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 To  publikacja  pod  redakcją  naukową  Beaty  Janik 
i_Wandy Bukowczan,  która  jest  owocem  pracy  Nowego 
Ogólnopolskiego  Forum  Bibliotek  Pedagogicznych.  Zawiera 
teksty  16  autorek  pracujących  w  różnych  bibliotekach 
pedagogicznych  na  terenie  Polski.  Każda  z nich  opisuje  różne 
strategie/metody popularyzacji czytelnictwa. 

   Zachęcam  do  zapoznania  się  z  oryginałem  publikacji, 
którą można  znaleźć  w  Internecie lub  wypożyczyć 
z księgarni internetowej www.akademicka.pl .
 Przedstawione w niniejszej prezentacji informacje, ze względów 
technicznych  są  ograniczone  do  wybranych  fragmentów  tej 
publikacji. Mogą również zawierać niezamierzony ślad poglądów 
autora prezentacji.

CZYTELNICTWO – NOWA JAKOŚĆCZYTELNICTWO – NOWA JAKOŚĆ

http://www.akademicka.pl/


Sylwia Czacharowska
Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna

im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
Czytanie – tradycja a współczesność

Sylwia Czacharowska
Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna

im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
Czytanie – tradycja a współczesność

       Autorka  dokonała  analizy  programów  nauczania  języka  polskiego  z  lat 
1963, 1974, 1985  i 1992. Odkryła  tendencję do  zmniejszania  liczby  tytułów 
obowiązujących  lektur,  coraz  krótsze  listy  tytułów  uzupełniających   i  coraz 
mniejszą liczbę tytułów do wyboru. Przykładowo: w 1963 roku, uczniowie w 
klasie  III  szkoły  podstawowej  mieli  obowiązkowo  do  przeczytania 
siedemnaście tytułów; w 1974 roku – piętnaście; w 1985 roku ta lista miała 
już tylko siedem pozycji do obowiązkowego przeczytania i tyle samo  w 1992 
roku. 
    Pani  Sylwia  Czacharowska  nie  zgadza  z  poglądem,  iż  lektury  szkolne  
zniechęcają dzieci/młodzież do czytania. Uważa, iż w dawnych (przed rokiem 
1963)  czasach  mimo  niechęci  dzieci/młodzieży  do  czytania  lektur,  
wymagania  szkolne  były  jasne   i w zdecydowanej większości  akceptowalne. 
Szkoła  jest  od  uczenia,  a  nauka  wiązała  się  z  czytaniem  lektur,  zatem  ci, 
którzy ich nie czytali, robili to na własną odpowiedzialność.



Według  autorki,    kluczową  sprawą,  która  najbardziej  wpłynęła  na 
dzisiejszą sytuację czytelniczą była zmiana podejścia do ucznia. Błędem jest  
założenie że szkoła musi być „przyjazna dla ucznia”,  zamiana wymagań  na 
umiejętności  i  próba  zobiektywizowania  ocen  poprzez  system  egzaminów 
zewnętrznych. 

Na  błędy  w  podejściu  do  ucznia,  nałożyła  się  gwałtowna  rewolucja 
technologiczna oraz oczywisty pęd społeczeństwa do  lepszego, bogatszego 
życia  po  półwieczu  niedostatków  komuny.  „Mieć”  zwyciężyło  „być”.  A 
szkolna  „przyjazność”  okazuje  się  przyzwaleniem  na  mniej  nauki,  mniej 
lektur, mniej pisania, mniej wymagań…

Autorka  wnioskuje  ,  iż  trzeba  przede  wszystkim  naprawić  szkołę. 
W szkole  powinno  być  miejsce  na  kształtowanie  czytelnika,  wyrównanie 
niedostatków  z  domowej  socjalizacji  czytelniczej,  poza  wieloma  innymi, 
bardzo ważnymi rolami, które szkoła ze swej istoty pełni. 

W  klasach  I-III  nauczanie    powinno  się  opierać  o  klasyczną  książkę, 
czytaną  najpierw  przez  nauczyciela,  a  potem  przez  dzieci.  Należy  dzieci 
wyposażać  w  umiejętność  skupiania  uwagi,  rozumienia  czytanego  tekstu, 
pobudzania wyobraźni. 



I przede wszystkim, należy roztropnie, ale twardo wymagać. 
Cytat z wypowiedzi autorki: 
„Szkoła wszak jest po to, by uczyć konfrontacji ze światem, 
który z definicji nie jest przyjazny. Szkoła to przecież praca, nie 
ma nauki i jej efektów bez pracy, nie ma zatem możliwości 
rezygnacji czy ograniczania wymagań, jeśli szkoła ma być 
skuteczna”.

Obraz José Augusto 
Camargo z Pixabay 

Szkoła 
to praca 

i wymagania
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praktyk
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Przykłady dobrych pomysłów

1.  Biblioteczny  escape room, 
który  został  zorganizowany  przez 
bibliotekę  Akademii  Morskiej  w 
Gdańsku  w  ramach  Tygodnia 
Bibliotek w 2015 roku. Uczestnicy 
mają wydostać się z zamkniętego 
pomieszczenia  po  rozwiązaniu 
zagadek  sprawdzających 
umiejętności  z  zakresu  czytania 
ze zrozumieniem,  wyszukiwania 
informacji  oraz  korzystania       
z zasobów bibliotecznych.



2.Gra polegająca na odgrywaniu  przygód bohaterów popularnych 
książek  z  przygotowaniem  odpowiedniej  scenografii, 
rekwizytów  i  kostiumów,  np.  Harry  Potter.  Takie  wydarzenie 
zostało  przygotowane  przez  Bibliotekę  Publiczną  w 
Częstochowie.

3.Gry  terenowe  np.  gra  zorganizowana  przez  New  York  Public 
Library.  Na  terenie  biblioteki  zostały  ukryte  wskazówki 
ułatwiające odnalezienie stu najsłynniejszych dokumentów. 500 
uczestników  całą  noc  szukało  wybranych  dokumentów,  a  po 
odnalezieniu  zapoznawało  się  z  nimi  i  pisali   krótki  esej  na 
temat,  w  jaki  sposób  odnaleziony  dokument  może  być 
przydatny współczesnym odbiorcom. 

4.Tworzenia utworów hip-hopowych w oparciu o  teksty  znanych 
autorów  np.  Juliana  Tuwima  czy  Aleksandra  Fredry 
i zaprezentowania  ich  w  formie  koncertu.  Inicjatywa  Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

5.Wykorzystanie  technologii  mobilnych  np.  aplikacji  Wolf  Walk, 
która  nanosi  na  rzeczywisty  obraz  oglądanych  budynków, 
przedmiotów  czy  miejsc  dodatkową  warstwę  informacji,  która 
pokazuje  historyczne  znaczenie  obiektów  oraz  prezentuje 
ciekawostki związane z danym miejscem. 



Aleksandra Więk
Biblioteka Głowna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Znaczenie i formy promowania czytelnictwa w bibliotece uczelnianej na 
przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
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Znaczenie i formy promowania czytelnictwa w bibliotece uczelnianej na 
przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Pani Aleksandra Więk proponuje następujące formy promocji czytelnictwa:
1.  Prowadzenie  „bibliotecznego”  bloga,  który  umożliwia  obustronną 
komunikację  pracowników  biblioteki  i  potencjalnych  czytelników.  W 
Bibliotece  Głównej  Uniwersytetu  Pedagogicznego  w Krakowie, 
prowadzony  przez  pracowników  biblioteki  BLOG  zawiera  kategorie: 
Ciekawostki,  Czytelnictwo,  Nowe  technologie,  Prawo,  Pytania  do 
bibliotekarza, Wydarzenia, Regulamin. 
Każdy może  się  do niego  zalogować,  przeanalizować  i  zastosować dobre 
rozwiązania w swoim działaniu.
Link do wyżej opisanego bibliotecznego bloga: 
http://bibliodziennikbgup.blogspot.com/

http://bibliodziennikbgup.blogspot.com/


2. Prowadzenie strony internetowej na Facebook'u
Prawie połowa mieszkańców Polski  (14 mln) posiada konta na tym portalu 
społecznościowym.  Dlatego  można  go  wykorzystać  również  do  promocji 
czytelnictwa.  W  Krakowie  pracownicy  Biblioteki  na  facebookowej  tablicy 
udostępniają linki do ciekawych artykułów, stron i multimediów związanych 
z problematyką książki i czytelnictwa, a także linki do bibliotecznego bloga. 
Link do bibliotecznego facebook'a
https://pl-pl.facebook.com/bibliotekaUP

3. Organizacja konkursów
Biblioteka  systematycznie   organizowała 
konkursy  plastyczne  dla  dzieci  w  wieku 
przedszkolnym  i  szkolnym  inspirowane 
literaturą,  książką  i  biblioteką np.  ilustracje 
utworów  Jana  Brzechwy,   Joanny 
Papuzińskiej  czy   Marii  Konopnickiej. 
Tematyka  konkursów  dotyczyła  także 
wyobrażenie biblioteki, bibliotekarza, czytel
nika  oraz książki.  Liczba  uczestniczących  w 
konkursach  szkół oraz dzieci  systematycznie 
wzrasta.

https://pl-pl.facebook.com/bibliotekaUP


 4. Organizacja Nocy Naukowców
Biblioteka  zorganizowała  trzy  edycje  Nocy 
Naukowców.  Została  wybrana   bardzo  różna 
tematyka.  Np.  w   edycji  z 2015  roku  zostały 
przygotowane   warsztaty  „Tajemniczy świat 
biblioteki tradycyjnej i cyfrowej”,  w   czasie 
których  uczestnicy  wysłuchali  prelekcji,  wzięli 
udział w  pokazie multimedialnym,  konkursach, 
grach  i  zabawach  związanych  z działalnością 
biblioteki  oraz  w  prezentacji  profesjonalnego 
sprzętu do digitalizacji zbiorów. 

5. Prowadzenie specjalnych form edukacji zorientowanych na 
promocję  czytelnictwa.  Biblioteka  Główna  Uniwersytetu 
Pedagogicznego  prowadzi  Uniwersytet  Dzieci  i  Rodziców, 
na którym  raz   w miesiącu,  dla  dzieci  od  pięciu  do  dziesięciu, 
organizuje prelekcje i warsztaty poświęcone bibliotece i książce, 
rozbudzające  zainteresowania  czytelnicze,  zapoznające 
z_działalnością  biblioteki,  książką  i  jej  historią.  Odbywa  się  to 
w_formie  zabaw,  gier,  pokazów multimedialnych  i  prezentacji, 
a na koniec każde dziecko  dostaje wpis do specjalnego indeksu.



6.  Kampania  społeczna  "Zaczytani" 
polegająca  na  zbiórce  książek  dla  dziecięcych 
szpitali  i hospicjów. Akcja  jest promowana na 
facebooku i stronie internetowej oraz poprzez 
plakaty  i ulotki. Na terenie Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu  w  specjalnie  oznakowanym 
miejscu,  każdy  może  zostawić  książki,  które 
potem trafiają do dzieci w szpitalach.

7.  Noc  Bibliotek  –  to  udział  w  ogólnopolskiej 
akcji.    W  ramach  Nocy  organizowane  są 
warsztaty,  prelekcje,  koncerty  i  pokazy.  Od 
pierwszej  edycji  Nocy  organizowany  jest  także 
konkurs  literacki  skierowany  do  czytelników  BG 
UP  zatytułowany Qui scribit, bis legit (kto pisze, 
jakby dwa razy czytał), któremu za każdym razem 
nadawane  jest  inne  hasło,  często  związane 
z motywem  Nocy,  mające  być  inspiracją  dla 
zgłaszanych  utworów.  Wydany  został  również 
bezpłatny  e-book  zawierający  nagrodzone 
i wyróżnione prace.
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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
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Formy promocji czytelnictwa na przykładzie działalności bibliotek i szkół za 
granicą

1. Biblioteczki klasowe (przestrzeń szkoły sprzyjająca czytaniu)
Według  autorki  książka  i  proces  czytania  powinny  być  wtopione 

w otoczenie  uczniów.  Umożliwia  to  biblioteczka  klasowa  zawierająca 
podręczniki,  poradniki,  książki  popularnonaukowe,  książki  naukowe  i    prasę 
popularnonaukowa  związaną  z  dziedziną  wiedzy  nauczaną  w  tym 
pomieszczeniu  do  nauki.    Zbiór  drukowanych  źródeł  wiedzy  może  być 
uzupełniony  zestawem  cyfrowym  lub  organizacją    łatwego  dostępu  do  takich 
źródeł. 

Drukowane/cyfrowe źródła wiedzy  i proces czytania  ( dodajmy – czytania 
ze  zrozumieniem)  może/powinien  być  istotnym  elementem  procesu     
dydaktycznego.  Jest  to  tym  ważniejsze,  że  w  oddziale  klasowym  na  lekcji 
możemy  mieć  (terminologia  z  badania  czytelnictwa  przeprowadzonego  przez 
Instytut  Badań  Edukacyjnych)  „aktywnych czytelników” (czytających 
z obowiązku i w czasie wolnym), czytelników spontanicznych (czytających tylko 
w czasie wolnym, ale ignorujących obowiązkowe lektury) czytelników szkolnych 
(czytających tylko  pozycje obowiązkowe/lektury) jak również nie czytających.



Środowisko  edukacyjne  Powiatu  Giżyckiego, 
spotkało  się  z  doskonałym  przykładem  zastosowania 
takiej promocji w szkole zawodowej na Bornholmie w 
Danii.  To  tam  zademonstrowano  pomieszczenie  do 
nauki  składające  się  z  trzech  segmentów  – 
pomieszczenia  gdzie  uczniowie  mogą  się  uczyć  pod 
kierunkiem  nauczyciela  -    Lecture  Room, 
pomieszczenia  do  pracy  zespołowej  Stude  Room  i 
pomieszczenia do pracy praktycznej Practice Room. 

Jest to przedstawione na slajdzie niżej.
Biblioteczka  klasowa  może/powinna  być  również 

umieszczona  w  pomieszczeniach  sportowych  (salach 
gimnastycznych),  a  jednym  z  propagatorów 
czytelnictwa  mogą  być  nauczyciele  wychowania 
fizycznego.    To  samo  dotyczy  przedmiotów 
zawodowych, w tym praktycznych. 

Kącik czytelniczy 
w Przedszkolu Miejskim 
Nr 4 w Giżycku



Lecture Room Practice Room

Study Room

Pomieszczenie  do nauki w szkole na Bornholmie (źródło – 
realizacja projektu Powiatu Giżyckiego) 



  
Biblioteczki klasowe są doceniane przez nauczycieli. W projekcie podjętym 
przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku, który był kierowany 
do  Regionalnego  Programu  Operacyjnego Warmia  i Mazury,    nauczyciele 
opracowali  zestawy  książek,  w  jakie  należały  zaopatrzyć  ich  biblioteczki 
klasowe. Zaplanowano zakup 4100   pozycji książkowych do czterech szkół 
za  ok.  200  tys.  zł.    Szkoda,  że  eksperci  Urzędu  Marszałkowskiego 
w Olsztynie,  zgłoszone w konkursie wnioski (a było ich 79) i  wybierając  ze 
względu  na  dostępne    środki  finansowe  tylko  32  projekty,  nie  wybrali 
naszego do dofinansowania.
Być  może  było  to  spowodowane  tym,  że  konkurs  dotyczył  modernizacji 
kształcenia  zawodowego,  które  kojarzy  się  z  nowym  wyposażeniem 
w pomoce dydaktyczne, praktykami w nowoczesnych firmach, stażami, czy 
dodatkowymi  kursami  pozwalającymi  zdobyć  niezbędne  na  rynku  pracy 
kompetencje.  Niewykluczone,  że  dostęp  do współczesnej wiedzy  poprzez 
tworzenie biblioteczek klasowych wydał się ekspertom mniej potrzebny. 
Nie zawsze również pierwsze działanie kończy się powodzeniem.
Uczestnikom  szkolenia  i  czytelnikom  prezentacji  zwracam  na  prezentację 
Przedszkola Miejskiego  Nr  4  w  Giżycku,  w  którym  przestrzeń  sprzyjająca 
czytaniu jest (jak sądzę) w pełni realizowana.



2. Przykład znanych osób  
Autorka  twierdzi,  że  przykład  czytających  osób  będzie  jeszcze  bardziej 

skuteczny,  jeżeli  pokażą  się  czytające  gwiazdy.  Podaje  przykład  brytyjskiej 
organizacji  Fundacji National  Literacy Trust,  która  zajmuje  się popularyzacją 
czytelnictwa.  W  ramach  tego  działania  Fundacja  realizuje  projekt  Premier 
League Reading Stars (Pierwsza Liga Czytających Gwiazd). Jest on adresowany 
jest do dzieci w wieku 9-13  lat, szczególnie do chłopców.   Piłkarze osobiście 
uczestniczą  w  spotkaniach  organizowanych  z  uczniami  w  szkołach 
i bibliotekach zgłoszonych do programu. 

W Polsce można pokazać Roberta  Lewandowskiego  (  zapewne  znanego 
również  na  Litwie  i  Łotwie  piłkarza),  który  z  dobrą  dykcją  i  zacięciem 
aktorskim  czyta  bajkę swojej córce
Film ten jest dostępny na youtube pod adresem. 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=t3VaEgUFnOI

Można również zademonstrować zestaw lektur Kamila Stocha ( trzykrotny 
złoty medalista olimpijski)  i innych polskich sportowców 
http://elitaczyta.pl/kategoria/swiat-sportu/
a także innych znanych osób – ambasadorów czytelnictwa
https://calapolskaczytadzieciom.pl/o-fundacji/
AMBASADORZY

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=t3VaEgUFnOI
http://elitaczyta.pl/kategoria/swiat-sportu/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/o-fundacji/


3. Samodzielne wybór książek do czytania
Aby uczniowie polubili czytanie, muszą czytać to co lubią lub to co ich interesuje. 
Dlatego  można  im  pozwolić  a  nawet  zachęcić,  aby  krążąc  po  bibliotece 
samodzielnie  poszukali  i  wybrali  interesującą  ich  pozycję.  Szczególnie  jest  to 
ważne podczas pierwszych odwiedzin w bibliotece.

4. Platforma wymiany książek.
Uczniowie  mogą  dzielić  się  książkami,  które 
wywarły  na  nich  pewien wpływ,  lub po  prostu  im 
się  podobały.  Mogą  opisywać  swoje wrażenia 
i  zachęcać  swoich kolegów  do  ich 
przeczytania. W warunkach  szkolnych  najłatwiej 
taką  platformę   zbudować  w  obrębie  klasy. 
Organizatorem  i  uczestnikiem  wymiany  może  być 
wychowawca klasy, ale również nauczyciel każdego 
przedmiotu.  Książki  to  przecież  nie  tylko  powieści 
czy wiersze, ale również książki popularnonaukowe 
czy  ogólnodostępne  czasopisma.   Nauczyciel 
przedmiotów  zawodowych  czy  wychowania 
fizycznego  to również  człowiek  czytający  dla 
przyjemności książki o różnej tematyce.  



5. Dziennik lektur 
Szczególnie  przydatny  może  być wspólny  klasowy 
dziennik lektur w formie zeszytu znajdującego się w 
klasie. Każdy uczeń,  który przeczytał nową książkę, 
zapisuje  w  nim  nazwisko  autora,  tytuł  książki 
i swoje  wrażenia,  które  mogą  przyjąć  formę 
ilustracji.  Starsi  uczniowie  mogą  prowadzić  taki 
dziennik w formie bloga.   

6. Literacka mapa
To  mapa  "zwiedzanych  miejsc"  dzięki 
przeczytaniu książki.  Jaka byłaby mapa "Potopu" 
Henryka  Sienkiewicza  ?  Wodokty,  Kiejdany, 
Tykocin,  Częstochowa,  Głogów,  Nowy  Sącz, 
Prostki  …   Tworzenie  mapy  może  być  zarówno 
samodzielnym  zadaniem  dla  zainteresowanych 
czytelników,  jak  i  wspólnym  projektem 
klasowym.



7. Gawęda o książkach (Booktalking)
To  sposób  przedstawienia  książki  poprzez 
przedstawienie  głównych  bohaterów 
i_opowiedzeniu  kilku  interesujących 
fragmentów  -  scen,  podzielenie  się 
pozytywnymi  wrażeniami  po  przeczytaniu. 
Gawęda  / Booktalking, który  powstał  na 
podstawie technik marketingowych  powinien 
przypominać entuzjastyczne rekomendowanie 
produktu na sprzedaż.

Przeczytaj tę książkę. 
Naprawdę warto !!!

8. Degustacja książki (book tasting) 
To  forma  promocji  książek  poprzez  rozłożenie  ich  na  stołach.  Kompozycja  na 
stole może  być  różna  np.  na  każdym  stole  może  być  inny  gatunek: 
przygodowe, historyczne,  fantastyczne,  komiksy,  audiobooki.  Może  być 
zastosowany  oryginalny wystrój  sali,  w  której  odbywa  się  to  wydarzenie, 
wskazany jest również poczęstunek.
Uczniowie  podzieleni  na  grupy,  przeglądają  książki  przy  jednym  stole,  notują 
tytuł, autora,  czytają  fragmenty. Mogą  o  nich  podyskutować  z  bibliotekarzem. 
Po zapoznaniu się z zawartością jednego stołu przechodzą  do następnego.



9. Głośne czytanie w klasie
Jest  to  możliwe  do  zastosowania  w  klasie 
przy  np.  analizie  literatury.  Może  być 
zastosowana  wspólna  recytacja/  czytanie, 
przy  czym  jedna  grupa  odtwarza  role 
męskie  (np.. dziewczęta), druga role żeńskie 
(chłopcy),  inni  głosy  natury,  a  jeszcze  inni 
mogą  opracować  podkład  muzyczny.  
Wspólne głośne czytanie  uczniów na pewno 
obniży  poziom  niepewności  u  osób 
nieśmiałych  i  pozwoli  im  aktywnie  brać 
udział w zajęciach.

10. Uczniowskie adaptacje trudnych lektur 
Współczesnym  uczniom  duży  problem  sprawia  język  obowiązkowych  lektur. 
Niewielu  współczesnych  uczniów  zdoła  przeczytać  opisy  przyrody  z  "Nad 
Niemnem"  i  zrozumie  język  "W  80  dni  dookoła  świata" w   tłumaczeniu  1873  r. 
Szkoda,  że podobnie  jak w Wielkiej Brytanii nie można wybrać  lektury w języku 
oryginalnym  lub  prostym  lub  szybkim.  Ale  można wykorzystać  ten  pomysł 
motywując  uczniów  do  adaptacji  utworu  na  komiks  lub  sztukę  teatralną. 
Realizując takie zadanie przeczytają i zrozumieją oryginał. 



11. Wykorzystanie kodów QR
(Wikipedia  - Kod QR (ang. Quick Response, szybka 
odpowiedź –alfanumeryczny, dwuwymiarowy, 
matrycowy, kwadratowy kod graficzny opracowany 
przez japońskie przedsiębiorstwo Denso Wave w 
1994 roku.Z kodów QR można korzystać na 
mobilnych systemach przy użyciu 
wyspecjalizowanego oprogramowania. Android  
obsługuje przekierowania URLco pozwala na 
przesyłanie kodom QR metadanych do znajdujących 
się na urządzeniu aplikacji .
W  czasie  lekcji  bibliotecznej  uczniowie  mogą 
odnajdować  kody  ukryte  w rożnych  miejscach  
biblioteki,  odczytać  zakodowaną  informację 
i wykonać  zawarte  tam  polecenia.  Kody  mogą 
odsyłać  uczniów do   filmów,  recenzji,   plakatów 
lub wywiadów  z_autorami.  Dzięki  kodom  QR 
można  też  stworzyć  prostą   wystawę  lub  plakat 
informacyjny.  Do  „oglądania”   wystawy  wystarczy 
telefon z aplikacją odczytującą kody QR.

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator


12. Wykorzystanie TIK
Mogą  to  być  różne  działania  powalające  na  pracę  z  książką  np.. 
Projektowanie  zakładek  książkowych,  plakatów  reklamowych,  wygaszaczy 
ekranu czy innych okładek obowiązkowej literatury.  
Może  to  być  linia  czasu  porządkująca  akcję  powieści. Może  to  być  również 
prezentacja multimedialna książki wykonana w Prezi lub Power Poincie, który 
daje możliwość konwersji na film.



13. Wystawy biblioteczne 
Wystawa  biblioteczna  umożliwia  kontakt  z  czytelnikiem,  pobudza  jego 
zainteresowania  określonym  tematem  i  nawiązania  kontaktu. Ważne  by  była 
zorganizowana  w  miejscu  dostępnym  dla  czytelnika.  Zorganizowana  w 
bibliotece  będzie  dostępna   tylko  dla  tych,  którzy  się  tam  znajdą,  czy 
czytelników aktywnych.

Wystawa 
zorganizowana 
w_Powiatowej 
Bibliotece 
Pedagogicznej 
w_Giżycku 



Warunki  (według  autorki),  które  powinny  być  spełnione  by  uczniowie  zostali 
aktywnymi czytelnikami:
1. Swobodny wybór książek do czytania.
2. Pokazany przykład czytających dla przyjemności dorosłych, w tym nauczycieli.
3. Angażowanie uczniów/dzieci/młodzieży w różnego rodzaju działania - zabawy 
z  książką  i  tekstem,   wykorzystujące  posiadane  przez  nich  umiejętności, 
plastyczne, muzyczne, aktorskie, informatyczne i ich kreatywność.

Dzieci w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Giżycku 



Dorota Fortuna
Biblioteka 
Narodowa

ACADEMICA – 
cyfrowa 

wypożyczalnia 
międzybiblioteczna 

publikacji 
naukowych

Autorka  prezentuje  System  ACADEMICA 
opierający   się  na  sieci  komputerowych 
terminali  w  bibliotekach  w  całej  Polsce,  za 
pośrednictwem których użytkownicy uzyskują 
natychmiastowy dostęp przede wszystkim do 
współczesnych  publikacji  naukowych 
w postaci cyfrowej. 
ACADEMICA  to  baza  zawierająca  obecnie 
ponad  1,6  mln  publikacji  z  rożnych  dziedzin 
wiedzy,  w  tym  ponad  900  tys.  tekstów 
naukowych,  chronionych  prawem  autorskim 
i_niedostępnych  w  polskich  bibliotekach 
cyfrowych.  Opiera  się  ona  na  zasobach 
Repozytorium Biblioteki Narodowej i_każdego 
dnia wzbogaca o około 500 nowych tytułów.

Link do systemu Academica 

https://academica.edu.pl/

Terminal systemu Academica znajduje się 
również w Powiatowym Ośrodku Rozwoju 
Edukacji w Giżycku/Powiatowej Bibliotece 
Pedagogicznej w Giżycku

https://academica.edu.pl/


Lidia Ippoldt
Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie

Z książką w Dziecięcą Krainę Nieczytania, czyli kilka sposobów zachęcania 
dzieci do czytania

Lidia Ippoldt
Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie

Z książką w Dziecięcą Krainę Nieczytania, czyli kilka sposobów zachęcania 
dzieci do czytania

Autorka w  omawia proces edukacji czytelniczej młodego 
człowieka.
 Formułuje kilka niezbędnych warunków. Są to:
1. Codziennie czytanie dziecku od urodzenia (szczególnie 
chłopcom).

2. Dobierając tekst literacki należy kierować 
się następującymi kryteriami:
 wiekiem dziecka, jego możliwościami percepcyjnymi,
 przeznaczeniem utworu, np. do nauki na pamięć,
 założonym celem edukacyjnym.
3. Warto przychodzić z dziećmi do biblioteki i księgarni oraz 
korzystać z podpowiedzi bibliotekarza lub księgarza 
w wyborze lektury.



4. Bibliotekę winni odwiedzać nie tylko rodzice ze swoimi 
dziećmi, ale także wychowawcy przedszkoli z grupami 
podopiecznych.

5. W samym przedszkolu książka powinna być obecna na co 
dzień. W każdej sali przedszkolnej można wygospodarować 
miejsce na półkę z książkami oraz  może odbywać się głośne 
czytanie we wprowadzonym „czasie na książkę”.

6. Stymulacji czytelniczej wymagają nie tylko dzieci w wieku 
przedszkolnym, ale i uczniowie na wszystkich etapach 
edukacji.

7. Do bibliotek szkolnych zakupić więcej ciekawych książek 
z gatunków popularnych wśród młodzieży.

8. Biblioteki szkolne/szkoły 
powinny/mogą prowadzić/organizować :
• kluby dyskusyjne,
• akcję opowiadania o ciekawych 
młodzieżowych lekturach,

• czytelnicze gry dydaktyczne,
• warsztaty pisarskie dla 
dzieci i młodzieży, 

• zabawy w teatr.

Dyskusja z młodzieżą w 
Powiatowej Bibliotece 
Pedagogicznej w 
Giżycku



Anna Walska-Golowska
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
"Kamishibai jako narzędzie edukacyjne i alternatywna forma czytania"

Anna Walska-Golowska
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
"Kamishibai jako narzędzie edukacyjne i alternatywna forma czytania"

Do promowania czytelnictwa Autorka  proponuje  wykorzystanie teatrzyku kami
shibai. (Wikipedia - Kamishibai to dosłownie papierowy teatr. Jest to tradycyjna 
japońska sztuka opowiadania historii za pomocą ilustracji wykonanych na 
kartonowych planszach, wsuwanych do małej, płaskiej, drewnianej, otwartej 
częściowo skrzynki, pełniącej rolę sceny/ekranu). 
W  pracy  z  dziećmi  nauczyciel  przy  pomocy kamishibai może opowiadać  bajki, 
baśnie  lub  inne  historie.  Zmienianie   ilustracji  ułatwia  dzieciom 
zrozumienie opowiadanego  tekstu.  Dzięki  wizualizacji  i  dziecięcej  wyobraźni, 
w której  wszystko  może  się  "sprawdziwić",   dzieci  są  bardzo  zainteresowane. 
Drewniany  teatrzyk może  kryć  w  sobie  karty zaznajamiające  dzieci  z  tekstami 
literackimi, uczące  języka obcego, a nawet matematyki – wszystko zależne  jest 
od inwencji nauczyciela. Opowiadane historie mogą być zatem dłuższe i krótsze, 
a  karty wewnątrz kamishibai kreatywne,  łącząc  tym  samym elementy  nauki 
i_zabawy.



Kamishibai w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Giżycku



Maja Wilczewska
Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego 

w Gorzowie Wielkopolskim
"Wspomaganie do czytania"

Maja Wilczewska
Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego 

w Gorzowie Wielkopolskim
"Wspomaganie do czytania"

Autorka  opisuje  rodzaje  form  doskonalenia  nauczycieli  w  zakresie 
popularyzacji czytelnictwa. Opisuje między innymi:
1. Warsztat  „Książka na kolanach w edukacji czytelniczej – narzędzie 

wspierające czytelnictwo”,  czyli  wykorzystywanie  lapbooków w  pracy 
z_uczniami  w  polskich  bibliotekach  oraz  technikę  tworzenia  teczek 
i_elementów, które je uatrakcyjniają.

2. Warsztat  "Komiks w bibliotece i w szkolnej ławie".  W trakcie 
warsztatów uczestnicy poznali zarys historii światowego oraz polskiego 
komiksu,  a_także najsławniejsze  dzieła  komiksowe,  w tym  
wyróżniony  Nagrodą  Pulitzera   „Maus”  Arta  Spiegelmana 
i nominowane  do  nagrody  literackiej  Nike  "Przygody na bezludnej 
wyspie" Macieja Sieńczyka.     Wykonali  także ćwiczenia, które pomogły 
lepiej zrozumieć komiks, jako sztukę sekwencyjnej opowieści.



3.  Warsztat  "Biblioteka i świetlica szkolna jako miejsca rozwijania 
kreatywności uczniów szkoły podstawowej", w którym promowano 
zastosowanie  książki obrazkowej  w  pracy  z  uczniem.  Warsztat  obejmował 
powstanie  książki, od historii  gatunku,  poprzez  charakterystyczne  elementy 
jej  budowy,  aż  do zastosowania  konkretnych  tytułów  na  zajęciach 
edukacyjnych w bibliotece i w świetlicy szkolnej. 
4.  Spotkanie  informacyjno-szkoleniowe  "Bajkoterapia jako metoda 
wspomagająca rozwój dziecka" przeznaczone  dla nauczycielek  wychowania 
przedszkolnego.  W trakcie szkolenia  zaprezentowano  przykładowe  techniki 
pracy  z bajką terapeutyczną  wspierające  rozwój  społeczno-emocjonalny 
dziecka  w  wieku przedszkolnym. Kontynuacją  tego  działania  jest  warsztat 
szkoleniowy zaplanowany  na rok  szkolny  2016/2017  i  prowadzony 
w poradni przez pracowników biblioteki pedagogicznej. 
5.  "Przerwa na czytanie".  Była  to  miejska  próba  bicia rekordu  w  liczbie 
osób czytających  na  szkolnej  przerwie. Wydarzenie  zostało  objęte 
patronatem honorowym Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wielkopolskiego 
Jacka Wójcickiego.  W akcji  wzięło  udział  ponad  pięć  tysięcy uczniów 
z dwudziestu siedmiu placówek. 



6. Nocny Szlak Kulturalny, który jest przeciwwagą dla Nocy Muzeów. W jedną 
z  takich  Nocy  zorganizowano  spotkanie  z  komiksem.  Komiksiarze  Łukasz 
Muniowski  i Mariusz  Hołod  przygotowali  biblioteczny  komiks,  w  którym 
Herkules  Poirot,  Harry  Potter  i  Kubuś  Puchatek  wędrowali  po  świecie 
bibliotecznych  regałów.  Odwiedzający  bibliotekę  mogli  zasiąść 
w komiksowej kawiarence i oddać się przyjemności wypicia kawy.

7. Akcje  bookcrossingowe.  W  bibliotece  stoi  regał,  na  którym  dostępne  są 
„uwolnione”  książki.  W  Tygodniu  Bibliotek  zapraszamy  zwykle  na  ul. 
Władysława  Łokietka,  zwaną  z  tej  okazji  „Ulicą  Uwalnianych  Książek”. 
Akcję  prowadzono  też  w  środkach  komunikacji  miejskiej.  Pasażerowie 
mogli  wybrać  sobie  dowolną  lekturę  z  wolnych  książek  pozostawionych 
w tramwajach,  czytać  jeszcze  w  trakcie  podroży  lub  zabrać  ze  sobą 
do domu.



Ewa Andrysiak
Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego

Marianna Marciniak
Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Promocja książki i czytelnictwa w działaniach kaliskiej biblioteki pedagogicznej

Ewa Andrysiak
Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego

Marianna Marciniak
Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Promocja książki i czytelnictwa w działaniach kaliskiej biblioteki pedagogicznej

Autorki  przypominają   rolę  wystaw  tematycznych  organizowanych  przez 
biblioteki. Przykład  takiego  działania  to  organizacja  wystawy  Władysław 
Kościelniak – artysta i regionalista.   Wystawa  została  zrealizowana  przez 
Biblioteczne Alkamo pod patronatem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,  
dofinansowana  ze  środków  Programu  Operacyjnego  Fundusz  Inicjatyw 
Obywatelskich.   Wystawa  prezentowała  wybór  około  stu  prac  artysty 
z dziedziny  grafiki,  rysunku  i  malarstwa,  ponadto  katalogi wystaw,  fotografie 
i inne  dokumenty  osobiste  oraz publikacje  jego  autorstwa  pochodzące  ze 
zbiorów Książnicy oraz od osób prywatnych. Uzupełnieniem projektu pod tym 
samym tytułem były lekcje biblioteczne poświęcone twórcy przygotowane dla 
kilku grup młodzieży szkolnej.



Wystawa "Jan Paweł II" w  Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Giżycku



Inne rodzaje promocji czytelnictwa
1.  Punkty  biblioteczne.  Od  roku  szkolnego 
2013/2014 Książnica Pedagogiczna prowadzi 
punkty biblioteczne,  których  idea polega na 
wypożyczaniu bibliotekom szkolnym pakietu 
pięćdziesięciu  książek  z  zakresu  literatury 
pedagogicznej,  psychologicznej,  metodyki 
nauczania poszczególnych przedmiotów oraz 
beletrystyki  na  okres  trzech  miesięcy. 
Z oferty  korzystają  biblioteki  szkół 
podstawowych,  gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych w Kaliszu.
2.  Sieci  współpracy  i  samokształcenia 
nauczycieli  bibliotekarzy.   W  ramach 
wspomagania szkół Książnica prowadzi dwie 
sieci  współpracy  i  samokształcenia 
nauczycieli  bibliotekarzy,  pozwalające 
uczestnikom  spotkań  wymieniać 
doświadczenia i omawiać bieżące problemy.

Spotkanie nauczycielek  bibliotekarek  
z terenu powiatu giżyckiego 
w Powiatowej  Bibliotece Pedagogicznej 
w Giżycku



3. Ibuk libra
Poza  zbiorami  tradycyjnymi  Książnica  oferuje  dostęp  do  publikacji  w  wersji 
cyfrowej.  Wykupiony,  wspólnie  z  wielkopolskimi  bibliotekami  pedagogicznymi, 
dostęp platformy Ibuk libra pozwala czytelnikom na bezpłatne korzystanie z ponad 
pięciuset tytułów.    Link      https://www.ibuk.pl/logowanie.html
4. Słabo słyszący czytelnicy w bibliotece
Książnica  współpracuje  z  biblioteką  szkolną  Kaliskiego  Specjalnego  Ośrodka 
Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej  i Niesłyszącej. Za 
sprawą bibliotekarki szkolnej młodzież często trafia do biblioteki, a porozumienie 
z grupą  zapewnia  nauczyciel  bibliotekarz  –  pracownik  Działu  Udostępniania 
Zbiorów, J. Szymańska, posługujący się językiem migowym.
5. Uniwersytet Trzeciego Wieku
W  roku  2016  Książnica  Pedagogiczna  rozpoczęła współpracę  z  Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku, w ramach której zaplanowano:
 popularyzację  książki  w  ramach  szeroko  pojętych spotkań  autorskich,  w  tym 

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

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

https://www.ibuk.pl/logowanie.html
https://www.ibuk.pl/logowanie.html


Autorki  zalecają  stosowanie  metod 
aktywizujących  w  pracy.  Pracując 
różnorodnymi  metodami 
aktywizującymi  z  tekstem  literackim, 
motywujemy  do  nauki,  wpływamy  na 
rozwój  osobowości  i  twórcze 
kompetencje.  Efektywność  metod 
aktywizujących  prezentuje  i  potwierdza 
stożek  Dale’a,  określany  „piramidą 
uczenia”,  będąc  argumentem  za 
wyższością  doświadczania  nad  innymi 
formami nauczania. 

Aleksandra Kopczyńska,
Elżbieta Rafalska

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
Przygoda z książką – warsztatem dla ucznia i nauczyciela

Aleksandra Kopczyńska,
Elżbieta Rafalska

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
Przygoda z książką – warsztatem dla ucznia i nauczyciela

Stożek Dale’a  (rysunek praca własna)



Anna Biernacka
Szkoła Podstawowa nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego w Krakowie
Zajęcia Koła Teatralnego ciekawym doświadczeniem czytelniczym

Anna Biernacka
Szkoła Podstawowa nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego w Krakowie
Zajęcia Koła Teatralnego ciekawym doświadczeniem czytelniczym

Autorka  opisuje  wykorzystanie  pracy 
szkolnego  koła  teatralnego  do 
promowania  czytelnictwa. Wspólne 
czytanie,  a  następnie  adaptowanie 
i_wystawianie  na  scenie  dzieł 
poszczególnych  autorów  rodzi 
szacunek  dla  literatury  pięknej, 
rozwija  zainteresowanie  książkami 
jako  doskonałym  źródłem  pomysłów 
na przedstawienia i sceniczne kreacje. 
Powinna to być zabawa w teatr, która 
odbywa  się  w  atmosferze  wzajemnej 
akceptacji, współdziałania i przyjaźni.

Zabawa w teatr uczniów rosyjskich
 w czasie obozu językowego w Giżycku



Jolanta Pytel
Gimnazjum nr 39 im. Józefa Dietla w Krakowie

Rekomendacja 39

Jolanta Pytel
Gimnazjum nr 39 im. Józefa Dietla w Krakowie

Rekomendacja 39

Rekomendacja 39  to  szkolny  klub 
recenzencki,  który  rozpoczął  działalność 
od  pisania  i  publikowania  recenzji 
książkowych  na  szkolnym  blogu.  Ale,  po 
pewnym  czasie   uczniowie  zainteresowali 
tworzeniem  filmów  rekomendujących 
nowe  tytuły  książkowe  na  YouTubie, 
prowadzeniem  profilu  Rekomendacji  39 
na  Facebooku  oraz  zajęciami  w  ramach 
Akademii Filmowej Multikina. 



Starsza  młodzież  z  klubu  spotyka 
się z uczniami  klas  I-III  i  z  przedszkolakami. 
Razem  czytają,  rysują,  bawią  się,  słuchają 
opowieści. Mają wspólne pasje, na przykład 
książki  o  Harrym  Potterze.    Próbują  także   
„odbrązowić”  lektury.  To stało  się 
w przypadku  powieści  Małgorzaty 
Musierowicz. Uczniowie z Rekomendacji 39 
stworzyli  scenkę,  będącą  zaproszeniem  do 
lektury  książki.  Wybrano  fragment,  który 
został  zaprezentowany  uczniom  klas  V 
w formie  krótkiej  inscenizacji. 
Z premedytacją  nie  pokazano  całej  sceny 
ale  zostawiono  młodszych  kolegów 
w niepewności  co do dalszych  losów Anieli 
i Pawełka.  Po  przedstawieniu  uczniowie 
pragnący  pożyczyć  książkę  uformowali 
długą kolejkę.



Praca uczestnika szkolenia/ czytelnika prezentacji
Wybierz jedną z wyżej zaprezentowanych metod, która wydaje się najbardziej 
skuteczna i możliwa do realizacji w Twoim środowisku.
Zarekomenduj ją pozostałym uczestnikom szkolenia lub innym czytelnikom. 
Swoją rekomendację przyślij na adres organizatora projektu
poradnia2dyrektor@wp.pl



Uwagi ogólne
Do  urozmaicenia   niniejszej  prezentacji,  
obwicie  korzystałem z zasobów portalu 
https://pixabay.com/pl/  
 Wszystkim  autorom  zdjęć,  grafiki  serdecznie 
dziękuję. Wykorzystano także zasoby fotografii 
z  pracy  Powiatowego  Ośrodka  Rozwoju 
Edukacji  i  własnych  z różnych  działań 
edukacyjnych.
   Przede  wszystkim  dziękuję  za  opracowanie 
poszczególnych  ich  metod  autorkom. 
Przepraszam  za  bardzo  skrótowe  
potraktowanie  Waszych  opracowań.  Było  to 
konieczne ze względów czasowych.
Uczestnikom  szkolenia  i  innym  czytelnikom  
jeszcze  raz  polecam  sięgnięcie  do  oryginału…. 
„CZYTELNICTWO–  NOWA  JAKOŚĆ”  pod 
redakcją Beaty Janik i Wandy Bukowczan. 
Jest dostępna w internecie.

Dziękuję za uwagę

 

   ( to też pixabay)

https://pixabay.com/pl/
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