
 

Rozumienie świata  

NOWATORSKIE WARSZTATY CZYTELNICZE  

Nakładem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w ramach serii „Biblioteki – Dzieci – 
Młodzież” ukazała się publikacja zatytułowana „Rozumienie świata. O warsztatach pracy z 
książką i czytelnikami”. Co warte podkreślenia, jest to publikacja, która w praktyce może być 
wykorzystywana nie tylko przez pracowników bibliotek szkolnych i publicznych, ale także 
przedszkoli, szkół, ośrodków wychowawczych, czy wreszcie przez księgarzy, których ambicją 
jest poszerzenie kompetencji w zakresie pracy z czytelnikiem i uatrakcyjnienia kulturalnej 
oferty księgarni.  

Trzeba przyznać, że już samo wymienienie nazwisk wszystkich autorek daje obraz 
złożoności tego projektu wydawniczego. W gronie tym znalazły się animatorki i trenerki 
zaangażowane w dzieło promocji czytania i kontaktu z książkami w ramach Oddziału War-
szawskiego Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA sekcji Książka – 
Terapia – Zabawa. Należą do niego: Elżbieta Hornowska, Małgorzata Karasińska, Maria Kulik, 
Anna Lipińska, Anna Sadowska, Grażyna Sobieska-Szostakiewicz, Magdalena Sowik, Beata 
Świderek, Marta Todys, Grażyna Walczewska-Klimczak.  

Autorki są praktykami pracy z czytelnikiem, które przez warsztaty pracy z książką rozumieją 
„przemyślany sposób organizowania spotkania z ludźmi wokół książki, którego celem jest po-
budzenie do autorefleksji, możliwość wymiany poglądów o lekturze w przyjaznej atmosferze 
z wykorzystaniem metody KLANZY oraz innych metod aktywizujących”.  

W trakcie proponowanych warsztatów poprzez współpracę buduje się konstruktywne 
relacje w grupie oparte na wzajemnym szacunku, a dzięki celowo dobranym aktywnym 
działaniom wokół książki również zachęcające czytelników do zaangażowania. W efekcie 
warsztaty mogą, dzięki pomocy grupy, ułatwiać odczytanie intencji pisarza, uchwycenie 
sensu przesłania utworu literackiego, a tą drogą również pomóc uczestnikom w lepszym 
zrozumieniu siebie, swoich zachowań, a także emocji oraz zachowań i emocji innych 
uczestników.  

Poradnik jest podzielony na cztery części. Pierwsza stanowi wnikliwą odpowiedź na 
pytanie „Dlaczego warto pracować z książką w grupie?”. Pytanie rozpisane na kolejne 
sekwencje: dlaczego z książką, dlaczego w grupie, jakie szanse książce daje praca z grupą, a 
co grupa zyskuje dzięki kontaktowi z książką konsekwentnie kieruje uwagę czytelników w 
stronę tytułu publikacji „Rozumienie świata. O warsztatach pracy z książką i czytelnikami”. W 
części tej autorki koncentrują się na opisaniu wypracowywanych podczas warsztatów 
sytuacji, jakie poprzez praktykę pracę z książką i czytelnikami prowadzą do lepszego 
rozumienia świata – zarówno literacko wykreowanego, jak i otaczającego nas w 
rzeczywistości. Aktywność wokół książki nastawiona na: podpowiadanie skutecznych 
sposobów przezwyciężania trudności, uczenie się od innych, odkrywanie złożoności relacji 
międzyludzkich, dostrzeganie i nazywanie problemów innych osób, ułatwianie 
zaakceptowania wielu punktów widzenia, odkrywanie swoich mocnych i słabych stron, 
ułatwia młodym czytelnikom rozumienie świata.  

W części drugiej autorki koncentrują na zmianach zachodzących wokół pracy z książką. Tę 
część otwiera rozdział, w którym nauczycielki od lat pracujące w grupach przedszkolnych, w 
szkole podstawowej, w ośrodku młodzieżowym – Beata Świderek, Elżbieta Hornowska, 
Magdalena Sowik, Anna Sadowska i Grażyna Sobieska - Szostakiewicz oraz bibliotekarki: 



Małgorzata Karasińska, Anna Lipińska, Marta Todys na podstawie swoich doświadczeń i 
obserwacji szkicują zmiany, jakim podlegają czytelnicy w dzisiejszym środowisku wychowaw-
czym pod kątem rozwoju ich zainteresowań książką i czytaniem. Porównanie z młodymi 
czytelnikami sprzed lat jest podstawą do formułowania rekomendacji dotyczących pracy z 
książką w kolejnej dekadzie XXI wieku. W drugim rozdziale tej części poradnika bibliotekarki z 
biblioteki publicznej i szkolnej – Maria Kulik i Anna Lipińska wskazują kryteria, jakimi 
powinno kierować się w wyborze książek do zajęć warsztatowych z czytelnikami.  
Dotyczy to książek poruszających ważne problemy współczesności i treści ogniskujących się 
wokół spraw bliskich przeżyciom rówieśników bohaterów literackich. Autorki wskazują 
również na bogactwo graficzne książek dla młodego czytelnika, które dają nowe możliwości 
wykorzystania ilustracji i obrazów podczas warsztatów.  

Dwie kolejne części poradnika zawierają propozycje konkretnych działań 
wypracowanych przez nas w ostatnich latach i są wobec siebie komplementarne. Część 
trzecią, „Warsztaty pracy z książką – z kufra praktyków” otwiera ważny rozdział, w którym 
Elżbieta Hornowska, Marta Todys i Anna Lipińska dzielą się z czytelnikami najważniejszymi 
doświadczeniami z prowadzenia warsztatów. To rzetelna instrukcja dotycząca jak najlepszej 
organizacji warsztatów. Znajdzie w niej czytelnik analizę wszystkich etapów koniecznych 
przygotowań, co porządkuje myślenie o pragmatycznej stronie pracy warsztatowej. Autorki 
wskazując możliwe trudności i nieodłączne w pracy z grupą pułapki podpowiadają, jak sobie 
z nimi poradzić. Wierzymy, że ten fragment poradnika nie zniechęci do realizacji warsztatów, 
a jedynie rozbudzi potrzebę obserwacji zachowań grupy, ułatwi diagnozę napotkanych 
trudności i przygotuje do kontroli własnych reakcji.  

Część trzecia zawiera ponadto szczegółowy opis przydatnych form pracy z książką i 
czytelnikiem, które stanowią autorskie rozwiązania twórczyń poradnika.  
Część czwarta nosi tytuł „Książki i warsztaty”, które ułatwiają rozumienie świata. Składają się 
na nią dwa rozdziały. W rozdziale poprzedzającym prezentację 15 autorskich warsztatów An-
na Lipińska wyjaśnia, zasady przyjęte w opisach scenariuszy warsztatów.  

Każdy przedstawiony jest według tej samej struktury. Trzeba przyznać, że takie 
rozwiązanie narzuciło dyscyplinę, dzięki której, scenariusze warsztatów zyskały w opisie na 
przejrzystości. 

Warto podkreślić, że kolejność scenariuszy podyktowana została wiekiem adresatów 
począwszy od przedszkolaków do młodszych i starszych nastolatków. Niektóre mogą być 
przeprowadzone z dorosłymi czytelnikami lub w grupach zróżnicowanych wiekowo.  

Co więcej, proponowane warsztaty, są również odmienne ze względu na swój charakter  
i cele w osiągnięciu których mają być pomocne.  
Najobszerniejszą część publikacji stanowi jednak zbiór szczegółowych scenariuszy 

praktycznych warsztatów pracy z wybranymi książkami wydanymi na polskim rynku. Autorki 
„na warsztat” wzięły kilkanaście pozycji dla najmłodszych i nieco starszych czytelników, w 
tym takie jak: „Niezwykły przyjaciel” - Tomi Ungerer Crictor (Format), „Opowieści z 
Gruffalowego lasu” – Julii Donaldson z il. Alex Sheffer Grufallo (EneDueRabe), „Opowieści ze 
starego strychu” Beaty Ostrowickiej z il. Anety Krella-Moch (Literatura), „Ciao! Ahoj! Hello!” 
Pawła Pawlaka (Dwie Siostry), „Ale ja tak chcę!” Beaty Ostrowickiej z il. Krystyny Lipki-
Sztarbałło (Literatura), „Bajka o szczęściu” Izabeli Degórskiej z il. Aleksandry Kucharskiej-
Cybuch (Ezop), „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu 
lewych)” oraz „Nowe przygody skarpetek (jeszcze bardziej niesamowite)” Justyny Bednarek z 
il. Daniela de Latoura (Poradnia K), „Zaklinacz czasu”, Mitch Albom (Znak), „Jak zakochałem 



Kaśkę Kwiatek” Pawła Beręsewicza (Skrzat), „Zakochałem się w Milenie” Per Nilsson 
(Zakamarki).  

Publikację wieńczy bibliografia ponad 50 kolejnych tytułów polecanych przez zespół 
autorski publikacji, które mogą służyć do pracy grupowej w ramach przyszłych warsztatów.  
Integralną część książki stanowi płyta z nagraniem czterech opowieści. Maria Kulik opowiada 
baśnie: „Kalif bocian” Wilhelma Hauffa, „Baśń o zaklętym rumaku” Bolesława Leśmiana, 
„Słowik” Hansa Christiana Andersena i „Królewna czarodziejka” Józefa Ignacego 
Kraszewskiego. Natomiast w tekście poradnika znaleźć można fragment z poradami Marii 
Kulik jak opowiadać młodym czytelnikom.  

Na zachętę do własnej lektury przywołajmy przykład entuzjazmu jednej z autorek, 
dającej przykład indywidualnej odpowiedzi na dwa kluczowe dla całej publikacji pytania: „Co 
dało/daje mi prowadzenie warsztatów pracy z książką?” oraz „Co dało/daje mi 
uczestniczenie w warsztatach pracy z książką?”:  

„Lubię ten błysk w ich oczach, kiedy poznają nowe metody pracy z tekstem literackim, 
odkrywają inne kierunki myślenia, czerpią inspirację do tworzenia własnych, ciekawych 
działań dla innych, są zadziwieni, że praca z tekstem może być tak twórcza i 
wielowymiarowa”.  
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