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W ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej stworzyliśmy różnorodne ścieżki

upowszechniające edukację czytelniczą. Jedną z nich są EduAkcje dla Bibliotek – cykl konferencji
branżowych odbywających się podczas Warszawskich Targów Książki. Pomysłodawcami i realizatorami tych spotkań byli bibliotekarze pracujący w warszawskich bibliotekach publicznych i pełniący
jednocześnie funkcje Dzielnicowych Koordynatorów ds. Edukacji Kulturalnej: Agnieszka Proszowska
(Wola), Ewa Korulczyk (Praga-Południe), Michała Witak (Ochota) oraz Dorota Wierzchowska (Wilanów).
Podczas pierwszej konferencji w 2015 roku, zatytułowanej Biblioteki edukujące – edukacja kulturalna w bibliotekach publicznych i szkolnych, przedstawione zostały – jako dobre praktyki – projekty
biblioteczne nagrodzone w ramach Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. Gościem specjalnym
konferencji była Monika Kowaleczko-Szumowska, autorka książki Fajna Ferajna, na podstawie której
powstał film Fajna Ferajna. Powstanie oczyma dzieci, mający premierę 9 grudnia 2014 roku w Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Druga EduAkcja dla Bibliotek (2016), pt. Usłyszeć i zobaczyć literaturę poświęcona była problemom z czytaniem. Wykład Mikołaja Markiewicza, psychologa i pracownika socjalnego, członka Association of Vision Educators, który od ponad 30 lat zajmuje się usprawnianiem widzenia się, zrodził
w głowach bibliotekarzy wiele pytań. Wykładowca starał się wraz z uczestnikami spotkania odpowiedzieć na pytanie: „Czy oczy są szansą czy ograniczeniem czytania?”. Podczas konferencji Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wręczyło nagrody w konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa 2015.
W 2017 roku zajęliśmy się kompetencjami i motywowaniem współczesnego bibliotekarza,
wiedząc, że dzisiaj zajmuje się on nie tylko wypożyczaniem książek, ale też pełni rolę konsultanta,
nauczyciela i współtwórcy zajęć. Musi sprostać wymaganiom oraz oczekiwaniom i młodego, i dorosłego czytelnika. Referat Doceniaj(my) biblioteki i… bibliotekarzy, wygłoszony na otwarcie konferencji przez
trenerkę Maję Brankę (Idea Zmiany), zgromadził najliczniejszą jak dotąd publiczność.
W roku 2018, w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i otrzymania praw przez
kobiety, motywem przewodnim konferencji była literatura kobieca. Wykład Ta książka, ta kobieta
– o literaturze dla dziewcząt i kobiet w Roku Praw Kobiet wygłosiła dr Wanda Matras-Mastalerz, prezes
Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa. Uczestnicy spotkania usłyszeli historię wprowadzenia praw dla kobiet, a przede wszystkim
poznali przykłady mądrej i głębokiej literatury dla kobiet, o kobietach i pisanej głównie przez kobiety.
Podczas konferencji zaprezentowano także szczegóły Programu Rozwoju Bibliotek prowadzonego
przez Biuro Kultury m.st. Warszawy.

8

Anna Michalak-Pawłowska
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy
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Ta książka, ta kobieta.
O li teraturze
dla dziewcz ąt i kobiet
w Ro ku Praw Kobiet
dr Wanda Matras-Mastalerz,
Instytut Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa UP w Krakowie;
Polskie Towarzystwo
Biblioterapeutyczne we Wrocławiu
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„Kto weźmie książkę do ręki, albo się czegoś nauczy, albo się ubawi, albo zaśnie, w każdym
przypadku skorzysta!” – pisał Henryk Sienkiewicz na przełomie XIX i XX wieku. A czy dzisiaj nadal
mamy świadomość wartości wypływających z procesu czytania? Czy potrafimy umiejętnie wykorzystywać to narzędzie w edukacji, wychowaniu i terapii? Literatura stwarza przestrzeń do dialogu
z samym sobą i z drugim człowiekiem, dostarcza wzorów do naśladowania, pokazuje strategie
postępowania, uczy rozpoznawania i nazywania emocji. Przekazywane ustnie, a później spisane
w książkach myśli łączą pokolenia, kierują czytelnika w stronę nieustannego rozwoju.
W 2018 roku mija setna rocznica przyznania praw wyborczych Polkom. Nasz kraj był jednym
z pierwszych państw na świecie, które wprowadziło kobiety do parlamentu i przyznało im pełnię
praw obywatelskich. Ów okrągły jubileusz sprzyja refleksji nad kondycją współczesnych kobiet, tych
starszych i tych młodszych, dopiero kształtujących swój charakter i osobowość. Literatura dla kobiet
bywa często postrzegana stereotypowo jako lekka, poruszająca tematy związane z rodziną, wychowaniem, miłością czy pielęgnacją urody i modą. Celem wystąpienia było ukazanie przykładów ambitnej,
głębokiej, mądrej literatury dla kobiet, o kobietach, pisanej przez kobiety.
Występujące w literaturze metafory tworzą płaszczyzny umożliwiające odczytywanie
indywidualnego sensu tekstu literackiego oraz postrzeganie w nim osobistych znaczeń. Mechanizmy
psychologiczne, takie jak: identyfikacja, projekcja, kompensacja, modelowanie, racjonalizacja czy
fantazjowanie sprzyjają wzbudzeniu w czytelniku emocji. Przyjemności wypływające z procesu
czytania opisał i uporządkował francuski krytyk literatury Roland Barthes w książce Przyjemność
tekstu (1997), gdzie wyróżnił: przyjemność słuchania lub czytania (kod narracyjny), przyjemność
przeżywania emocji (kod semantyczny), przyjemność poznawania (kod kulturowy) oraz przyjemność
marzenia (kod symboliczny). One to właśnie stanowią potężną motywację sięgania po lekturę, także
przez kobiety, które czytają, pragnąc przy tym wzruszać się i lękać, rozpaczać i współczuć, oburzać
się i triumfować, zdumiewać i cieszyć. Istotne znaczenie ma tutaj walor emocjonalny. Nierzadko
literatura kobieca przestaje być etykietą z pola teorii literatury czy studiów na płcią, a staje się
znakiem siostrzeństwa, emocjonalnego powinowactwa, kobiecej wspólnoty. To swoisty dar kobiet
dla świata. Pokusić się można wręcz o stwierdzenie, że „literatura jest rodzaju żeńskiego”.
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Amerykańska psychoterapeutka i badaczka legend latynoskich Clarissa Pinkola Estés pisze:
„Opowieści przynoszą uzdrowienie. Od momentu, gdy usłyszałam pierwszą w życiu, całkowicie mną
zawładnęły. Mają wielką moc (...), pobudzają, wzruszają, rodzą smutek, pytania i tęsknoty (…)”1.
Świadomość owej siły słów spowodowała, że literaturę określa się często mianem „przewodniczki
życia”, która wskazuje drogę zasad i wartości, wspomaga proces kształtowania się osobowości,
pobudza wyobraźnię, rozwija wiedzę o świecie, przyczynia się do doskonalenia charakteru. Mądrość
ustnych historii przekazywanych kolejnym pokoleniem, a później zapisanych i zilustrowanych, czerpie
swą moc z „łańcucha”, a może „kolumny” istot ludzkich, połączonych poprzez czas i przestrzeń.
Jednym z najpiękniejszych, w odczuciu autorki niniejszego artykułu, przykładów owej międzypokoleniowej siły jest barwny i działający na wyobraźnię opis snu autorstwa Estés:
„Pewnego razu przyśniło mi się, że opowiadam legendę i nagle poczułam, że ktoś zachęcająco
poklepuje moją stopę. Spojrzałam w dół i spostrzegłam, że stoję na ramionach starej kobiety,
która gładzi moje kostki i uśmiecha się do mnie. Powiedziałam jej:
– Nie, nie, lepiej ty stań mi na ramionach, bo jesteś stara, a ja młoda.
– Nie, nie – odparła. – Tak ma być.
I zobaczyłam, że stoi na ramionach kobiety dużo starszej od siebie, która stała na ramionach
kobiety jeszcze starszej, która z kolei stała na ramionach następnej, i tak dalej...” 2.
Z kolei główny bohater przypowieści Tylko nasiona angielskiej pisarki Margaret Silf wyrusza
w podróż w poszukiwaniu pokoju, radości i miłości. Wędrując widzi jednak głównie choroby, wojny,
kłótnie, odrzucenie i podziały. Odwiedza miejsca, w których ludzie im więcej posiadają, tym bardziej
są do siebie wrogo nastawieni; im więcej muszą bronić, tym mocniej atakują. Tęskniąc za pokojem,
szykują się do wojny. Marząc o miłości, otaczają się murem braku zaufania i barierami lęku. Tęskniąc
za życiem, pogrążają się w śmierci3. Pewnego ranka wędrowiec wszedł do sklepu, w którym sprzedawca zadeklarował posiadanie wszystkiego, czego tylko pragnie. Pielgrzym głęboko się zamyślił,
tyle życzeń chciałby zrealizować: Pragnął pokoju dla swojej rodziny, narodu i świata, chciał zrobić coś
dobrego w swoim życiu, marzył, aby chorzy wyzdrowieli, a samotni mieli przyjaciół, aby głodni mieli
dość jedzenia, aby każde dziecko otrzymało szansę by się kształcić, aby wszyscy na Ziemi żyli ciesząc
się wolnością4 . Kiedy opowiedział o tych wszystkich oczekiwaniach, sklepikarz zamyślił się na chwilę
1 Clarissa Pinkola Estés, Biegnąca z wilkami. Archetyp Dzikiej Kobiety w mitach i legendach, przeł. Agnieszka Cioch, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań
2001, s. 25.
2 Tamże, s. 29.
3 Margaret Silf, Tylko nasiona, w tejże: W poszukiwaniu mądrości życia. 100 opowiastek z całego świata, przeł. Justyna Grzegorczyk,
2005, s. 162.
4 Tamże, s. 162-163.
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i odpowiedział: Przepraszam, powinienem był od razu wyjaśnić.
Nie mamy tu owoców, tylko nasiona…5. Każdy z nas otrzymał
w życiu (i wciąż dostaje) takie osobiste ziarna i to od nas zależy,
które z nich zakiełkują, wyrosną i wydadzą owoce, a które zapomniane, może wciąż czekają na swój czas... To „nowe życie” może
wykiełkować również z przypowieści, opowiadań, legend, mitów,
które przekazujemy dzieciom, opowiadamy dorosłym. Aby „ziarna
słów” rozkwitały w postaci „kwiatów mądrości” muszą najpierw
trafić na „żyzną glebę” zaciekawienia czy poruszenia.
Inny przykład. Katarzyna Miller w jednym z felietonów, pod
wymownym tytułem Cud czytania pisze:
„W szkole czytaliśmy wszyscy... Zwłaszcza Ci, którzy się chcieli
liczyć... Kiedy się kogoś poznawało pierwszym pytaniem było:
«co czytasz? ». U mnie w domu było sporo książek i ja byłam już
nieźle oczytana [...]. Kiedyś czytałam, by żyć. Wydawało mi się
też, że żyję po to, by czytać. Że nie ma nic ważniejszego, istotniejszego, niż spotkanie z wytworami ducha i umysłu ludzkiego w tej
najszlachetniejsej formie. Dziś im bardziej żyję, tym mam mniej
czasu na czytanie, ale to właśnie dzięki temu niegdysiejszemu
Wielkiemu Czytaniu, umiem teraz żyć!”6.
Warto czytać – wszystkim dzieciom od najmłodszych lat,
bez względu na płeć. Droga do książek prowadzi przez inne książki,
warto poszukiwać, aby w rezultacie odnaleźć właściwe lektury,
dzięki którym „rozsmakujemy” się w czytaniu, co niewątpliwie
umocni nasze dobre samopoczucie, poszerzy wiedzę, ugruntuje
wartości i wzmocni postawę afirmatywną wobec życia. A jeśli ktoś
twierdzi, że nie lubi czytać, to znaczy, że jeszcze nie trafił na swoją
książkę...
5 Tamże, s. 163
6 Katarzyna Miller, Cud czytania, 2012, s. 20.
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Dorota Wierzchowska,
Szkoła Podstawowa nr 261
im. Stanisława Kostki Potockiego
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2
Wd ra ż a nie
N a ro d o weg o Prog ram u
R o z w o j u Cz ytelnictw a
w b i b l i otece sz k olnej
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to uchwalony przez Radę Ministrów na lata

2016-2020 program mający na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie
roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego,
stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Priorytet 3 programu brzmi: „Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie
i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Jego celem jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów poprzez wspieranie
organów prowadzących szkoły w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań
uczniów dzięki promowaniu i wspieraniu rozwoju czytelnictwa”.
Dziś dla wielu osób książka to przeżytek, do którego nie warto wracać. W dobie nowych
narzędzi i technologii: smartfonów, gier komputerowych, a także niezliczonej liczby kanałów
telewizyjnych książka może wydawać się mało atrakcyjna. Pamiętać należy o najnowszych
badaniach, które wskazują, że jedynie 10% z nas czyta więcej niż siedem książek rocznie.
Aby zachęcić wszystkich uczniów i ich rodziców do czytania, przeprowadziłam szereg zajęć
czytelniczych oraz spotkań, podczas których przedstawiłam 10 powodów, dla których warto czytać
książki każdego dnia. Oto one:
• Czytanie kształtuje charakter.
• Czytanie poszerza zasób słownictwa.
• Czytanie poprawia pamięć.
• Czytelnicy są bardziej skłonni do wypowiadania się i uczestnictwa w życiu społecznym.
• Czytanie książki redukuje stres i wprawia w lepszy nastrój.
• Czytanie pomaga myśleć w sposób analityczny.
• Fikcja literacka zwiększa zdolność empatii.
• Mole książkowe szybciej zapamiętują i uczą się nowych rzeczy.
• Czytanie może uchronić przez Alzheimerem.
• Czytanie zwiększa atrakcyjność seksualną.
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Podczas spotkań z rodzicami zachęcałam do głośnego czytania. To dzięki niemu budujemy
pomost między dziećmi a nami, dorosłymi, spędzamy wspólnie czas, wspieramy rozwój wyobraźni
dzieci, poszerza się także zasób ich słownictwa. Specjaliści zauważają, że dzieci rodziców, którzy lubią
czytanie i czytają w wolnych chwilach, same chętniej sięgają po książkę. Czytanie różnorodnej literatury pozwala zastanowić się nad wyborami bohaterów, a także zmusza do odpowiedzenia sobie na
pytanie, jak my postąpilibyśmy w danej sytuacji. Niejednokrotnie znajdujemy w książkach wskazówki
i odpowiedzi na własne pytania i osobiste dylematy. Książka może stać się naszym przyjacielem, jeśli
tylko jej na to pozwolimy.
Pierwszym etapem wprowadzania programu w szkole było przeprowadzenie wśród uczniów
i rodziców badań na temat ich potrzeb czytelniczych. Tak rodzice, jak i uczniowie do tematu podeszli
z ogromnym zaangażowaniem, podając tytuły wielu bardzo ciekawych książek. Stworzona lista priorytetów czytelniczych przyczyniła się do przeanalizowania zasobów szkolnej biblioteki, jak również
umożliwiła wybór nowości wydawniczych. Zakupiono literaturę beletrystyczną dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem literatury polskiej. Kolejnym etapem było przeprowadzenie pogadanek
z rodzicami na temat wartości czytania. Przedstawiono badania Biblioteki Narodowej, zaprezentowano
księgozbiór biblioteki i przedstawiono propozycje zajęć czytelniczych dla dzieci.
W trakcie realizacji programu w szkole zorganizowano łącznie 54 wydarzenia promujące
czytelnictwo, w których wzięli udział uczniowie i pracownicy szkoły, a także rodzice. Do najciekawszych należały: tworzenie dzienniczków czytania, teatrzyk kamishibai7 i warsztaty z tworzenia książek,
czytanie książek młodszym uczniom na świeżym powietrzu, czytanie książek przez rodziców i zapraszanych gości ze środowiska lokalnego. Uczniowie włączani byli także w akcje ogólnopolskie, takie
jak: „Jak nie czytam, jak czytam”, tydzień bibliotek, zorganizowanie nocy biblioteki przy współudziale
Biblioteki Publicznej, podczas której uczestnicy i uczestniczki rozwiązywali zagadki i zadania w grze
terenowej. Współpraca z Biblioteką Publiczną pozwoliła uczniom wziąć udział w ciekawych spotkaniach z autorami i ilustratorami książek.

7 KAMI to papier, SHIBAI to teatr – KAMISHIBAI to Papierowy Teatr. Kamishibai Papierowy Teatr to teatr obrazkowy lub inaczej
teatr ilustracji. Jest to technika opowiadania wywodząca się z Japonii wykorzystująca plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą
lub kartonową skrzyneczkę (butai).
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Należy zaznaczyć, że realizacja wdrażanego programu nie udałaby się, gdyby
nie zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli i uczniów, którzy są głównymi czytelnikami
w bibliotece szkolnej. Wnikliwa analiza programu pokazuje, że udział w nim przyczynił się do zwiększenia czytelnictwa uczniów, co obrazuje poniższa statystyka:

Rodzaj literatury

Liczba wypożyczeń
w roku szkolnym
2016/2017

Liczba wypożyczeń
w roku szkolnym
2017/2018

Lektury
Bajeczki i wierszyki
Powieści obyczajowe
Powieści przygodowe
Powieści fantastyczne
Baśnie, legendy, podania

1316
289
191
553
119
82

1491
283
338
575
127
101

Jak każdy program, tak i Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zakończył
się wnioskami. Zakupiono do biblioteki 777 woluminów nowości wydawniczych
za kwotę 15 003,93 zł. Program w szkole realizowany był zgodnie z założeniami
– od maja do końca listopada 2017 roku – i czas ten przez wszystkich realizatorów
uznany był za niewystarczający.
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Wars z a w s k i
P ro gra m
Ed u k a cj i
K u l t u ra l n e j
w b i b l i o te c e
– możliwe
ni e mo ż l i w e?
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Robert Kijek,
Biblioteka Multimedialna dla Dzieci
i Młodzieży nr XXXI
przy ul. Tynieckiej w Warszawie

23

W tym roku mija 10 lat od pierwszego spotkania przedstawicieli środowisk edukacyjnych i środo-

wisk kultury, którzy wspólnie wypracowali założenia Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.
Na przestrzeni dekady, w miarę doświadczeń i napotykanych problemów, WPEK ewoluował, rozrastał
się, a przede wszystkim włączał co raz to nowe grupy zainteresowane wspólnym działaniem na rzecz
edukacji kulturalnej. W jego działania włączyły się domy kultury, szkoły, nauczyciele i nauczycielki,
urzędnicy, animatorzy, twórcy, artyści oraz działacze społeczni. Na początku Program skierowany był do
uczniów, ale już kolejny obejmował zdecydowanie szerszą grupę, wychodząc poza zakres państwowych
i sformalizowanych instytucji. Powstała trwała sieć instytucji i osób działających na rzecz edukacji kulturalnej. To bardzo skrócona wersja dziesięcioletniej historii Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.
Do tej grupy stopniowo zaczęły dołączać warszawskie biblioteki, widząc potencjał we wspólnym działaniu.
W 2014 roku ogłoszono rozbudowaną wersję Programu, który swoimi działaniami obejmował
już wszystkich mieszkańców i mieszkanki Warszawy. W tym samym roku oddano do użytku Multimedialną Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI na warszawskim Mokotowie. Moim zadaniem, jako
kierownika placówki, było opracowanie jej działań kulturalnych. Program planowany z półrocznym
wyprzedzaniem został dopasowany do rytmu dnia mieszkańców Warszawy. W godzinach przedpołudniowych odbywają się liczne warsztaty, spotkania dla dzieci i młodzieży szkolnej. Odbiorcami oferty
są również najmłodsi użytkownicy nieobjęci jeszcze powszechnym obowiązkiem edukacji. Biblioteka
zaoferowała także zajęcia dla osób dorosłych, dysponujących czasem wolnym, które ten czas chcą
twórczo wykorzystać. Oferta zajęć popołudniowych skierowana jest do użytkowników indywidualnych,
dzieci, młodzieży i rodzin z dziećmi, chcących rozwijać swoje zainteresowania w ramach edukacji kulturalnej zaproponowanej przez bibliotekę.
W Warszawie istniało już kilka multimedialnych bibliotek, które były do siebie bardzo podobne.
W wielu przypadkach multimedialność tych placówek wynikała głównie z oferty proponowanych zbiorów: książek na płytach CD czy dostępu do platform z e-bookami. Nasze rozumienie multimedialności
wykraczało poza utarty schemat. W naszym księgozbiorze także znajdują się e-booki, książki na płytach
i filmy, ale zależało nam na czymś więcej – na zaproponowaniu oferty zgodnie z oczekiwaniami czytelników; stworzeniu koncepcji działań, w których uda się połączyć w spójną całość zasoby, jakimi dysponowaliśmy. Użyliśmy nowych technologii, multimediów i połączyliśmy je z tradycyjnymi metodami przekazu
wiedzy. Połączyliśmy różne dziedziny nauki, by wykorzystać je w upowszechnianiu kultury. Zadanie
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wydawało się z pozoru dość proste. Należało przy tym zachować charakter placówki jako biblioteki
i nie wpaść w pułapkę zatarcia granicy z innymi instytucjami działającymi na polu kultury tak, by
uzupełniać się i poszerzać ofertę kulturalną w dzielnicy.
Biblioteki mają duży potencjał w dotarciu do odbiorców poprzez rozwiniętą sieć filii i to, czego
inne instytucje nie mają – książki. To była baza do wyjścia i do działania na wielu polach. W oparciu
o wykorzystanie literatury do wszystkich działań powstał program zajęć, warsztatów i spotkań. Do tego
dołączyliśmy warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodzin z dziećmi, podbudowane wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Kolejnym krokiem były projekcje filmów, koncerty muzyczne, spektakle, wystawy, zajęcia umuzykalniające i rozwojowe. Z upływem czasu pojawiły się kolejne propozycje
zajęć: programowanie, projektowanie 3D, kursy i szkolenia dla dorosłych z zakresu obsługi programów
komputerowych. Wprowadziliśmy zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem klocków Lego i klocków konstrukcyjnych K’NEX – w tym przypadku postanowiliśmy wypełnić niszę i dać możliwość uczestnictwa
w tego typu zajęciach młodzieży, dla której udział w warsztatach był utrudniony ze względów finansowych.
Na warsztatach edukacyjnych i literackich wykorzystywane są najnowsze zdobycze techniki.
Korzystamy z tabletów, aplikacji edukacyjnych, a także z technologii wirtualnej rzeczywistości (VR),
pokazując, w jaki sposób można urozmaicić naukę i zachęcić do samodzielnego zdobywania wiedzy.
W ofercie naszej biblioteki, oprócz typowych spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych i zajęć
pozalekcyjnych, duży fragment programu stanowi wspomniana propozycja skierowana do szkół
i przedszkoli, a także innych instytucji oświatowych. W przygotowaniu tej części oferty z pomocą
przyszły wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej do podstaw programowych (wychowania przedszkolnego; kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych; ogólnego dla liceów ogólnokształcących).
Poszerzenie oferty biblioteki o edukację nieformalną daje art. 4., pkt. 2. zapisany w „Ustawie o bibliotekach” z 1997 roku. Warto w tym miejscu pamiętać, że osoba prowadząca zajęcia edukacyjne w bibliotece powinna mieć odpowiednie kompetencje do ich realizacji. Bardzo częstą praktyką w bibliotekach
staje się zatrudnienie na etacie osób z innym wykształceniem niż bibliotekarskie, ale uzupełnione
studiami na kierunku informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Przyjęcie rozwiązania z zatrudnieniem
osób mających uprawnienia pedagogiczne, wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych
daje możliwość realizacji programu na wysokim poziomie, a tym samym tworzenie autorskich programów.
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Pierwszą ofertę dla grup szkolnych w Multimedialnej Bibliotece przygotowaliśmy w 2015 roku.
Tematy dostosowane do wieku odbiorców, tj. dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci z klas szkół podstawowych, obejmowały ofertę spotkań literacko-plastycznych, łączyły różnorodne działania, m.in.
animacje, arteterapię, plastykę i multimedia. Połączenie to pozwoliło na pobudzanie kreatywności
i wrażliwości, także estetycznej, uczestników. Każde spotkanie było wędrówką po świecie słowa,
filmu i teatru. Zestawienie propozycji spotkań z książką obejmowało 16 różnych tematów do realizacji
w bibliotece, w dogodnym terminie. Rozpiętość proponowanych tematów i elastyczność ich realizacji
wpłynęła na duże zainteresowanie i liczny udział grup w zajęciach. Z czasem poszerzyliśmy ofertę dla
klas szkół podstawowych o edukację medialną.
Ofertę edukacyjną przygotowaliśmy osobno dla różnych typów ośrodków, uwzględniając
stopień trudności i zakres realizacji tematów w oparciu o autorski wybór lektur. Ważną wytyczną
w doborze literatury, którą kierowaliśmy się w trakcie zajęć, było korzystanie z książek o dużej wartości merytorycznej, literackiej i na wysokim poziomie ilustratorskim. Niejednokrotnie były to książki
nagradzane w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, polecane przez stowarzyszenia
i fundacje zajmujące się popularyzacją czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Wiele z tematów realizowanych w poprzednich edycjach kontynuowanych jest w kolejnych latach ze względu na zainteresowanie nauczycieli i uczniów. Nie tylko wiążą się one ściśle z programem nauczania w szkołach
i przedszkolach, lecz także są to tematy odnoszące się do bieżącej problematyki, poszerzające horyzonty młodych ludzi, realizowane w szkołach zwykle w ramach zajęć dodatkowych lub uzupełniających.
W roku szkolnym 2017/2018 poszerzyliśmy ofertę o dodatkowe tematy dotyczące odpowiedzialności za przestrzeń publiczną i ekologię. W trakcie zajęć uczniowie zdobywają wiedzę o ochronie
środowiska, a działania warsztatowe oparte są o zestawy edukacyjne klocków Lego Story, łączące
w sobie zabawę i naukę. Włączyliśmy do działań z klasami szkolnymi interaktywne narzędzia edukacyjne dotychczas wykorzystywane w mniej licznych grupach. Urozmaicenie programu przełożyło się
na realizację 149 warsztatów, w których udział wzięło 3 041 uczniów.
W propozycji Multimedialnej Biblioteki oprócz warsztatów edukacyjnych, spotkań autorskich,
które to z kolei biblioteka może organizować dzięki bliskiej współpracy z polskimi wydawcami książek,
znalazła się również możliwość bezpłatnego uczestnictwa grup szkolnych i przedszkolnych w projekcjach filmów. Repertuar filmowy dla szkół i przedszkoli zawiera w sobie nie tylko ekranizacje lektur
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szkolnych, ale również filmy fabularne i animowane. Kształtowany jest on jako jeden z elementów
zachęcania młodzieży szkolnej do uczestnictwa w kulturze.
W dotarciu z ofertą do nauczycieli podjęliśmy współpracę z Wydziałem Oświaty i Wychowania
w Dzielnicy Mokotów, co pozwoliło nam skuteczniej przekazywać informacje o działaniach biblioteki
do wszystkich szkół i przedszkoli, korzystając ze skrzynek podawczych. Dzięki tej współpracy poszerzyliśmy grono odbiorców oferty biblioteki nie tylko o ośrodki znajdujące się na terenie Mokotowa.
Z możliwości uczestnictwa w zajęciach zaczęły korzystać grupy szkolne z placówek mieszczących się
na terenie innych dzielnic Warszawy. W ten sposób skutecznie udało się nam połączyć system
edukacji formalnej z edukacją nieformalną.
Dotychczasowa rola biblioteki ograniczała się do gromadzenia i udostępniania swoich zbiorów.
Wystarczające były niewielkie powierzchnie do magazynowania księgozbioru oraz przestrzeń wypożyczalni, względnie miejsce stwarzające namiastkę czytelni. Rozwój cywilizacyjny narzucił niejako
samoistnie kierunek ewoluowania współczesnych bibliotek jako centrów informacji, różnorodnego,
interaktywnego środowiska spełniającego oczekiwania i potrzeby użytkowników o różnych preferencjach, potrzebach edukacyjnych i kulturalnych. Edukacja kulturalna w bibliotece rozumiana jest przez
nas w jej szerokim ujęciu, poprzez wspólne i świadome kreowanie warunków do tworzenia kultury,
a dalej poprzez aktywne w niej uczestniczenie. Przez cztery lata działalności placówki nawiązaliśmy
współpracę z wieloma instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami oraz prywatnymi przedsiębiorstwami, które również realizują programy na rzecz rozwoju kultury i edukacji kulturalnej, zachęcając
do uczestnictwa w kulturze. Wspólna praca pozwoliła nam na większą skuteczność i dotarcie do
różnych grup odbiorców, począwszy od najmłodszych, aż po dorosłych użytkowników. Idea otwartości, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń, zrozumienia potrzeb i chęć wzajemnej pomocy
okazały się jednym z kluczowych elementów wielostronnej współpracy pomiędzy biblioteką a innymi
instytucjami kultury. Zmiana, którą wprowadziliśmy w funkcjonowaniu biblioteki, została zauważona
i spotkała się z pozytywnym przyjęciem środowisk lokalnych, a tym samym przyniosła wzrost zainteresowania i chęć uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Zainteresowanie to przyniosło jeszcze
kolejną zmianę, mianowicie aktywizację społeczności lokalnej, przejawiającą się m.in. w coraz częściej
proponowanych i realizowanych projektach partycypacyjnych.
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Agnieszka Proszowska,
Biblioteka Publiczna
im. W. J. Grabskiego
w Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy

Tak wiele mówi się o tym, że

współczesne społeczeństwo mało czyta,
a ludzie młodzi najmniej. Moim zdaniem
czytamy inaczej, wybierając inne nośniki,
ale z pewnością nie mniej. Niejednokrotnie czytamy szybko, pobieżnie, wybierając
z tekstu to, co najistotniejsze. Zmieniła
się jakość czytania. Czytamy więcej, za to
krótszych tekstów i nie mamy czasu na
zagłębianie się w treści. Poszukujemy
informacji „na już”. Mając tak nieograniczony dostęp do informacji, mediów, dóbr
kultury, trudno jest nam zatrzymać się
przy czymś na dłużej.
Należałoby jednak zwolnić, zadać
sobie trochę trudu, aby wybrać wartościową rzecz – czy będzie to spektakl, film,
książka, wystawa czy inne wydarzenie kulturalne, których w sieci znajdziemy mnóstwo. Młodzi ludzie najchętniej biorą udział
w „szybkich” aktywnościach, projektach,
które dają natychmiastowy efekt. Żyją
w biegu i w biegu uczestniczą w kulturze. Zatrzymać ich uwagę na dłużej
jest nie lada wyzwaniem. A tym bardziej
zachęcić do pisania czy czytania. Uważam
jednak, że książka powinna towarzyszyć
człowiekowi w każdym momencie życia,
być poradnikiem, drogowskazem, pocieszeniem, inspiracją, podręcznikiem.
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Przez prawie 10 lat działania Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej wraz z bibliotekarzami zajmowałam się edukacją czytelniczą. To, co szczególnie doceniamy jako koordynatorzy programu i do czego zachęcamy młodych adeptów sztuki pisarskiej, to dzielenie się swoją twórczością.
Bardzo wiele tekstów tworzonych jest do szuflady. Wielu z uznanych dziś pisarzy czy poetów nie wierzyło w siebie, ale ich pasja zwyciężyła, a ich wiersze, opowiadania, powieści możemy dzisiaj czytać.
W ramach WPEK stworzyliśmy trzy ścieżki upowszechniające edukację czytelniczą i wspierające młodych twórców. Pierwsza to prezentowane bardziej szczegółowo w niniejszym raporcie cykliczne Konferencje EduAkcje dla Bibliotek. W trakcie spotkań odbywających się podczas Warszawskich Targów
Książki staramy się przedstawić nagrodzone w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej
projekty czytelnicze, zaprosić wyjątkowych gości, poruszyć aktualny temat branżowy oraz zintegrować
środowisko bibliotekarzy pracujących w bibliotekach szkolnych i publicznych.
Drugą ze ścieżek jest Literacka Scena Młodych podczas Warszawskich Targów Książki.
To z kolei przestrzeń dla dzieci i młodzieży, laureatów konkursów literackich. W roku 2015 i 2016
zaprezentowali się tutaj laureaci literackich konkursów, którzy czytali fragmenty swojej prozy lub
poezji. Wśród nich byli m.in. uczniowie Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego – laureaci Wojewódzkiego Przeglądu Swobodnych Inicjatyw organizowanego przez Dom Kultury „Działdowska” oraz
Turnieju Jednego Wiersza ze Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej. Młodzież opublikowała swoje nagrodzone utwory w wydawanej co roku broszurze szkolnej oraz pozaszkolnych czasopismach,
takich jak: „Poezja Dzisiaj” oraz „Arkusze Literackie”. Uczniowie klasy II i III ze Szkoły Podstawowej
nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przeczytali fragmenty swoich książek, które powstały
w ramach projektu Warsztaty twórczego pisania. Dzięki wsparciu Biura Edukacji w projekcie powstało
osiem niepowtarzalnych książek – napisanych, zilustrowanych i oprawionych przez dzieci.
Czytane teksty, szczególnie nastoletnich uczniów, są przepełnione empatią, nostalgią, radością,
miłością i troską. Zaskakują dojrzałym widzeniem otaczającego świata. Dzieci tworzą opowiadania
według swoich marzeń, które później zebrane i wydane przez rodziców czy szkołę, wzbogacają księgozbiory w bibliotekach. Świat w nich przedstawiony nie zawsze jest tęczowy i radosny, ale zawsze
dobro w nim zwycięża. To niezwykle istotne, że dzieci wierzą w dobro i mimo spojrzenia utkwionego
w smartfonach dostrzegają piękno wokół siebie. Najbardziej cieszy mnie fakt, że młodzi autorzy chcą
zmieniać świat na lepsze i wierzą, że mają taką moc. Ta wiara wzmacniana jest między innymi poprzez
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stwarzanie im przestrzeni do zaprezentowania własnej twórczości. Dzieląc się swoimi tekstami,
debiutanci nie tylko zyskują potwierdzenie słuszności swoich przekonań, lecz także mają większe
poczucie własnej wartości.
Trzecia ze wspomnianych ścieżek upowszechniania edukacji czytelniczej to Hayd Park Literacki
w Łazienkach Królewskich, realizowany podczas Festiwalu Energii Kulturalnej. Zapraszamy do niego
amatorów i amatorki, którym stwarzamy przestrzeń dla debiutu podczas niedzielnych weekendów
w Łazienkach Królewskich. To wielopokoleniowe spotkanie miłośników i twórców poezji oraz literatury. Debiutanci wymieniają się doświadczeniem, nawiązują nowe znajomości i dowiadują się o różnych
konkursach literackich. Niejednokrotnie pod wpływem chwili osoby słuchające, leżące w wygodnych
leżakach, zgłaszały się do głośnego czytania. W koszach na każdego czekają książki.
W roku 2015 i 2016 Warszawski Program Edukacji Kulturalnej promował się na Targach
podczas rodzinnych weekendów. Zachęcaliśmy wówczas publiczność do rozwinięcia zdania
„Czytam, ponieważ …”. Na ponad 20-metrowej powierzchni zarówno goście, jak i uczestnicy targów
pisali , dlaczego czytają, mogli też wziąć udział w rodzinnej Literackiej grze targowej, zapoznać się
z ofertą warszawskich bibliotek publicznych lub obejrzeć dwie wystawy: Wola z rodzinnego albumu –
efekt projektu Wolskie Regionalia III Czytelni Naukowej, mającego na celu promocję dziedzictwa kulturowego i historycznego dzielnicy, a także ochronę i udostępnianie źródeł historycznych o unikalnej,
nieznanej dotąd treści; oraz Teleport fotograficzny – historia osnuta opowieściami o Warszawie.
Warto jeszcze dodać, że edukację czytelniczą jako część edukacji kulturalnej doceniamy także
co roku w projektach zgłaszanych do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej.
Jako Dzielnicowy Koordynator WPEK obserwuję, jak rozwija się w naszym społeczeństwie
podejście do słowa i jak wiele może zdziałać odpowiednie i konsekwentne wspieranie młodych twórców. Coraz częściej pomysł wychodzący od słowa daje przyjemność realizującym projekty i uczestniczącym w nich, rozwija w młodych ludziach szacunek do tego, co mówią i w jaki sposób przekazują
czytelnikom i czytelniczkom swoje subiektywne widzenie świata.
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Michał Witak,
Biblioteka „Pod Skrzydłami”
i Warszawska Galeria Ekslibrisu
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w bibliote ce
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Minęło ćwierć wieku, odkąd w prowadzonej przeze mnie Bibliotece „Pod Skrzydłami” na

Ochocie zaczęła działać Warszawska Galeria Ekslibrisu. Rozpoczynała swoją działalność w 1992 roku
pod szyldem Małej Galerii Ekslibrisu. Jest to jedyna stale działająca galeria znaków książkowych
w Warszawie i jedna z niewielu w Polsce (obok widzewskiej, krakowskiej i sanockiej). Wszystko
zaczęło się w korytarzu Wypożyczalni nr 75 – jednej z filii ochockiej Biblioteki Publicznej. Kilka plansz
stanowiło całą ekspozycję. Początki były skromne. Garstka gości na otwarciu, katalogi pisane na
maszynie i powielane na ksero, pierwsze kontakty ze środowiskiem kolekcjonerów – i tak oto w bibliotece powstała „Mała Galeria Ekslibrisu”. Połączenie niemal idealne – biblioteka wraz z galerią ekslibrisu.
Szczególną wartość stanowiła atmosfera tworzona przez zespół pracowników wypożyczalni.
To dzięki nim zarówno wielu grafików, jak i kolekcjonerów tak dobrze się tu czuło i szybko zawiązało
się stałe grono miłośników znaków książkowych. Wielu ludzi zaczęło się z galerią utożsamiać,
a wernisaże stały się dla nich nie tylko okazją do spotkania, ale małym świętem. Duże znaczenie dla
rozwoju placówki miała organizacja dwóch międzynarodowych konkursów na ekslibris o motywach
warszawskich „Varsaviana w ekslibrisie”. Dzięki konkursom znacznie rozszerzyły się kontakty z grafikami
i kolekcjonerami małych form graficznych z całego świata.
Głównym celem Warszawskiej Galerii Ekslibrisu jest popularyzacja znaków książkowych.
Realizujemy to głównie poprzez organizację wystaw indywidulanych i tematycznych. Prezentowaliśmy
prace zarówno artystów uznanych za wybitnych (Jakubowski, Jarnuszkiewicz, Łuczak), jak również tych,
którzy dopiero zaczynali swoją przygodę z ekslibrisem. Wielu twórców przyjeżdża do nas z zagranicy
(z Austrii, Białorusi, Czech, Izraela, Japonii, Kazachstanu, Łotwy, Turcji czy Ukrainy). Warunek jest jeden
– artysta musi przyjechać na wernisaż. Chciałbym tu zaznaczyć, że nie wiąże się to z żadnymi kosztami.
Graficy sami zabiegają o możliwość zorganizowania wystawy. Bardzo nam zależy, żeby podczas otwarcia
poznać zdanie zaproszonych na temat współczesnej sztuki, tak aby wernisaż nie był wyłącznie uroczystym otwarciem wystawy, a ekslibrisową prelekcją.
Organizujemy od sześciu do ośmiu wystaw rocznie. Do każdej wydajemy folder lub katalog.
Utarł się też pewien zwyczaj, który mocno pielęgnujemy, by wernisaże odbywały się zawsze w środy
o godzinie 17. Wytworzyła się dzięki temu pewna regularność, która powoduje, że większość osób
zostaje z nami na długie lata. Wokół galerii zawiązało się grono stałych odbiorców, kolekcjonerów,
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bibliofilów, naukowców, którzy przyjeżdżają na nasze spotkania niekiedy z całej Polski. Wernisaże
w galerii stały się miejscem wymiany ekslibrisów, okazją do spotkań oraz rozmów i dyskusji na temat
przyszłości znaków książkowych. Coraz częściej odwiedzają nas także studenci uczelni artystycznych,
którzy z kontaktów z wybitnymi grafikami czerpią inspirację w początkach swojej twórczości.
Nie zapominamy także o edukacji. Po wernisażach zapraszamy uczniów, studentów i grupy
zorganizowane na prelekcje o ekslibrisach. Najczęściej dotyczy to bieżącej wystawy i jest połączone
z historią znaków książkowych. Do galerii przychodzą także studenci Wydziału Dziennikarstwa
Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowujemy dla nich spotkania zachęcające
do podjęcia tematu ekslibrisu w przyszłych pracach dyplomowych. Jeśli chodzi o szkoły, to inicjujemy
bądź pomagamy w organizacji konkursów na ekslibris. Jest to najczęściej cykl spotkań od projektu do
realizacji, gdzie uczestnicy poznają proces tworzenia grafiki od rysunku, przez rytowanie, aż do własnoręcznego odbijania linorytów. Całość wieńczy wernisaż, na który uczniowie przychodzą ze swoimi
rodzinami. Takie konkursy szkolne mają dla mnie wartość szczególną, bo dla uczestników jest to niełatwe zadanie. Na małej przestrzeni kilkoma ruchami rylca trzeba wydobyć charakterystyczną cechę
właściciela księgozbioru i wkomponować napis „ex libris” oraz imię i nazwisko lub nazwę instytucji.
Wszystko to wymaga opanowania warsztatu, nie jest więc proste dla osób, które trzymają rylec po raz
pierwszy w życiu. Szczególną trudność sprawia rytowanie w lustrzanym odbiciu – stąd błędy, czasem
kosztowne, ale uczące cierpliwości i wytrwałości w poszukiwaniu własnego stylu. Należy pamiętać,
że samodzielne wykonanie ekslibrisu zachęca do dbania o swój zbiór książek i kształtuje upodobania
czytelnicze, a taki przecież jest nasz cel.
Myślę, że dziś, po latach, możemy pochwalić się znaczącym dorobkiem. Zaaranżowaliśmy
170 wystaw, wydaliśmy 20 numerów czasopisma „Ex Bibliotheca”, zorganizowaliśmy dwa międzynarodowe biennale ekslibrisów o motywach warszawskich, zebraliśmy prawie 7 500 ekslibrisów, którymi
chętnie się dzielimy, wypożyczając je na wystawy. W archiwum galerii znajduje się prawie 1000 wydawnictw dotyczących tematyki ekslibrisu i wiele artykułów prasowych, ale najważniejsze są przyjaźnie,
które pielęgnujemy do dzisiaj. Galeria to ludzie, którzy się z nią utożsamiają, to bibliotekarze, którzy
aranżują wystawy, nie zaniedbując przy tym swoich codziennych obowiązków. Myślę, że Warszawska
Galeria Ekslibrisu stała się magicznym miejscem na kulturalnej mapie Warszawy.
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Czym jest ekslibris?
Nazwa pochodzi z języka łacińskiego:
ex libris = z książek. To znak własnościowy
książki, którym posługiwał się właściciel
czy właścicielka księgozbioru do personalnego oznaczania własności woluminu. Geneza ekslibrisu wywodzi się od malowanego
herbu na kartach ksiąg w dawnych wiekach.
Później, od XV wieku, zaczął on przybierać
formę misternie skomponowanej ilustracji
graficznej z wpisanym nazwiskiem właściciela. Znaki książkowe zamawiały i do dzisiaj
zamawiają zarówno osoby prywatne,
jak też i instytucje. Miejscem ekslibrisu
w książce jest wewnętrzna, przednia strona
okładki książki. Czasem przybierał on również formę pieczątki odciśniętej na stronie
tytułowej tomu. Znak książkowy podkreśla
bibliofilski stosunek właściciela do książki.
W Europie, w formie papierowej, stosowany
jest od XV wieku, w Polsce od XVI. Obecnie
ekslibris stał się małą formą grafiki, a jego
pierwotna funkcja użytkowa zanika, ustępując miejsca funkcji estetyczno-artystycznej.
Ekslibris ponadto jest od XIX wieku przedmiotem pasji kolekcjonerskiej.
Więcej informacji znajdziesz na:
www.ekslibrispolski.pl
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