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BIBLIOTEKARZY

biblioteka - twój czas, twoje miejsce

8. Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie warsztaty edukacyjne
Forum Młodych Bibliotekarzy odbędzie się w dniach 12-13 września 2013 r. pod
hasłem „Biblioteka - Twój czas, Twoje miejsce”.
Forum Młodych Bibliotekarzy, to ogólnopolskie, cykliczne wydarzenie zainicjo
wane w 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, adresowane do pra
cowników bibliotek, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Jest to okazja do wymiany
doświadczeń, zdobywania wiedzy, a także integracji środowiska bibliotekarskiego.
W tym roku organizatorzy zapraszają do Olsztyna na ósmą już edycję forum.
W dniach 12-13 września 2013 r. w siedzibie Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Ma
zurskiego w Olsztynie (ul. Oczapowskiego 12 B) ponad 150 młodych bibliotekarzy
z całej Polski będzie doskonalić się na korzyść użytkowników, rozwijać mocne strony
i dyskutować o swojej roli w bibliotekach XXI wieku. W ciągu dwóch dni trwania forum
uczestnicy będą mogli wybierać spośród 16 warsztatów i 18 prezentacji prowadzo
nych zarówno przez młodych bibliotekarzy, którzy w swojej krótkiej karierze zawo
dowej mają już pierwsze sukcesy, jak również przez ich bardziej doświadczonych
kolegów z branży, z dłuższym stażem pracy i wypracowanymi praktykami.
Zapraszamy do wykorzystania możliwości rozwoju zawodowego i osobistego,
jaką daje udział w 8. FMB w Olsztynie; doskonalenia się na korzyść naszych użyt
kowników, rozwijania własnych mocnych stron i dyskusji o roli młodych w bibliote
kach.
Ponieważ grupy warsztatowe będą liczyć maksymalnie po 30 osób, a w całym
przedsięwzięciu udział może wziąć 150 osób, o zakwalifikowaniu się na forum będzie
decydować kolejność zgłoszeń. Rekrutacja rozpoczęła się 30 kwietnia br.
Wykorzystajmy swój czas i ruszmy z miejsca! Czekamy na Wasze zgłoszenia.
Pytania do organizatorów;
Adrianna Walendziak
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, 8fmb@sbp.pl, tel. (89) 524 90 41
Sylwia Białecka
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, 8fmb@sbp.pl, tel. (89) 524 90 46
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ŚWIAT KSIĄŻKI DZIECIĘCEJ nr 3

Na okładce „PB”: Budynek Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku

^0

ARTYKUŁY Z REKOMENDACJĄ REDAKCJI

Koniec przyjemnych wakacji, czas wrócić do pracy, szkoły i innych zajęć. Wrzesień kojarzy się na
ogół z początkiem roku szkolnego; nośnymi tematami w tym okresie są zawsze: obiekty szkolne i stopień
ich przygotowania do podjęcia nauki przez uczniów, podręczniki, szkoła dla sześciolatków, łączenie czy
nie łączenie bibliotek szkolnych z innymi placówkami i inne. „Poradnik Bibliotekarza” nawiązując w nr 9
do tej tradycji, poleca czytelnikom pisma artykuły dotyczące, m.in. funkcjonowania bibliotek szkolnych.
W numerze warto przeczytać:

A

TEMAT MIESIĄCA - Sześciolatki w bibliotece szkolnej Istr. 13

Wciąż trwają dyskusje dotyczące możliwości podjęcia nauki szkolnej przez dzieci sześcioletnie.
Opór i niezdecydowanie rodziców w tej sprawie utrudniają legalizację zapisu. Ale co roku pewna grupa
dzieci w tym wieku idzie do szkoły i w konsekwencji... trafia także do biblioteki. Na przyjęcie najmłod
szych dzieci musi przygotować się odpowiednio biblioteka szkolna. Artykuł autorstwa Agaty Arkabus
jest swoistym wademekum dla bibliotekarza szkolnego i innych bibliotekarzy pracujących z dziećmi,
wyjaśnia co zrobić, aby dziecko czuło się w bibliotece dobrze i chciało tam wracać.
W materiałach metodycznych - zestawienie bibliograficzne „Sześciolatek w szkole”.

A

Podstawa programowa inspiracją do współpracy nauczycieli bibliotekarzy
z nauczycielami kształcenia zintegrowanego i języka polskiego Istr. 4 I

Tekst Doroty Grabowskiej dotyczy podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej
na etapach kształcenia (wychowanie przedszkolne, szkoła podstawowa i gimnazjum) w aspekcie dzia
łań minionych oraz współczesnych (od okresu przedwojennego aż do chwili obecnej). Autorka omawia
treści programowe i umiejętności, które winien nabyć uczeń w procesie szkolnym. Wskazuje na koniecz
ność współpracy nauczycieli języka polskiego z bibliotekarzami szkolnymi.

A

Teraźniejszość kontra historia, czyli zacofanie kontra postępowość w postrzeganiu
roli bibliotek szkolnych Istr. 101

Kolejny tekst omawiający problematykę bibliotek szkolnych. Autorka - analizuje aktualną sytuację
bibliotek szkolnych w Polsce - w kontekście czasów międzywojennych, a zwłaszcza ich pozytywnych
stron. Ciekawostkąjest, że w roku szkolnym 1931/1932 92,7% szkół posiadało biblioteki, a największym
problemem był nie fakt istnienia placówki w szkole, ale fundusze na zakup zbiorów. Ówczesna szkoła
borykała się z analfabetyzmem, a problemami obecnej są: analfabetyzm wtórny, dyslekcja. Wobec tych
problemów współczesna biblioteka szkolna ma ważną rolę do spełnienia, zapewniając dzieciom i mło
dzieży dostęp do książek i mediów.

A

Czytanie to wiedza, która uszlachetnia człowieka. Co młodzież chce wiedzieć
o bibliotece? |śtr. 29|

Ciekawa forma wywiadu, który przeprowadziła uczennica szkoły podstawowej Matylda Nowicki
z dyrektorem MBP w Świebodzinie Andrzejem Grupą. Śledząc materiał możemy uzyskać odpowiedź,
jakie problemy związane z biblioteką interesują młodych ludzi, jak przekonać młodzież do przyjścia do
biblioteki.

A

Święto młodych filmowców [str. 32 |

Festiwal Filmoteki Szkolnej jest cykliczną imprezą grupującą młodzież szkolną, np. w IV edycji
wzięło udział ok. 180 uczniów, nauczycieli i bibliotekarzy z całej Polski. Celem festiwalu jest bliższy
kontakt z materią filmową, spotkanie z ludźmi kina i ich dokonaniami. Coraz częściej w tę problematykę
wkraczają biblioteki publiczne i szkolne, prowadząc np. dyskusyjne kluby filmowe.

Zwiedzamy biblioteki!

A

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku | str. 341

Warto poznać działalność tej biblioteki, a zwłaszcza tajemnice jej oryginalnego budynku w kształcie
rotundy. Kryje on wiele ciekawych i mrocznych tajemnic. Równie interesujące jak obiekt biblioteczny są
działania samej placówki bibliotecznej, mającej duże osiągnięcia kulturalne (Słupska Wiosna Literacka)
i edukacyjne.
Ponadto w numerze: relacje z konferencji, tekst o Janie M. Szancerze i jego przyjaźni z Tuwimem,
o wydawnictwie „ Atut” z Wrocławia, materiały środowiskowe i metodyczne.
Zapraszam do lektury numeru - w nieco chłodniejszej, ale jeszcze ciepłej atmosferze wrześniowej.
JADWIGA CHRUŚCIŃSKA

Ławeczka Norwida przed wejściem do WiMBP w Zielonej Górze
W dniu 15 października br. planowane jest odsło
nięcie przed wejściem do Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze - pomni
ka - Ławeczki Norwida. W ten sposób biblioteka
chce zaznaczyć 192. rocznicę urodzin Cypriana
Norwida. Poeta został wybrany na patrona biblio
teki w 1972 r. i od tego czasu mieszkańcy Zielonej
Góry identyfikują bibliotekę z Norwidem, mówiąc
„idę do Norwida”, „jestem w Norwidzie”, itp. Juź
wkrótce Norwid będzie witał wchodzących do bi
blioteki czytelników.
Koszt budowy Ławeczki Norwida - ok. 20 tys. zł.
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PRO BLEM Y • D O ŚW IA DC ZEN IA • OPINIE
Podstawa program owa inspiracją do w spółpracy
nauczycieli bibliotekarzy z nauczycielam i
kształcenia zintegrowanego i języka polskiego
w ostatnim czasie w prasie, telewizji, internecie zaczęto dużo pisać i mówić o bibliote
kach szkolnych. Sytuacja ich nie jest stabilna,
wciąż wracają poglądy o wyłączeniu nauczy
cieli bibliotekarzy z Karty Nauczyciela czy
tworzeniu filii bibliotek publicznych w szko
łach (likwidując biblioteki szkolne). Mimo za
żegnanego ostatnio zagrożenia sytuacja nadal
nie jest zadowalająca. Szkoda, że w dyskusji
o bibliotekach szkolnych niewiele osób
zwraca uwagę na fakt, że biblioteki łączone
- szkołno-pubłiczne (a takowe istnieją) stają
się stricte bibliotekami szkolnymi. Wiąże się
to m.in. z tym, że w takich sytuacjach dominu
ją uczniowie, a przecież każda biblioteka musi
zaspokajać potrzeby swoich czytelników. Nie
mając dostatecznych środków zaspokajają po
trzeby grupy dominującej - czyli uczniów i to
pod względem gromadzonych zbiorów, jak
i planowanych form i metod pracy. Wielokrot
nie pisałam o specyfice bibliotek szkolnych,
tym razem chcę skoneentrować się na wspie
raniu przez nauczycieli bibliotekarzy realiza
cji podstawy programowej z języka polskie
go. Nie wyobrażam sobie, żeby w biblioteee
szkolnej pracował bibliotekarz nie mający
kwalifikacji pedagogicznych. Już słyszę głosy,
że przecież obecnie obowiązująca podstawa
programowa nie przewiduje godzin do pracy
z uczniem dla bibliotekarza. Przyjrzyjmy się
więc podstawie programowej. Na początek
trochę historii.

Okres przedwojenny
Od dawna dostrzegano znaczenie umiejęt
ności, które można nabyć i doskonalić w bi
bliotece, najczęśeiej podkreślano współpracę
z nauczycielami języka polskiego. Już w okre
sie dwudziestolecia międzywojennego Kazi
mierz Wojciechowski w artykule Przysposo
bienie młodzieży szkolnej do korzystania z bi-
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bliotek^ postulował uczenie korzystania z do
kumentów gromadzonych w bibliotekach,
przedstawił współpracę w tym zakresie mię
dzy kilkoma filiami Biblioteki Publicznej
w Warszawie a Sekcją Oświaty Pozaszkolnej
Zarządu Miejskiego. Przed wizytą w bibliote
ce nauczyciele poloniści badali zainteresowa
nia uczniów, które wykorzystywano podczas
ćwiczeń. Uezniowie uczestniezyli w lekejach
bibliotecznych, a następnie mieli opracować
samodzielnie w oparciu o zbiory biblioteki,
jedno lub dwa zagadnienia, zgodnie z wła
snymi zainteresowaniami.

Po II wojnie światowej
Po wojnie wprowadzono program nauezania ośmioklasowej szkoły podstawowej
(1963)-, w którym w programach języka
polskiego w klasach od V do VIII w dziale
„Czytelnictwo i podstawy samokształcenia”
' K. Wojciechowski: Przysposobienie młodzieży szkol
nej do korzystania z bibliotek. „Bibliotekarz” 1937/38
nr 11-12, s. 178-179.
- Program nauczania ośmioklasowej szkoły podsta
wowej. Warszawa 1963.

pojawiły się zagadnienia związane z: budo
wą książki, jej historią, procesem powstania,
a także upowszechniania, opisem bibliogra
ficznym książki oraz czasopisma, różnymi
rodzajami notatek i sposobami ich opraco
wania. Przewidywano zapoznanie uczniów
klas VIII, m.in. z elementami bibliofilstwa
i warsztatem służby informacyjno-bibliogra
ficznej w nowoczesnej bibliotece/ W Progra
mie poza wiadomościami wyszczególniono
umiejętności, nawyki i przyzwyczajenia. Za
ważne umiejętności uznano: ćwiczenia w po
sługiwaniu się tekstem książki, wybieranie
i zaznaczanie urywków, korzystanie z czaso
pism, z aparatu pomocniczego w książce, z wy
dawnictw encyklopedycznych, z katalogów,
zbieranie urywków na dany temat, notowanie
informacji z książek i czasopism, audycji i fil
mów oświatowych, korzystanie z encyklo
pedii i słowników specjalnych, sporządzanie
skróconego opisu bibliograficznego dzieła,
zbieranie materiałów na dany temat (drogą
poszukiwań bibliograficznych), korzystanie
z katalogów pomocniczych i innych źródeł
tekstowo-bibliograficznych.

Po 1970 r.
W 1970 r. zaczęła obowiązywać Karta
Nauczyciela’^, w której uznano status peda
gogiczny bibliotekarzy szkolnych i rozpoczęto
prace przygotowujące wprowadzenie zajęć,
które realizowałby nauczyciel bibliotekarz w bibliotece szkolnej. Celem tych zajęć miało
być przysposobienie czytelnicze i informa
cyjne realizowane indywidualnie i na lek
cjach bibliotecznych przy współpracy z in
nymi nauczycielami. Kolejne programy przy
sposobienia czytelniczego zostały opracowane
przez Instytut Programów Szkolnych Mini
sterstwa Oświaty i Wychowania i wprowadzo
ne do programów szkofy podstawowej od roku
szkolnego 1983/84", a ponadpodstawowych
od 1986/87'’. Celem programów był rozwój
•’A. Radziejowska-H i Iclien: Edukacja czytelnicza i me
dialna. W: Książka i biblioteka w .środowisku edukacyj
nym. Warszawa 2002, s. 147.
■*Karla Nauczyciela 1970.
Program szkoły podstawowej. Przysposobienie czy
telnicze i informacyjne. Warszawa 1983.
Program liceum ogólnokształcącego oraz liceum za
wodowego i technikum. Przysposobienie czytelnicze i in
formacyjne. Warszawa 1985.

kultuiy czytelniczej oraz samokształcenia.
Zwrócono uwagę na rolę i miejsce słowa
drukowanego w życiu jednostki oraz społe
czeństwa, roli instytucji gromadzących i udo
stępniających zbiory oraz informacje.
Pojawiły się w nim takie zagadnienia jak:
kształtowanie aktywności poznawczej uczniów,
umiejętności posługiwania się książką i in
nymi dokumentami jako źródłami wiedzy
i przeżyć emocjonalno-estetycznych, kształ
towanie upodobań i przyzwyczajeń czytelni
czych uczniów, umiejętności posługiwania się
książką, czasopismem i innymi dokumentami
w oparciu o znajomość techniki pracy z do
kumentem piśmienniczym oraz techniką bi
blioteczną/
W programie zaznaczono, że wszyscy nau
czyciele powinni dbać o kształtowanie tych
umiejętności realizując program swoich przed
miotów, podkreślono jednak szczególną rolę
biblioteki szkolnej, która miała stanowić pod
stawowy warsztat pracy umysłowej uczniów
i nauczycieli. Na przysposobienie czytelni
cze i informacyjne przeznaczono łącznie 20
godzin lekcyjnych, w klasach I i Ił po jed 
nej godzinie rocznie, w klasach Iłł i łV po 2,
w V, Vł po 3 i po 4 godz. w klasie VII i V lłł.
Materiały nauczania przysposobienia czytelni
czego i infonnacyjnego w szkole podstawowej
zostały podzielone na czteiy działy: wiedza
o dokumencie, wiedza o instytucjach gro
madzących i udostępniających dokumenty,
nośniki i narzędzia informacji, wybrane za
gadnienia techniki i higieny pracy umysłowej.
W programie dła liceum przewidziano na
przysposobienie czytelnicze i informacyjne
łącznie 12 godz., po 3 godz. w klasach ł-IV.
W technikum zawodowym (5-letnim) rów
nież 12 godz. po 2 godz. w klasach l-III i po
3 w klasach 1V-V. 6 godzin przewidziano w tech
nikum zawodowym (3-letnim) - po 2 godz.
w każdej klasie. Zagadnienia przewidziane
do realizacji w szkole podstawowej zwią
zane były z: poznaniem biblioteki, groma
dzonymi w niej dokumentami i organizacją
warsztatu pracy samokształceniowej ucznia
’ Program szkoły podstawowej. Przysposobienie czy
telnicze i informacyjne. Warszawa 1983.

oraz technikami pracy umysłowej opartej
na dokumencie bibliotecznym. Po 1989 r.
przystąpiono do reformy szkolnictwa, m.in.
wprowadzając minima programowe, przyspo
sobienie czytelnicze i informacyjne” zmniej
szono do 15 godz. Głównym problemem w realizacji tych zagadnień było nie um ieszcza
nie tych godzin w planach nauczania; były
one realizowane w postaci przypadkowych
lekcji bibliotecznych lub na zastępstwach.
W szkołach ponadpodstawowych obowiązy
wał nadal program z 1985 r., w którym prze
znaczono na przysposobienie czytelnicze i in
formacyjne 12 godz. w ciągu czterech lat w li
ceach i pięciu lat w technikach oraz 6 godz.
w 3-letnich szkołach zawodowych.

Reforma oświaty w 1999 r.
Reforma z ł września 1999 r. zmieniła cały
system szkolny, typy szkół, zakres nauczanych
treści, zasady nauczania, ale przede wszystkim
zakładała zmianę sposobu nauczania na bar
dziej aktywny i świadomy, dając możliwość
wyboru nauczanych treści - tak nauczycie
lom, jak i uczniom’. Cele edukacyjne i zada
nia szkoły zostały wyznaczone w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół” . Edukacja w szkole podstawo
wej przebiega w dwóch etapach (nie zmieniło
się to do dnia dzisiejszego). Etap I obejmuje
klasy I-Iłł, jest to tzw. nauczanie zintegrowa
ne, etap II klasy IV-VI. Od Ił etapu kształ
cenia pojawiły się ścieżki edukacyjne, czyli
zestawy treści i umiejętności o istotnym zna
czeniu poznawczym i wychowawczym, których
realizacja miała odbywać się w ramach nau
czania przedmiotów lub w postaci odrębnych
* Program szkoły podstawowej. Przysposobienie czy
telnicze i informacyjne. Warszawa 1990.
h.XkciâïKjovjsjsa-VïWchm'. Edukacja czytelnicza i me
dialna. W: Książka i biblioteka w środowisku edukacyj
nym. Warszawa 2002, s. 140.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy progra
mowej kształcenia ogólnego Dz. U. 1999 Nr 14, poz.
129. Rozporządzenie to straciło moc z dniem 1 września
2001 r., wtedy zaczęło obowiązywać Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
Dz. U. 2001 Nr 61, poz. 625, które nic zmieniło pod
stawy programowej „Edukacji czytelniczej i medialnej”.

zajęć". Przewidziano realizację ścieżki „Edu
kacja czytelnicza i medialna”, obejmującej
treści dotychczas realizowane przez nauczy
cieli bibliotekarzy w przysposobieniu czy
telniczym. Istotną różnicą było przypisanie
obowiązku realizowania ścieżki wszystkim
nauczycielom'-. Przy czym nauczyciel biblio
tekarz również mógł włączać się w realizację
ścieżek i to nie tylko ścieżki „Edukacja czy
telnicza i medialna”. Zakładano, że kontakt
uczniów z biblioteką nie będzie sporadyczny,
z czym kojarzone było dotychczas realizowa
ne przysposobienie czytelnicze, a korzysta
nie z biblioteki, doskonalenie umiejętności
wyszukiwania informacji przydatnych do
samodzielnej pracy i doskonalenie metod tej
pracy będzie realizowane w sposób regular
ny w ciągu całego procesu dydaktycznego.
Odpowiedzialność za realizację treści dotych
czas przypisywanych nauczycielowi biblio
tekarzowi rozłożono na nauczycieli różnych
przedmiotów, oczywiście z wykorzystaniem
zbiorów biblioteki szkolnej.
Celem edukacji czytelniczej i medialnej
miało być przygotowanie do: samodzielnego
poszukiwania potrzebnych informacji i mate
riałów, odbioru informacji rozpowszechnia
nych przez media, świadomego i odpowie
dzialnego korzystania ze środków masowej
komunikacji (telewizji, komputerów, prasy
itp.) oraz kształtowanie postawy szacunku dla
polskiego dziedzictwa kulturowego w związku
z globalizacją kultury masowej. Osiągnięcia
mi, które powinni posiąść uczniowie podczas
realizacji tej ścieżki miały być: czytanie dla
zdobycia wiadomości i zaspokajania potrzeb
poznawczych, poszukiwanie i wykorzystanie
informacji z encyklopedii, słowników, innych
wydawnictw i dokumentów pozaksiążkowych
" W szkole podstawowej wprowadzono następujące
ścieżki edukacyjne: edukacja czytelnicza i medialna,
edukacja ekologiczna, edukacja prozdrowotna, wycho
wanie do życia w społeczeństwie: wychowanie do ży
cia w rodzinie, wychowanie regionalne - dziedzictwo
kulturowe w regionie, wychowanie patriotyczne i oby
watelskie. W liceum: edukacja czytelnicza i medialna,
edukacja ekologiczna, edukacja europejska, edukacja
filozoficzna, edukacja prozdrowotna, edukacja regional
na - dziedzictwo kulturowe w regionie, wychowanie do
życia w rodzinie.
M. Nagowska: Nowa podstawa programowa z po
mocą biblioteki szkolnej. Warszawa: Agencja SUKURS,
2010,5.22.

(medialnych), wyszukiwanie materiałów na
określony temat za pomocą katalogów i kar
totek, rozpoznawanie elementów języka me
diów w różnych rodzajach komunikatów,
rozróżnianie komunikatów przedstawiających
rzeczywistość realną i fikcję, rozróżnianie
między obiektywną relacją a komentarzem,
posługiwanie się podstawowymi urządzenia
mi medialnymi oraz umiejętność krytycznej
analizy wartości oferty mediów i dokony
wania właściwego wyboru w korzystaniu ze
środków masowej komunikacji.

Zmiany od roku szkol. 2009/2010
Kolejne zmiany przyniosła Podstawa pro
gramowa, obowiązująca od 2009 r.’f Rozpo
rządzenie w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształce
nia ogólnego w poszczególnych ty’p ach szkół
powstało na podstawie ustawy o systemie
oświaty. Załączniki do Rozporządzenia doty
czą poszczególnych typów szkół np. zal. 2 szkół podstawowych, zał. 4 - gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych, zał. 5 - zasad
niczych szkół zawodowych a zał. 6 - szkół
policealnych. Uwzględniono również uczniów
z upośledzeniem umysłowym, w stopniu umiar
kowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Rozporządzenie zaczęło obowiązywać
od roku szkolnego 2009/2010 - od I klasy,
ustalenia wdrażane są sukcesywnie. Ucznio
wie, którzy zaczęli kształcenie przed rokiem
szkolnym 2009/2010 kończą edukację we
dług starej podstawy. Wyjątek uczyniono dla
języków obcych nowożytnych, wychowania
fizycznego i etyki w klasach IV-VI szkoły
podstawowej, gdzie wybór podstawy (2002
czy 2008) uzależniono od dyrektora szkoły
po akceptacji rady pedagogicznej.
Nową podstawę programową w szkołach
ponadgimnazjalnych stosuje się od roku szkol
nego 2012/2013, a w klasach I uzupełniają
cego liceum ogólnokształcącego i technikum
” Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół. Dz. U. z 2009 r., Nr 4,
poz. 17.

uzupełniającego dopiero od roku szkolnego
2015/2016.

Okres przedszkolny
W przypadku wychowania przedszkolnego
(zał. nr 1 - Podstawa programowa wycho
wania przedszkolnego dla przedszkoli, oddzia
łów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolne
go} wśród umiejętności pojawia się kształto
wanie gotowości do nauki czytania i pisania.
Z punktu widzenia bibliotekarzy warto pod
kreślić, że dziecko kończące przedszkole
potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spo
strzeżeń), aby rozpoznać i zapamiętać to, co
jest przedstawione na obrazkach. Wykorzysta
nie ilustracji do kształtowania tej umiejętno
ści jest jak najbardziej uzasadnione. Kolejna
umiejętność to zainteresowanie się czytaniem
i pisaniem oraz gotowość do nauki czytania
i pisania. Aby ta umiejętność została wykształ
cona dziecko musi być zaznajomione z różno
rodną literaturą, powinno odkiyć swoje zainte
resowania i wiedzieć co sprawia mu największą
przyjemność - bibliotekarze mogą włączyć
się w głośne czytanie i wesprzeć nauczycieli
wychowania przedszkolnego. Jeszcze na jedną
umiejętność warto zwrócić uwagę - uczeń słu
cha, np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich
oraz interesuje się książkami. Nie ma chyba
większego ukierunkowania na bibliotekarzy.

Szkoła podstawowa
Jeszcze więcej umiejętności, które nie
mogą być kształtowane bez wsparcia biblio
tekarzy pojawia się w Podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
(zał. nr 2). Wśród umiejętności zdobywanych
przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego
w szkole podstawowej wymienia się m.in.
czytanie - rozumiane zarówno jako pro
sta czynność, jako umiejętność rozumienia,
wykorzystywania i przetwarzania tekstów
w zakresie umożliwiającym zdobywanie
wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny
i moralny oraz uczestnictwo w życiu społe
czeństwa. Mówi się również o: umiejętności
komunikowania się w języku ojczystym
i w języku obcym zarówno w mowie, jak
i w piśmie; posługiwaniu się nowoczesnymi
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technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzysta
nia z informacji; uczeniu się jako sposobie
zaspokajania naturalnej ciekawości świata,
odkrywaniu swoich zainteresowań i przygo
towaniu do dalszej edukacji a ponadto umie
jętności pracy zespołowej.
Za obowiązek każdego nauczyciela, w tym
również nauczyciela bibliotekarza, uznano
kształtowanie umiejętności posługiwania się
językiem połskim, dbałość o wzbogacanie
zasobu słownictwa uczniów. Warto w tym
miejscu przypomnieć, że zasób słownictwa
wzrasta podczas czytania zarówno cichego,
jak i głośnego. Za ważne zadanie uznano
również przygotowanie uczniów do życia
w społeczeństwie informacyjnym, a wymaga
to umiejętności wyszukiwania, porządko
wania i wykorzystania informacji z różnych
źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, najlepiej na za
jęciach z różnych przedmiotów.
Można to odczytać jako zachętę do współ
pracy wszystkich nauczycieli z biblioteka
rzami. Bez dobrze wyposażonej biblioteki,
z dobrym warsztatem informacyjnym nie da
się kształtować powyższych umiejętności, co
również zostało zapisane w Podstawie: „Re
alizację powyższych celów powinna wspoma
gać dobrze wyposażona biblioteka szkolna,
dysponująca aktualnymi zbiorami zarówno
w postaci księgozbioru, jak i w postaci zaso
bów multimedialnych”. Nauczycieli wszyst
kich przedmiotów obliguje się również do
poświęcenia dużej uwagi edukacji medialnej,
czyli wychowaniu uczniów do właściwego od
bioru i wykorzystania mediów.
Podstawa programowa wydzieliła umie
jętności uczniów, które powinni nabyć w kla
sie I. Edukacja polonistyczna w tej klasie po
winna wspomagać rozwój umysłowy w za
kresie wypowiadania się, dbałości o kulturę
języka, początkowej nauki czytania i pisania.
Nauczyciele bibliotekarze powinni wspierać
zwłaszcza kształtowanie umiejętności w za
kresie czytania i pisania; rozumienia sensu
kodowania oraz dekodowania informacji,
odczytywania uproszczonych rysunków, pik
togramów, znaków informacyjnych i napi
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sów; czytania i rozumienia prostych, krótkich
tekstów; zainteresowań książką i czytaniem,
słuchaniem w skupieniu czytanych utworów
(np. baśni, opowiadań, wierszy). W zakresie
umiejętności wypowiadania się w małych
formach teatralnych - z punktu widzenia na
uczycieli bibliotekarzy - warto zwrócić uwagę
na to, że uczeń I klasy powinien uczestniczyć
w zabawach teatralnych, ilustrować mimiką,
ruchem zachowania bohatera literackiego lub
wymyślonego, odtwarzać z pamięci teksty dla
dzieci np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.
Tu też może być pole do zagospodarowania
przez nauczycieli bibliotekarzy. W edukacji
społecznej wymienia się m.in. to, że uczeń ł
klasy wie, czym zajmuje się np. policjant, stra
żak, lekarz, weterynarz; wie, jak można się do
nich zwrócić o pomoc. A przecież to właśnie
nauczyciele bibliotekarze mogą organizować
spotkania z ciekawymi ludźmi.
Podstawa programowa zakłada, że uczeń
kończący klasę 111 korzysta z informacji, ana
lizuje i interpretuje teksty kultury oraz tworzy
wypowiedzi. Pierwszy punkt dotyczy korzy
stania z informacji, a pamiętamy, że biblioteka
w szkole to centrum informacji. Do ważnych
umiejętności zaliczono to, że uczeń uważnie
słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywa
nych informacji, czyta i rozumie teksty prze
znaczone dla dzieci na 1 etapie edukacyjnym
i wyciąga z nich wnioski, wyszukuje w tekście
potrzebne informacje i w miarę możliwości
korzysta ze słowników i encyklopedii przezna
czonych dła dzieci danego etapu kształcenia.
Wśród analizy i interpretacji tekstów kul
tury wymienia się umiejętności: przejawiania
wrażliwości estetycznej, rozszerzanie zaso
bów słownictwa poprzez kontakt z dziełami
literackimi; zaznaczanie wybranych fragmen
tów w tekście literackim, określanie czasu
i miejsca akcji, wskazanie głównych bohate
rów; czytanie tekstów i recytowanie wierszy,
z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji.
Mówi się również o wykształceniu potrzeby
kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czy
tania wybranych książek, wypowiadania się
na ich temat. To właśnie nauczyciel biblio
tekarz powinien śledzić rynek wydawniczy
dla dzieci i młodzieży i informować o tym
co się na nim dzieje. Sam w miarę możli

wości powinien promować - chociażby za
pomocąbooktalkingu o nowościach wydawni
czych oraz informować o innych dokumentach
dla dzieci i młodzieży. Nauczyciel bibliote
karz może także wspierać nauczyciela naucza
nia zintegrowanego w kształtowaniu wśród
uczniów umiejętności tworzenia wypowiedzi
w formie ustnej i pisemnej (tworzenie kilkuzdaniowych wypowiedzi, krótkich opowiadań
i opisów, listów, życzeń, zaproszeń). Te umie
jętności można ćwiczyć np. podczas kon
kursów organizowanych przez nauczyciela
bibliotekarza. Podczas dyskusji przeprowa
dzanych w bibliotece można ćwiczyć uczest
niczenie w rozmowach: zadawanie pytań,
udzielanie odpowiedzi i prezentowanie wła
snego zdania, poszerzanie zakresu słownictwa
i struktur składniowych, ale również dbanie
o kulturę wypowiadania się. W edukacji spo
łecznej podkreśla się to, że uczeń kończący
klasę III jest tolerancyjny wobec osób innych
narodowości, tradycji kulturowej, itp.; wie, że
wszyscy ludzie mają równe prawa i rozumie
jak ważna jest praca w życiu człowieka. Wie,
jaki zawód wykonująjego najbliżsi i znajomi,
wie czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz,
policjant, weteiynarz.
W zalecanych warunkach i sposobach re
alizacji znalazł się zapis, że ważnym celem
edukacji polonistycznej jest rozwijanie u dzie
ci zamiłowania do czytelnictwa poprzez słu
chanie pięknego czytania i rozmowa o prze
czytanych utworach oraz korzystanie z biblio
tek (np. biblioteki szkolnej). Wśród utworów
wymieniono: baśnie, bajki, legendy, opowia
dania, wiersze, komiksy, zakładając, że należy
kierować się realnymi umiejętnościami czytel
niczymi dzieci, potrzebami wychowawczymi
i edukacyjnymi.
Na drugim etapie edukacji w szkole pod
stawowej w klasach 1V-VI Podstawa progra
mowa zakłada doskonalenie: odbioru wypo
wiedzi i wykorzystywania zawartych w nich
informacji, analizy i interpretacji tekstów kul
tury oraz tworzenia wypowiedzi. Realizacja
tych ogólnych celów nie jest możliwa bez ko
rzystania ze zbiorów biblioteki, a bibliotekarz
może wspierać polonistę przy doskonaleniu
umiejętności.

Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne
W Podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, któtych ukończenie umożliwia
uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu
egzaminu maturalnego (zał. 4) wśród umie
jętności znalazły się m.in.:
• czytanie - umiejętność rozumienia, wy
korzystywania i refleksyjnego przetwarzania
tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca
do osiągnięcia własnych celów, rozwoju oso
bowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu
społeczeństwa,
• myślenie naukowe - umiejętność wyko
rzystywania wiedzy o charakterze naukowym
do identyfikacji i rozwiązywania problemów,
• umiejętność komunikowania się w ję 
zyku ojczystym i językach obcych zarówno
w mowie, jak i w piśmie,
• umiejętność sprawnego posługiwania się
nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
• umiejętność wyszukiwania, selekcjono
wania i krytycznej analizy informacji,
• umiejętność rozpoznawania własnych
potrzeb oraz uczenia się,
• umiejętność pracy zespołowej.
Wymieniłam te umiejętności, które najbar
dziej współgrająz pracą nauczyciela bibliote
karza, to przy ich kształtowaniu bibliotekarz
może być bardzo pomocny. To on może czu
wać nad realizacją projektów, ma warsztat,
któiy umożliwi uczniom praktyczne spraw
dzanie umiejętności.
Zakłada się, że każdy nauczyciel będzie dbał
o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów.
Ważnym zadaniem szkoły jest przygotowa
nie uczniów do życia w społeczeństwie in
formacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać
warunki do nabywania umiejętności wyszu
kiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem
technologii infomiacyjno-komunikacyjnych.
To również należy odczytać jako zachętę do
współpracy z nauczycielem bibliotekarzem.
W Podstawie znalazł się także ważny za
pis dotyczący biblioteki szkolnej „realizacja
powyższych celów powinna wspomagać do
brze wyposażoną bibliotekę szkolną, dyspo
nującą aktualnymi zbiorami zarówno w po

staci księgozbioru, jak i w postaci zasobów
multimedialnych. Nauczyciele wszystkich
przedmiotów powinni odwoływać się do
zasobów biblioteki szkolnej i współpraco
wać z nauczycielami bibliotekarzami w eehi
wszeehstronnego przygotowania uczniów do
samokształcenia i świadomego wyszukiwania,
selekcjonowania i wykorzystania informacji”.
Podkreślono również rosnącą rolę środków
społecznego przekazu i znaczenie edukacji
medialnej (wychowania uczniów do właści
wego odbioru i wykorzystania mediów). To
również obszar możliwy do zagospodarowa
nia przez nauczyciela bibliotekarza.
W gimnazjum, jak i w szkołach ponadgimnazjalnych i zasadniczych szkołach zawodo
wych uczniowie powinni nabyć umiejętności
zrozumienia wypowiedzi i wykorzystania
zawartyeh w nich informacji, analizowania
i interpretacji tekstów kultury i tworzenia wy
powiedzi. Podstawa programowa nie przy
dziela nauczycielom bibliotekarzom godzin do
pracy z uczniami, ale równocześnie nakłada na
innych nauczycieli współpracę z nauczycielem

bibliotekarzem. Wiemy, że w praktyce zależy
to w dużym stopniu od osobowości biblioteka
rza i jego umiejętności współpracy z ludźmi.
Należy pamiętać, że praca w bibliotece to pra
ca w dużym stopniu usługowa. Nie jest łatwo
przekonać nauczycieli przedmiotowych, żc
nauczyciel bibliotekarz może pomóc przy
realizacji podstawy programowej, ale warto
próbować i nie poddawać się.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden ele
ment, Podstawa programowa mówi o umie
jętnościach, które nabywają uczniowie. Umie
jętności nie da się nabyć podczas wykładów,
prelekcji, odczytów, pogadanek, zdecydo
wanie należy zatem wykorzystywać metody
problemowe, wśród nich zwłaszcza metody
aktywizujące. To one, choeiaż czasochłonne,
dają najlepsze rezultaty w zakresie zapamię
tywania infomiacji, jak i kształtowania umie
jętności. Często właśnie nauczyciele bibliote
karze są ekspertami w tyeh metodach, wszak
nie oceniają, muszą uczniów zainteresować.

DOROTA GRABOWSKA
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW

Teraźniejszość kontra historia, czyli zacofanie
kontra postępowość w postrzeganiu roli bibliotek szkolnych
środowisko bibliotekarskie jeszeze świe
żo ma w pamięci projekt ustawy o poprawie
warunków świadezenia usług przez jednost
ki samorządu terytorialnego, za który od
powiedzialne jest Ministerstwo Cyfryzaeji
i Administracji. Choć ostatecznie wycofano
się z zapisków dotyczących możliwości łą
czenia bibliotek szkolnyeh z publicznymi,
co w praktyce prowadziłoby do likwidacji
tych pierwszych, to jednak nie oznacza, że
sprawa ta została zamknięta na dobre. Otóż
sarna idea oszczędzania poprzez likwidowanie
szkolnyeh książnic nie jest niczym nowym.
Wcześniejsze próby były podejmowane już
dwie dekady temu. W ostatnich latach głośno
było o nielegalnej likwidacji bibliotek w Ja
rocinie czy we Wrocławiu. Ostatnia próba
była jednak najbardziej niebezpieczna, gdyż
miała ten szkodliwy proceder zalegalizo
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wać. Choć dla wielu użycie słowa proceder
może wydawać się nad wyraz ostentacyjne,
to jednak należy pamiętać, że wprowadzane
zmiany mają jedynie na celu oszczędzenie
kilku złotych w budżecie samorządu kosz
tem pogorszenia jakości kształcenia. Cel ten
oczywiście nie jest nigdy określany wprost,
maskuje się go pod pretekstem wydłużenia
czasu pracy bibliotek oraz otwarciem się ich
na społeczność lokalną. W praktyce propono
wane zmiany oznaczają likwidację bibliotek
w małych miejscowościach oraz zwolnienia
lub redukcję etatów i utratę pozycji zawodo
wej przez bibliotekarzy. Sytuacja ta wyni
ka z kryzysu, gdyż próba uprawomocnienia
likwidacji bibliotek szkolnych przez sa
morządy nie miałaby racji bytu w żadnym
z państw Europy Zachodniej. I pomimo, że
kryzys rządzi się zazwyczaj własnymi pra

wami, to jednak próba ograniczenia dostę
pu do literatuiy i mediów dzieciom i mło
dzieży wydaje się w XXI w. pomysłem po
prostu nieprzyzwoitym.
Ideałem dla obecnych pomysłodawców re
form powinny być nie tylko tendencje zachod
nioeuropejskie, w których biblioteki szkolne
przechodzą swój renesans i nie ogranicza się
na nie pieniędzy nawet w dobie kryzysu, ale
również nasza nie tak odległa historia, w któ
rej ciężkich czasów nie brakowało. Warto jest
więc znać dzieje własnego państwa, zwłaszcza
te najbliższe, gdyż z kart historii można się
nie tylko uczyć na błędach, ale również brać
przykład ze słusznych postaw i rozwiązań.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.
przed nowym rządem stanęło karkołomne za
danie odbudowy kraju. Odbudować należało
również cały system edukacji, co przy galo
pującej inflacji i zadłużeniu państwa nie było
zadaniem łatwym. Ówczesny rząd miał jednak
świadomość, że zlekceważenie problemów
szkolnictwa może spowodować w przyszłości
poważne konsekwencje. W 1918 r. 92% szkól
powszechnych stanowiły placówki jednoklasowe, a obowiązkiem szkolnym objęte było
zaledwie 47% dzieci. Według Małego roczni
ka statystycznego' w 1921 r. wśród obywateli
powyżej 10 roku życia panował 33% analfa
betyzm. Obraz polskiego społeczeństwa nie
napawał optymizmem, więc należało jak naj
prędzej wprowadzać działania profilaktyczne.
Ratunkiem miała okazać się dobrze prosperu
jąca szkoła powszechna, która w pieiAvszych
latach niepodległości była lekceważona na
rzecz podniesienia jakości szkolnictwa śred
niego. Na efekty nie trzeba było długo czekać.
W 1931 r. poziom analfabetyzmu spadł o 10%,
a największy spadek odnotowano wśród wiej
skiej młodzieży szkolnej. Takie rezultaty nie
byłyby możliwe bez dostępu dzieci do ksią
żek, a biblioteka szkolna okazywała się czę
sto jedynym miejscem, gdzie kontakt dziecka
z książką był możliwy.
Najlepsze czasy dla bibliotek szkolnych
nastały w 1925 r., zapoczątkowane zostały
' Malv rocznik slatvsivcziiv. Warszawa 1939, s. 28.

Dzieci znajdą w zbiorach biblioteki
wiele ciekawych książek

przez ówczesne ministerstwo edukacji. W lipcu 1925 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego- dało nieoceniony
wyraz troski o sprawę bibliotek szkolnych.
W „Dzienniku Urzędowym” ukazał się okól
nik będący instrukcją w sprawie bibliotek dla
młodzieży szkół powszechnych, a w prakty
ce pierwszym podręcznikiem bibliotekarstwa
szkolnego. W okólniku czytamy: „Biblio
teczka dla młodzieży powinna być czymś
nieodłącznym od szkoły powszechnej, jest
ona bowiem jedną z najważniejszych pomo
cy naukowych (...). Żywe zainteresowanie
młodzieży książkami do czytania podnosi
bardzo szybko bezpośrednie wyniki naucza
nia szkolnego. Lektura bowiem kształci zna
komicie umysł, rozbudza zainteresowanie,
rozwija inteligencję młodzieży i dostarcza jej
w łatwy sposób mnóstwa wiadomości, których
niepodobna jest objąć nauką szkolną”.
Także i dzisiaj, w dobie ery cyfrowej, czy
tania książek nie da się niczym zastąpić. 1 tak
samo dzisiaj jedynie biblioteka szkolna za
pewnia dzieciom i młodzieży nieskrępowany
dostęp do książek oraz mediów.
W cytowanym wyżej ministerialnym okól
niku podki'eślano ogromne zasługi bibliote
karza w kształtowaniu młodzieży. Zauważo
no i podkreślano istotność wychowawczych
obowiązków bibliotekarza szkolnego, któ
rego miejsce pracy nie miało pełnić jedynie
funkcji usługowych, ale przede wszystkim
opiekuńczo-wychowawcze. W dalszej części
- „Dziennik Urzędowy MWRiOP” 1925, Nr 11,
poz. 103.
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1 700 000 zł. Umożliwiło to w niektórych
okręgach zaopatrzenie prawie wszystkich
szkół powszechnych w biblioteczki^

Biblioteka szkolna w Dąbiu

okólnika czytamy; „Wypożyczanie książek
nie może być suchym urzędowaniem nauczy
ciela i odbywać się w milczeniu i w pośpie
chu, Nauczyciel wypożyczająey powinien
stale uważać się za dyskretnego doradeę
w wyborze książek i dużo rozmawiać z mło
dzieżą na temat jej lektury”.
Przy tak postępowym rozumieniu funkcji
i pozycji bibliotek szkolnych nie możemy się
dziwić konsekweneji z jak ą dbano, by każda
szkoła posiadała własny księgozbiór i nauczy
ciela sprawującego nad nim opiekę. W ro
ku szkol. 1925/1926 zaledwie 65,73% szkół
powszechnych posiadało bibliotekę, w roku
szkol. 1931/1932 było ich już 92,7%. Naj
większym problemem z jakim borykały się
wówczas biblioteki szkolne był brak fundu
szy na zakup książek. W wielu bibliotekach
szkolnych księgozbiór nie przekraczał kil
kuset egzemplarzy, a najbardziej brakowało
wartościowych powieści młodzieżowych,
których również na rynku wydawniezym nie
było za wiele.
Dość znacząca w początkowym okresie była
pomoc państwa. W 1921 r. na akcje zakładania
bibliotek szkolnych Skarb Państwa przezna
czył sporą sumę uzyskaną ze zlikwidowane
go Tymezasowego Zarządu Terenów Przy
frontowych i Etapowych. Jeszcze w 1924 r.
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego zdobyło spore fundusze dla
bibliotek poprzez kredyty dodatkowe, uchwa
lone przez Sejm. W sumie w latach 1923-1925
MWRiOP wspomogło 6843 szkoły. Zakupio
no dla nich około 630 000 książek za sumę
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Gdy nie było już szans na bezpośrednią po
moc finansową ze strony państwa, szukano
innych sposobów zdobywania funduszy na
rozbudowę bibliotek. Ministerstwo Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego, okól
nikiem z dnia 14 grudnia 1926 r.‘*ogłosiło miesiąe luty „Miesiąeem książki dla młodzieży
szkół powszechnych”. Akcja ta była wzoro
wana na zorganizowanym w 1911 r. w Stanach
Zjednoczonych przez amerykański Związek
Księgarski „Tygodniu książki dla dzieci”.
Całe przedsięwzięcie zostało poprzedzone
przygotowaniem zarówno nauczycieli, jak
i społeczeństwa na akcję właściwą. „M ie
siąc książki” okazał się wielkim sukcesem
w zakresie pozyskiwania funduszy i popu
laryzacji czytelnictwa. Biblioteki nie tylko
wzbogaciły się o nowe pozycje, umocniły
także znaczenie moralne zawodu nauczyciela
bibliotekarza oraz poprawiły ogólne zaintere
sowanie literaturą wśród dzieci i młodzieży“’.
Czas zmienił szkoły, biblioteki i spojrzenie
na edukację. I choć dzisiejsze problemy mogą
nam się wydawać inne od tych, z któiymi
borykała się szkoła 90 lat temu to jednak
oręż do walki z patologiami w szkolnietwie
wciąż jest taki sam. Nie musimy dzisiaj wal
czyć z analfabetyzmem, co wcale nie oznacza,
że biblioteka nie jest już szkole potrzebna.
Plagą wśród współczesnego społeczeństwa
jest analfabetyzm wtórny. Kolejnym proble
mem lekeeważonym poprzez ehęć likwida
cji bibliotek szkolnych jest dysleksja, która
w ostatnich latach stała się prawdziwym
utrapieniem dla szkolnictwa. Bez powszech
nego i swobodnego dostępu do książek oraz
bez możliwości promowania czytelnictwa
w środowisku szkolnym podjęcie walki z tymi
problemami jest bardzo trudne.

’ T. Mikułowski: Uwagi o czytelnictwie młodzieży
szkolnej. „Sprawy Szkolne” 1925, nr 1, s. 41.
Dziennik Urzędowy MWRiOP z 1927 r.. Nr I, poz. 11.
’ Zob. B. Kossuthówna: Biblioteki szkolne ir pub
licznych szkołach powszechnych ir 1927 r. „Szkoła Po
wszechna” 1928, nr 4, s. 376-380.

w dobie cyfryzacji i informatyzacji zmia
ny zachodzą we wszystkich typach bibliotek,
dlatego również biblioteki szkolne poszukują
nowej tożsamości i jakości w zmieniającej się
rzeczywistości. Biblioteka szkolna musi łączyć
tradycje z nowoczesnością. Kontakt z książką
ma nieoceniony wkład w rozwój ucznia, zaś
kontakt z nowoczesnymi mediami umożliwia
odnalezienie się w zinformatyzowanej rze
czywistości. Przed przyszłymi pokoleniami
stoją zupełnie nowe wyzwania cywilizacyjne.
Sprawnie działające biblioteki wraz z kompe
tentnymi nauczycielami bibliotekarzami peł
nią kluczową rolę we wdrażaniu uczniów
w sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie
informacyjnym.

Tylko nauczyciel bibliotekarz poświęci
uczniom odpowiednią ilość czasu, by nauczyć
ich umiejętności wyszukiwania informacji
oraz ich selekcji i oceny. Aby biblioteka szkol
na mogła jednak sprostać oczekiwaniom mło
dych czytelników, potrzebne jest jej wsparcie
i pomoc ze strony państwa. W ostatnich latach
ciężko było na nią liczyć, gdyż najczęściej
biblioteki padały ofiarą krótkowzrocznej poli
tyki. Najwyższa pora odrobić lekcje z historii
i zrozumieć, że szkoły potrzebują tak samo
mocno własnych bibliotek, jak 90 lat temu.
Należy mieć nadzieję, że polityczny obskuran
tyzm w końcu Lignie się pod ciężarem faktów
historycznych.

KAMIL KOŚCIELNIAK

TEMAT MIESIĄCA
Sześciolatki w bibliotece szkolnej
Biblioteka - miejsce atrakcyjne
Biblioteka szkolna dla najm łodszych
uczniów musi być miejscem, w którym po
przez zabawę zdobyw ają wiedzę oraz roz
w ijają swoje zainteresowania. Do polskich
szkół uczęszczają ju ż dzieci sześcioletnie,
a także pięeioletnie (oddziały przedszkolne),
które powinno się otoezyć szczególną opie
ką dydaktyczno-wychowawczą. Nauczyciel
bibliotekarz musi więc dostosować ofertę biblioteeznądla dzieci młodszych, pamiętając,
iż uczniowie ei (w większości) nie potrafią
jeszeze czytać i pisać, a ich rozwój opiera
się głównie na zabawie.
Dzieci 6-letnie będą chętnie przychodzić
do biblioteki, jeśli bibliotekarz stworzy
w niej warunki do wszechstronnego rozwoju
i zabawy. Dziecko nie może czuć się w bi
bliotece szkolnej wyobcowane i porzucone,
bo wówczas przestanie ją odwiedzać. Dosto
sowanie biblioteki szkolnej do potrzeb coraz
młodszych uczniów nie jest jedynie kwestią
dobiych chęci. Konieczna jest również zmiana

mentalności nauczycieli bibliotekarzy. Trzeba
przełamać opór przed korzystaniem w biblio
tece z zabawek i gier oraz pogodzić się z fak
tem, że najmłodszy czytelnik może zbyt szybko
okazywać znudzenie lub znużenie. Ważna więc
jest znajomość poszezególnych etapów rozwo
ju dziecka, która pomaga bibliotekarzom zro
zumieć, ezego możemy od niego oczekiwać
i w jakich okresach mogą następować kolejne
zmiany. Potrzeby naszych małych czytelników
są takie same jak osób dorosłych, występują tyl
ko z większą intensywnością, a ich zaspokojenie
zależy od wielu różnorodnych czynników.
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w bibliotece szkolnej m ożna uciec od
kłopotów szkolnego dnia, wyciszyć się, za
głębić w lekturze lub ulubionej muzyce. To
miejsce może stać się swoistym azylem; jego
urządzenie powinno zachęcać do spotkań,
wypoczynku, pogawędek, drobnego posiłku.
Już architektura i wystrój tego m iejsca po
winny zachęcać do odw iedzenia biblioteki.
Warto także zastanowić się czy nie złamać
stereotypów i np. nie pozwolić na w chodze
nie do biblioteki z napojami.

Biblioteka - miejsce kolorowe
i ładnie urządzone
Wyposażając bibliotekę dla dzieci, biblio
tekarz powinien stworzyć warunki dostoso
wane do małych użytkowników, ich rozwoju
psychicznego i fizycznego. Biblioteka dla
najmłodszych musi być miejscem poznaw a
nia świata; czytania, ałe i tworzenia. Należy
uwzględnić fakt, że dzieci dokonują fascy
nujących odkryć, w ykorzystując wszystkie
swoje zmysły oraz swoją ekspresję (np. pla
styczną). Oznacza to, że biblioteka powinna
być dość przestronna, wyposażona w odpo
wiednie - bezpieczne, trw ałe i estetyczne
meble, w artościowe i ciekawe zbiory oraz
pomoce um ożliwiające małemu czytelniko
wi różne formy wypowiedzi. Umiejętnie do
brane elementy m ogą stworzyć ekscytujące
miejsce spotkań z książką i wiedzą.
W szyscy uczniow ie powinni mieć do
niej blisko. Jeśli je st to niem ożliw e do
zrealizowania, warto rozważyć lokalizację
ułatw iającą dostęp najm łodszym czytelni
kom. W żadnym wypadku biblioteka szkol
na nie powinna być zbyt oddalona od klas
uezniów edukacji wczesnoszkolnej. Nie
może najmłodszym kojarzyć się z miejscem
niedostępnym , w ym agającym pokonania
„nieprzyjaznego” korytarza, pełnego dużo
wyższych, starszych kolegów.
Większość nauczycieli bibliotekarzy stara
się promować bibliotekę umieszczając w jej
sąsiedztw ie tablice inform acyjne lub ga
bloty. W przypadku najmłodszych uczniów
należy zam ieszczać inform acje w pobliżu
miejsc, w których dzieci przebyw ają naj
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częściej, a więc niedaleko ich klas. Ważne
jest, żeby pamiętać o dokonywaniu zmian
na takiej tablicy, zamieszczaniu czytelnych
w iadom ości, intrygujących ogłoszeń oraz
pytań, na które można znaleźć odpowiedź
właśnie w szkolnej bibliotece. Informacje
te m uszą być napisane prostym , jasnym
językiem ; wzbogacone ilustracjami i kolo
row ą grafiką. Można je także zamieszczać
w miejscach dostępnych dla rodziców naj
m łodszych uczniów - w szatni, blisko se
kretariatu szkoły, przy gabinecie pedagoga
lub logopedy.
Wejście do biblioteki może być jednym
z elem entów pobudzających wyobraźnię
czytelników, bramą do bajkowej krainy, wej
ściem do groty pełnej skarbów, itp. Tuż przy
wejściu lub w miejscu niezbyt odległym - po
winna znajdować się lada biblioteczna. Mło
dy czytelnik wchodząc do biblioteki zosta
nie szybko zauważony przez dyżurującego
bibliotekarza i otoczony jego opieką.
Ważną zasadą, o której trzeba pamiętać,
jest wymóg dostosowania regałów z książka
mi i innych mebli do wzrostu dzieci. Jest to
konieczne ze względu na ich bezpieczeństwo
i wygodę korzystania z książek. Wysokość re
gałów jest bardzo ważna, nie powinna być przeszkodądla najmłodszych czytelników, np. przy
korzystaniu ze zbiorów z wolnym dostępem do
półek. Regały z książkami dla najmłodszych
warto oznakować (opisać) w sposób czytelny
dla dzieci i dodatkowo ozdobić maskotkami lub
modelami. W bibliotece ważną rolę odgrywa
miejsce do pracy: rozłożenie książek, robienie
notatek, wykonywanie prac plastycznych i róż
nych czynności podczas lekcji bibliotecznych.
Interesujące będą stoliki o nietypowych kształ
tach, np. mebelki z blatami w kształcie trapezu,
księżyca, a także przypominające puzzle. Z jed
nej strony nietypowy kształt będzie budził zain
teresowanie dzieci i stymulował ich wyobraź
nię, z drugiej stwarzał możliwość ciekawych,
a zarazem praktycznych ustawień. W są
siedztwie stolików dla maluchów dobrze jest
umieścić schowki na przybory do rysowania,
kolorowania i innych prac ręcznych. Do prze
chowywania prac plastycznych przydatny
może być regał z dużą liczbą półek rozmiesz

czonych w niewielkich odstępach. Tym samym
zyskuje się możliwość zachowania porządku
i pełnej estetyki wnętrza, niezależnie od pro
wadzonych form działalności.
W bibliotece często bibliotekarze czytają
dzieciom na głos lub odtwarzają nagrane au
dycje, wskazane jest zaaranżowanie miejsca,
w którym dzieci będą mogły swobodnie usiąść
na podłodze. Można rozłożyć kolorowe dywa
niki. maty, pufy, poduchy. Ich kolorystyka nie
powinna zbytnio rozpraszać, ale może wpływać
na nastrój wnętrza.
Biblioteka to także konkretna przestrzeń.
Idealnym rozwiązaniem byłoby, aby dła naj
młodszy cłi dzieci wyznaczono w niej miejsce,
które będzie łatwo rozpoznawalne (np. spe
cjalne meble, dekoracje, kolory) i w spo
sób naturalny zostanie oddzielone od innych
części biblioteki. Może to być kącik czy salka,
w których nie ma tradycyjnych półek, a raczej
kosze z książkami ustawione bezpośrednio na
podłodze, miękka wykładzina czy kolorowe
materace, fikuśne poduszki, gry, klocki, pluszaki i zabawki, a wszystko to w zasięgu ręki
dziecka. Na rynku wydawniczym coraz więcej
jest książek zabawek w różnych niezwykłych
formach: plastikowe, z materiału, z pozytywką,
z puzzlami, wycinankami, nalepkami, książki
domki, pudełka, walizki. Czynnikiem wailym
podkreślenia jest synkretyzm książki dziecięcej.

Biblioteka - miejsce,
gdzie się nikt nie nudzi
Metody pracy z sześciolatkiem powinny
opierać się przede wszystkim na zabawie
i emocjach, gdyż to głównie one skłaniają
dziecko do podjęcia wysiłków związanych
z nabywaniem wiadomości, umiejętności czy
nawyków.
Aby twórcza aktywność mogła się w pełni
rozwijać, m uszą być spełnione pewne w a
runki wynikające z jej cech oraz związane
z organizacją działalności dziecka:
• kontakt dziecka z nowymi dla niego
sposobami działania musi być pozytywny,
• tworzenie powinno kojarzyć się z ra
dością i uznaniem, dlatego dziecko powinno

jak najrzadziej znajdować się w sytuacjach,
w których robiąc coś nowego, doznaje nie
powodzeń,
• trzeba zapewnić dziecku dowolność
i swobodę w sposobie realizacji danego za
dania, nie należy także wskazywać dziecku
jedynego wzoru realizacji zadania,
• staranność i czystość pracy, dokładność
w szczegółach czy wierność wobec oryginału
powinny być cechami drugorzędnymi przy
ocenie pracy dziecka,
• dziecko musi mieć prawo do błędów,
poprawienia tego, co robi, musi mieć czas
na eksperymentowanie,
• koniecznie należy rozmawiać o tym, co
dziecko zrobiło, robi i zamierza robić,
• nie należy oceniać dzieci przez porów
nywanie ich między sobą.
Aktywność nauczyciela bibliotekarza bę
dzie polegała głównie na współobecności
z dziećmi i książkami. Powinna być ona na
cechowana otwartością na propozycje dziec
ka i gotowością do dostosowania się do jego
potrzeb.

Jak czytać młodszym dzieciom? Należy
dać im odczuć, że dla nas, dorosłych czytanie
jest czymś niesłychanie ważnym i istotnym.
Trzeba tak manipulować książką, aby nasza
twarz i czytana książka były widoczne. Nie
należy unikać wielokrotnego powtarzania tej
samej historii, bo za każdym razem jest ona
rozumiana przez dziecko inaczej, inaczej też
przeżywa ono czytaną treść. Dziecko czyta
całym ciałem i w zależności od własnej wy
obraźni, samo sobie w ten sposób opowiada
poznaną historię. Nie powinny nas zrażać
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czy gry ruchowe (np. „zabawy z piłeczką”,
„sztafeta” );

• zgaduj-zgadule;
• konkursy czytelnicze oparte na wyra

postawy dzieci podczas słuchania. Musimy
być przygotowani, że będą one siedziały,
stały, leżały, że wybiorą taką pozycję, jaka
najbardziej im odpowiada i raczej nie będzie
to grzeczne siedzenie przy stoliku.
Wiele dzieci, zwłaszcza tych, w których
drzem ią olbrzymie pokłady energii fizycz
nej, nie znajduje w książce dostatecznej sa
tysfakcji, by opłaciło się ponieść trud słu
chania jej czy samodzielnego czytania. Sama
czynność czytania kojarzy się im z czymś
narzuconym, wymuszonym i nudnym. Waż
na okazuje się tu różnorodność form i metod
pracy z małym czytelnikiem. Atrakcyjność
i różnorodność form pracy z czytelnikiem
o systematycznym i długofalowym charak
terze stwarza szansę na przełamanie niechę
ci do czytania oraz kształtowanie nowego
sposobu spędzania wolnego czasu przez
dzieci.

Wśród metod pracy z czytelnikiem moż
na ponadto wyróżnić:
• małe formy teatralne (dzieci je lubią
i nie są one im obce, bo to jedna z metod
wykorzystywana w przedszkolu), do których
należą recytacje (indywidualne lub zbioro
we), melodeklamacje (recytacje z podkładem
muzycznym), inscenizacje, teatrzyki, monta
że literackie lub poetycko-muzyczne;
• gry i zabawy czytelnicze (oparte na
literaturze skierowanej do najmłodszych,
aczkolwiek zadaniem bibliotekarza będzie
też rozszerzanie repertuaru), takie jak ukła
danki, loteryjki, domina literackie, zgady
wanki, logogryfy, rebusy, gry słowne (np.
„licytacja tytułów książek”, „ukryte tytuły”)
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zie artystycznym, np. ilustracje do ulubionej
bajki czy usłyszanego opowiadania;
• gry dydaktyczne nastawione na roz
w ijanie kompetencji językow ych dziecka
(rebusy, zagadki, rozsypanki literowe i sy
labowe, rozsypanki obrazkowo-wyrazowe,
rymowanki, odgadywanie, z jakich lektur
poehodzą fragmenty, odgadywanie postaci
na podstawie cech, porządkowanie zdarzeń
„pomylonych” przez nauczyciela).
Można wykorzystać także zabawy twórcze
na bazie tekstu literackiego, takie jak:
• zabawy ruchowe z wykorzystaniem tek
stu (młodsze dzieci),
• zabawy inscenizowane,
• improwizowanie tekstu literackiego,
• opowiadania twórcze,
• gry planszowe na bazie konkretnego
tekstu,
• rysowane wierszyki (metoda pracy
z dziećmi o trudnościach w mówieniu i pi
saniu).
Inne metody i formy:
• wśród sześciolatków można utworzyć

grupę przyjaciół biblioteki. Każdy dyżur
należy z dziećmi dokładnie omówić, poka
zać, jakie czynności wchodzą w jego zakres,
czemu służą. Dyżury należy rejestrować na
liście dyżurów. Można się pokusić o ilustro
wanie każdego rodzaju czynności odpowied
nimi obrazkami w małym formacie. Do tych
symboli umieszczonych na stałe należałoby
dołączyć arkusz papieru z podzialką odpo
w iadającą liczbie dyżurów. Przy każdym
obrazku symbolizującym dany dyżur można
zaznaczyć za pomocą znaczków lub wpisać
pismem drukowanym imiona dzieci, które je
pełnią w danym tygodniu,

• Wystawy. Organizując wystawy nale
ży pamiętać, aby porozmawiać z uczniami
na temat oglądanych przedmiotów, a potem
zachęcić ich do własnej twórczości inspiro
wanej obejrzaną wystawą.

• Uroczystości. Włączenie najmłodszyeh
uczniów w ich przygotowania wiąże się z wy
chowaniem społecznym i estetycznym. Cel
każdej uroczystośei zostaje osiągnięty, jeśli
dzieei w miarę swoich możliwości przeży
wają jej treść, gdy dzięki nastrojowi, deko
racjom i melodiom zostawia ona pozytywny
ślad w ieh pamięci. Należy jednakże wziąć
pod uwagę fakt, iż uroczystość, w której biorą
udział sześeiolatki, nie powinna przekraezać
czterdziestu pięeiu minut. Trzeba też pamię
tać o tym, aby wszystkie dzieci miały w niej
swój udział oraz aby nie powstała grupa sta
łych występujących.
Godziny karciane dają kolejną szansę na
zaistnienie biblioteki szkolnej w środowisku
szkolnym. Godzina ta przeznaczona może
być tylko i wyłącznie na bezpośrednią pracę
z uczniami. W zależności od wymagań dy
rekcji szkoły i zgodnie z zapotrzebowaniem
uczniów m ogą to być zajęcia dydaktyczne
lub opiekuńcze prowadzone z zespołami kla
sowymi lub dowolnymi grupami uczniów.
Oznacza to, że jeżeli w naszej placówce są
uczniowie, którzy chcąbrać udział np. w za
jęciach origami, to my możemy im taką ofer
tę przygotować i poprowadzić takie zajęcia
w bibliotece szkolnej.
Planując zajęcia, mamy do wyboru wie
le sprawdzonych propozycji, takich jak np.
praca z aktywem bibliotecznym , klubem
miłośników książki. Możemy też wyjść
z propozycją bardziej oryginalną, np. zaini
cjować realizację ciekawych tematycznie
projektów edukacyjnych, mnemotechniki
(metody szybkiego zapamiętywania). Poza
zajęciami możemy również organizować inne
formy aktywności, np. wycieczki, spotkania
literackie, głośne czytanie, prowadzenie kro
niki szkolnej, konkursy, inscenizacje, a nawet
baśniowe dyskoteki oraz wiele innych w za
leżności od potrzeb, posiadanego zaplecza,
talentu i chęci.
Każda z wymienionych form daje okazję
do popularyzacji literatury, zachęcenia dzieci
i młodzieży do czytania oraz do korzystania
z informacji. Celem pośrednim w realizacji
tych godzin powinna być popularyzacja bi

blioteki w środowisku szkolnym i na szer
szym forum.

Biblioteka - miejsce informacji
Najłatwiej zachęcić do korzystania i czy
tania książek, umożliwiając dzieciom bez
pośredni z nimi kontakt, umieszczając je
w polu widzenia oraz w zasięgu ręki. Warto
jednak jak najwcześniej zacząć pokazywać
uczniom inną możliwość szukania książek,
czyli szukanie w katalogu. Bardziej świa
domy czytelnik przychodzi do biblioteki
z pewnymi oczekiwaniami. Mówi, że szuka
np. wierszy, książki o psach lub o wężach.
Katalog dla najmłodszych musi być oparty
na ilustracjach, powinien być mniej szczegó
łowy - bajkowy. Warto wydzielić jeden niski
stolik na kolorowe kuwety z kartonikami lub
na komputer, w którym będzie katalog w for
mie elektronicznej. Samo stanowisko można
wyposażyć w barwne, czytelne wskazówki
ułatwiające poszukiwania w katalogu.
Istotnym elementem warsztatu informa
cyjnego dla najmłodszych będzie katalog ilu
strowany, zwany także obrazkowym. Katalog
ilustrowany spełni ważne funkcje informa
cyjno-edukacyjne:
• informuje najmłodszych użytkowników
o zbiorach biblioteki,
• popularyzuje literaturę dziecięcą,
• rozwija ciekawość i budzi zaintereso
wanie książką,
• poszerza zainteresowania czytelnicze
dzieci,
• utrwala nawyki czytelnicze,
• wdraża najmłodszych użytkowników bi
bliotek do posługiwania się katalogami biblio
tecznymi w celu wyszukiwania informacji.

Katalog ilustrowany adresowany jest do
najmłodszych użytkowników bibliotek, któ
rzy jeszcze dobrze nie czytają. Musi zatem
przemawiać do wyobraźni formą wizualną,
graficzną, dzięki której dzieci przybliżają
sobie bohaterów książek i przedstawione
w nich wydarzenia. Katalog ilustrowany
może przybrać postać katalogu kartkowego,
albumu czy prezentacji multimedialnej.
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Katalog kartkowy. Karty używane w tym
katalogu powinny być dostatecznie duże, aby
zmieściły ilustrację wybranego fragmentu
książki oraz jej metryczkę, tj. autora i tytuł,
ewentualnie także miejsce i rok wydania.
Można je umieścić np. w dużej szufladzie,
skrzynce, pudełku czy plastikowym koszyku
- tak, aby przypominały układ tradycyjnego
katalogu kartkowego. Prace nad w ykona
niem kart do katalogu obrazkowego można
powierzyć członkom koła bibliotecznego,
ale jest to także pomysł na ciekawe zajęcia
literacko-plastyczne adresowane do małych
czytelników. Zajęcia takie m ogą być prze
prowadzane samodzielnie przez biblioteka
rza oraz we współpracy np. z nauczycielem
nauczania początkowego, języka polskiego
czy plastyki.
Katalog albumowy. Karty z ilustracjami
spina się np. w segregatorze, można je tak
że zbindować lub przedziurkować dziurkaczem i związać ozdobnym sznureczkiem czy
wstążeczką. Segregator wydaje się lepszym
rozwiązaniem, gdyż można sukcesywnie do
kładać kolejne karty z nowymi ilustracjami.
Taki katalog przegląda się jak książkę, jest
wygodny w użyciu. Jeden album może być
zbiorem kart ilustrujących książki różnych
autorów lub też wiele tytułów jednego au
tora, ale można też wykonać kilka albumów
- każdy poświęcony innej książce, zawiera
jący karty sporządzone przez wielu uczniów
do jednego tytułu.
Katalog elektroniczny. Może być w y
konany np. jako prezentacja multimedialna
w programie PowerPoint. Na poszczególnych
slajdach, oprócz obrazków, um ieszcza się
wybrane cytaty z książek. Dodatkowo pre
zentacje można wzbogacić o krótkie nagrania
audio. Katalog elektroniczny można łatwo
uzupełniać o nowe pozycje.
Walory katalogu ilustrowanego docenili
też producenci profesjonalnych programów
komputerowych dla bibliotek. W 2009 r. fir
ma MOL z Gdyni zaprezentowała Bajeczny
Katalog Dziecięcy MOLIK - pierwszy na
polskim rynku m ultim edialny katalog dla
dzieci w wieku od 6 do 10 lat, z kolorową
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szatą graficzną, efektami dźwiękowymi oraz
głosem lektora czytającego fragmenty ksią
żek.

Biblioteka - miejscem, do którego
lubią przychodzić uczniowie
Każdy bibliotekarz musi promować swo
ją bibliotekę po to, aby zachęcić uczniów
do korzystania z niej. Nie należy popełniać
błędu i zapraszać najmłodszych uczniów do
biblioteki dopiero po uroczystości pasowania
na czytelnika. Warto nawiązać współpracę
z nauczycielami pracującymi w oddziałach
przedszkolnych znajdujących się w szkole
i zachęcić ich do promowania biblioteki
szkolnej wśród rodziców, którzy mogą wy
pożyczać książki dla swoich dzieci.
Ciekawą inicjatywą w bibliotece jest wo
lontariat, który ma na celu zachęcenie
uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do propagowania czytelnictwa
wśród dzieci najmłodszych poprzez głośne
czytanie oraz organizację imprez czytelni
czych.
Nauczyciel bibliotekarz w ramach przystą
pienia do programu „Poczytaj mi, przyjacie
lu” koordynowanego przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej w Warszawie, przygotowuje
wspólnie z m łodzieżą regularne spotkania
czytelnicze dla przedszkolaków, młodszych
kolegów i koleżanek ze szkół świetlic, do
mów dziecka czy szpitali. Zajęcia powinny
odbywać się cyklicznie.
W olontariusze pracują z dziećmi, które
kiedyś najprawdopodobniej będą uczniami
szkoły. Jest to więc bardzo dobry moment
do pokazania biblioteki jako miejsca atrak
cyjnego i ciekawego. Praca z maluchami
daje radość wolontariuszom, którzy czują
się potrzebni i odpowiedzialni za młodszych.
Niektórzy przełam ują barierę nieśmiałości
i zaczynają pewniej czuć się wśród rówie
śników i dorosłych. Istotny jest także aspekt
wychowawczy: spędzanie wolnego czasu
z grupą przyjaciół na zabawie z dziećmi oraz
uczenie się organizacji czasu, pracy w grupie,
podziału ról i zadań, podejmowania decyzji.

Praca z dzieckiem sześcioletnim może dać
bibliotekarzom wiele satysfakeji i zadowo
lenia. Biblioteka szkolna powinna stać się
miejscem, do którego młody czytelnik lubi
przychodzić, znajdzie w niej pomocną dłoń
bibliotekarza, zostanie otoczony opieką.
Biblioteka musi „tętnić życiem”, być strefą
atrakcji i ciekawych pomysłów. Bibliotekarz
nie może dopuścić, aby grupa najmłodszych
uczniów - przyszłych czytelników i użytkow
ników - została pominięta w jego działaniach.
Bez nich biblioteka przestanie spełniać swo
je funkcje, a nauczyciel bibliotekarz stanie
się osobą nieznaną w społeczności uczniow
skiej.
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WW - wiadomością wydarzenia
Kultura dla dzieci. Działania MKiDN
związane z edukacją kulturalną i artystyczną
Ministerstwo Kultuiy i Dziedzictwa Narodowego wydało
kolorową broszurę nt. działań resortu na rzecz edukacji kultu
ralnej dzieci i młodzieży. W Polsce działa 365 publicznych i 310
niepublicznych szkół artystycznych. Ministerstwo realizuje od
2008 r. 80 dużych inwestycji w obszarze artystycznym o wartości
finansowej ok. 800 min zł. Inicjuje i prowadzi takie programy
jak: Biblioteka+, Dom Kultury+, Muzykoteka Szkolna, Dysku
syjne Kluby Książki. 75% dofinansowanych przez resort działań
związanych jest z szeroko pojętą edukacją artystyczną, kulturalną
i medialną.
Ważnym elementem edukacji kulturalnej są biblioteki, które
podobnie jak domy kultury znalazły swoje miejsce w tym tomiku. MKiDN wsparło w ramach programów
WPR Kultura+, „Biblioteka+, Infrastruktura bibliotek kwotą ponad 87 min zł 142 ośrodki. Rośnie liczba
bibliotek z bezpłatnym dostępem do intemetu-obecnie ich jest 7,5 tys. Do 2015 r. dostęp do bezpłatnego
łącza uzyskają wszystkie biblioteki w kraju, czyli 8,5 tys. placówek. Ministerstwo informuje również
w broszurze, że zakupiono do bibliotek pól miliona książek dla dzieci i młodzieży na kwotę 7,5 min zł.
W 2013 r. ta dotacja będzie większa. Sukcesem resortu, z inicjatywy ministra Bogdana Zdrojewskiego,
jest zaoferowanie dzieciom i młodzieży od 1 września 2013 r. wstępu do wybranych instytucji kultury
za symboliczną złotówkę.
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RELACJE

Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej.
Bibliotekarz 2.0 - nowoczesność na bazie tradycji

w dniach 23-24 maja 2013 r. w Uniwersytecie
Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodo
wej w Krakowie odbyła się II Międzynarodowa
Konferencja Naukowa: Biblioteka w przestrzeni
edukacyjnej. Bibliotekarz 2.0 - nowoczesność
na bazie tradycji. Organizatorami byli Bibliote
ka Główna oraz Instytut Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa, a współorganizatorem Biuro
Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie.
Honorowy patronat objęli: prezydent Krakowa
prof dr hab. Jacek Majchrowski oraz JM Rektor
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Kra
kowie prof dr hab. Michał Śliwa. Patronami me
dialnymi przedsięwzięcia zostali: Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich, Instytut Książki, „Poradnik
Bibliotekarza”, „Biblioteka w Szkole”, „Lustro Bi
blioteki” oraz „Magiczny Kraków”.
Sponsorami były firmy: IBUKlibra, MOL, Pa
tron, Międzynarodowe Centrum Budownictwa,
SOKRATES software. Grupa Hoteli WAM oraz
Elibron.
Gośćmi specjalnymi spotkania byli Michael
J. Gorman - były prezes American Library Asso
ciation w latach 1991-1995 oraz 2002-2006 oraz
przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich - Elżbieta Stefańczyk.
Celem konferencji było przedstawienie tendencji
rozwoju zawodu bibliotekarza 2.0 w kontekście
potrzeb użytkowników oraz edukacji biblioteka
rzy. Tematyka konferencji dotyczyła problemów
związanych z funkcjonowaniem bibliotek oraz
pracą bibliotekarzy. Poruszono także zagadnie
nia odnoszące się do roli bibliotekarza w rozwo
ju naukowym uniwersytetu oraz w społeczności
lokalnej, trendów w kształceniu akademickim,
oczekiwań „pokolenia Google” wobec bibliotek
i bibliotekarzy, roli biblioteki w dostępie mobilnym
oraz modelu nowoczesnego bibliotekarza.
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Obrady otworzył prorektor ds. nauki dr hab.
prof UP Kazimierz Karolczak, a także dyrektor
Biblioteki Głównej dr Stanisław Skórka oraz dy
rektor Instytutu Informacji Naukowej Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie dr Michał Rogoż.
W pierwszym dniu konferencji odbyła się sesja
plenarna oraz cztery sekcje tematyczne. W trakcie sesj i
plenarnych prelegentami byli: dr Michael J. Gor
man, prof dr hab. Wiesław Babik, dr hab. prof UP
Hanna Batorowska, Mantas Pelakauskas, dr Stani
sław Skórka, Bożena Bednarek-Michalska, Dagmar
Cernovâ oraz dr hab. Marek Nahotko.
W sesji plenarnej prowadzonej przez prof
Jadwigę Woźniak-Kasperek jako pierwszy głos
zabrał prof Michael J. Gorman z referatem Lihraty education in the 2 P' cenimy. Przedstawił
w nim trwałe wartości bibliotekarstwa oraz zmia
ny zachodzące w bibliotekach, a także wpływ
technologii i tendencje w edukacji bibliotecznej.
Przedmiotem wystąpienia Kultura informacyjna na
wyższej uczelni: studium przypadku prof Wiesława
Babika była kultura informacyjna dorosłych oraz
prezentacja wyników badań pilotażowych doty
czących sposobów rozpowszechniania informacji.
Natomiast prof UP Hanna Batorowska w refera
cie Pomiędzy wychowaniem informacyjnym ucznia
a kulturą informacyjną człowieka dorosłego zwró-

ciła uwagę na potrzebę zagospodarowania prze
strzeni pomiędzy edukacją informacyjną ucznia
a kulturą informacyjną człowieka dorosłego.
Ostatnie wystąpienie Communication o f cultural
institution at visual communication times Mantysa Pelakauskasa z Litwy dotyczyło poszukiwania
nowych sposobów komunikacji z użytkownikami
oraz poprawy wizerunku instytucji.
Podczas sesji plenarnej w drugim dniu obrad
dr Stanisław Skórka w referacie Bibliotekarz 2.0
- zawód czy etykieta? zaprezentował koncepcję
zawodu opartą na tradycyjnych i nowoczesnych
umiejętnościach bibliotekarskich w połączeniu
z podejściem biznesowym. Celem wystąpienia Re
pozytoria surowych danych - nowe usługi bibliote
ki akademickiej wspomagające procesy badawcze
Bożeny Bednarek-Michalskiej było ukazanie no
wych form gromadzenia oraz opracowywania su
rowych danych powstających w wyniku procesów
badawczych.
Dagmar Cernovâ z Czech w referacie Informa
tion Fluency - to teach or not to teach? (Librarian ’s
role in an academic world) przedstawiła sposób
w jaki bibliotekarze ze swoimi umiejętnościami oraz
wiedzą mogą wejść do systemu edukacji i stać się
równorzędnymi partnerami w zakresie edukacji, ba
dań i rozwoju działalności uniwersytetu. Przedmio
tem wystąpienia dr. hab. Marka Nahotki, Bibliotekarz
w kolaboratorium było ukazanie roli oraz miejsca
bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej
w strukturach wykorzystujących sieci globalne dla
organizacji działalności naukowej, tzw. cyberinfrastrukturze lub informatycznej infrastrukturze nauki.
Podczas konferencji wygłoszono 35 referatów
w pięciu sekcjach. Sekcję pierwszą - „Media społecznościowe” prowadził prof Wiesław Babik.
Omawiane zagadnienia dotyczyły: przeglądu badań
z zakresu Biblioteki 2.0 w Polsce i na świecie.

Web 2.0, mikroblogingu (szczególnąuwagę zwró
cono na serwis Twister) oraz wykorzystania plat
formy Pinterest w zakresie komunikacji z użytkow
nikami, a także blogów bibliotecznych, obecności
bibliotek w mediach społecznościowych, na przy
kładzie portalu Facebook oraz możliwości wyko
rzystania katalogu OPAC 2.0.
Sekcja druga - „Zawód bibliotekarza”, którą
prowadził dr Stanisław Skóra, poruszała proble
matykę; krajowych ram kwalifikacji kształcenia
bibliotekarzy, samooceny w kontekście przyszło
ści zawodu, ery mobilności wśród bibliotekarzy,
a także przydatności wiedzy psychologicznej w bi
bliotekach, aktywności dydaktycznej pracowników
Biblioteki Politechniki Poznańskiej, szkoleń dla
bibliotekarzy oraz możliwości kreowania kultury
lokalnej przez bibliotekarzy.
W sekcji trzeciej zatytułowanej „Użytkownicy
i usługi” prowadzącą była prof UP Maria Pidłypczak-Majerowicz. Przedstawione referaty odnosiły
się do: funkcjonowania wypożyczalni międzybi
bliotecznej, wykorzystania narzędzi edukacyjnych
służących bibliotekarzom w pracy z czytelnikami,
oczekiwań krakowskich maturzystów wobec bi
bliotek akademickich, roli bibliotek publicznych
w pracy z młodzieżą, aktywności seniorów w bi
bliotekach, jak również idei „uczenia się przez całe
życie”, a także usług oferowanych przez Bibliotekę
Politechniki Łódzkiej oraz innowacji pojawiają
cych się w bibliotekach naukowych w Polsce.
W sekcji czwartej pt. „Współpraca bibliotek” pro
wadzonej przez dr. Michała Rogoża poruszano te
matykę: rozpowszechniania wiedzy na temat kultury
narodowej, właściwego zarządzania czasem w bi
bliotekach, kształtowania nowych kompetencji
kulturalnych i edukacyjnych oraz informacyjnych
współczesnego człowieka, współpracy bibliotek
z uczelnią, narzędzi Web 2.0 oraz międzynarodo

21

wej współpracy bibliotek i roli bibliotekarza jako
infobrokera.
Sekcja piąta - „Innowacje w bibliotece” była
prowadzona przez dr. bab. Marka Nahotko. Zakre
sem tematycznym obejmowała: ideę Open Access
w środowisku akademickim, doskonalenie dostępu
użytkowników wyszukiwarki Google do katalogu
biblioteeznego, zagadnienia mobilności w kontek
ście usług bibliotecznych, wykorzystanie technolo
gii Web 2.0 przez biblioteki uniwersyteckie, zada
nia realizowane przez biblioteki językowe, projekty
realizowane w polskich bibliotekach akademickich
oraz rolę mediów społecznościowych w działalno
ści marketingowej bibliotek uczelnianych.
W gronie prawie 130 uczestników znaleźli się
przedstawiciele z prawie 80 ośrodków. Uczest
nikami byli pracownicy naukowi, jak również
bibliotekarze z bibliotek naukowych, akademic
kich, pedagogicznych, publicznych oraz szkolnych.
W konferencji wzięło także udział 11 osób będą
cych pracownikami ośrodków informacji i bibliotek
należących do Polskich Linii Kolejowych.

r

Podczas konferencji wielokrotnie była pod
kreślana rola kultury informacyjnej oraz zastoso
wanie nowych technologii i narzędzi w pracy
bibliotekarza. Skupiono się także na przyszłości
zawodu.
Zwieńczeniem konferencji będzie publikacja
zawierająca wystąpienia uczestników, której uka
zanie się zaplanowano na rok 2014. Kolejna edycja
konferencji została przewidziana w 2015 r.

AGNIESZKA FOLGA
JOANNA KOŁAKOWSKA

OLSZTYN 2013

forum

S

W pierwszym dniu konferencji uczestnicy spo
tkali się na kolacji w znanej krakowskiej kawiarni
literackiej Jamie Michalika, gdzie narodził się duch
Młodej Polski, sięgająeej korzeniami do 1895 r.
Następnie uczestnicy konferencji zostali zaproszeni
do Klubu Bakałarz na występ Kabaretu Kopydłów,
który powstał na bazie „Spotkania z Balladą”.

„O nas, dla nas, z nam i”
ogólnopolskie fora
m łodych bibliotekarzy

MŁODYCH

BIBLIOTEKARZY
w 2006
r., w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliote
biblioteka - twój czas, twoje miejsce
ce Publieznej w Zielonej Górze, odbyło się I Forum
Młodych Bibliotekarzy - ogólnopolska impreza
poświęeona problemom bibliotek i bibliotekarzy,
zainicjowana przez Sekeję Bibliotek Publicznyeh
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich. Przedstawiciele Stowarzyszenia uznali, że
w środowisku bibliotekarskim brakuje inicjatywy
pozwalającej młodym adeptom zawodu bibliotekar
skiego na spotkanie się i podzielenie doświadcze
niami zawodowymi. Tak powstała koncepcja Forum
Młodych Bibliotekarzy jako imprezy cyklicz
nej, odbywającej się za każdym razem w innym
mieście, m.in. po to, aby młodzi bibliotekarze mieli
możliwość wzajemnego poznania się, dyskusji na
nurtujące ich problemy oraz zwiedzania znajdują
cych się na tym terenie bibliotek.
Z założenia Forum miało być przygotowywane
zarówno pod względem organizaeyjnym, jak i me
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rytorycznym, przez młodą kadrę bibliotekarską.
Jako górną granieę wiekową dla prelegentów
i uczestników, ustalono umownie 35 lat, nie brako
wało jednak na konferencjach obecności i głosów
doświadczonych bibliotekarzy. Młodzi bibliote
karze wszystkieh typów bibliotek, z terenu całej
Polski, spotykają się na dwudniowym cyklu wykła
dów i warsztatów co roku, najczęściej na przełomie
września i października.
I Forum Młodych Bibliotekarzy w Wojewódz
kiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej
Górze odbyło się w dniach 5-6 października
2006 r. pod hasłem „Zrób karierę w bibliote
ce!”. Tematyka wystąpień obejmowała zagad
nienia dotycząee m.in. mobilności zawodowej,
ścieżek awansu zawodowego bibliotekarzy, niekonwencjonalnyeh form działalności biblioteki
i pracy z młodym czytelnikiem, sposobów i metod
promocji instytucji kulturalnej w regionie i kraju.

I HE

Fonim Młodych Bibliotekarzy w Lublinie

a także stereotypów związanyeh z zawodem bi
bliotekarza. Rok później, młodzi bibliotekarze
przyjechali do Wrocławia, gdzie w MBP odbyło
się II Forum dotyczące „Bibliotek przyszłości”.
Młodzi bibliotekarze, zastanawiali się nad kierun
kami transformacji bibliotek w kontekście eks
pansji technologii komputerowych. Dyskutowano
o nowych wyzwaniach stojących przed biblioteka
rzami - w jednym z wystąpień pojawiło się pojęcie
„pracownika wiedzy” jako wysokiej klasy specjali
sty, posiadającego unikalną wiedzę i kompetencje.
Tematem przewodnim III Forum w Szczecinie,
było hasło „Młodzi rzecznikami nowoczesności
w bibliotece XXI w”. Rozmawiano m.in. o funkcji
bibliotekarza systemowego, marketingu w bibliote
ce, a także trudnościach małych bibliotek i bibliotek
o jednoosobowej obsadzie (one-person library).
W 2009 r. Forum Młodych Bibliotekarzy (czwar
ta już edycja) zagościło w murach Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Krakowie. Podczas konfe
rencji, której towarzyszyło hasło „Inicjatywy
młodych w tworzeniu biblioteki globalnej wioski:
ludzie i technologie”, dominowała tematyka biblio
tek cyfrowych i digitalizacji zbiorów. Nowością
i urozmaiceniem były wykłady i warsztaty doty
czące komunikacji i języka ciała, a także treningu
interpersonalnego.
V Forum Młodych Bibliotekarzy, zorganizo
wane w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im.
Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, przebiegało
pod hasłem „Jakość bibliotek w naszych rękach"
i odbywało się w kilku panelach: „Komunikacja
interpersonalna w praktyce bibliotecznej”, „Rozwój
zawodowy w bibliotece”, „Budowanie wizerunku
biblioteki”, „Pozyskiwanie funduszy zewnętrz
nych” i „Cyfrowy świat”.

Gospodarzami VI Forum były: Biblioteka Uni
wersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Biblio
teka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Hasło Forum poznańskiego „Otwarcibibliotekarze.eu”, miało sugerować otwartość środowiska bi
bliotekarskiego na nowe technologie oraz dążenie
do standardów europejskich. Sporo miejsca po
święcono wykorzystaniu nowoczesnych technolo
gii w pracy biblioteki, a także prezentacji bibliotek
europejskich. Z punktu widzenia uczestniczki Fo
rum, piszącej te słowa, szczególnie interesującymi
zajęciami były wykłady przybliżające możliwości
zastosowania licencji Creative Commons, stano
wiących jedno z podstawowych narzędzi prawnych
stosowanych w ruchu Open Access.
Ostatnie, VIł Forum „Biblioteka jako marka”
zorganizowane m.in. przez Miejską Bibliotekę Pu
bliczną im. J. Piłsudskiego w Lodzi oraz Bibliotekę
Politechniki Łódzkiej, odbyło się 11-12 września
2012 r. W trakcie obrad poruszano kwestie promo
wania działalności bibliotek różnych typów, zmia
ny wizerunku oraz budowania marki biblioteki.
Na tegoroczne VIII Forum zapraszają Wojewódz
ka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie, Miejska Biblioteka Publiczna
w Olsztynie oraz Biblioteka Uniwersytetu Warmiń
sko-Mazurskiego. Impreza odbędzie się w dniach
12-13 września br. Towarzyszyć jej będzie hasło
„Biblioteka - Twój czas. Twoje miejsce”. W tym
roku młodzi bibliotekarze będą poruszać zagad
nienia realizacji zawodowej, rozwoju umiejętności
osobistych, mechanizmów uwalniania potrzeb czy
tania wśród ludzi młodych oraz trendów i innowacji.
Bieżące informacje na temat Forum można śle
dzić na stronie internetowej Stowarzyszenia Bi
bliotekarzy Polskich.
ANNA WOJTYNKA
PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

23

KSIĄŻKA

Jan M arcin Szancer - opowieść o książkach,
ilustracjach oraz przyjacielu Tuwimie
w czterdziestolecie śmierci Jana Marcina Szan
cera - niezwykłego grafika wciąż nieśmiertelne są
w pamięci czytelników książki, które zilustrował.
Niezapomnianą łekturą z łat dziecięcych, którą
wspominam z rozrzewnieniem jest baśń M. Ko
nopnickiej O krasnoludkach i sierotce Marysi —
z przepięknymi, bajkowymi ilustracjami.
Szancer miał szczególny stosunek do książ
kowych ilustracji już w dzieciństwie, wspomina
w książce Teatr cudów: „(...) jako dziecko czyta
łem najchętniej książki z obrazkami. Ale nie za
wsze odpowiadały one w pełni mojej wyobraźni.
(...). Są książki, które pobudzają moją wyobraź
nię, tekst wywołuje obraz nieomal natychmiast
w trakcie czytania, zdarza się to najczęściej, kiedy
znam dobrze autora, kiedy się z nim i jego twór
czością zaprzyjaźnię”. Znany malarz i ilustrator
książek dla dzieci wspomina, że jego marzenia
z okresu dzieciństwa urzeczywistniły się po latach'.
Ilustrator przywołuje we wspomnieniach książkę
A. Dumasa Dziadek do orzechów z ilustracjami
Bartella, pisząc: „(...) a ilustracje istne cudo’”.
Ogromne wrażenie z lat dziecięcych pozostawiło
w pamięci artysty wydanie dzieł Szekspira z drze
worytniczymi iłustracjami.
Artystą malarzem został dzięki lekcjom znanego
krakowskiego malarza, który wynajmując mieszka
nie u jego rodziców popadł w finansowe tarapaty
i nie mógł opłacać czynszu. W zamian zaoferował
rodzicom Jana Marcina darmowe lekcje rysunku
dla ich syna. Mimo oporu rodziców podjął studia
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studio
wał pod opieką profesorów; Jareckiego, Pieńkow
skiego, Mehoffera i Axentowicza. Pogłębiał wiedzę
również we Włoszech i Francji.
Twórczość Szancera odegrała niebagatelną rołę
w powojennej sztuce ilustratorskiej. Niestety, z do
' J. M. Szancer: Teatr cudów. Warszawa 1972,
s. 108-109.
- Tamże, s. 109.
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robku przed II wojną światową i czasów okupacji
niewiele pozostało’. Najstarsza ze zilustrowanych
przez niego książek to Nasze miasto - czytanka
polska dla uczniów łl klasy szkół powszechnych,
wydana we Lwowie w 1935 r. Szczytowy rozwój
twórczości artystycznej ilustratora przypada na
lata 1951-1952'*. Aityście nie wystarczało poro
zumienie z odbiorcą za pomocą obrazu, dlatego
ukończył również szkołę dramatyczną. Pracował
jednocześnie w drukarni, aby poznać i udoskonalić
od „kuchni” sztukę drukarską. Osobowość i talent
artysty zasadniczo wpłynęły na powstanie w Polsce
pięknie ilustrowanej książki.
Ilustracje Szancera to niezwykły świat poetycki,
pełen liryzmu z dużą dozą humoru i wyrozumiało
ści dla ludzkich słabości. Cechą znamienną ilustra
cji tego artysty jest przede wszystkim wzajemne
powiązanie tekstu z przedstawieniem wizualnym.
Doskonale odzwierciedla to zjawisko, w ilustro
wanym wydaniu Pinokia oraz Przygodach Tomka
Sawyera ( 1943 r.). Artysta znakomicie wywiązuje
się z zadania polegającego na uczynieniu na ryci
nach „żywej” postaci z zachowaniem drewnianej
budowy ciała kukiełki. Autor poprzez ilustracje nie
ośmiesza bohatera, obdarzając postać sympatią’.
O międzynarodowym talencie Szancera świadczą
wybitne ilustracje do książki M. Twaina Przygody
Tomka Sawyera, wydanej na polskim rynku księ
garskim w 1943 r. Jako jedyny z ilustratorów ubrał
bohaterów książki w stroje amerykańskiego Południa
z lat 70. XIX w., gdzie rozgrywa się akcja. Późniejsi
ilustratorzy trzymali się stylistyki XX w.
Szancer to człowiek instytucja, był pierwszym
kierownikiem artystycznym Telewizji Polskiej, sce
nografem najznakomitszej polskiej sceny-Teatru
’ W. Wiechowska: J. M. Szancer. Łódź 1969, s. 1.
■* E. Skierakowska: lVspó/cze.sna ilustracja książki.
Wrocław 1969, s. 136.
’ S. Szunian: Ilustracja w książkach dla dzieci i mło
dzieży. Kraków 1951, s. 32-33.

imprez towarzyszących Rokowi Tuwima. Warto
wspomnieć w tym miejscu, iż Szancer zilustrował
na zamówienie wydawnictwa „Książka i Wiedza”
słynny utwór - Lokomotywa, którego początkowo
nie chciało wydrukować wydawnictwo „Mathesis” oraz serię pocztówek poezji łódzkiego poety
- Poezja lityczna Juliana Tuwima w ilustracji J. M.
Szancera i kilka obrazków do Wierszy dla dzieci
wydanych przez „Ruch”. Dwaj wybitni twórcy
książki dla dzieci przyjaźnili się i cenili.

Wielkiego w Warszawie, profesorem Akademii
Sztuk Pięknych'’ oraz kierownikiem wydawnictwa
„Ruch”. Książki z ilustracjami artysty zostały wy
dane w wielu krajach, m.in.: Francji, Niemczech,
Rosji oraz Chinach.
Jan Marcin Szancer jest autorem ilustracji do
ponad 200 książek, w tym ok. 160 książek dla
dzieci: m.in. Akademia Pana Kleksa, O Janku,
co psom szyi huty, Pinokio, Pan kotek byt chory,
O krasnoludkach i sierotce Maiysi, Brzechwa dzie
ciom, Lokomotywa, Rzepka, Ptasie radio. Dziadek
do orzechów. Baśnie Andersena; dla dorosłych ilu
strował Bajki i Satyiy 1. Krasickiego, Pana Tade
usza Mickiewicza, Ttylogię Sienkiewicza, książki
Amicisa, Carlo Collodiego, Cervantesa, Haska,
Edith Nesbit, Puszkina, Swifta, Twaina.
W 2012 r. minęła 110. rocznica urodzin tego wy
bitnego iłustratora, obchodzona niezbyt uroczyście
w naszym kraju, porównując ją chociażby do skali
Swoich studentów przede wszystkim odsyłał do bi
blioteki, twierdził, bowiem iż ilustratorowi nie wystar
czy wiedza z zakresu historii sztuki, ale potrzebna jest
mu przede wszystkim umiejętność wyszukiwania mate
riałów i korzystania z nich.

Szancer we wspomnieniach: Teatr cudów przy
tacza kilka anegdot o poecie, wspomina także
tragiczny grudzień w Zakopanem, gdy zmarł Tu
wim. Przywołuje ostatnie radosne chwile w ży
ciu poety w salonie „Halama” oraz pożegnalny poetycko-humoiystyczny liryk zapisany na bibule:
Gdyby mi kiedyś miała zaświecić światłość wie
kuista proszę o wyłączenie prądu ze względu na
oszczędność^.
JOANNA STAWIŃSKA
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. J. Piłsudskiego w Łodzi
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ
' J. M. Szancer: Teatr cudów. Warszawa 1972, s. 128.

JUZ w SPRZEDAŻY
nowa książka Wydawnictwa SBP

o®'

Hanna Batorowska
Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej.
Rozważania o dojrzałości informacyjnej adresowana do szerokiego kręgu odbiorców.
Zapraszamy do sklepu Wydawnictwa SBP (http://www.sbp.pl/sklep; sprzedaz@.sbp.pl)
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Poznajemy nowe wydawnictwa!

Różnorodność to ważny „ATUT 99
Prezentujemy czytelnikom „Poradnika” wy
dawnictwo, które w maju 2013 r. obchodziło
dwudziestolecie swojej działalności. Uroczystość
jubileuszowa miała charakter lokalny, z udziałem
przedstawicieli wojewody i marszałka wojewódz
twa. Na szczęście nie zawiedli uczeni z miejsco
wego uniwersytetu i zarazem współpracownicy
i autorzy wydawnictwa. Pełna nazwa wydawnic
twa to Oficyna Wydawnicza „Atut” Wrocławskie
Wydawnictwo Oświatowe. W opisach dodaje się
jeszcze nazwisko właściciela Witold Podedwomy.
Ta długa nazwa może być dla poszukujących w ka
talogach bibliotecznych swego rodzaju przeszkodą,
ale równocześnie pozwala na bezbłędne określenie
wydawcy, gdyż w naszym kraju funkcjonuje kil
kadziesiąt rozmaitych firm prywatnych z różnych
dziedzin, które w swej nazwie noszą słowo ATUT.
Obserwatorzy krajowego rynku książkowego
mają świadomość, że w ostatnich dwudziestu la
tach Wrocław nie miał szczęścia do stabilizacji
działalności wydawniczej, czego wcześniejszym
przykładem było funkcjonowanie Wydawnictwa
Ossolineum, a niedawno faktyczna likwidacja
zasłużonej oficyny z XlX-wiecznymi lwowskimi
tradycjami. Drugi przykład to dzieje założonego
w 1987 r., a potem najszybciej sprywatyzowanego
w naszym kraju Wydawnictwa Dolnośląskiego,
które wraz z zespołem prowadził nieodżałowany
dyrektor, a potem prezes Andrzej Adamus. Teraz
po tej oficynie został oddział firmy Publicat, której
profil znacznie się różni od wypracowanego wcze
śniej ambitnego programu wydawniczego.
Wydawnictwo „Atut” niejako z marszu przejęło
funkcje wspomnianych poprzedników, związanych
z Dolnym Śląskiem i jego stolicą. Nie mamy da
nych liczbowych o pierwszych latach działalności
tej oficyny wydawniczej. Pierwszy tytuł to Protoko
le der Angst (Protokoły strachu) Marianne Gruber
z 1996 r. - opowiadania w językach niemieckim
i polskim wydane w serii „Biblioteka Austriacka”.
W następnych latach liczba publikacji rosła zde
cydowanie. W 2000 r. wydano blisko 30 tytułów,
najlepszy okres pod tym względem to lata 20062009, gdy co roku wydawano od 80 do 100 tytułów.
Na podstawie danych Biblioteki Narodowej (kata
logów i „Przewodnika Bibliograficznego”) można
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uznać, że do końca 2012 r. nakładem wydawnictwa
„Atut” ukazało się blisko 800 tytułów książko
wych. Pod hasłem wydawnictwa w Wikipedii
(modyfikacja z maja 2012 r.) podano informację
że „Atut” wydal do tej pory ponad 600 tytułów.
Natomiast w korespondencji z wydawnictwem
z czerwca br. otrzymałem informację, że wydano
blisko tysiąc tytułów. Możliwe, że firma przy tak
szerokim wachlarzu tematycznym i językowym
oraz niewielkim zatrudnieniu etatowym (13 osób)
nie ma okazji na coroczne podsumowanie ilościo
we, ale warto tym się zająć, także dla przyszłych
badaczy ruchu wydawniczego.
Profil tematyczny i rodzajowy wydawnictwa jest
od początku zróżnicowany. Najpierw wspomnijmy o czasopismach publikowanych przez „Atut”.
W latach 1998-2003 ukazywał się nieregularnie
dwumiesięcznik kynologiczny „Terier”. W 1999 r.
ukazywał się periodyk „Top info” z podtytułem
„Pismo dla przedstawicieli handlowych VorwerkmPolska - Thermomix”. W 2010 r. wydano
2 numery czasopisma „Filoteknos” pod redakcją
prof Ryszarda Waksmunda. W zamierzeniu był to
periodyk zajmujący się literaturą dziecięcą i kwe
stiami pedagogiki. Regularnie od 2001 r. staraniem
Towarzystwa Dolnośląskiego Sudety ukazuje się
miesięcznik „Sudety” z podtytułem „Miesięcznik
Miłośników Gór”.
Zróżnicowane pod względem treści i fonny
są publikacje książkowe, wydawane nakładem
OW „Atut”. Ta różnorodność wynika z koncen
trowania uwagi odbiorców na szeroko rozumianej
problematyce śląskiej, w której mieszczą się za
gadnienia wspólnoty i różnorodności kulturowej
sąsiadujących z Górnym Śląskiem Niemiec, Czech
i Słowacji. Elementem stymulującym zarówno pro
blematykę, jak i niejako dostarczającym autorów
jest Uniwersytet Wrocławski, w ramach którego
funkcjonuje Instytut Filologii Germańskiej oraz
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich
im. Willy Brandta. Jeśli dodamy do tego, że „Atut”
współpracuje z drezdeńskim wydawnictwem NeisseVerlag, to łatwo stwierdzić, że fakt ten pozwala na
publikowanie zarówno w języku polskim, jak i nie
mieckim książek o tematyce językoznawczej, lite
raturoznawczej, kulturoznawczej, histoiycznej i so-

cjologiczncj. Równoległym filarem wydawniczym
jest literatura piękna - proza i poezja. Tu szczegól
ne miejsce przypada autorom polskim, związanym
ze Śląskiem i Wrocławiem. Towarzyszą im autorzy
niemieccy, austriaccy i czescy. Przykładowe nazwi
ska z różnych pokoleń to m.in. Tadeusz Różewicz,
Karl Dedecius, Thomas Bernhard, Urszula Kozioł,
Vaclav Havel, Jacek Lukasiewicz i Jiri Kołar.
Książki naukowe i literackie grupowane są
zazwyczaj w serie wydawnicze, któiych można
się doliczyć około pięćdziesięciu. Niektóre roz
poczęto przed laty jednym czy dwoma tytułami
i zostawiono samym sobie. Tu zasugerujmy, że
warto dokonać swego rodzaju przegłądu takich serii
i kompensacji tytułów, co pozwoli na zmniejsze
nie liczby tych serii. Przykłady to m.in. „Studia
Brandtiana” i „ScriptaCaroliDedecii”, w których
jest jeden lub 2 tytuły. Nazwiska w nazwach serii
to Wiłły Brandt i Karoł Dedecius. Podobnie jest
z serią „Biblioteka Krzyżowej” -ulokowano w niej
tylko jeden tytuł, choć ważny ze względów po
znawczych.
Dla równowagi wspomnijmy serie żywe i udane.
Oto w „Bibliotece Austriackiej" wydano dotychczas
44 tomy literackie: powieści, zbioiy opowiadań
i poezji, często współfinansowane przez instytucje
austriackie. Podobny dorobek iłościowy ma seria
„DissertationeslnauguralesSelectae”, w której pu
blikowane są wybrane prace doktorskie, kwalifiko
wane do druku przez wspomniany Instytut Germanistyki wrocławskiego uniwersytetu.
W artykule o wydawnictwie „Atut” zasygnalizo
wałem tylko niektóre istotne kwestie, gdyż dorobek

edytorski i zakres tematyczny wymyka się wszel
kim uproszczeniom. Trzeba jednak wspomnieć, że
wydawca posiada własną drukarnię, poza stałymi
pracownikami korzysta ze współpracowników, ta
kich jak redaktorzy, graficy i przygotowujący skład
komputerowy przy pomocy znanego od 1984 r.
programu DTP (Desktop Publishing). Finanso
wanie tak rozbudowanej ilościowo i tematycznie
produkcji książkowej w znacznym stopniu opiera
się na różnorodnych formach wspomagania finan
sowego przez zainteresowane instytucje. „Atut” od
dawna wszedł na tę drogę i nie jest to niczym wsty
dliwym, gdyż w większości publikowane książki
mają niewielki nakład a zatem i ograniczony zasięg.
Książki „Atutu” są dostępne w Głównej Księgarni
Naukowej im. Bolesława Prusa w Warszawie przy
Krakowskim Przedmieściu 7, we Wrocławiu w księ
garni Pod Arkadami przy ul. Świdnickiej 49 oraz
księgarni Tajne Komplety w Przejściu Garncarskim
2. Sprzedaż hurtową prowadzą dwie firmy: FK Olesiejuk i Azymut.
Na zakończenie wyznanie, z którym noszę się
od wielu lat. Jeśli pytam polskiego wydawcę, jakie
osiąga obroty roczne, najczęściej jestem zbywany
ogólnikami. W innych krajach europejskich po za
kończonym roku obliczeniowym wydawcy orga
nizują konferencje prasowe, na któiych informują
o swoich sukcesach, klęskach i finansach. A u nas
wydawcy pozbywają się wstydu tylko przed fisku
sem, któremu muszą wyznać prawdę.
Oficyna Wydawnicza „Atut" - Wrocławskie Wydaw
nictwo Oświatowe
www.atut.ig.pl.

BOGDAN KLUKOWSKI
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BIBLIO TEK A • ŚRO DO W ISK O
Targi edukacyjne form ą prom ocji
Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie
Tworzenie wizerunku biblioteki w ramach pu
blic relations polega na szerokim informowaniu
o tym, co biblioteka robi, na propagowaniu jej
działalności.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się przygo
towane materiały reklamowe: wizytówki, ulotki,
foldery. Wszyscy chętnie sięgali po zakładki do
książek, kolorowe naklejki.

Targi edukacyjne, których celem jest prezentacja
różnych placówek oświatowych w jednym miejscu,
to popularna w ostatnich latach forma promocji
usług edukacyjnych.

Ciekawość wzbudzały prace wykonane techni
ką decoupage, haftu matematycznego i quilhngu,
wykonane w ramach warsztatów organizowanych
dła nauczycieli przez bibliotekę.

Uczestnicząc w tegorocznych Targach Edukacji
i Pracy, odbywających się 18 kwietnia 2013 r..
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie mia
ła możliwość zaprezentowania własnej oferty
edukacyjnej. Była to świetna okazja przybliże
nia społeczności lokalnej zasobów biblioteki
i jej działalnośei.

Uzupełnieniem wystroju stoiska był ekslibris,
znak identyfikująey naszą bibliotekę. Kilkakrotnie
w czasie trwania targów odczytywany był tekst
reklamujący naszą bibliotekę.

Debiutując w tegorocznych Targach zapre
zentowaliśmy różnorodną ofertę skierowaną do
młodzieży szkół średnich, studentów, nauczycieli
i osób bezrobotnych. Biblioteka Pedagogiczna
w Ciechanowie jest bogatym zapleczem naukowym
na terenie powiatu cieehanowskiego, głównie dla
nauczycieli i studentów.
Dla nauczycieli, którzy oczekują od biblioteki
systematycznego wspareia w rozwoju ich kompe
tencji zawodowych przygotowaliśmy scenariusze
zajęć, literaturę z zakresu preorientacji zawodowej,
publikacje o doradztwie zawodowym. Maturzyści,
będący ważną grupą naszych czytelników, stojąc
przed wyborem nowej szkoły mogli zapoznać się
z przykładową ofertą pozwalającą przygotować się
do matury, zadaniami i testami egzaminaeyjnymi
sprawdzającymi wiedzę z różnych przedmiotów
maturalnych.
Osoby poszukujące pracy chętnie przegląda
ły publikacje dotyczące profesjonalnego pisania
CV, listu motywacyjnego, przygotowania się do
rozmowy kwalifikacyjnej. Na stoisku znalazły się
również lektury szkolne, czasopisma edukacyjne,
materiały audiowizualne.
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Zaletą Targów jest możliwość bezpośrednich
kontaktów i wymiany poglądów. W rozmowach
z uczestnikami zachęcałyśmy do wyboru naszej
biblioteki, do skorzystania z jej bogatej oferty.
Przedstawiałyśmy zalety biblioteki: elektroniczny
katalog online, możliwość zamawiania i rezerwacji
zbiorów, bogaty księgozbiór, szkolenia e-leamingowe na platformie Moodle, usługi online, skanowa
nie czy zamawianie zestawień bibliograficznych.
Odwiedzający nasze stoisko przeglądali książki,
pytali o możliwość zapisu do biblioteki, uzyskiwali
porady, propozycje współpracy w zakresie organi
zacji lekcji bibliotecznych, konkursów szkolnych,
szkoleń dla nauczycieli czy tworzenia tematycz
nych zestawień bibliograficznych.

Targi były wspaniałą okazją do zaprezentowa
nia zbiorów biblioteki, jej promocji w środowi
sku oraz dotarcia do szerszego grona odbiorców.
Chcąc ritiw a!ić wizerunek biblioteki w środowisku.
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie planuje

udział w kolejnych, odbywających się corocznie.
Targach Edukacji i Pracy.
BOŻENA LEWANDOWSKA
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie

„Czytanie to wiedza,
która uszlachetnia człow ieka”
Co młodzież chce wiedzieć o bibliotece?
Wywiad uczennicy Matyldy Nowicki z dyr. Andrzejem Grupą
Jeśli zawsze kochać książki będziesz,
nigdy iv życiu nie zostaniesz samotna,
IVnaszej prawdzie i naszej legendzie
dobro, mądrość i szczęście napotkasz.
W. Zechenter

i szkołami podstawowymi w oddziale dla dzieci
i filii na os. Łużyckim odbywają się pasowania na
czytelnika.
3. Czy warto korzystać z biblioteki?

Rada Rodziców oraz uczniowie szóstej klasy
PSP nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Świebo
dzinie, zwrócili się z prośbą do dyrektora Biblio
teki Publicznej w Świebodzinie-Andrzeja Grupy,
o udzielenie wywiadu na temat funkcji i roli książki
w życiu młodego człowieka. Wywiad, którego ob
szerne fragmenty przytaczamy poniżej, przeprowa
dziła uczennica Mati (Matylda Nowicki).
1. Skąd pochodzi nazwa biblioteka?
A. G.: Słowo biblioteka pochodzi od starożyt
nego wyrazu biblion, co w języku greckim oznacza
książkę, natomiast theke oznacza miejsce przezna
czone do przechowywania książek.
2. Co oferuje nasza biblioteka, oczywiście
poza możliwością wypożyczania książek?
A. G.: Ofertę mamy bardzo zróżnicowaną: orga
nizujemy spotkania autorskie z pisarzami, poetami(poezja śpiewana), tłumaczami, promocje książek.
Przygotowujemy tematyczne ekspozycje i wysta
wy, często poprzedzane wernisażem. Od kilku lat
przy bibliotece działają Dyskusyjne Kluby Książki
dla dorosłych i młodzieży oraz klub podróżniczy
„BIBLIOTRAMP”. W okresie Tygodnia Bibliotek
organizowane są cykle spotkań z ciekawymi ludźmi,
na które zapraszamy dzieci i młodzież świebodzińskich szkól. W ramach współpracy z przedszkolami

A. G.: Oczywiście. Czytając książki człowiek
zdobywa wiedzę, rozwija się intelektualnie, dzięki
czemu nabywa wiary w siebie, staje się bardziej
asertywny i odważny cywilnie. Czytanie to naj
lepsza i najtańsza fonna przyswajania wiedzy,
a książka to coś, co można dotknąć i poczuć.
4. W obecnych czasach więcej korzystamy
z internetu; dzieci mniej kupują i wypożyczają
książek. Czy biblioteki nie są zagrożone?
A. G.: Do niedawna uważano, że internet jest
konkurencją i zagrożeniem dla biblioteki. W tej
chwili uważa się go za równoległe do książki, ale
znacznie szybsze i bardziej skuteczne źródło infor
macji. W przypadku dłuższych tekstów książka ma
jeszcze nad nim przewagę. Jak długo, nikt nie jest
w stanie tego przewidzieć.
Największą barierą czytania książek na nośniku
elektronicznym jest cena czytnika. Znawcy twier
dzą, że jeżeli wynosić ona będzie mniej niż 100 zl,
to książka w wersji tradycyjnej może być zagro
żona. Jednocześnie neurofizjolodzy ostrzegają, że
wielogodzinne korzystanie z internetu upośledza
połączenia nerwowe, które tracą aktywność. Może
to spowodować w przyszłości u obecnego młode
go pokolenia znacznie szybsze popadanie w stan
choroby Alzheimera.
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podpisana przez opiekuna prawnego - rodzica.
Generalnie rzecz biorąc korzystanie z biblioteki
jest bezpłatne.
8. Jest Pan dyrektorem już od wielu lat, czy
to trudna praca?

BP w Świebodzinie

5. Co Pan sądzi o elektronicznej książce?
A. G.: Popieram książki mówione, tzw. audiobooki, sam czasami z nich korzystam, ponieważ
przyjemnie jest posłuchać ciekawej książki we
wspaniałych interpretacjach znanych aktorów.
Z tej formy przekazu literatury korzystają młode
mamy, słuchając nagrań w trakcie sprzątania oraz
gotowania obiadów. Zresztą sama idea audiobooków narodziła się w Stanach Zjednoczonych,
gdzie podczas wielogodzinnych przejazdów tirów
ich kierowcy zapoznawali się z literaturą, będącą
niejednokrotnie lekturą z dawnych lat szkolnych.
Osobiście martwi mnie to, jak ludzie nieracjonalnie
wykorzystują czas wolny. Po prostu tracą go na
rzeczy mało lub zupełnie niepotrzebne. Poza tym,
jak powiedział ostatnio prof. Czapiński, jesteśmy
społeczeństwem nomadycznym i ludycznym, czyli
biegającym i rozrywkowym, dlatego mniej czyta
my i gorzej piszemy. Zgadzam się ze stwierdzeniem
naszej poetki Wisławy Szymborskiej, że żyjemy
dłużej, szybciej, ale mniej dokładnie.
6. Jak przekonać moich kolegów, aby przyszli
do biblioteki?
A. G.: Moim zdaniem dla młodzieży najlepszy
jest stan zakochania. Należy zabrać ukochaną oso
bę, która nie czyta książek i pokazać jak bardzo
ciekawa jest biblioteka. Chłopaka zaprowadzić do
działu kryminałów lub sztuk walki, a dziewczynę
do książek związanych z romansami czy urodą.
Ważne jest to, aby trafić na książkę, która zachęci
i zainspiruje.
7. Jak zostać czytelnikiem biblioteki?
A. G.: Wystarczy przyjść z chęcią zapisania
się do niej, wypełnić kartę zapisu, która musi być
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A. G.: Pracuję w bibliotece jako dyrektor już
26 lat. To trudna praca, ale wciąż mam świeże po
dejście do niej. Muszę zarządzać instytucją jaką
jest biblioteka, kierować zespołem ludzkim (same
kobiety), zdobywać fundusze, tworzyć wizerunek
instytucji na zewnątrz, inspirować i motywować
współpracowników, tworząc właściwy klimat pra
cy, co jest bardzo istotne. Szczerze przyznam, że
moja praca to moje hobby, czyli to co uwielbiam
robić.
Dziękuję za rozmowę.
Mati
Po wywiadzie z panem Andrzejem Grupą, dy
rektorem Biblioteki Publicznej w Świebodzinie,
zrozumiałam, że ir bibliotece nie tylko wypożycza
się książki. To miejsce, ir któiyin możemy spotkać
się ze znanymi osobami, pisarzami, tłumaczami,
czytelnikami oraz uczestniczyć w promocji książek.
Odbywają się tam również wystawy tematyczne,
działa klub czytelników pod nazwą DKK oraz
klub turystyczny. Zazwyczaj bibliotekę kojarzymy
z książkami, ale to nie do końca prawda. Możemy
tam wypożyczyć również audiobooki i gazety.
łP przyszłości być może pojawią się też e-booki.
Czy wiecie jakie korzyści daje nam biblioteka?
Odpowiedź na to jest prosta. Dzięki niej bezpłat
nie poszerzamy swoją wiedzę i słownictwo. Więc
nie bójmy się książek i śmiało po nie sięgajmy.
Z pewnością nam się to opłaci.
Mati - członkini komitetu redakcyjnego gazetki
szkolnej „Kurier z mokrą głową”, w której zamiesz
czono powyższy wywiad.
*
Zapytany o spuentowanie swej wypowiedzi
dyrektor Andrzej Grupa powiedział, że „czytanie
to wiedza, która uszlachetnia człowieka”. Zosta
ło to wykorzystane jako hasło - myśl przewodnia
i umieszczone na tablicy ogłoszeń w holu Publicz
nej Szkoły Podstawowej nr 6 im. K. Makuszyńskie
go w Świebodzinie.
ANDRZEJ GRUPA
dyrektor BP w Świebodzinie

„Odjazdowy Bibliotekarz” w Lubaczowie
w tym roku Miejska Biblioteka Publiczna w Lu
baczowie po raz pierwszy przyłączyła się do rajdu
rowerowego pn. „Odjazdowy Bibliotekarz”, akcji,
w której bibliotekarze, czytelnicy, miłośnicy ksią
żek oraz rowerów jadąc przez miasto i okolicę, ak
tywnie i przyjemnie spędzają czas w gronie osób
o podobnych zainteresowaniach. Nasz rajd, liczą
cy ponad 50 osób, wyruszył spod budynku MBP
w Lubaczowie o godz. 9'"’ w asyście policji i straży
granicznej. Atmosfera rajdu od samego początku
była wspaniała. Uśmiech na twarzach, dobry humor
i niecodzienny nastrój towarzyszył przez cały czas
ludziom jadącym na rowerach.
Należy także wspomnieć, że wszystkie pojazdy
ozdobione były chorągiewkami z logo akcji „wy
produkowanymi” przez samych bibliotekarzy.
Głośno czytane podczas jazdy wiersze Tuwima,
wzbudzały ogromne zainteresowanie i zachwyt mi
janych po drodze mieszkańców, którzy przystawałi, by popatrzeć na pomarańczowy peleton i przez
chwilę posłuchać utworów poety. Rozbrzmiewały
między innymi słowa Lokomotywy, Dwóch wia
trów, Ptasiego radia, przypominając jednocześnie,
że rok 2 0 13 jest Rokiem Jułiana Tuwima. Nasz
rajd wzmocniony po drodze o 10-osobową gru
pę bibliotekarzy i czytelników z miejscowości
Młodów, dotarł do Baszni Dolnej ok. godz. 10“®,
gdzie był z radością witany przez oczekujących
na nas bibłiotekarzy i czytełników z Baszni, z Załuża oraz Horyńca Zdroju. Po krótkim postoju
i pokrzepieniu sił wyruszyłiśmy w dałszą podróż
w kierunku miejscowości Antoniki, rozkoszując
się pięknem poezji Tuwima i upajając widokami
otaczającej przyrody.
Dłuższy postój w Antonikach, to różnorodne
atrakcje dła ciała i ducha już dła ponad 100-osobowej grupy; pieczone przez tamtejsze Koło Go

spodyń Wiejskich kiełbaski na grilu, zimne napo
je, kawa, herbata, gra w siatkówkę przez małych
i dużych amatorów sportu, zabawy najmłodszych
uczestników rajdu, a przede wszystkim cieszące
się popułarnością konkursy literackie dla dzieci
i młodzieży.

Milusińscy zostali obdarowani pozyskanymi
od sponsorów nagrodami, odpowiadając na różne
pytania dotyczące wspomnianego już poety: o ja
kiej Zosi jest mowa w wierszu Tuwima?, o jakim
Dyziu mówi wiersz?, jaka jest lokomotywa? Starsi
uczestnicy rajdu zmierzyli się natomiast z litera
turą klasyczną, odgadując tytuł i autora czytanego
fragmentu utworu. Przygotowana przez bibliote
karzy z Biblioteki Pedagogicznej w Lubaczowie
inscenizacja - „Sąd nad książką” była już ostatnim
elementem naszego pobytu w Antonikach. Sąd wy
dał wyrok, skazując książkę na życie wśród ludzi
ku uciesze wszystkich uczestników rajdu. Przy
jazd do Lubaczowa i przejazd przez lynek miejski
stanowił punkt kulminacyjny imprezy. Na placu
przy Miejskim Domu Kultury pod czujnym okiem
publiczności odbyła się ostatnia część akcji. Do po
marańczowego rajdu dołączali przechodnie, którzy
brali aktywny udział w różnych konkursach. Tym
razem dorośłi mogli zdobyć nagrody, wykazując
się znajomościąprozy polskiej, przysłów ukrytych
w wierszach oraz śpiewanych utworów Tuwima.
Nie zabrakło też chętnych do konkurencji spraw
nościowych, połegających na przewiezieniu rowe
rem jak największej liczby książek. Rajd zakończył
się około godz. 14““. Kierownik rajdu - Katarzy
na Pelc-Antonik, dyrektor MBP w Lubaczowie podziękowała wszystkim uczestnikom za wielkie
zaangażowanie i aktywny udział w imprezie, któ
ra osiągnęła zamierzony cel w pełnym tego słowa
znaczeniu.
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Rajd zintegrował miejscowe środowisko bi
bliotekarskie, zmienił stereotypowe postrzeganie
bibliotek, propagował rower jako środek loko
mocji oraz aktywny model spędzania wolnego
czasu, a przede wszystkim promował bibliotekę
i czytelnictwo. Udział w rajdzie władz miasta Lu
baczowa: burmistrza, zastępcy burmistrza oraz
skarbnika, przyczynił się do podniesienia rangi
tego przedsięwzięcia. Władze miasta swoją obec
nością promowały aktywny styl życia oraz lite

raturę i piękno mowy ojczystej. Uśmiech i za
dowolenie goszczące na twarzach wszystkich
uczestników świadczyły o tym, że był to świet
ny pomysł na wspaniałą imprezę, dlatego gorąco
zachęcam wszystkich bibliotekarzy do udziału
w kolejnych edycjach akcji „Odjazdowy Biblio
tekarz”.
ELŻBIETA WAWRZYNIEC
Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie

r

Święto m łodych film owców
„Festiwal Filmoteki Szkolnej” to cykliczna im
preza wieńcząca realizację programu „Filmoteki”
w danym roku szkolnym. W czwartej edycji Festi
walu (Warszawa, 10-11.06.2013 r.) wzięło udział
blisko 180 uczniów i nauczycieli z całej Polski.
Anna Mirska-Czerwińska koordynująca przed
sięwzięcie z ramienia Centnim Edukacji Oby
watelskiej zapytana o jego cel - odpowiedziała,
że obecność na Festiwalu jest formą nagrody dla
młodych ludzi i ich opiekunów zaangażowanych
w projekt „Filmoteki Szkolnej”. „Chcemy, aby
uczniowie przeżyli z nami coś, co nie zdarza im
się na co dzień. Dotknęli materii filmowej, spotkali
się z gwiazdami kina i przede wszystkim poka
zali swoje dokonania. Podzielili się wyjątkową,
filmową energią, którą młodzież zaraża także nas,
pomysłodawców tego święta”.
Organizatorzy tegorocznego spotkania przy
gotowali dla uczestników szereg atrakcji, m.in.
zaproponowali odwiedzenie instytucji, które zaj
mują się przygotowaniem i produkcją filmów.
W „Szkole Wajdy”, reżyser Wojciech Marczewski
prowadził dla uczniów zajęcia z analizy filmowej.
W Warszawskiej Szkole Filmowej młodzież mogła
nakręcić krótką etiudę, w Wytwórni Filmów Doku
mentalnych i Fabularnych zdubbingować znanych
bohaterów filmowych, a w studiach Platige Image
i The Chimney Pot podglądać proces postprodukcji. Na mapie filmowych miejsc znalazły się także
Archiwum Filmoteki Narodowej, Studio Miniatur
Filmowych, TPS Film Studio oraz Newborn Studio.
W części warsztatowej Festiwalu przeznaczonej dla
uczniów, doświadczeni filmowcy, aktor Grzegorz
Emanuel oraz reżyser i scenarzysta Maciej Prykow-
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ski oglądali obrazy zrealizowane przez młodzież.
Doradzali młodszym kolegom jak usprawnić i udo
skonalić pracę nad kolejnymi przedsięwzięciami
filmowymi. Dla nauczycieli zorganizowano zajęcia
instruktażowe dotyczące m.in. korzystania ze spe
cjalnej platformy cyfrowej, dzięki której dostęp do
filmów z pakietu „Filmoteki Szkolnej” jest moż
liwy za pośrednictwem internetu. Wystarczy reje
stracja w serwisie Filmoteki, aby w sposób legalny
obejrzeć wybrany film, udostępnić go uczniom,
wkopiować pożądaną scenę i przeprowadzić cie
kawą lekcję.
Najważniejszym punktem festiwalowych wyda
rzeń są targi projektów filmowych przygotowanych
przez uczniów. Trzeci raz z rzędu targi odbyły się na
dziedzińcu Warszawskiej Szkoły Filmowej, gdzie
zaprezentowały się zespoły z40 szkół. Gimnazjaliści
z Gdańska pokazali np. stronę internetową własne
go kanału telewizyjnego. Uczniowie z Katolickiego
Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach podzielili
się wrażeniami z organizacji dla swoich kolegów
Miejskiej Giy Filmowej. Wychowankowie z Bursy
nr 2 w Olsztynie przedstawili projekt „Sztuka na
Tak”, którego celem było przybliżenie młodzie
ży zagadnień związanych z filmem. Licealiści ze
szkoły im. Jacka Kuronia w Warszawie prezento
wali autorski wideoklip pt. „Hollywood Tonight”,
a uczniowie szkoły plastycznej w Supraślu pokazali
fotokomiksy, lalki do animacji, plakaty i miniatury
filmowe.
O swoich przedsięwzięciach młodzież mogła
podyskutować z zaproszonymi gośćmi. W gro
nie ekspertów znaleźłi się aktorzy: Magdalena
Boczarska, Bartłomiej Topa, Wojciech Solarz,

Grzegorz Emanuel; reżyserzy: Michał Bielawski,
Julia Kolberger, Jarosław Kupść; scenarzysta Jacek
Wasilewski; operator Jerzy Fedak oraz publicystka
Kaja Klimek. Możliwość bezpośredniej rozmowy
z ulubionym aktorem, czy cenionym reżyserem do
starczyła uczniom wielu niezapomnianych wrażeń,
była także źródłem inspiracji do podejmowania ko
lejnych działań.
W równie emocjonującej atmosferze toczyły się
dyskusje między pełnymi zapału i twórczych po
mysłów młodymi uczestnikami Festiwalu. „Bardzo
ważnym punktem spotkania były projekcje filmów.
Spodobał mi się zwłaszcza pomysł zorganizowania
dyskusji o wybranych filmach prezentowanych na
Festiwalu, ponieważ według mnie ideą tego wyda
rzenia jest właśnie rozmowa o naszych projektach”
-przekonuje KajaTusiewicz, członkini szkołnego
koła filmowo-fotograficznego Broken Umbrella Art
Group z zespołu Szkół Towarzystwa Szkolnego im.
M. Reja w Bielsku Białej, która podczas targów
opowiadała o pracy nad filmem „Paralela”. Obra
zem, który wygrał IV edycję Konkursu Filmoteki
Szkolnej na krótką etiudę filmową.
Kaja przyjechała na Festiwal z opiekunem,
nauczycielem bibliotekarzem Tomaszem Sowiń
skim, który w szkolnej bibliotece założył Dysku
syjny Klub Filmowy RejMovie, gdzie skutecznie
realizuje program edukacji filmowej. Zdaniem Kai,
prowadzenie zajęć poświęconych zagadnieniom
kina w bibliotece jest jednym z najatrakcyjniej
szych sposobów na wypełnianie misji tej instytu
cji, ponieważ jej celem powinno być zapewnienie
uczniom zaplecza dla realizacji własnych pasji
i zainteresowań. „Doskonałą inicjatywą są spotka
nia w DKF-ie - dodaje Kaja. „Ich idea polegają
ca na poznawaniu filmów od strony teoretycznej
pomaga pogłębiać wiedzę np. z zakresu historii
polskiej kinematografii”.

Działalność Tomasza Sowińskiego i innych bi
bliotekarzy biorących udział w Festiwalu świadczy
o zasadności wprowadzenia elementów edukacji
filmowej do pracy bibliotek. „O takich działaniach
warto mówić głośno i brać z nich przykład” - za
pewnia Anna Mirska-Czerwińska. „Wierzymy bo
wiem, że zaangażowanie się w projekt kreatywnych
i twórczych bibliotekarzy pomoże upowszechnić
ideę edukowania filmowego młodzieży”. Obecność
bibliotekarzy na „IV Festiwalu Filmoteki Szkolnej”
była najlepszym potwierdzeniem tej opinii.
îk

*

*

Organizatorzy Festiwalu: Polski Instytut Sztuki Fil
mowej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawska
Szkoła Filmowa. Dofinansowanie: PISF, Narodowe Cen
trum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum
Kultury - Kultura - Inwestycje. Współpraca: Wytwórnia
Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Szkoła Wajdy,
Archiwum Fiłmoteki Narodowej, Studio Miniatur Fil
mowych, The Chimney Pot, Płatige Image, TPS Film
Studio, Newborn Studio, Stowarzyszenie Nowe Hory
zonty, PLANETE+ DOC Film Festival, Studio Munka,
Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Muzeum Kine
matografii, PortalFilmowy.pl, Manana, Film & Media
EKRANy, Filmweb.pl.

ROMAN SOWA

PTFF- wiadomości, wydarzenia
Zaproszenie na konferencję do Zielonej Góry
w dniach 15-17 października 2013 r. w Zielonej Górze odbędzie się Międzynarodowa Konferencja pt. „Bi
blioteka jako trzecie miejsce. Doświadczenia i wyzwania partnerów”. W programie pierwszego dnia konferencji
planowane są wystąpienia naukowe autorytetów bibliotekoznawstwa polskiego na temat modelu nowej biblioteki i jej
zmieniających się funkcji i zadań. Drugiego dnia sympozjum swoimi doświadczeniami podzielą się partnerzy z kra
jów uczestniczących w konferencji: z Niemiec, Słowacji, Czech, Serbii, Norwegii, Rosji i Danii. W ostatnim dniu
obrad odbędzie się wyjazd studyjny gości z zagranicy do nowoczesnej placówki bibliotecznej we Wschowie.
Wśród patronów medialnych - „Poradnik Bibliotekarza”.
Kontakt: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, Al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona
Góra. Strona internetowa konferencji: www.konferencja.norwid.net.pl.
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OBIEKTY
BIBLIOTECZNE

Pedagogiczna Biblioteka W ojewódzka
w Słupsku i tajem nice jej budynku

Tajemnice budynku biblioteki
Historia budynku, w któiym obecnie mieści się
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
jest bardzo interesująca, ale owiana tajemnicą. Jak
dotąd nie udało się nikomu dotrzeć do dokumen
tów technicznych tego ciekawego obiektu. Brak
jest jakichkolwiek śladów w Archiwum Państwo
wym w Słupsku, a u konserwatora zabytków
znajdują się tylko dokumenty i zdjęcia z 2001 r.
Prawdopodobnie, w 1936 r. u zbiegu ulic Jaracza
i Lutosławskiego (Kleine Auckerstrasse i Biitower
Strasse) powstał dwukondygnacyjny budynek, któ
rego podstawę stanowił wycinek koła, kształtem
przypominający rotundę.
Monumentalny charakter podkreślono attyką
z geometrycznymi reliefami nawiązującymi do
schematu hitlerowskiej swastyki oraz liteiy „V”.
Ze względu na uwarunkowania komunikacyjne
(trasa wylotowa na Bytów) oraz ograniczenia te
renowe budynek dobudowano do istniejącej już
kamienicy, która prawdopodobnie była stróżówką
znanego Zakładu Budowy Pojazdów należącej do
Franza Nitschke’go.
W styczniu 2001 r. podczas remontu piwnic
okazało się, że natrafiono na ślad zapomnianych
poniemieckich, dwukondygnacyjnych podziemi.
Wzbudziło to duże zainteresowanie dziennikarzy.
Po ich publikacjach w lokalnej prasie podzie
miami zainteresował się Instytut Pamięci Narodo
wej. Zarząd Miasta zlecił specjalistom, aby prze
prowadzili techniczną ekspertyzę lochów. Sape
rzy sprawdzili czy w piwnicach nie ma min, na
szczęście nic nie znaleziono. Ponieważ budynek
„okrąglaka” mieścił przed wojną Arbeitsamt,
dokumenty tej placówki były tajne. Nie dziwi
więc fakt, że nie ma żadnej dokumentacji doty
czącej obiektu. Po wojnie w obiekcie kwaterowa
li Rosjanie i mieściła się tu podobna instytucja.
Jest kilka hipotez dotyczących tego obiektu suge
rujących tajemnice nieszczęść ludzkich. Czy tak
było naprawdę? - do dnia dzisiejszego nie wiado
mo. Jest natomiast faktem, że budynek biblioteki
kryje prawdopodobnie wiele ciekawych i mrocz
nych tajemnic.
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Powstanie biblioteki i jej działania
w latach 1946-1992
Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku została po
wołana do życia przez Wydział Oświaty i działała
na podstawie Dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r.
o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi.
Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej dokonany
został dnia 4 grudnia 1954 r. Pod koniec 1954 r.
majątek biblioteki stanowiło 320 książek. Do 1966 r.
warunki lokalowe biblioteki były trudne.
Na początku 1966 r. biblioteka otrzymała nowy
lokal, który umożliwił pracę przy dziennym świe
tle oraz utworzenie kilku miejsc dla czytelników.
Kierownikiem placówki był wówczas Stanisław
Kędziora. Jednak dopiero w 1972 r., po przeniesie
niu księgozbioru na 111 piętro budynku Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Słupsku, biblioteka zyskała
miejsce na samodzielną wypożyczalnię.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka została
powołana w dniu 1.11.1976 r. Księgozbiór odzie
dziczony po Pedagogicznej Bibliotece Powia
towej wynosił 16 875 wol. Korzystało z niego
wówczas 922 czytelników. Zbioiy systematycz
nie się powiększały i biblioteka potrzebowała pil
nie nowego pomieszczenia w celu rozwijania swo
jej działalności. W marcu 1977 r. Kuratorium
Oświaty i Wychowania podjęło decyzję o przy
stosowaniu do potrzeb biblioteki parteru Szkoły
Podstawowej nr 10 przy dawnej ul. M. Buczka
(dzisiejsza ulica S. Jaracza i jednocześnie obecna
siedziba biblioteki). Oddanie obiektu przewidziane
zostało na październik 1978 r. Nowe wyposażenie
zostało wykonane w czynie społecznym w warszta
tach szkolnych Słupskiego Technikum Drzewnego.
Autorem projektu adaptacji budynku został Stani
sław Ćwik, nauczyciel Zespołu Szkól Drzewnych
w Słupsku.
Biblioteka otworzyła swoje podwoje dla czytel
ników 15 stycznia 1979 r. Pierwszym czytelnikiem
PBW w Słupsku w nowej siedzibie był Waldemar
Bartłomiejczuk - student WSP. Prowadzona od
wielu lat „Kronika” biblioteki dokumentowała i do
kumentuje kolejne, istotne etapy funkcjonowania

Szkolenie dla bibliotekarzy

Szkolenie w ICIM

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku:
codzienną pracę informacyjną i edukacyjną / czy
telnikami, systematyczną współpracę z biblioteka
mi i innymi placówkami kulturalno-oświatowymi
Słupska oraz pedagogicznymi bibliotekami w kraju.
Pracownicy biblioteki wielokrotnie uczestniczyli
w sesjach i konferencjach naukowych, wystawach,
wycieczkach, szkoleniach w Częstochowie, Kra
kowie, Toruniu, Kaliszu, Białymstoku i innych
miastach. W czytelni odbywały się i odbywają na
dal liczne spotkania nauczycieli słupskich szkół
połączone z wystawami tematycznymi, prelek
cjami, szkoleniami, prezentowaniem nowości,
konferencje i zespoły metodyczne dla nauczycieli
i bibliotekarzy. „Kronika” odnotowywała wszystkie
spektakularne wydarzenia, które wpłynęły na spo
sób funkcjonowania i wizerunek biblioteki.

Jesień 1993 r. była szczególnym momentem
w działalności biblioteki. Rozpoczęły się bliskie
spotkania słupskiej młodzieży z literaturą. Odby
ła się pierwsza Słupska Jesień Poezji. Coroczne
spotkania z literaturą kontynuowane są w ko
lejnych edycjach już nie jesieni, ale Słupskiej
Wiosny Literackiej, z wielkim zaangażowaniem
dyrektora PBW Marioli Łukasiuk i pracowników
biblioteki, a dorobek tego wyjątkowego przedsię
wzięcia stanowi wizytówkę biblioteki. W latach
dziewięćdziesiątych biblioteka przygotowywała się
do komputeiyzacji. Pracownicy na kursach dosko
nalili warsztat pracy z zakresu bibliotekoznawstwa
oraz poznawali metody pracy z komputerem w bi
bliotece. Wielkość zbiorów przeki‘oczyła w tamtym
czasie 85 tys. wol.

W 1986 r. minęło 10 lat działalności biblioteki
jako wojewódzkiej placówki oświatowej. W 5 fi
liach i 6 wydziałach biblioteki głównej pracowało
wówczas 22 pracowników pedagogicznych - na
uczycieli bibliotekarzy. Biblioteka intensywnie
współpracowała z Kuratorium Oświaty i Wycho
wania w Słupsku, Ośrodkiem Doskonalenia Na
uczycieli i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego,
wspierając edukację nauczycieli i studentów kie
runków pedagogicznych. Pracownicy pedagogiczni
brali czynny udział w życiu kulturalnym miasta.
W czytelni odbywały się spotkania nauczycieli
z wykładowcami WSP w Słupsku, z naukowcami
innych ośrodków uczelnianych, członkami Towa
rzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza.
Początek lat dziewięćdziesiątych to dla bibliote
ki okres zwiększonego zainteresowania automaty
zacją, ważnych zmian kadrowych, stałego zwięk
szania się księgozbioru oraz realizowania nowych
sposobów zaprzyjaźniania czytelników z książką
i biblioteką.

Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
dzisiaj
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słup
sku jest jednostką organizacyjną samorządu wo
jewództwa pomorskiego. Służy nauczycielom,
studentom, uczniom oraz wszystkim osobom
kształcącym się, a przede wszystkim miłośnikom
literatury. Jej zadaniem jest spełnianie oczekiwań
i potrzeb czytelniczych osób korzystających z bi
blioteki.
W bibliotece (wraz z filiami) zatrudnionych jest
24 nauczycieli oraz 20 pracowników administracji
i obsługi. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Słupsku posiada czteiy filie: w Bytowie, Człucho
wie, Lęborku oraz Miastku. W placówce macierzy
stej w Słupsku do obsługi czytelników powołano
cztery wydziały: Wydział Gromadzenia i Opraco
wania Zbiorów, Wydział Udostępniania Zbiorów,
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny oraz Wy
dział Multimedialny.
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Spotkanie z Adamem Siemieńczykiem

Projekcja filmu w Wydziale Multimedialnym

PBW w Słupsku jest biblioteką skomputeryzo
waną. System biblioteczny VIRTUA wdrożony
w trakcie realizacji projektu Pomorskiej Biblioteki
Cyfrowej pozwolił na: utworzenie pełnego dostęp
nego online do elektronicznego katalogu zbiorów,
elektronicznej bazy czytelników, wdrożenie elek
tronicznych kart czytelników, prolongaty zbiorów
online, zdalną rezerwację zbiorów przez czytelnika.
Program VIRTUA jest programem pozwalającym
na sprawną obsługę czytelników poszukujących
wydawnictw zwartych.

rzami oraz poetami. Od wielu lat imprezie patronu
je marszałek województwa pomorskiego. PBW
w Słupsku otrzymuje również wsparcie finansowe
od ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pre
zydenta Słupska oraz starosty powiatu słupskiego.
W trakcie 20 lat trwania „Słupskiej Wiosny Lite
rackiej” w ponad 1000 spotkań autorskich wzięło
udział 50 tys. czytelników. „Słupska Wiosna Li
teracka” obejmuje swoim działaniem teren woje
wództwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.
Goście to ponad 100 uznanych w kraju i na świecie
autorów.

Działalność edukacyjna
Działalność edukacyjna to przede wszystkim
prowadzenie szkoleń dla czytelników w zakresie
zasad korzystania ze zbiorów, prowadzenie lekcji
bibliotecznych, praktyki studenckie, projekcje fil
mowe, szkolenia z zakresu najnowszych technologii
w pracy nauczyciela. Przykładem inicjatyw eduka
cyjnych są warsztaty dla bibliotekarzy z zakresu
organizacji i zarządzania w bibliotece, zespół samo
kształceniowy dla bibliotekarzy szkolnych, warsz
taty literackie, konferencje współorganizowane
z magazynem „Edu Fakty - Uczę nowocześnie”.
Sekcją Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych oraz
Serwisem Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Czy biblio
teka może być cool oraz Cyfrowa Szkoła - czyli
jaka).

Działalność kułturałna
Słupsk od wielu lat angażuje się w działalność
kulturalną na rzecz mieszkańców województwa
pomorskiego organizując m.in. „Słupską Wiosnę
Literacką”. Celem imprezy, odbywającej się od
20 lat, jest promocja czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży, umożliwienie kontaktu nauczycielom,
studentom oraz uczniom z uznanymi polskimi pisa
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Ważne inicjatywy organizowane przez PBW
w Słupsku to również „Konkurs Literacki dla Na
uczycieli” oraz liczne konkursy np. „Las wokół
nas” pod patronatem marszałka województwa po
morskiego.
Od ponad 10 lat biblioteka współorganizuje
z Uniwersytetem w Gdańsku „Bałtycki Festiwal
Nauki”, „Dni Kultury Węgierskiej” (organizowane
przez MiejskąBibliotekę Publicznąw Słupsku), kon
kurs „Literackie Krajobrazy Pomorza” (organizo
wany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką
w Gdańsku) czy „Międzyszkolny Konkurs Poetyc
ki” (organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalych nr 4 w Słupsku).
Biblioteka organizuje promocje książek de
biutujących autorów oraz oferuje początkującym
pisarzom i poetom warsztaty literackie. Mają one
na celu rozwijanie talentów pisarskich początku
jących twórców i co roku prowadzone są przez
znanego w kraju literata. Warsztaty prowadzili
m.in. Marta Fox i Daniel Odija.
Współpracuje z ponad 200 placówkami edu
kacyjnymi oraz kulturalnymi województwa po
morskiego. Są to biblioteki, przedszkola, szkoły.

ośrodki kultury, placówki doskona
lenia nauczycieli, uczelnie wyższe,
uniwersytety trzeciego wieku, or
ganizacje zrzeszające literatów, sto
warzyszenia i fundacje działające na
rzecz kultury i edukacji.

Stowarzyszenie Edukacyjne
VOLUMIN
W 2000 r. z inicjatywy ówczesne
go dyrektora i bibliotekarzy PB W
w Słupsku powstało Stowarzyszenie
Edukacyjne VOLUMIN. Celem
Promocja k.siążki Katarzyny Nazaruk z udziałem poety Wiesława Ciesiełskiego
działalności Stowarzyszenia jest
promocja czytelnictwa w regionie, organizo Z dziedziny szkolnictwa, studiów wyższych oraz
wanie działalności kulturalnej w środowisku
szeroko rozumianej kultury. Realizacja projektu
lokalnym i wspieranie inicjatyw kulturalnych
przez PBW w Słupsku pozwoliła na pełną kom
szczególnie w szkołach, placówkach opiekuń
puteryzację biblioteki, pozyskanie profesjonalne
czo-wychowawczych i szkolnictwie wyższym
go programu bibliotecznego VIRTUA, digitaliza
regionu słupskiego. Stowarzyszenie Edukacyjne
cję pełnych tekstów dzieł literackich. Pozyskanie
VOLUMIN posiada wieloletnie doświadcze
profesjonalnego oprogramowania umożliwiło na
nie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych
wiązanie współpracy z wieloma bibliotekami po
i wspiera regularnie organizację „Słupskiej Wiosny
morskimi oraz Centralnym Katalogiem NUKAT,
Literackiej”, „Konkursu Literackiego dla Nauczy
w zakresie tworzenia katalogów cyfrowych.
cieli” oraz innych inicjatyw kulturalno-edukacyjnych świadczonych na rzecz czytelników.
Pomysłodawcą oraz partnerem wiodącym pro
jektu Pomorska Biblioteka Cyfrowa była Politech
Stowarzyszenie VOLUMIN oraz Pedagogicz
nika Gdańska. Wśród bibliotek współpracujących
na Biblioteka Wojewódzka w Słupsku otrzymały
w realizacji projektu, oprócz Pedagogicznej Bi
wielokrotnie nagrody i wyróżnienia ogólnopolskie
blioteki Wojewódzkiej w Słupsku, były: Peda
za działalność na rzecz kultury i edukacji m.in.
gogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku,
nagrodę Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny
Uniwersytet Gdański, Biblioteka Gdańska PAN,
Hall dla Stowarzyszenia Edukacyjnego VOLUMIN
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akade
za działania edukacyjne na rzecz społeczeństwa
mia Medyczna w Gdańsku, Akademia Morska
obywatelskiego „Bursztynowy mieczyk” 2008 r..
w Gdyni, Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akade
Nagrodę prezydenta RP Aleksandra Kwaśniew
mia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku,
skiego dla PBW w Słupsku „Sztuka Młodym” za
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Na
twórczość dla dzieci i młodzieży 2004 r.
uczycieli - Biblioteka Pedagogiczna w Kartuzach,
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-PoPomorska Biblioteka Cyfrowa
morskiej w Wejherowie.
W latach 2009-2012 PBW w Słupsku uczest
niczyła w realizacji projektu „Pomorskiej Biblio
teki Cyfrowej”. Projekt realizowany byl w ra
mach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego, Priorytet 2 Społe
czeństwo wiedzy. Działanie 2.2. Rozwój usług
społeczeństwa informacyjnego. Celem projektu
było utworzenie wspólnej dla bibliotek Pomorza
bazy zbiorów materiałów bibliotecznych w postaci
elektronicznej, udostępnianie w formie cyfrowej
zbiorów piśmienniczych oraz multimedialnych

W 2011 r. PBW w Słupsku oraz biblioteki part
nerskie realizujące projekt Pomorskiej Biblioteki
Cyfrowej otrzymały wyróżnienie Fundacji Regio
nalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości Wokulski
w Warszawie „Pozytywista roku 2011” w kategorii
Kultura i Sztuka. Nagrodę Specjalną Pozytywista
roku 2011 otrzymała Politechnika Gdańska.

oprać. RENATA MAZUREK
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
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X edycja Tygodnia Bibliotek
w tym roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
zorganizowało, już po raz dziesiąty, w dniach 8-15 maja.
Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bi
bliotek. Hasło Tygodnia Bibliotek 2013 „Biblioteka prze
strzenią dla kreatywnych”, pozwala w różnych formach
pokazać pozytywne zmiany, które zachodzą w naszych
placówkach. Biblioteki bez wątpienia mogą stanowić
inspirację do realizacji wielu niezwykłych pomysłów na
promowanie literatury i zachęcanie do sięgania po książki.

X Ogólnopolski Tydzień bibliotek & -1‘) maja 201

Jubileuszowa, X edycja konkursu Tygodnia Biblio
tek została nieco zmodyfikowana. Tym razem uczestnicy
mieli nadsyłać zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną
opisując tylko jedną, szczególnie pomysłową akcję, która
została przeprowadzona przez bibliotekę w trakcie trwania
TB 2013. Zmiana regulaminu ma za zadanie pobudzić
biblioteki do innowacyjności, szukania coraz to nowych
form kontaktu z czytelnikami i promocji książek.

Jak się okazało, nie jest to zadanie łatwe - część zgłoszeń dotyczyła wydarzeń, które mimo sprawnej
realizacji, niczym szczególnym się nie wyróżniły bądź były już przeprowadzane na miejscu wcześniej
lub przez inne placówki. Jednak znalazły się biblioteki, które sprostały wyzwaniu i przygotowały szcze
gólnie ciekawe imprezy.
Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie zaskoczyła swoich czytelników niezwykłym konkursem
pt. „Bądź kreatywny - zmierz się z Tuwimem! Lokomotywy ciąg dałszy, czyli pomyśl i napisz, co się
mieści, w wagonach od jedenaście do czterdzieści”. Jak się okazało, w Kuślinie mieszka wielu miłośników
Lokomotywy, a zwrotek przez nich stworzonych nie powstydziłby się chyba sam Mistrz.
Do Częstochowy w maju zawitali piraci. Oddział dla dzieci i młodzieży Biblioteki Publicznej, w oparciu
o książkę Bogusława Michalca Piraci. Księga morskich opowieści, zorganizował grę miejską pt. „Ahoj,
kapitanie!”. Uczestnicy zabawy musieli poradzić sobie z wieloma trudnymi zadaniami, sprawdzić się
w pirackim fachu, aby dotrzeć do skarbu, którego pilnował tytułowy Kapitan - a okazał się nim nie kto
inny, jak sam autor książki. Natomiast bibłioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie postawiła
przed uczniami nie lada wyzwanie - wspólne napisanie bajki i przygotowanie e-booka. Tak oto powstała
opowieść JT królestwie Trelandii, którą na płytach własnoręcznie wyprodukowali młodzi czytelnicy
i rozdali swoim szkolnym kolegom.
Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo w Bolszewie postanowiła rozsławić w kraju swoieh dar
czyńców organizując dla nich specjalny Turniej, podczas którego mogli oni m.in. licytować obrazy
namalowane przez Koło Pasji Twórczych.
Natomiast MBP w Nowej Soli zaprosiła mieszkańców do gry w szachy w plenerze - jak się okazało,
nie jest to gra odchodząca do łamusa, jakby się niektórym wydawało, patrząc na licznie zgromadzonych
szachowych zapaleńców.
To tylko wybrane inicjatywy organizowane w tym roku przez biblioteki w ramach TB 2013 i zgłoszone
na konkurs. Mamy nadzieję, że kolejny konkurs zmotywuje jeszcze więcej placówek do pomysłowego
promowania literatury i biblioteki jako przestrzeni dla kreatywnych.
MAŁGORZATA WOŹNIAK
M in is te rs tw o

Kultury
Narodowej!
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Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ze Zwrotów
Deżetesy w cyberprzestrzeni
Prawie go mamy w rękach - kartonikowy bilet relacji Lwów - Tarnopol z 13 lipca 1936 r.,
z kilkoma dziurkami bezlitosnych kleszczy konduktorskich. Ktoś jechał tą trasą, może wysiadł po
drodze, bilet jakimś cudem przetrwał wojnę, tułaczkę z ziem, które już do nas nie należą. Ktoś ma
go w swoich pamiątkach, może zbiorach, on sam lub przy pomocy syna lub wnuka umieścił go tak,
że siedząc w domu przy swoim kompie (tak! - dla redaktora tekstu) prawie go dotykamy.
Dokumenty życia społecznego, czyli papierowa galanteria towarzysząca nam w codziennym
życiu podczas okazji prywatnych i publicznych, te wszystkie kartki pocztowe, plakaty, zawiado
mienia, klepsydry i zdjęcia już dawno zostały przez bibliotekarzy uznane za godne zachowania
i inwentaryzacji. Dział DŻS w każdej bibliotece-rzadko odwiedzany-był jednak rodzajem szuflady
koniecznej do przeglądnięcia i ubarwienia ważnych lokalnych wystaw, czasem potrzebny piszącemu
książkę lub dysertację magisterską. To bibliotekarze trzymali w swoich rękach te przyprawy, niby
mało znaczące, płaskie, niepozorne, ale dodające ostatecznego smaku potrawie, przyprawiające też
czasem o uronienie łezki.
Wszystko się zmieniło wraz z nadejściem ery internetu, również sprawa papierowych gadżetów
życia codziennego. W bibliotekach gromadzono zazwyczaj druki ulotne i zdjęcia związane z wyda
rzeniami oficjalnymi, często o charakterze lokalnym albo wszystko jeśli dotyczyło to osoby ważnej;
pisarza, polityka. Nie było miejsca na drobiazgi związane i v/ażne tylko dla konkretnej osoby, lub
kogoś z rodziny. W bibliotekach nie było miejsca dla kluczyka kredensu ze Lwowa, na przykład,
w którego rogu spoczywała zakamuflowana przez pana domu butelka wódki Baczewskiego. Może
i sama butelka szczęśliwie wydryfowała w swojej okazałości na Ziemie Zachodnie? Zresztą wia
domo - kluczyk czy butelka to nie dokument w rozumieniu bibliotecznym, a jeśli już to najwyżej
dokument skrywanego nałogu.
Wraz z możliwością digitalizacji dokumentów życia społecznego, ale i wszystkich druków,
umieszczania ich cyfrowej postaci w przestrzeni internetu dla pożytku wszystkich chętnych do oglą
dania, otworzyła się inna droga przechowywania osobistych śladów życia. Każdy przedmiot, choćby
najmniejszy, daje się teraz sfotografować i przedstawić na swoim portalu czy blogu. Malutki bilecik
kartonowy można sobie tak powiększyć, że prawie wyskakuje z ram ekranu. Chętni do tworzenia
własnych deżetesów nie potrzebują zezwoleń, odrębnych pomieszczeń, katalogu zbiorów tworzonych
wedle wyuczonych norm. Nic też nie ogranicza wyboru ukazywanych druków i przedmiotów, ani
czasu udostępniania. Jeśli sensownie opracują tagi (tak! - do redaktora tekstu) ich zbiory, przypad
kowo lub nie, obejrzą uczeni i członkowie rodziny wyautowani z Polski w 1968 r., ale i potomkowie
tych, którzy walczyli w stanie wojennym, a może nawet emigranci opisywani przez Sienkiewicza.
Teraz przed bibliotekarzami stoi inne zadanie. Działy DŻSów w dalszym ciągu będą gromadziły
swoje zbiory i udostępniały je jak dotychczas. Będą pożyczały konkretne plakaty, zdjęcia, pocztówki.
Jednak jakaś agenda biblioteki, (może dział informacji) musi nauczyć się penetrować internet w poszu
kiwaniu prywatnych portali i blogów zawierających ciekawe zbiory. Ta wiedza będzie bardzo cenna,
bo zainteresowanym pozwoli dotrzeć do elementów, które nigdy nie dotarłyby do oficjalnych insty
tucji jak biblioteki czy muzea, z drugiej strony upowszechni zbiór ograniczony do kręgu znajomych.
Często narzekamy na ciemne strony cyberprzestrzeni, która zwaliła się na nas kilkanaście lat
temu. Totalne gadulstwo banalnych wypowiedzi na blogach i portalach spolecznościowych, skrótowość wypowiedzi zmierzających w kierunku pisma obrazkowego. Jednak te prywatne strzępy dawnej
rzeczywistości, do których mamy dostęp to coś bardzo dobrego. Ale co z nami, z naszymi bileta
mi, wizytówkami nawet kartami bankomatowymi - przechowywać to? Niestety, ich cyberfantomy
(pierwowzory) już dawno drzemią na jakichś dyskach. Ktoś to wykradnie w odpowiednim czasie
i udostępni. Więc spokojnie czytajmy książki. Papierowe, póki są.
Emeryk
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Reklam a prasowa i telewizyjna
Scenariusz lekcji bibliotecznej dla klas I-III szkól ponadgimnazjalnych
Cele ogólne:
• doskonalenie sprawnego korzystania z bezpośrednieh źródeł informacji,
• zapoznanie uczniów z mechanizmem oddzia
ływania tekstów reklamowych na odbiorców.
• kształtowanie postawy świadomego odbioru
rekłamy,
• rozwijanie umiejętności krytycznej anałizy
komunikatów reklamowych.
Cele szczegółowe:
• na poziomie wiadomości uczeń wie:
- ja k interpretować komunikat reklamowy,
-ja k ie są rodzaje reklamy,
- z jakich elementów zbudowana jest reklama.
• na poziomie umiejętności uczeń potrafi:
- wskazać wyrażenie będące sloganem
reklamowym,
- wymienić cechy charakterystyczne
dla języka reklamy,
- wymienić zalety i wady reklamy,
- określić cel przekazów reklamowych,
- interpretować komunikat reklamowy,
- wyszukać w materiale źródłowym
potrzebne informacje.
Metody pracy:
• aktywizujące: rozmowa kierowana, praktycz
ne działania, aktywna praca z materiałem,
• poglądowe: prezentacja multimedialna, prasa.
Formy pracy:
• zespołowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne:
• telewizor, odtwarzacz DVD, plansze, egzem
plarze prasy, prezentacja, spoty reklamowe, kartki
z poleceniami, karty pracy uczniów, notatka dla
uczniów (ksero).
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Przebieg lekcji:
1. Powitanie uczniów i przedstawienie się.
Uczniowie dzieleni są na 5 sześcioosobowych
grup podczas wchodzenia do sali.
2. Wprowadzenie nowego tematu (5-10 min.).
Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się reklamą pra
sową i telewizyjną.
- Kto z was powie mi co to jest reklama?
- Co jest jej głównym zadaniem?
- Jakie są funkcje rekłamy?
W przypadku, gdy uczniowie nic będą w sta
nie podać definicji rekłamy poproszę o określenie
reklamy za pomocą rzeczowników, z któiymi to
słowo się kojarzy.
- Jak można zdefiniować slogan reklamowy?
- Jakie sąjego charaktciystyczne cechy?
- Jakie znacie rodzaje reklam?
-Jakie są środki służące reklamowaniu produktów?
- Czy zdarzyło wam się kiedykolwiek kupić coś
co nie znajdowało się na waszej liście zakupów?
3. Uzasadnienie lekcji.
Panuje powszechne przekonanie, że reklama
w większym stopniu działa na innych niż na nas
samych. Wierzymy, że w sklepie samoobsługowym
wybieramy określoną markę ze względu na jej wa
lory, a nie dlatego, że ostatnio produkty te były
reklamowane w telewizji, prasie, intcrnccic. Jest
to jednak iluzja. Reklama nakłania nas do zakupu
rzeczy, których bez niej nie wzięlibyśmy nawet do
ręki. Ważne zatem, byśmy nauczyli się korzystać
z reklam we właściwy sposób, a nie być ich niewol
nikami lub udawać, że jesteśmy całkowicie wolni
od ich wpływu.
4. Ćwiczenia (5 min.).
Moja koleżanka rozda teraz każdej grupie mate
riał do pracy, polecenie do niego oraz karty pracy

Karta pracy
Grupa
Prasa.
Umiejscowienie reklam w egzemplarzu prasowym

2. Wielkość

3. Grafika

4. Język reklamy

do uzupełnienia. Wykorzystując otrzymane mate
riały uzupełnijcie karty pracy.
Nauczyciel rozdaje każdej grupie materiał do
pracy oraz polecenie do niego.
Grupa I
Prasa codzienna
Pierwsza grupa otrzymuje dwa egzemplarze pra
sy codziennej („Gazeta Wyborcza”, „Echo Dnia”).
Polecenie:
Na przykładzie „Echa Dnia” i „Gazety Wybor
czej” scharakteryzujcie reklamę w prasie codziennej.
Grupa II
Tygodniki opinii
Druga grupa otrzymuje dwa egzemplarze tygo
dników opinii („Polityka”, „Newsweek”).
Polecenie:
Na przykładzie „Polityki” i „Newsweeka” scha
rakteryzujcie reklamę w tygodnikach.
Grupa III
Prasa kobieca
Trzecia grupa otrzymuje dwa egzemplarze prasy
kobiecej („Przyjaciółka”, „Claudia”).
Polecenie:
Na przykładzie „Przyjaciółki” i „Claudii” scharakteryzujcie reklamę w prasie kobiecej.
Grupa IV
Prasa fachowa (specjalisty czna)

Czwarta grupa otrzymuje dwa egzemplarze pra
sy fachowej („Komputer Świat”, „Auto Świat”).
Polecenie:
Na przykładzie „Auto Świat” i „Komputer Świat”
scharakteryzujcie reklamę w prasie fachowej.
Grupa V
Prasa fachowa
Grupa ta otrzymuje dwa egzemplarze prasy fa
chowej („Futbol.pl”, „Mój Piękny Dom”).
Polecenie:
Na przykładzie „Mój Piękny Dom” i „Futbol.pł”
scharakteryzujcie reklamę w prasie fachowej.
5. Głośne przedstawienie wyników ćwiczeń
przez liderów grup wcześniej wybranych przez
nauczyciela (łO min).
Po przedstawieniu wyników nauczyciel zadaje
pytanie:
Jak myśłicie do jakich zmysłów odwołuje się
reklama prasowa?
6. Prezentacja multimedialna (5 min).
Na drugiej części naszej dzisiejszej lekcji zajmiemy się reklamą telewizyjną. Obejrzycie teraz
kilka spotów reklamowych. Postarajcie się w trak
cie ich oglądania uzupełnić karty pracy.
W trakcie wyjaśniania kołeżanka zbiera materiał,
z któiym uczniowie pracowałi wcześniej, a rozdaje nowe karty pracy. Przed odtworzeniem rekłam
nauczycieł prosi uczniów o ich uważne ogłądanie.
- Jakiego języka użyto w tych reklamach? Czy
różni się on od języka reklamy prasowej? Czy ra
czej jest do niego podobny?
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- Jakich technik oddziaływania na odbiorcę uży
to w tych reklamach?
- Czy ta reklama jest skuteczniejsza od reklamy
prasowej? Dlaczego?
- Czy zwróciliście uwagę na reklamy sponsoru
jące? Reklamy ukryte?
- Jak myślicie czy czas antenowy ma jakieś zna
czenie w przypadku reklam TV? Czy sprawia, że
reklama jest efektywniejsza?

- Jakie jest jej zadanie?
- Czy ona również przynosi jakieś dochody?

Następnie wyświetlana jest reklama społeczna.
Po jej obejrzeniu nauczyciel pyta uczniów:

7. Podsumowanie lekcji.
- Która z reklam jest efektywniejsza - telewi
zyjna czy prasowa? Dlaczego?
- Jakie miejsce w naszym życiu, według was
zajmują reklamy?
- Jak myślicie, czy reklamy kiedykolwiek znikną
z naszego życia?
- Czy jest jakiś sposób, który pozwoli nam
ustrzec się przed reklamą?

- Jak odbieracie tę reklamę?
- Czy ona jest taka sama jak te wyświetlane
wcześniej? Czym się od nich różni?

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach
Filia w Staszowie

EWELINA RACZYŃSKA

Sześciolatki w szkole
Zestawienie bibliograficzne najnowszej literatury za lata 2009-2012
Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty,
od 1 września 2014 r. wszystkie dzieci sześciolet
nie zostaną objęte obowiązkiem szkolnym. Do tego
momentu o rozpoczęciu nauki w' szkole dzieci uro
dzonych W' 2007 r. nadal decydować będą rodzice.
Niniejsze zestawienie bibliograficzne zostało opra
cowane w oparciu o zbiory Centrum Doskonalenia
Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej
w Koninie Filii w Turku.

WYDAWNICTWA ZWARTE
1. Dziecko 6-letnie na progu szkolnym - jego
umiejętności spoleczno-emocjonalne / Aleksan
dra Kruszewska. W: Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkołna: badania, opinie, inspiracje /
red. nauk. Małgorzata Karwowska-Struczyk,
Dorota Sobierańska, Magdalena Szpotowicz. Warszawa: Wydaw. Akademiekie Żak, 2011. s. 377-401.
2. Jaka szkoła dla dzieci sześcioletnich po re
formie? /Agnieszka Nowak-Łojewska. W: Eduka
cja przedszkolna i wczesnoszkołna: obszary spo
rów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kon
tekście zmian oświatowych / red. nauk. Danuta
Waloszek. - Kraków: Centrum Edukaeyjne Bliżej
Przedszkola, 2010. - s. 161-164.
3. Nauczyciel najmłodszych uczniów w kon
tekście społecznej debaty o kształt edukacji dzie
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ci 6-letnich / Teresa Necka-llnicka. W: Edukacja
przedszkolna i wczesnoszkołna: obszary sporów,
poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kontekście
zmian oświatowych / red. nauk. Danuta Waloszek.
- Kraków: Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszko
la, 2010.- s . 165-167.
4. Sześciolatek w szkole / Małgorzata Taraszkiewiez. W: Jak wspierać dziecko w nauce: Niezbęd
nik Aktywnego Rodzica / Małgorzata Taraszkiewicz; [ i in]. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska,
2009. - s . 9-16.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
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ły? / Aleksandra Jagła // „Życie Szkoły”. - 2012,
nr 4, s. 36-38.
2. Adaptacja dzieci do środowiska szkolnego
- opisy przypadków / Agnieszka Mazur, Izabela
Chojnowska-Cwiąkała // „Nauczanie Początkowe”.
-2010/2011, nr 4, s. 81-89.
3. Co dalej z sześciolatkami? / Małgorzata Na
rożnik // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2009,
nr 8, s. 35-36.
4. Co warto wiedzieć, a o czym warto przy
pomnieć w związku z wczesnoszkolną edukacją
„sześciolatków” / Krzysztof Ziemba // „Lider”. 2010, nr 3, s. 25-26.

5. Co z tą szkołą? / Ewa Świerczewska H „Wy
chowawca”. - 2009, nr 2, s. 16-17.
6. Czy zabieramy dzieciństwo sześciolat
kom? / Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska
// „Psychologia w Szkole”. - 2011, nr 4, s. 97-105.
7. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia
nauki szkolnej - od obserwacji do diagnozy ca
łościowej / Danuta Al.-Khaniisy // „Szkoła Spe
cjalna”. - 2010, nr 5, s. 346-357.
8. Dobry start dziecka w szkole: zabawy edu
kacyjne usprawniające rozwój psychoruchowy
dzieci 5- i 6-letnich / Beata Bielska // „Wychowa
nie na co dzień”. - 2010, nr 1-2, wkładka s. 1-1V.
9. Dojrzałość emocjonalna dzieci sześciolet
nich do podjęcia nauki / Aleksandra Skowrońska
// „Życie Szkoły”. - 2009, nr 7, s. 13-18.
10. Dojrzałość szkolna sześciolatka - aspek
ty rozwoju / Urszula Nowak // „Koniński Kurier
Oświatowy”. - 2010, nr 4, s. 14-15.
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wyzwanie? / Aleksandra Jagła H „Życie Szkoły”.
-2 0 1 2 , nr 2, s. 32-34.
12. Dylematy decyzyjne rodziców sześciolat
ków / Zuzanna Zbróg // „Nowa Szkoła”. - 2009,
nr 7, s. 4-9.
13. Dziecko 6-letnie w szkole / Zdzisław Ratajek // „Nauczanie Początkowe”. - 2009/2010,
nr 1.
14. Dziecko sześcioletnie w szkole__ 'Tadeusz
Peter // „Nowa Szkoła”. -2011, nr 7, s. 61 - 62.
15. Edukacja ad 2011 - spór o sześciolatki /
Lidia Jastrzębska // „Nowa Szkoła”. - 2012, nr 1,
s. 3-6.
16. Edukacja elementarna - sześciolatek na
progu szkoły / Ewa Brańska, Anna Rękawek //
„Dyrektor Szkoły”. - 2011, nr 12, s. 10-11.
17. Emocje sześciolatka / Anna Izabela Brzeziń
ska, Joanna Urbańska // „Dyrektor Szkoły”. -2011,
nr 12, s. 50 [53].
18. Głos psychologa dziecięcego w sprawie
edukacji szkolnej 6-latka / Ewa Czownicka //
„Dyrektor Szkoły”. - 2010, nr 6, s. 44-46.
19. Jak doskonalić percepcję słuchową na
starcie szkolnym? / Katarzyna Nadrowska // „Ży
cie Szkoły”. -2012, nr 1, s. 29-34.
20. Jak wspomagać rozwój motoryczny dziec
ka sześcioletniego? / Katarzyna Nadrowska // „Zy
cie Szkoły”. -2011, nr 8, s. 48-56.
21. Jak zachęcić sześciolatka do pisania i czy
tania / Aleksandra Jagła H „Życie Szkoły”. - 2012,
nr 6, s. 36-38.
22. Kompetencje dziecka na progu szkoły
określone nową podstawą programową / Mał-

gorzata Kwaśniewska // „Nauczanie Początkowe”.
-2010/2011, nr 2, s. 69-80.
23. Kręta droga sześciolatka / Piotr Kowalczuk
// „Dyrektor Szkoły”. - 2009, nr 12, s. 20-21.
24. Opinie rodziców na temat obniżenia do 6
lat wieku podjęcia obowiązku szkolnego: (z uw
zględnieniem zagadnień dotyczących sprawności
fizycznej i postawy ciała) / Marta Moczarska, Do
rota Rojek // „Lider”. - 2011, nr 11/12, s. 21-25.
25. Przedszkolak uczniem - problem progu
szkolnego / Ewa Brańska // „Dyrektor Szkoły”. 2010, nr 11, s. 52-54.
26. Rozwijanie postawy dialogowej dzieci sześ
cioletnich / Małgorzata Kwaśniewska // „Naucza
nie Początkowe”. -2009/2010, nr 1, s. 90-93.
27. Scenariusz spotkania adaptacyj nego z dzieć
mi 6-letnimi objętymi obowiązkiem szkolnym
i ich rodzicami / Anna Szkolak // „Nauczanie Po
czątkowe”. - 2009/2010, nr 2, s. 67-70.
28. Studium przypadku w służbie diagnozy
sześciolatka / Klemens Stróżyński // „Dyrektor
Szkoły”. -2011, nr 9, s. 56-60.
29. Szanse edukacyjne i emocjonalna goto
wość szkolna dzieci 6-letnich z małych przed
szkoli / Ewa Gabryelak // „Nauczanie Początko
we”. - 2011/2012, nr 1, s. 88-93.
30. Sześciolatek na progu szkoły. Alarm dla
logopedów / Alicja Melon // „Życie Szkoły”. 2009, nr 6, s. 22-25.
31. Sześciolatek na rozdrożu - lata 2009-20ł2
w polskim ustawodawstwie oświatowym / Kry
styna Kamińska H „Wychowanie w' Przedszkolu”.
-2011, nr 1, s. 4-10.
32. Sześciolatek w szkole / Krystyna Dąbek //
„Życie Szkoły”. - 2011, nr 2, s. 5-10.
33. Sześciolatek w szkole. Społeczno-emocjonalne wymiary przejścia edukacyjnego / Anna
Kienig // „Edukacja”. - 2011, nr 3, s. 50-56.
34. Sześciolatek w chodzi w rolę ucznia / Anna
Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska, Dominika
Szymańska // „Dyrektor Szkoły”. - 2012, nr 6,
s. 48-52.
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35. Sześciolatki a nauka szkolna |C z.l| /
Wojciech Brejnak // „Życie Szkoły”. - 2009, nr 9,
s. 48-52.
36. Sześciolatki a nauka szkolna [Cz. 2] / Woj
ciech Brejnak // „Życie Szkoły”. - 2009, nr 10,
s. 52-56.
37. Sześciolatki do nauki / Monika Wasilewska
// „Charaktery”. - 2011, nr 8, s. 8.
38. Sześciolatki do szkoły! / Katarzyna Kowalczewska-Grabowska, Agata Rzymełka-Frąckiewicz
// „Wychowanie na co dzień”. - 2009, nr 9, s. 3-8.
39. Sześciolatki... na potem / Lidia Jastrzębska
// „Nowa Szkoła”. - 2009, nr 2, s. 4-10.
40. Sześciolatki na start / Aleksandra Godlew
ska // „Życie Szkoły”. - 2011, nr 8, s. 62 [64].
41. Sześciolatki w szkołach - bilans zysków
i strat / Małgorzata Tonią // „Dyrektor Szkoły”. 2010, nr 6, s. 25-26.
42. W przededniu obowiązkowej edukacji
dzieci sześcioletnich / Barbara Bilewicz-Kuźnia,
Teresa Parczewska // „Życie Szkoły”. - 2009, nr 9,
s. 30-35.
43. Wcześniejszy start szkolny: ogólnopolska
konferencja naukowa / Jolanta Andrzejewska,

Iwona Zwierzchowska // „Wychowanie w Przed
szkolu”. - 2009, nr 10, s. 52-54.
44. Wcześniejszy start szkolny wyzwaniem
dla edukacji / Barbara Bilewicz-Kuźnia, Tere
sa Parczewska // „Życie Szkoły”. - 2009, nr 7,
s. 63-65.
45. Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku
od 5 do 7 lat a ich gotowość do radzenia sobie
z wyzw'aniami szkoły / Anna I. Brzezińska, Joanna
Matejczuk, Anna Nowotnik // „Edukacja”. - 2012,
nr 1, s. [7] 22.
46. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
w wieku przedszkolnym w perspektywie zmian
ustawowych / Krystyna Żuchelkowska, Maria Gładyszewska // „Wychowanie na co dzień”. - 2009,
nr 3, s. 7-12.
47. Zastrzeżenia i uwagi dotyczące reformy
obniżającej wiek szkolny / Urszula Moszczyńska
// „Dyrektor Szkoły”. - 2011, nr 3, s. 49-52.
AGNIESZKA GRACZYK
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie
Filia w Turku

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie
w nowym obiekcie
Po wakacjach BPMiG we Wschowie rozpocznie swoją działalność w budynku po byłym Kolegium
Jezuickim. Tu też swoją siedzibę będzie miało Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz Punkt informacji Tu
rystycznej. Finansowo wsparły bibliotekę w 2012 r. w kwocie 650 tys. zł. Ministerstwo Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego oraz Urząd Marszałkowski.
W połowie października 2013 r. nowootwartą bibliotekę będą zwiedzali uczestnicy Międzyna
rodowej Konferencji Naukowej pt. „Biblioteka trzecie miejsce”, która odbędzie się w Zielonej Górze
(15-17.10.2013 r.).
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,Gdzie jest czytelnik":
Łukasz
Gołębiewski

■■■■■■■
Gdzie

czytelnik

Esej dotyczący przyszłości książki i kultury w dobie cyfryzacji.
W związku z rozwojem nowoczesnych technologii zmianie uległa
także kultura czytania - dzisiejszy czytelnik rezygnuje z tradycyj
nych książek na rzecz e-tekstu.
Autor wnika w internetową rzeczywistość, bada fenomen portali
społecznościowych oraz ich w pływ na czytelnictwo. Rozważa moż
liwe scenariusze rozwoju czytelnictwa w przyszłości, określa rolę
księgarni i bibliotek, a także proponuje zmianę form y reklamy na
taką, która lepiej dotrze do dzisiejszego wirtualnego czytelnika.

e-książka |book
Co stanie się z kulturą, kiedy straci swoją materialną formę i będzie
dostarczana odbiorcy niejako produkt, lecz jako usługa?
Co stanie się z książką, gdy formę papierową zastąpi plik?
W jaki sposób nowe form y komunikacji zmieniają biznesowy w y 
miar kultury?
Jak wyglądać będzie dystrybucja książek, muzyki, film ów w do
bie cyfryzacji kultury?

śmierć książki |No Future Book
Czy rewolucja cyfrowa zniszczy druk i książki?
Kim jest e-człowiek?
Co blog i Matrix mają wspólnego z Gutenbergiem?
Jaki jest język cyfrowego świata?
Czy tradycyjne księgarnie przestaną istnieć?

Wydawca: Biblioteka Analiz Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416,00-048 Warszawa
te l./faks 22 827 93 50, e-mail: marketing@rynek-ksiazki.pl
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