki czy grafoskop, wykorzystują też gry planszowe. 
Innymi formami ich pracy jest organizowanie konkursów, głównie plastycznych i tzw. gawęd 
o książce (booktalking). Włączają się też w realizację ogólnopolskich akcji czytelniczych.

Summary:

The authors present the methods of working with pupils and children serving the popular-
isation of books and reading that are, in their opinion, most efficient. In their work they  
attempt to combine studying with entertainment; they attempt to stimulate the imagination 



136 Aleksandra Kopczyńska, Elżbieta Rafalska 

and creativity of readers. They frequently use such tools as the kamishibai theatre, lapbooks 
or a graphoscope; they also use board games. Other forms of work have to do with the or-
ganisation of competitions, especially art competitions and the so-called booktalking ses-
sions. They also participate in the realisation of state-wide readership activities.

Słowa kluczowe: czytelnictwo, biblioteki pedagogiczne, metody aktywizujące, metody pro-
mocji, akcje czytelnicze

Keywords: readership, pedagogical libraries, activising methods, methods of promotion,  
readership activities
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Szkoła Podstawowa nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego w Krakowie

Zajęcia Koła Teatralnego  

ciekawym doświadczeniem czytelniczym

Być w szkole 

„Być albo nie być” – oto jest pytanie, które przed czterystu laty zadał sobie i świa-
tu Szekspirowski Hamlet, a we wrześniu, na początku roku szkolnego, zadają sobie 
uczniowie działający w kole teatralnym w Szkole Podstawowej nr 80 w Krakowie! Być 
albo nie być w kole, uczestniczyć w dodatkowych zajęciach po lekcjach czy wracać 
jak najprędzej do domu, do komputera, do telewizora… i o Williamie Szekspirze, 
Wojciechu Bogusławskim, Tadeuszu Kantorze nie dowiadywać się wcale? Uczniowie 
działający w kole zdecydowali się brać udział w zajęciach teatralnych, zdobywać wie-
dzę o  teatrze, poznawać niezwykłe biografie ludzi sceny, czytać interesujące teksty 
i tworzyć na ich podstawie adaptacje teatralne, a także pisać własne scenariusze, aby 
w końcu wystawiać je na szkolnej scenie. 

Hamletowi było ciężko, szóstoklasistom nie, ponieważ w zajęciach koła uczest-
niczą od czwartej klasy, a innowację teatralną mają wdrażaną od początku edukacji 
w murach „Osiemdziesiątki”. Co to takiego ta innowacja? To szereg działań prowa-
dzonych zarówno w ramach lekcyjnego procesu dydaktyczno-wychowawczego, jak 
i różnych form zajęć pozalekcyjnych, których celem jest „zbratanie dzieci z teatrem”, 
pokazanie im alternatywy dla gier komputerowych i internetowych pułapek. 

Początki szczególnej przyjaźni z teatrem dzieci i młodzieży ze Skarpy sięgają lat 
80. XX wieku. To wtedy zrodził się pomysł na Szkolne Eliminacje Teatralne, który od 
1994 roku jest z powodzeniem realizowany. Każda klasa przygotowuje pod opieką 
wychowawcy inscenizację teatralną, a na wiosnę, z okazji Dnia Teatru i Dnia Patro-
na Szkoły, Wojciecha Bogusławskiego, wystawia i uczestniczy w konkursie o Złotą 
Maskę. Młodsze dzieci najczęściej czytają i opracowują pod kątem występu wiersze 
Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Danuty Wawiłow, Ludwika Jerzego Kerna i Doroty 
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Gellner. Starsze sięgają po teksty Jana Christiana Andersena, Ignacego Krasickiego, 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Aleksandra Fredry, Sławomira Mrożka czy 
Antoine’a de Saint-Exupery’ego. Są to nierzadko wybrane fragmenty znanych utwo-
rów dostosowane przez nauczyciela do wieku dzieci. 

To wspólne czytanie, a następnie adaptowanie i wystawianie na scenie dzieł po-
szczególnych autorów rodzi szacunek dla literatury pięknej, rozwija zainteresowanie 
książkami jako doskonałym źródłem pomysłów na przedstawienia i sceniczne kre-
acje. Warto podkreślić, że zabawa w teatr odbywa się w atmosferze wzajemnej akcep-
tacji, współdziałania i przyjaźni. 

Być albo nie być w kole – wracam do rozpoczętego już wątku – dla szóstoklasi-
stów oznaczało: chcę więcej czytać po lekcjach zarówno w szkole, jak i w domu, chcę 
poznawać, odkrywać, tworzyć i przedstawiać innym to, co ze zrozumieniem przeczy-
tałem, wspólnie na zajęciach zinterpretowałem, a co w końcu w przystępny sposób 
zapisałem i zacząłem na scenie odgrywać. To także bycie świadomym odbiorcą lite-
ratury i współtwórcą postaci literackiej, bo czytanie pod kątem wystawienia utworu 
na scenie wymaga spojrzenia na postać głębiej, zrozumienia jej motywów postępo-
wania, wniknięcia w jej psychikę i obudzenia w sobie empatii. To lektura, którą Olga 
Tokarczuk1 w odniesieniu do czytania powieści nazwała procesem psychologicznym. 
Czytanie wymagające uważnej, nierzadko wielokrotnej lektury i dłuższego czasu na 
dojrzewanie konkretnej postaci literackiej w młodym czytelniku – aktorze. Jak twier-
dzi O. Tokarczuk: 

Powieść to niezwykle ważne medium komunikacji społecznej, medium, które bu-
duje więzi, wzmaga empatię. Dzięki temu powstaje kultura – przestrzeń języków, 
obrazów, znaczeń, komunikacji z  innymi ludźmi. Dzieci, które czytają powieści, 
mają okazję zobaczyć świat poprzez inne doświadczenie niż ich własne – dzięki 
temu wyrastają ludzie wrażliwsi, więksi psychologicznie niż ci, którzy nie czytają2.

Jakże trafnie te słowa opisują uczniów, którzy podejmują trud czytania literatury 
pięknej na zajęciach koła teatralnego z myślą o wystawieniu konkretnego wiersza, 
opowiadania, powieści czy dramatu na scenie! Warto podkreślić, że czytanie, bez 
względu na rodzaj czy gatunek czytanego utworu, ma wymiar społeczny, a adapto-
wanie tekstu i wcielanie się w wybrane postaci to głęboki proces myślowy i etyczny. 
Uczeń musi zrozumieć sytuację, w  której znalazł się bohater, dokonać oceny jego 
postępowania i na podstawie przemyśleń stworzyć własną kreację. Za Zbigniewem 
Zapasiewiczem powtórzę: musi bronić racji jednostkowej postaci3, by zaproponować 
publiczności scenicznie wiarygodną kreację, która z kolei widza zachęci do interpre-
tacji dzieła. Kto wie, być może zachęci do sięgnięcia po oryginał i wydobycia z niego, 

1 O. Tokarczuk, Historię trzeba opowiadać na nowo, rozm. M. Nogaś, „Tygodnik Powszechny” 
2014, nr 21, dod. „Conrad”, s. 18. 

2 A. Janus-Sitarz, W poszukiwaniu czytelnika, Kraków 2016, s. 188. 
3 Z. Z apasiewicz, Zapasowe maski, Warszawa 2009, s. 161.
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tego „więcej”, o  którym pisał Michał Paweł Markowski w  Polityce wrażliwości4. Są 
bowiem obszary utworu, do jakich ani adaptator, ani reżyser, ani aktor nie dotrze, to 
obszar do indywidualnego odkrycia.

Nie w tym rzecz, że literatura mówi nam „jak żyć” – pisze M. P. Markowski – lecz 
w  tym, że pokazuje więcej niż wiemy, więcej niż możemy sobie wyobrazić, więcej 
niż możemy zrozumieć. Ta semantyczna nadwyżka uniemożliwia zgodę na dosko-
nałą wymierność świata. Zawsze jest coś do przeczytania, zawsze jest ktoś więcej do 
zrozumienia, zawsze jest kawałek świata do odkrycia5.

Czas to bez wątpienia wielki sprzymierzeniec w  podejmowanych wspólnie 
z dziećmi działaniach. Ważne, by lektura tekstu nie była jednorazowa i by kreowana 
na scenie postać z każdą próbą stawała się pełniejsza, wyrazistsza, by dziecko – czy-
telnik i  aktor w  jednej osobie – dobrze ją poznało, polubiło ją i  coraz silniej w  tę 
postać wrastało. 

Czytać i tworzyć 

Świadome uczestnictwo w kole, czytanie i tworzenie zaowocowało w roku szkolnym 
2015/2016 kilkoma ciekawymi inscenizacjami teatralnymi. We wrześniu, z  uwagi 
na obchodzony rok Kantora, dzieci zostały poproszone o przygotowanie informacji 
dotyczących patrona 2015 roku. Miały skorzystać z informacji w Internecie i z kon-
kretnych fragmentów książki Kantor od kuchni6. Po wykonaniu tego niełatwego 
zadania i  przedstawieniu wniosków z  lektury na zajęciach oraz po burzy mózgów 
dotyczącej T. Kantora, zrodził się wspólny pomysł na widowisko poświęcone jego 
życiu i Kantorowskiej wizji teatru. Na kolejnych spotkaniach powstał scenariusz in-
scenizacji. W czasie tworzenia widowiska dzieci z opiekunką odwiedziły Cricotekę 
oraz zobaczyły w Muzeum Etnograficznym wystawę Re-kolekcje z Kantora. Zgodnie 
z założeniem twórcy Wielopola nie tyle patrzyły na eksponaty, co uczestniczyły w ich 
niezwykłej przemianie. Były uczestnikami dokonanej rewitalizacji porzuconych, bo 
zużytych i już, zdawać by się mogło, do niczego nieprzydatnych przedmiotów, które 
T. Kantor wskrzeszał. Zrozumiały, co znaczy przywrócić życie schodzonym choda-
kom czy zniszczonym świątkom. Pojęły, jak na rzeczy, a co ważniejsze – na ludzi, 
których te rzeczy otaczały, patrzył twórca teatru „Cricot 2”.

Stworzone w konwencji Umarłej klasy widowisko zostało wzbogacone zdjęciami 
koła z wycieczki do Cricoteki oraz złotymi myślami twórcy, które dzieci odczytały na 
wystawie, spisały i wspólnie z opiekunką zinterpretowały na zajęciach. Wystawione 

4 Cyt za: A. Janus-Sitarz, dz. cyt., s. 231-232.
5 Tamże. 
6 K. Mik laszewski, Kantor od kuchni, Warszawa 2011.
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pod koniec października przedstawienie obejrzeli uczniowie klas IV-VI. Dla wielu 
z nich było to ciekawe spotkanie z niebanalnym człowiekiem i genialnym artystą. 

Kolejne widowisko, które przygotowano z  myślą o  społeczności szkolnej, wy-
magało od uczniów przeczytania fragmentów II części Dziadów Adama Mickiewi-
cza. Nauczycielka zaproponowała przed tą trudną lekturą zapoznanie się ze starym 
obrzędem dziadów opisanym w  przystępny sposób w  publikacji Rok polski: zwy-
czaje i obrzędy7. Następnie wspólnie z dziećmi na zajęciach odczytano i omówiono 
fragmenty dramatu, a  potem, biorąc pod uwagę stopień zrozumienia tekstu przez 
uczniów, opracowano go w formie krótkiego scenariusza. Koncepcja widowiska za-
kładała, że aktorzy w dniu poprzedzającym 1 listopada odwiedzą klasy podczas zajęć 
lekcyjnych w przebraniu czyśćcowych dusz i przedstawią swoje historie, a następnie 
Guślarz słowami: 

Duszo, oto rozwarta podłoga 
Kędy weszłaś, wychodź tędy! 
Za dwa dni święte obrzędy.
W Zaduszki, przyjdź,
A teraz precz stąd na lasy, na rzeki,
I zgiń, przepadnij na wieki!8,

wyprowadzi je z pomieszczeń na moment zmienionych w sale teatralne. Przypomni 
też zebranym w klasach, jak ważne jest odwiedzanie zmarłych na cmentarzach i od-
mówienie za nich modlitwy. Zgodnie z założeniem krótka inscenizacja wprowadziła 
uczniów w  nastrój nadchodzących Dnia Wszystkich Świętych i  Dnia Zadusznego 
oraz utrwaliła w ich pamięci znaczenie starego obrzędu. Co ważne, przekonała, że 
dzieło A. Mickiewicza, mimo że napisane bez mała dwieście lat temu, jest zrozumiałe 
dla współczesnego czytelnika i zawiera stale aktualne przesłanie: Zawsze warto być 
człowiekiem. 

Trzecia inscenizacja powstała z myślą o najmłodszej szkolnej publiczności i wy-
stawiona została z okazji Walentynek. Była to adaptacja wiersza J. Brzechwy Hipopo-
tam. Lektura utworu wymagała od uczestników zajęć zwrócenia szczególnej uwagi 
na jego melodyjność i  dostosowanie wypowiedzi bohaterów do ich „zwierzęcych” 
temperamentów. W  wierszu występują trzy postaci: Narrator, Hipopotam i  Żaba. 
Z inicjatywy uczniów powstało cielsko hipopotama, w które zamieniło się czterech 
chłopców, przykrytych wielką tkaniną. Z kolei wokół Żaby pojawili się inni miesz-
kańcy mokradeł w roli obserwatorów. Uczniowie musieli dopisać dla siebie teksty, 
gdyż wiersz zawierał tylko role dla trzech oryginalnych postaci. Inscenizacja ta wy-
magała więc od uczniów kreatywnego podejścia do pierwotnego tekstu. Spotkanie 
z  J. Brzechwą ogromnie się podobało zarówno kreatywnym szóstoklasistom, jak 

7 R. Hr yń-Kuśmierek, Rok polski: zwyczaje i obrzędy, Warszawa 2010, s. 25.
8 Adaptacja fragmentu II części Dziadów A. Mickiewicza pt. Zaduszki wykonana przez autorkę 

artykułu.
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i młodszej publiczności. Inscenizację obejrzały także podczas Dnia Otwartego Szkoły 
przedszkolaki. Nie szczędziły braw starszym kolegom.

Czwartym przedsięwzięciem czytelniczo-teatralnym było dla uczestników koła 
przygotowanie inscenizacji Romea i  Julii, do której scenariusz stworzyła opiekun-
ka koła, uwzględniając uwagi dzieci na temat bohaterów sztuki W. Szekspira. Naj-
pierw uczniowie usłyszeli historię kochanków z Werony w tłumaczeniu Stanisława 
Barańczaka, czytaną we fragmentach. Następnie na prośbę nauczycielki uruchomili 
swoją wyobraźnię i przenieśli zakochanych w XXI wiek. Z burzy mózgów zrodziło 
się dowcipne widowisko, które młodzież obejrzała w salach lekcyjnych z okazji uro-
dzin autora. Uczniowie poznali dzieje Romea i Julii sprzed czterystu pięćdziesięciu 
lat oraz tych przeniesionych do współczesności. Szóstoklasiści zaprezentowali dow-
cipną inscenizację społeczności szkolnej i nowohuckiej na wernisażu wystawy Moja 
ulubiona książka w filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, która mieści się na 
Osiedlu Szkolnym, oraz gościom zaproszonym na Nowe Ogólnopolskie Forum Bi-
bliotek Pedagogicznych, zorganizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką 
w Krakowie. 

Innym cennym doświadczeniem czytelniczo-teatralnym dla dzieci okazała się pra-
ca nad widowiskiem Krótka historia teatru według Wojciecha Bogusławskiego. Przed-
stawienie przypominające młodzieży, kim był i co zrobił dla polskiego teatru patron 
szkoły, okazało się także krótką i  przystępnie zaprezentowaną powtórką z  historii 
teatru. Na szkolnej scenie pojawił się wóz Tespisa9, na którym uczniowie odegrali 
fragmenty sztuk W. Szekspira oraz Moliera w wersji dostosowanej do wieku zarówno 
aktorów, jak i widzów. Nie po raz pierwszy ze sceny padły aluzje do współczesności 
(np. Harpagon uczył gotować w  stylu Magdy Gessler). Przygotowanie inscenizacji 
wymagało od dzieci czasu, gdyż o każdej z wymienionych w przedstawieniu postaci 
musiały się dowiedzieć jak najwięcej i rozwiązać zagadkę, dlaczego W. Bogusławski 
nazwany został i Tespisem, i Szekspirem, i Molierem w jednej osobie. Inscenizacja wy-
stawiona została z okazji Święta Teatru, czyli co rok uroczyście obchodzonego w mu-
rach „Osiemdziesiątki” Święta Patrona Szkoły. 

Wszystkie przedstawienia powstały dzięki niezwykłej fascynacji dzieci książkami 
i sceną. Bez zaszczepionego im w młodszych klasach i konsekwentnie rozwijanego 
w starszych zainteresowania literaturą i teatrem nie byłoby tych inscenizacji, wspól-
nej zabawy i  niepowtarzalnych szkolnych doświadczeń, które kształtują mądrych, 
kreatywnych, wrażliwych na drugiego człowieka i  świadomych własnych potrzeb 
nastolatków. Tych, którzy głęboko wierzą, że warto sięgać po książki, bo czytanie to 
zaproszenie do wzięcia udziału w niezwykłej teatralnej przygodzie.

9 Tespis – grecki poeta i aktor (ok. VI w. p.n.e.), uznawany za twórcę tragedii, wprowadził do 
dramatów aktora rozwijającego dialog z chórem, wystawiał swoje sztuki na wozie, jeżdżąc po 
wsiach, stąd określenie „wóz Tespisa” oznaczające teatr objazdowy.
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Abstrakt: 

Artykuł przedstawia działalność szkolnego koła teatralnego działającego przy Szkole Podsta-
wowej nr 80 w Krakowie. Omówiono krótko proces pracy nad kolejnymi spektaklami, ana-
lizę wybranych do inscenizacji tekstów, przygotowanie aktorów, a czasem konieczność po-
głębienia wiedzy o autorze wystawianego utworu. Działania tego typu wymagają od uczniów 
zaangażowania i dodatkowej pracy, ale jednocześnie pozytywnie wpływają na kreatywność, 
wrażliwość i kulturę czytania.

Summary:

The article presents the activities of the school theatrical circle which operates in the Szkoła 
Podstawowa nr 80 in Kraków. There is a brief description of the process of work on the 
particular productions of plays, an analysis of the texts which are selected to be staged, the 
preparation of actors, and sometimes the necessity of enhancing the knowledge about the 
author of the work that is staged. Such activities require students to be engaged and to per-
form additional work but they also exert a positive influence upon creativity, sensitivity and 
the culture of reading.

Słowa kluczowe: teatr szkolny, inscenizacje teatralne, wychowanie estetyczne, czytelnictwo, 
praca twórcza 

Key words: school theatre, staging of plays, aesthetic education, readership, creative work



Jolanta Pytel 
Gimnazjum nr 39 im. Józefa Dietla w Krakowie

Rekomendacja 39

Kiedy pięć lat temu zaczynaliśmy przygodę z klubem recenzenckim nazwanym przez 
gimnazjalistów Rekomendacją 39, nie spodziewaliśmy się, że pisanie i publikowanie 
recenzji książkowych na szkolnym blogu zaprowadzi uczniów tak daleko. Jednak spo-
tkanie młodych ludzi, chętnych do odkrywania różnych światów, gwarantuje mnó-
stwo przygód. Uczniowie zainteresowali się zarówno literaturą, tworzeniem filmów 
rekomendujących nowe tytuły książkowe na YouTubie, prowadzeniem profilu Reko-
mendacji 39 na Facebooku, jak i zajęciami w ramach Akademii Filmowej Multikina.

Sądzę, że warto było postawić wszystko na jedną kartę – młodość, świeżość i no-
wość. Oczywiście, początki nie były łatwe. Kto z gimnazjalistów umie pisać recenzje? 
Prawie nikt. Poza tym wstydzą się. Jednak w grupie zazwyczaj jest łatwiej. Odnajdują 
siłę i przekonanie, że potrafią, że dadzą radę i że warto. W naszym przypadku zielo-
nym światłem okazało się zaproszenie do studia Radia Kraków i spotkanie z dzien-
nikarką i pisarką, Barbarą Gawryluk. Następnie w profesjonalnym studiu nagrano 
recenzje uczniów przygotowane na podstawie przeczytanych przez nich książek i wy-
emitowano je na antenie. Uczniowie odebrali to jako wyjątkową zachętę do kontynu-
owania swojej pracy.

Pewne trudności pojawiły się na gruncie współpracy z wydawnictwami. Gimna-
zjalista to niezwykle wymagający odbiorca, a czytelnik z niego jeszcze trudniejszy. 
Wielu specjalistów od promocji literatury miało z tym problem. Uważali, że mogą 
zaproponować uczniom tylko książki dla dzieci, ponieważ ich tytuły są zdecydowa-
nie „za dorosłe” dla uczniów gimnazjum. Trudności są jednak po to, aby je pokony-
wać. Obecnie Rekomendacja 39 ma już na swoim koncie współpracę z osiemnastoma 
wydawnictwami.

Rekomendacja 39 to nie tylko blogowanie. Uczniowie podejmowali różne wy-
zwania, choć początkowo nieśmiało, ponieważ nie byli pewni ostatecznego efektu 
ich starań. Jedną z  ciekawszych inicjatyw było zorganizowanie i  przeprowadzenie 
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wspólnie z Multikinem gry rodzinnej pt. Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai1 (il. 1). 
Głównym zmartwieniem młodzieży była frekwencja, tymczasem w grze wzięło udział 
czterdzieści sześć zespołów rodzinnych i w sumie ponad setka dzieci z klas I-III. 

Il. 1. Gra rodzinna (fot. J. Pytel)

Celem gry było zachęcenie do czytania i  spojrzenia na książkę z  trochę innej, 
zabawowej perspektywy. Ważne też było nawiązanie współpracy pomiędzy gimna-
zjalistami a młodszymi uczniami2. Przeżycia i doświadczenia zdobyte podczas tego 
przedsięwzięcia były bardzo cenne dla samych uczniów, pozwoliły też na bliższą 
integrację całej grupy, dzięki czemu blogerzy śmielej podejmowali kolejne wyzwa-
nia. Okazało się też, że starsi uczniowie mogą z młodszymi „wyruszać na wyprawy” 
z książką i czytaniem. Mnóstwo gimnazjalistów garnie się do spotkań z uczniami klas 
I-III czy z przedszkolakami. Chętnie pokazują im świat – razem czytają, rysują, bawią 
się, słuchają opowieści. Mają wspólne pasje, na przykład książki o Harrym Potterze, 
które można wykorzystać przy okazji wydania kolejnego tomu – jak np. Harry Potter 
i przeklęte dziecko J. K. Rowling (il. 2). 

Il. 2. Noc z Harrym Potterem (fot. J. Pytel)

1 Na podstawie cyklu Martina Widmarka i Heleny Willis o tym samym tytule.
2 J. Pytel, Gra rodzinna „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”, http://gimnazjum39.krakow.pl/

gimnazjum/2015/11/25/gra-rodzinna-biuro-detektywistyczne-lassego-i-mai/ [dostęp: 28 paź- 
dziernika 2016].
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Gimnazjaliści mają również wiele pomysłów na „odbrązowienie” lektur, nie za-
wsze chętnie czytanych przez uczniów. Tak stało się w  przypadku powieści nieco 
zapomnianej Małgorzaty Musierowicz. Blogerzy Rekomendacji 39 stworzyli scenkę, 
będącą zaproszeniem do lektury książki. Wybrano fragment, który został zaprezen-
towany uczniom klas V w formie krótkiej inscenizacji (il. 3) – słynną scenę, w której 
Aniela Kowalik spotyka po raz pierwszy Pawełka Nowackiego i  jego białego fiata 
mirafiori na plaży w Łebie3. Gimnazjaliści z premedytacją nie pokazali całej sceny 
i zostawili młodszych kolegów w niepewności co do dalszych losów Anieli i Pawełka. 
Otwarte zakończenie spełniło swoje zadanie. Po przedstawieniu uczniowie pragnący 
pożyczyć książkę uformowali długą kolejkę. 

Il. 3. Czytamy Małgorzatę Musierowicz (fot. J. Pytel)

Energia i kreatywność uczniów to wypadkowa wielu działań. Istotne jest, że ich 
zaangażowanie przynosi coraz to nowe pomysły, a co za tym idzie, możliwości pra-
cy z książką. W najbliższych planach blogerów jest inscenizacja Hobbita, w której 
oprócz tekstu nie zabraknie elementów filmowych oraz plastycznych. Do tego przed-
sięwzięcia zostały zaproszone klasy VI. Na koniec roku szkolnego zamierzają one 
zorganizować piknik rodzinny Z książką na rowery. Mają już scenariusz oraz grono 
osób zaangażowanych w poszczególne etapy zabawy.

Tworząc blog recenzencki, mieliśmy wiele wątpliwości: nie wiedzieliśmy, czy 
otrzymamy książki, wątpiliśmy w zapał gimnazjalistów. Jednak pomysłów i przedsię-
wzięć wciąż przybywa. Każda zrealizowana forma zajęć przynosi nowe doświadcze-
nia i motywuje do poszukiwania następnych. Blog czytelniczy pozytywnie wpłynął 
nie tylko na poziom czytelnictwa uczniów, ale przede wszystkim zaktywizował ich do 
wspólnej pracy i odważnego podejmowania wyzwań. Absolwenci gimnazjum, którzy 
przyczynili się do popularności bloga, są obecnie bardzo aktywni w pracach społecz-

3 M. Musierowicz, Kłamczucha, Warszawa 1989, s. 6-7.
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nych i odnoszą spore sukcesy. Jeden z założycieli Rekomendacji 39, Konrad Grybel, 
został przewodniczącym Młodzieżowej Rady miasta Krakowa4 . 
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Abstrakt:

Na blogu czytelniczym Rekomendacja 39, prowadzonym przez uczniów Gimnazjum nr 39 
w Krakowie, publikowane są recenzje przeczytanych przez uczniów nowości książkowych. 
Oprócz nich uczniowie zamieszczają recenzje filmowe oraz informacje kulturalne z Polski 
i z zagranicy. Młodzież angażuje się w projekty czytelnicze oraz tworzy własne, innowacyj-
ne scenariusze gier oraz przedstawień na podstawie książek. Działalność i sukcesy młodych 
blogerów-recenzentów dowodzą, że blog czytelniczy sprawdza się jako forma promocji czy-
telnictwa, a czytanie i kontakt z książką stanową istotny element edukacji literackiej prowa-
dzonej przez biblioteki szkolne.

Summary: 

The readers’ blog Rekomendacja 39, operated by the pupils of Gimnazjum nr 39 in Kraków, 
features reviews of new books which were read by pupils. Apart from such items the pupils 
publish film reviews and news about cultural events in Poland and beyond. The young peo-
ple are engaged in readerly projects and they create their own innovative scripts of games 
and stage plays on the basis of books. The activities and the achievements of the young blog-
gers-reviewers are testimony to the fact that a reader’s blog is an efficient form of promoting 
readership, and that reading and contact with books constitute an important element of lit-
erary education conducted by school libraries.

Słowa kluczowe: recenzje, czytelnictwo, blog, biblioteki szkolne, gimnazjum, akcje czy- 
telnicze

Keywords: reviews, readership, blog, school libraries, gimnazjum, readerly activities

4 Młodzieżowa Rada Krakowa, http://www.krakow.pl/samorzad/100862,artykul,mlodziezowa_
rada_krakowa.html [dostęp: 28 października 2016].



Andersen Jan Christian 138
Andrysiak Ewa 9, 117, 126
Andrzejewska Jadwiga 20, 22–23, 25
Antczak Monika 122, 124–125
Atamańczuk Kazimiera 93

Banaś Bernerdyna 41
Barack Lauren 41
Barańczak Stanisław 141
Batorski Jarema 91, 93
Belcer Agnieszka 40–41, 61, 95, 134
Bergström Gunilla 108
Biernacka Anna 9
Bogusławski Wojciech 137, 141
Bojańczyk Joanna 16
Bombała Bronisław 97
Brzechwa Jan 65, 137, 140
Brzeziński Marek 91
Bulkowski Krzysztof 7
Buonarroti Michał Anioł 55
Burak Barbara 79

Calderhead James 34
Chądrzyńska Iwona 131
Czacharowska Sylwia 8
Czekała Martyna 41

Dawid Jan Władysław 34
Dawid Łucja 20

Dąbrowska Maria 117, 129
Długosz-Kurczabowa Krystyna 113
Doiron Ray 41
Dolata Roman 25
Duda Bartłomiej 68
Dunin Janusz 20
Dunin-Wilczyńska Ewa 78
Dybowski Stefan 129
Dykes John S. 53
Dynia Jaclyn M. 41

Elliott Bob 34
Elliott John 19
Elsner Danuta 19, 98

Fawson Parker C. 51
Folga Agnieszka 65
Fortuna Dorota 9
Fredro Aleksander 43, 138

Galant Marcin 127
Gałczyńska Kira 121
Gałczyńska Natalia 121
Gałczyński Konstanty Ildefons 138
Garvin David A. 92
Gawryluk Barbara 143
Gellner Dorota 137–138
Gessler Magda 141
Giniewski Marek 111

Indeks nazwisk



148 Indeks nazwisk

Głowacka Ewa 92
Gmiterek Grzegorz 62
Gołek Bartłomiej 34–35
Goriszowski Włodzimierz 23–24
Grybel Konrad 146
Grzesiak Jan 34
Gutenberg Jan 11

Hagger Hazel 34
Handke Mirosław 12
Harclerode Michelle 44
Hargreaves David H. 19
Hemingway Ernest
Hoffman Joanna 77
Holcman Szymon 114
Hołod Mariusz 113
Hryń-Kuśmierek Renata 140

Inklebarger Timothy 40
Ippoldt Lidia 9
Iwaszkiewicz Jarosław 118

Jabłoński Marek 92, 97
Janas Magdalena 41, 63
Janik Beata 8
Jansson Tove 111–112
Janus-Sitarz Anna 81, 138–139
Jąder Mariola 78, 80
Johnson Larry 41
Jones Gwyneth 55
Jonker Travis 56
Juda-Mieloch Małgorzata 127
Justice Laura M. 41

Kanolik Louise 51
Kantor Tadeusz 137, 139
Kawoń-Noga Dagmara 8
Kąkiel Małgorzata 52
Kern Ludwik Jerzy 137
Kliber Patrycja 120
Klimas Bartosz 16
Kłoskowska Antonina 25
Kojs Wojciech 20, 35
Kołakowska Joanna 65
Kołodziej Małgorzata 124
Konopnicka Maria 65
Kopczyńska Aleksandra 9

Kopeć Jarosław 7, 21, 49, 71
Kor Marta 77
Koryś Izabela 7, 21, 49, 71
Kosik Edyta 40
Kościelniak Cyprian 122
Kościelniak Władysław 122
Kotusiewicz Alicja Anna 34
Kotyło Mikołaj 80
Kowolik Piotr 23, 25, 80
Koziołek Ryszard 13
Koźmińska Irena 78, 123
Krasicki Ignacy 138
Krawcewicz Stanisław 20
Kubiak Katarzyna 122
Kuryłowicz Stefan 127
Kuta Urszula 51
Kuzian Katarzyna 41–42
Kwiatkowska Henryka 34
Kwiatkowski Stefan 127

LaGarde Jennifer 55–56
Lamb Annette 41
Legowicz Jan 34
Lenart Regina 91–93
Leszczyński Grzegorz 131
Levinez Jenny 63
Lewandowicz-Nosal Grażyna 133
Li Kai 44
Lindgren Astrid 112
Lisowska-Kożuch Urszula 41
Lockwood Michael 52, 54

Łączkowska Felicja 129
Łopuch Wojciech 40

Maciejewski Tomasz 42
Manasterska-Wiącek Irena 78
Manek Bogumiła 87
Marciniak Marianna 9, 123–124
Marek Elżbieta 23
Markowski Michał Paweł 139
Marshall Susan 41
Matras-Mastalerz Wanda 85
Maxymuk John 63
Mazurkiewicz Grzegorz 93
McIntyre Donald 34
Michalak Dominika 7, 21, 49, 71



149Indeks nazwisk

Mickiewicz Adam 140
Mieczkowska Elżbieta 9, 93, 95
Miklaszewski Krzysztof 139
Mikuła Bogusz 102
Milc Piotr 66
Milewska Paulina 40
Mitoraj Halina 41
Mizielińska Aleksandra 112
Mizieliński Daniel 112
Molier 141
Montelle Édith 86
Mól Katarzyna 41, 63
Mrożek Sławomir 138
Mrózka Robert 20
Muniowski Łukasz 113
Murawska Ewa 23, 25
Musierowicz Małgorzata 145
Muszkowski Jan 131–132

Nase Jo 54
Nogaś Michał 138

Obała Ewa 121, 127
Okoń Wincenty 34, 132
Olszewska Elżbieta 123
Ostrowska Magdalena 41
Owoc-Remiszewska Halina 25
Owsiak Jerzy 113

Pane Pola 77
Papuzińska Joanna 24, 65
Parczewska Melania 129
Pawelski Leszek 34
Pawłowska Regina 15
Pawłowski Roman 114
Phipps Shelly E. 92
Piasta Shayne B. 41
Piątkowska Ignacja 129
Podiuk Patryk 129
Polarczyk Mariusz 93
Prus Bolesław 119
Pytel Jolanta 9, 144–145
Pytlos Barbara 41

Raczkowska-Lipińska Mirosława 23
Rafalska Elżbieta 9
Rau Krystyna 133

Reader Kat 53
Remlein Małgorzata 41–42
Reutzel Douglas Ray 51
Rowling J.K. 43, 144

Sadowska-Bujak Urszula 41
Saint-Exupery Antoine de 138
Sarmah Satta 44
Senge Peter M. 92, 97
Shusterman Neal 129
Sienkiewicz Henryk 101, 122
Sieńczyk Maciej 107
Sokołowski Marek 64
Sójka Jan 61
Spiegelman Art. 107
Stachurska Małgorzata 57, 88
Stanek-Kozłowska Renata 25
Stankiewicz K. 64
Stucki Edmund 25
Suchecka Justyna 129
Szary Adrian 40
Szekspir William 137, 141
Szeląg Anna 95
Szocki Józef 25
Szostak Natalia 129
Szymańska Jolanta 124
Szymborska Wisława 135
Szyrle Agata 109

Ślaska Katarzyna 71
Świerszczyńska-Jelonek Danuta 131

Tespis 141
Tokarczuk Olga 138
Tomaszewski Roman 93
Turker Ela 51
Tuwim Julian 43, 128, 137
Tybulewicz Katarzyna 52
Tyson Kimberly 51, 54

Wajda Alina 23
Walczak Beata 23
Walczak Krzysztof 119, 121, 128
Walczewska-Klimczak Grażyna 131, 133
Walska-Golowska Anna 9, 88
Wawiłow Danuta 137
Wawrzyczek Marzena 131, 133



150 Indeks nazwisk

Widmark Martin 144
Więk Aleksandra 9, 66
Wilczewska Maja 9, 110
Wilkin Margaret 34
Willis Helena 144
Witkowski Lech 13
Wojciechowska Maja 35, 62
Wojciechowski Jacek 20, 23–24
Wolf Maryanne 16
Woś Czesław 121
Wójcicki Jacek 112
Wójcik Magdalena 8

Wright T. P. 91
Wyrwa Adam 19

Zaczyński Władysław Piotr 34
Zając Michał 53, 125, 131
Zapasiewicz Zbigniew 138
Zasacka Zofia 7, 49
Ziętkiewicz Ewa 133
Zimna Aldona 122, 124
Zybura Urszula 120

Żołędziejewska Monika 112–113





pod redakcją naukową

Beaty Janik 

i Wandy Bukowczan

CZYTELNICTWO 
– NOWA JAKOŚĆ

C
ZY

TELN
IC
TW

O
 – N

O
W
A
 JA

K
O
ŚĆ

www.akademicka.pl 9 788376 388465

ISBN 978-83-7638-846-5


