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23 maja 2019 roku już po raz piąty spotkaliśmy się
podczas Warszawskich Targów Książki na EduAkcji dla Bibliotek
organizowanej przez Warszawski Program Edukacji Kulturalnej
dla pasjonatów literatury, bibliotekarzy i nauczycieli-bibliotekarzy. Zaprosiliśmy ich do rozmowy, której tematem przewodnim
była sytuacja i rola bibliotek w świetle wyzwań XXI wieku.
Spotkanie rozpoczął dr Roman Chymkowski, antropolog
i socjolog kultury, który na podstawie badań stanu czytelnictwa
w Polsce z 2018 roku opowiedział o tym, co zachęca warszawianki i warszawiaków do czytania. Po wystąpieniu zaprezentowany został nowy portal Biblioteki Warszawy, następnie odbył
się wykład na temat wielokulturowości w bibliotece. W ramach
tegorocznej EduAkcji dla Bibliotek zorganizowaliśmy również
część warsztatową, podczas której moderatorzy poprowadzili
trzy tematyczne stoliki dyskusyjne: (1) Fundusz nowości dla
bibliotek dzielnicowych, (2) System szkoleń dla warszawskich
bibliotekarzy, (3) Biblioteki szkolne pomostem między literaturą
a młodym czytelnikiem.
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Co zachęca
do czytania
ks i ążek?
dr Roman Chymkowski,
Uniwersytet Warszawski
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W 2018 roku czytanie przynajmniej jednej książki w ciągu roku zadeklarowało

37% respondentów (por. Wyk. 1). Różnica jednego punktu procentowego mieści się w
marginesie błędu pomiaru, który dla próby o liczebności 2 tys. obserwacji wynosi 2%.
Podstawowe wskaźniki czytelnictwa są stabilne. W dłuższej perspektywie czasowej
widać, że deklaracje czytania książek (co najmniej jednej i co najmniej siedmiu w ciągu
roku) wyraźnie spadły w latach 2004-2008. To, że zainteresowanie czytaniem książek
nie rośnie, ma zapewne wiele przyczyn; należą do nich m.in.: styl życia i sposoby
spędzania czasu wolnego, popularyzacja rozrywki cyfrowej, niewielkie przełożenie
czytania książek w dorosłym życiu na powodzenie na rynku pracy, a także fakt,
że za sprawą przemian w dziedzinie technologii komunikacji książki nie są dziś jedynym
źródłem wiedzy i informacji.

Wykres 1. Deklaracje dotyczące czytania książek w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie w latach 2000-2018.

Znajduje to swoje odbicie w zmianie postaw względem czytania książek.
W młodszych grupach wiekowych znajdziemy mniejszy odsetek osób deklarujących, że bardzo lubią czytanie książek – zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet,
które w starszych grupach wiekowych wyraźnie przewyższają mężczyzn pod tym
względem (por. Tab. 1). Nie zmienia to faktu, że to właśnie wśród młodszych osób
jest najwięcej czytelników książek, do tego czytających z większą intensywnością
(por. Tab. 2). Można przypuszczać, że po ustaniu obowiązku szkolnego czytać
książki będą ci, którzy nauczyli się to lubić.
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Tab. 1. Odsetki odpowiedzi na pytanie o to, czy lubi się czytać książki, w podziale na płeć i wiek. Źródło: BN 2018.
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W i e k , płeć i wyksz ta ł c e nie a czy tan i e ks i ążek
Jedną ze zmiennych różnicujących postawy lekturowe Polaków jest wiek – im starsza grupa badanych, tym mniej czytelników, im młodsza, tym więcej. W każdej grupie wiekowej wśród czytelników najwięcej jest takich, którzy czytają mało (jedna-dwie książki), zarazem odsetek czytających względnie systematycznie (co najmniej siedem książek rocznie) jest taki sam.

Tab. 2. Odsetki odpowiedzi na pytanie o liczbę książek czytanych w 2018 roku w podziale na grupy wieku. Źródło: BN 2018.

Z czytaniem wiąże się poziom wykształcenia. Im wyższe wykształcenie, tym większy odsetek
czytelników książek, przy czym różnica między osobami z wykształceniem podstawowym a zasadniczym zawodowym jest tu niewielka. Najwięcej osób deklarujących lekturę co najmniej siedmiu książek
jest w grupie z wykształceniem wyższym. Jak pokazuje Tab. 3, 31% posiadaczy dyplomów uczelni
wyższych przyznaje, że w ciągu minionego roku nie czytało żadnych książek. Nie znaczy to oczywiście, że osoby te nie podejmują jakichkolwiek praktyk lekturowych, lecz że nie czytają czegoś, co
rozpoznają jako książki (drukowane kodeksy, e-booki).
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Tab. 3. Odsetki odpowiedzi na pytanie o liczbę książek czytanych w 2018 r. w podziale na grupy wykształcenia. Źródło: BN 2018.

Od dawna po książki chętniej sięgają kobiety niż mężczyźni, przy czym różnica ta się pogłębia.
Zarówno kobiety, jak i mężczyźni częściej deklarują czytanie w młodszych grupach wiekowych (wśród
kobiet dwie na trzy, wśród mężczyzn prawie co drugi), co jest funkcją pobierania nauki w szkole lub na
uczelni wyższej. Kiedy z grupy wiekowej 15-24 wyizolujemy uczniów i studentów, pozostawiając w niej
tylko te osoby, które zakończyły już swoją edukację, w grupie mężczyzn czyta już tylko co trzeci, w grupie
kobiet – co druga.
Okres nauki w szkole sprzyja czytaniu książek – i nie jest to tylko kwestia lektur, ale także otoczenia (potencjalnie czytających) rówieśników oraz mniejszego obciążenia obowiązkami związanymi z pracą
zawodową i życiem rodzinnym. Im dłużej trwa edukacja, tym skuteczniejsza jest socjalizacja czytelnicza,
przy czym na aspiracje edukacyjne wpływają czynniki związane z pochodzeniem społecznym – jest mało
prawdopodobne, że osoby w których rodzinach czyta się dużo książek, kończyły edukację na najniższych
poziomach wykształcenia. Działa to raczej w drugą stronę – niechęć do czytania oraz nauki (a czytanie
jest inherentną częścią samodzielnej nauki i przyswajania oraz utrwalania treści dydaktycznych) prowadzi
często do decyzji o wyborze szkoły zawodowej czy jak najwcześniejszym zakończeniu nauki szkolnej.
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Tab. 4. Odsetki odpowiedzi na pytanie o liczbę książek czytanych w 2018 roku w podziale na grupy wieku i płci. Źródło: BN 2018.
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Tab. 5. Odsetki odpowiedzi na pytanie o liczbę książek czytanych w 2018 roku w podziale na grupy wieku i płci. Źródło: BN 2018.
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Z tego względu ciekawa jest różnica w deklaracjach czytelniczych między mężczyznami i kobietami, którzy zakończyli naukę po szkole średniej. Co druga kobieta, która kończy edukację na tym poziomie,
czyta książki także po zakończeniu nauki i tylko co trzeci mężczyzna z tym samym wykształceniem. Także
wśród osób z wykształceniem wyższym czytających kobiet jest znacznie więcej niż mężczyzn, a czytelniczki częściej deklarują lekturę siedmiu i więcej książek w ciągu roku niż czytelnicy (por. Tab. 5). Z trudnych
do wyjaśnienia powodów kobiety łatwiej uczą się samodzielnie czerpać przyjemność z lektury w trakcie
socjalizacji szkolnej, wyrównując w ten sposób brak socjalizacji czytelniczej wyniesionej z domu.
Potwierdziła się zależność zaobserwowana w badaniu z 2017 roku – wyraźna różnica między
miastem i wsią zmniejszyła się w młodszym pokoleniu – jest szczególnie widoczna w przypadku wsi
i małych miast – osoby przed 50 r.ż. czytają więcej i intensywniej niż osoby starsze. Na stan ten składa
się zapewne wiele przyczyn, między innymi przemiany społeczno-demograficzne i zmiana struktury
wykształcenia w młodszych grupach wiekowych. W dalszym ciągu najwięcej czytają mieszkańcy największych miast, co wynika z geograficznej koncentracji osób najlepiej wykształconych i inteligencko-miejskiego
stylu życia, ale ważne jest to, że w przypadku osób młodszych miejsce zamieszkania w mniejszym stopniu
determinuje dostęp do książek i kultury czytelniczej.

15

Tab. 6. Odsetki odpowiedzi na pytanie o liczbę książek czytanych w 2018 r. w podziale na miejsce zamieszkania. Źródło: BN 2018.
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Czy t ane k sią ż ki c zę ś c ie j kup uj em y , rzad zi ej p oży czam y
Pytając uczestników badania o czytane przez nich w ciągu ostatniego roku książki, prosimy ich
również o wskazanie, w jaki sposób dana książka trafiła w ich ręce (np. została kupiona, pożyczona od
znajomego, wypożyczona z biblioteki itp.). W 2018 roku wzrosło znaczenie zakupów książkowych,
chociaż w próbie ogólnopolskiej odsetek respondentów deklarujących, że osobiście kupili przynajmniej
jedną książkę nieco spadł w porównaniu z poprzednimi latami. Oznacza to, że zmieniają się oczekiwania
i nawyki czytelników – rośnie znaczenie nowości wydawniczych, a czytelnicy są w większym stopniu
skłonni kupić interesujące ich książki zamiast czekać, aż przeczytają je znajomi, lub sięgać po starsze
tytuły obecne w domowych księgozbiorach. Udział książek wypożyczonych z biblioteki publicznej lub
ofiarowanych w prezencie utrzymał się na poziomie z 2017 roku, wzrósł nieco udział książek wypożyczonych z bibliotek szkolnych, co potwierdzają wyniki badań prowadzonych wśród uczniów.
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Wyk. 2. Źródła czytanych książek w latach 2014-2018 roku (odsetek osób wymieniających w danym roku książki z poszczególnych źródeł). Źródło: BN 2018.
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P o s iadanie ksią ż e k w domach n i e j es t p ows zech n e, a d uże
k s i ę g o zbiory domowe ma ba rd zo wąs ka g rup a l ud zi
35% respondentów w próbie ogólnopolskiej przyznało, że w ich domach nie ma żadnych
książek lub są tylko podręczniki szkolne (por. Tab. 3). E-booki posiada zaledwie 5% co najmniej
15-letnich Polaków, w próbie celowej czytelników takich osób jest przeszło jedna czwarta.

Tab. 7. Odsetek odpowiedzi dotyczących zawartości księgozbiorów domowych w 2018 roku. Źródło: BN 2018.

Polacy mają w swoich domach stosunkowo niewiele książek (por. Tab. 4). 59% posiada do
50 woluminów – około dwóch półek książek, 80% – nie więcej niż 100. Czytelnicy, co zrozumiałe,
przeciętnie mają ich znacznie więcej, ale nawet oni niekoniecznie są posiadaczami wielkich
księgozbiorów. Tylko 4% badanych z próby celowej czytelników ma w domu więcej niż 1000 książek.
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Tab. 8. Odsetek deklaracji dotyczących objętości księgozbiorów domowych w 2018 roku. Źródło: BN 2018.

W j ęzyk ach obc yc h c zę ś c iej czy tam y teks ty uży tkowe, r za d z i e j
l i t e rat u rę p ię kną
Czytających jakiekolwiek teksty w językach obcych jest około 7%, przy czym w próbie celowej
czytelników książek takich osób jest 38%. Najczęściej czyta się w ten sposób informacje publikowane
w Internecie (artykuły prasowe, posty, blogi, strony tematyczne), następnie teksty związane z wykonywaną
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pracą (korespondencję służbową, dokumentację, raporty itd.) oraz teksty na użytek prywatny (instrukcje obsługi, poradniki, przewodniki, przepisy). Najrzadziej w językach obcych czyta się prasę papierową
i literaturę piękną. W języku innym niż polski statystycznie częściej czytają mężczyźni niż kobiety, przy
czym różnica szczególnie wyraźnie widoczna jest w przypadku lektury na użytek pracy zawodowej.

Tab. 9. Odsetek deklaracji dotyczących czytania tekstów w języku obcym w 2018 roku. Źródło: BN 2018. Gwiazdką oznaczono
różnice istotne statystycznie na poziomie 0,05.
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Książki czytamy głównie w domu, kiedy nic nam w tym nie przeszkadza
Osoby nieczytające książek tłumaczą swoją postawę brakiem czasu. Okazuje się jednak, że czasu
nie zawsze i nie wszystkim brakuje w równym stopniu, że są sytuacje bardziej lub mniej sprzyjające
czytaniu książek. W pewnych warunkach czytelnicy książek wolą sięgnąć po teksty krótsze i mniej angażujące niż książka, np. w czasie oczekiwania na wizytę u lekarza czy w trakcie jazdy środkami transportu
publicznego. Podobnie jest z pracą zawodową – nawet czytelnikom z próby celowej łatwiej jest sięgnąć po książkę w weekendy lub dni wolne od pracy. Książki najchętniej czytamy w domu. Jeśli pogoda
sprzyja przebywaniu na dworze – również czytelnicy książek rezygnują z czytania na rzecz wielorakich
aktywności na świeżym powietrzu. Tab. 5 pokazuje, że czytanie książek jest praktyką związaną przede
wszystkim z przestrzenią prywatną, z czasem, kiedy przebywa się w domu i kiedy nie ma się w zasięgu
atrakcyjniejszych form spędzania czasu.

Tab. 10. Odsetek deklaracji dotyczących częstotliwości czytania w wybranych sytuacjach w 2018 roku. Źródło: BN 2018.
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Czy t elnicy ks ią ż e k drukowa n y ch czy taj ą też e-b ooki
Biorąc pod uwagę odpowiedzi udzielone przez badanych z próby ogólnopolskiej, można powiedzieć, że czytanie e-booków jest praktyką podejmowaną przez bardzo nieliczne osoby. Tymczasem ci,
którzy czytają książki, a zarazem sprawnie korzystają z komputera, coraz chętniej sięgają po tytuły wydane w formatach cyfrowych, choć nawet w tej grupie czytanie e-booków jest praktyką podejmowaną
znacznie rzadziej niż czytanie stosunkowo długich tekstów w formie elektronicznej (por. Tab. 11).

Tab.11. Odsetek deklaracji dotyczących korzystania z elektronicznych nośników tekstu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w 2018 roku.
Źródło: BN 2018.

E-booki czyta się przede wszystkim na ekranach komputerów, zwłaszcza laptopów i telefonów komórkowych. Można domniemywać, że wysoka pozycja komputera w tej dziedzinie wynika
z praktyki czytania przy okazji albo w przerwie innych zajęć, m.in. tych związanych z pracą. Z kolei
smartfony są dziś urządzeniami, z którymi rozstajemy się bardzo rzadko i na krótko, używając ich nie
tylko do dzwonienia i wysyłania wiadomości, ale także do czytania książek i słuchania audiobooków
(por. Tab. 12 i Tab. 13).
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Tab. 12. Odsetek deklaracji dotyczących wykorzystania poszczególnych urządzeń do odczytu e-booków w 2018 roku.
Źródło: BN 2018.

Tab. 13. Odsetek deklaracji dotyczących wykorzystania poszczególnych urządzeń do odsłuch audiobooków w 2018 roku.
Źródło: BN 2018.
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2

Wi elo ku lturo wa
bi bli oteka
Dominika Cieślikowska,
psycholożka, trenerka
umiejętności
antydyskryminacyjnych,
międzykulturowych
i genderowych
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Lekcja biblioteczna. Wśród dzieciaków dwoje Wietnamczyków, Ukrainiec poszukujący publi-

kacji o tym, jak przygotować CV, Syryjka pożyczająca lektury dla swoich dzieci, rodzina stałych bywalców szuka nowości wydawniczych na wyjazd do Skandynawii, romskie dzieci korzystające z tutejszych
komputerów, nauczycielka licząca na książkowe wsparcie w przygotowaniu lekcji o ksenofobii i mowie
nienawiści… Wielokulturowość na różne sposoby puka do drzwi bibliotek w całej Polsce. Warto zatem
coraz świadomiej budować ofertę na potrzeby coraz bardziej zróżnicowanych, także kulturowo, odbiorców i odbiorczyń. Biblioteka może być miejscem wielokulturowym i wspierającym międzykulturowy dialog, nawet jeśli nie docierają do niej użytkownicy o innym niż polskie pochodzeniu.

D l a czeg o bi bl iote ka ma być wi el okul turowa?
Ustawa o bibliotekach mówi o tym, że „prawo korzystania z bibliotek ma charakter powszechny. Biblioteki publiczne służą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury”¹.
W międzynarodowych dokumentach dotyczących bibliotek czytamy, że „społeczeństwo,
w którym żyjemy, jest coraz bardziej zróżnicowane. Obecnie na świecie istnieje ponad 6000 różnych języków. Wraz z rosnącym z każdym rokiem wskaźnikiem międzynarodowej migracji coraz
więcej osób ma złożoną tożsamość. Globalizacja, wzrost migracji, szybsze sposoby porozumiewania
się, łatwość przemieszczania się i inne siły oddziaływujące w XXI wieku stanowią również czynniki
sprzyjające różnorodności kulturowej w wielu krajach, w których wcześniej nie występowała bądź
umacniają już istniejącą wielokulturowość”². Tak rozpoczyna się Manifest UNESCO/IFLA o bibliotece
wielokulturowej przyjęty przez Konferencję Generalną UNESCO w 2009 roku, uznany przez Zarząd
Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w tym samym roku.
Manifest przypomina także, że usługi biblioteczne i informacyjne mają służyć jej wszystkim
użytkownikom, to znaczy: całej społeczności lokalnej i szerzej społeczeństwu, a oddziaływania bibliotek
powinny być prowadzone w duchu poszanowania różnorodności kulturowej i językowej. Biblioteki mają
¹ Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539. Http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
wdu19970850539/o/d19970539.pdf
² Manifest UNESCO/ IFLA o bibliotece wielokulturowej. https://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-populations/
publications/multicultural_library_manifesto-pl.pdf
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bowiem uczyć dialogu międzykulturowego i aktywnego obywatelstwa. Dlatego poprzez działania na
rzecz wielokulturowości rozumie się aktywność biblioteki kierowaną bezpośrednio zarówno do różnorodnych kulturowo i językowo użytkowników, takich jak mniejszości etniczne i narodowe, migranci,
uchodźcy czy inne osoby o innym niż lokalne pochodzeniu, jak i rodzimych przedstawicielek i przedstawicieli społeczności, którzy dzięki bibliotece mogą się uczyć (o) wielokulturowości.

W i e l ok u lt u rowa bibl iote ka , czy l i j aka?
Wielokulturowość w bibliotece powinna opierać się na czterech filarach (4W)³.
Filar 1 to włączanie, czyli uwzględnianie potrzeb różnorodnych grup w dotychczasowych
działaniach instytucji, umożliwianie im udziału i korzystania z oferty. W praktyce włączanie może oznaczać, że (zależnie od tego w jakim środowisku działa biblioteka) bibliotekarka czy bibliotekarz będzie
z szacunkiem i zrozumieniem podchodził/a do ucznia o wietnamskim pochodzeniu biorącego udział
w lekcji bibliotecznej, a na półce znajdą się książki dotyczące tradycji Wietnamu, by jego rodzice mogli ją
kultywować i przekazywać synowi. Dzięki takim działaniom różnorodni użytkownicy będą mogli pełniej
korzystać z oferty biblioteki dostępnej dla wszystkich na zrównoważonych i sprawiedliwych prawach.
Filar 2 to wzmacnianie oznaczające upodmiotowienie, wyrównywanie szans grup marginalizowanych i ułatwianie im dostępu. Wzmacnianie może polegać na podejmowaniu działań specjalnych,
np. przeprowadzenie w bibliotece kursu języka polskiego dla rosyjskojęzycznych użytkowników biblioteki. Dzięki działaniom wzmacniającym różnorodni użytkownicy biblioteki będą mogli nie tylko w pełni
i samodzielnie korzystać z jej oferty, lecz także poczuć się równoważną częścią społeczności lokalnej,
dumni z tego, kim są i skąd są.
Filar 3 to widoczność oznaczająca dostrzeganie, docenianie i promocję dorobku, dziedzictwa
grup marginalizowanych oraz edukowanie grupy większościowej na temat grup mniejszościowych.
W praktyce może to być zorganizowanie wieczoru literatury syryjskiej we współpracy z przychodzącą
do biblioteki uchodźczynią z Syrii albo umieszczenie napisów i oznaczeń w przestrzeni biblioteki
³ Zob. Maja Branka, Dominika Cieślikowska, Wielokulturowa biblioteka – poradnik i inspiracje bibliotek polskich i norweskich, Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2014. http://www.biblioteki.org/poradniki/wielokulturowa_biblioteka.html#
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(jak i kierujących do niej) przygotowane w różnych językach. Dzięki temu osoby używające innych
niż polski języków nie tylko mają łatwiejszy dostęp do biblioteki i jej usług, lecz także mogą poczuć,
że ich dziedzictwo i język są cenione, widoczne i równoprawne. Grupę większościową natomiast
działania z zakresu widoczności oswajają z różnorodnością zarówno w sposób bezpośredni poprzez
osobiste spotkanie z czytelnikami z innych kultur, jak i pośredni poprzez widoczną wielojęzyczność.
Filar 4 to współpraca rozumiana jako wzajemne traktowanie odmiennych grup z szacunkiem
wobec swojej odmienności. Współpraca może przebiegać podczas wspólnego działania,
np. celebracji ważnych dla przedstawicieli różnych kultur świąt. Jeśli biblioteka ma zwyczaj organizować zakorzenione w polskiej tradycji spotkanie bożonarodzeniowe czy noworoczne, to warto zaproponować czytelnikom innej kultury uczczenie w murach biblioteki ważnych dla nich świąt. Przestrzeń
biblioteczna stanie się wówczas miejscem promującym różne zwyczaje, łączącym ludzi różnych kultur
i uczącym wszystkich współistnienia.

J ak t ę w ielokul turową bibl i otekę b ud ować?
W manifeście UNESCO/IFLA czytamy, że podstawowe działania, które stanowią usługi
biblioteczne i informacyjne na rzecz wielokulturowych i wielojęzycznych społeczności mają być
działaniami głównymi, a nie „oddzielnymi” czy „dodatkowymi” i zawsze powinny zaspakajać potrzeby zarówno lokalne, jak i specjalne. Wieczór kultury Japonii nie będzie więc realizował w pełni
postulatów manifestu. Dokument sugeruje, by biblioteka przyjęła politykę różnorodności kulturowej zawierającą określoną misję, wybrane cele, priorytety i proponującą zakres usług. Pomocny
może okazać się podręcznik Wielokulturowa biblioteka (Warszawa 2014) dostępny dla polskich
bibliotekarzy i bibliotekarek, opisujący zarówno model wielokulturowej biblioteki w teoretycznym
ujęciu, jak i podsuwający praktyczne rozwiązania. Autorzy podręcznika ujmują wielokulturowość
jeszcze bardziej systemowo niż manifest UNESCO/IFLA, podkreślając, że wielokulturowość może
dotyczyć wszystkich obszarów działania instytucji. Obszary działania wielokulturowej biblioteki –
poza misją, wizją, wartościami, strategią działania i ofertą – obejmują także kompetencje zespołu,
współpracę z otoczeniem, komunikację i promocję, infrastrukturę i przestrzeń.
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Zależnie od tego, gdzie działa biblioteka, początek jej wielokulturowej przygody może rozpocząć się od różnych działań. Najlepiej, jeśli decyzja o włączeniu wielokulturowości w obszar zainteresowania biblioteki będzie systemowa, ujęta w szerokim planie działania, choć może się tak
zdarzyć, że i bez takiego planu, po dobrym wsłuchaniu się w potrzeby użytkowników, zaczniemy
realizować wielokulturową misję. Jeśli okaże się, że jednym z ważnych wątków w gronie stałych
bywalców biblioteki – seniorów i seniorek z danej dzielnicy – jest emigracja ich dzieci do Wielkiej
Brytanii czy Irlandii, w których rodzą się ich wnuczkowie, to biblioteka może służyć wsparciem,
organizując nie tylko kursy obsługi komputera i Skypa, by pomóc seniorom skomunikować się
ze swoimi bliskimi, lecz także kurs wiedzy o Anglii lub Irlandii, dzięki któremu poznają realia życia
swoich dzieci i wnucząt przed pojechaniem do nich z wizytą. Uważne oko świadomej bibliotekarki
może też wychwycić, że dzieci romskie spędzające popołudnia przy komputerze bibliotecznym
nie bardzo integrują się z dziećmi nieromskimi, a wręcz są przez nie odpychane od wspólnych
zabaw. Razem z nauczycielką z pobliskiej szkoły, wdrażając wytyczne miejskiego Biura Edukacji,
mogą przeprowadzić lekcję biblioteczną o tolerancji, szacunku, wielokulturowości czy reagowaniu
na dyskryminację. Materiałów pomagających przygotować takie zajęcia jest już naprawdę dużo.
Kolejnym działaniem może być zakup książek o tematyce romskiej. Wieczór romskich opowieści
i wspólne oglądanie filmu Papusza dla Romów będzie dowartościowaniem i celebrowaniem ich
tradycji, a dla pozostałych użytkowników poznaniem wartościowych osiągnięć stygmatyzowanej
grupy społecznej. Ważne, by podczas promocji wydarzenia nie odtwarzać stereotypów o Romach
czy wielokulturowości. Jeśli „wątek romski” okaże się trafionym, warto przeprowadzić dokładniejszą analizę otoczenia, poznać środowisko i jego potrzeby. W oparciu o odpowiednio przeprowadzony proces diagnozy, z wyczuciem wielokulturowym, np. rozmawiając zarówno na szczeblu formalnym z liderem środowiska, jak i nawiązując kontakty z mamami odbierającymi dzieci romskie
z biblioteki, możemy zdecydować się na strategiczną współpracę ze stowarzyszeniem romskim
i zbudować długofalowy plan działań oraz ofertę biblioteki. Jak się tego wszystkiego nauczyć?
Ruszyć z działaniami i uczyć się na własnych błędach, sięgnąć po inspiracje w dostępnych publikacjach i/lub poszukać szkoleń i warsztatów przygotowujących do pracy w wielokulturowym środowisku. Tak może rozpocząć się zarówno wspaniała kariera działających na rzecz wielokulturowości, z czasem specjalistów w tym zakresie, bibliotekarzy i bibliotekarek, jak i zmiana wizerunku
bibliotek jako miejsc dostępnych, tolerancyjnych, przeciwdziałających dyskryminacji, otwartych
i nowoczesnych.
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P o i n s p i racj e war to zaj rzeć d o:
• Maja Branka, Dominika Cieślikowska, Wielokulturowa
biblioteka – poradnik i inspiracje bibliotek polskich i norweskich,
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa
2014. http://www.biblioteki.org/poradniki/wielokulturowa_
biblioteka.html#
• Włącz różnorodność – scenariusze wielokulturowych działań
w bibliotece, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2015. http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/wlacz_roznorodnosc_scenariusze_wielokulturowych_
dzialan.html
• Scenariusze, webinaria i inspiracje w ramach miesiąca
tematycznego pod hasłem wielokulturowość na portalu
Labib: https://www.labib.pl/artykul/251
• Małgorzata Leszko, Jak rozmawiać o wielokulturowości
w szkole – wskazówki dla bibliotekarzy i bibliotekarek szkolnych, CEO, Warszawa 2018. https://globalna.ceo.org.pl/
sites/globalna.ceo.org.pl/files/ceo_moc-kultur_biblioteka_www.pdf
• PoczytajMY o migracjach – trzy scenariusze na podstawie
książki Chłopiec z Lampedusy po składzie graficznym
wykonanym przez Czarli Bajkę, CEO. https://poczytajmy.
ceo.org.pl/scenariusze-zajec/poczytajmy-o-migracjach-3-scenariusze
• Anna Tomasik, Kilka słów o edukacji międzykulturowej.
Materiał dla nauczycieli i nauczycielek przygotowujących
spotkania czytelnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Scenariusze zajęć, CEO. https://poczytajmy.ceo.org.pl/
nasze-wsparcie/materialy/scenariusze-zajec?page=3.
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Fundusz no wośc i
d la bi bliotek
d zi el nicowych
Moderator:
Marcin Świderski,
Biblioteka Publiczna
w dzielnicy Wawer
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Dyskusja w oparciu o materiały źródłowe:
Spotkanie Dyrektorów Bibliotek Publicznych Dzielnic Warszawy,
Warszawa 2019
Metoda pracy:
Dyskusja moderowana
Czas:
60 minut
Uczestnicy:
Bibliotekarze z dzielnicowych bibliotek (ponad 12 bibliotekarzy
z dzielnic: Śródmieście, Włochy, Mokotów, Ursynów, Wesoła
i Wawer) oraz Jarosław Kutera, przedstawiciel Biura Kultury.
Cele:
• Zapoznanie uczestników z ideą oraz kwotą funduszu nowości
bibliotecznych realizowanego przez m.st. Warszawa w ramach
Programu Rozwoju Bibliotek.
• Stworzenie konsorcjum bibliotecznego, które pozwoli ubiegać się
o pozyskanie funduszy z m.st. Warszawa.
• Wypracowanie konstruktywnego narzędzia (kryteria, zasady
podziału kwoty).
• Analiza potrzeb – do jakiej grupy odbiorców powinny być skierowane środki, by je dobrze zagospodarować.
Na początku dyskusji moderator podał bibliotekarzom informacje
o przeznaczonej kwocie zarówno w ramach funduszu zakupu
nowości, tj. 200 000 zł na II kwartał 2019 roku, jak na zakup
nowości wydawniczych MKiDN w 2019 roku w kwocie 3 964 077
zł dla Mazowsza. Uczestników zainteresowała kwota dotacji dla
Warszawy w wysokości 14% (554 961 zł) w podziale na biblioteki
publiczne dla dzielnic w wysokości 277 481 zł i dla Biblioteki
Wojewódzkiej – 277 480 zł. Warto podkreślić fakt, iż Biblioteka
przy ul. Koszykowej zrezygnowała z dotacji na rzecz publicznych
bibliotek dzielnicowych.
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Po zaprezentowaniu danych bibliotekarze stwierdzili, że fundusz nowości bibliotecznych jest
szansą, by pozyskać środki dla bibliotek. Podczas rozmowy wypracowano następujące wnioski:
Potrzeba utworzenia konsorcjum bibliotecznego w celu pozyskania środków.
Wszyscy bibliotekarze byli przychylni utworzeniu konsorcjum, które pozwoli na pozyskiwanie
środków z budżetu m.st. Warszawy nie tylko na II półrocze 2019 roku, lecz także w kolejnych latach.
Dzięki konsorcjum zacieśnimy współpracę pomiędzy bibliotekami oraz wspólnie będziemy mogli reprezentować nasze potrzeby i oczekiwania względem miasta.
Potrzeba wypracowania jasnego kryterium podziału środków.
Zastanawialiśmy się nad stworzeniem narzędzia pozwalającego jasno określić zasady podziału
dotacji na placówki biblioteczne. Wspólnie wykazaliśmy potrzebę organizacji kilku spotkań roboczych,
by dopracować szczegóły.
Zasadność starania się o dofinansowanie.
Choć bibliotekarze jednogłośnie stwierdzili, że kwota 200 000 zł nie jest zbyt wysoka do podziału
(w przeliczeniu na każdą placówkę otrzymujemy dofinansowanie w wysokości około 1000 zł), to jednak
warto starać się o każdą „złotówkę”, by móc chociażby zakupić książki (średni koszt książki to około
25 zł) lub zaprenumerować prasę.
Konieczność wyboru grup odbiorców dofinansowania.
Zdiagnozowaliśmy, iż w ramach funduszu nowości nie jesteśmy w stanie zrealizować potrzeb
wszystkich grup odbiorców, na które jesteśmy otwarci, a które na co dzień korzystają z naszych zasobów. Jednak podczas rozmowy najbardziej wybrzmiewały argumenty, by poprzez fundusz nowości
wesprzeć seniorów, chociażby poprzez zakup książek z dużą czcionką lub zainwestować w Bazę Legimi,
by dzięki e-bookom i audiobookom uatrakcyjnić ofertę, a co za tym idzie przyciągnąć nowych czytelników, w tym młodzież.
Konieczność wyboru strategii starania się o dofinansowanie (w tym z Budżetu Obywatelskiego).
Podczas spotkania uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami w kwestii pozyskiwania środków.
Najwięcej emocji wzbudził Budżet Obywatelski, dawniej Partycypacyjny. Na podstawie danych z 2018
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roku dowiedzieliśmy się, iż w niektórych
placówkach bibliotek publicznych stanowił on
większą kwotę na zakup nowości wydawniczych niż dotacja śródroczna przyznana
bibliotece. Pojawiały się też sygnały, iż władze
dzielnic, dostrzegając zaradność bibliotekarzy
w pozyskiwaniu środków finansowych, zmniejszyły dotacje w kolejnych latach.
Zmiany wprowadzone w Budżecie
Obywatelskim nie są korzystne dla bibliotek.
Wnioski są bowiem składane tylko do puli
dzielnicowej, co wymaga namysłu nad zasadnością współpracy z innymi bibliotekami – czy
warto składać jeden wspólny wniosek jako
projekt dzielnicowy, czy też kilka mniejszych
projektów jako filie, co może rozdrobnić głosy,
a w konsekwencji nie osiągnąć wymaganej
liczby głosów, by wniosek przeszedł. Szansę
upatrujemy w funduszu nowości bibliotecznych,
który pozwoli nam na systematyczne pozyskiwanie pieniędzy dzięki konsorcjum bibliotecznemu. Powołanie konsorcjum bibliotecznego
nie tylko wzmocni pozycję bibliotek względem
pozyskiwania środków z m.st. Warszawy, lecz
także może stać się dla bibliotekarzy doskonałą przestrzenią dzielenia się doświadczeniami
i dobrymi praktykami, skuteczną motywacją
do zawiązywania współpracy, co niewątpliwie
wpłynie na podniesienie jakości usług świadczonych przez placówki biblioteczne.
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4

Syst e m szko le ń
d la warszawsk ic h
b ibli o tekar zy
)

Moderatorka:
Katarzyna Urbanowicz,
Biblioteka Przystanek Książka
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Dyskusja w oparciu o materiały źródłowe:

Dokumenty programowe Biura Kultury:
• Roman Chymkowski, Weronika Parfianowicz-Vertun, Andrzej Ociepa, Biblioteki Publiczne
m.st. Warszawy. Diagnoza i rekomendowane zmiany, http://www.wpek.pl/pi/117301_1.pdf.
• Plan wykonawczy rozwoju bibliotek m.st. Warszawy (2017), który jest efektem współpracy warszawskich
środowisk bibliotecznych oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Magdalena
Arażny, Małgorzata Dąbrowska, Elżbieta Jankowska, Magdalena Krasowska-Igras, Jacek Królikowski,
Joanna Wcisło) i Fundacji Kultury Dialogu (Katarzyna Bryczkowska, Marta Lewandowska).
• Magdalena Paul, Wpływ społeczny bibliotek publicznych: badania użytkowników bibliotek
w województwie mazowieckim, Warszawa 2018.
• Justyna Jasiewicz, Małgorzata Kisilowska, Magdalena Paul, Michał Zając, Diagnoza długofalowych
efektów szkoleń bibliotekarzy publicznych województwa mazowieckiego. Badania jakościowe,
Warszawa 2014.
Metoda pracy:
Dyskusja moderowana
Czas:
60 minut
Uczestnicy:
Bibliotekarze i bibliotekarki z bibliotek publicznych oraz szkolnych (około 20 osób). Pracownicy bibliotek
szkolnych przejawiali większą aktywność w dyskusji, tym samym obraz potrzeb szkoleniowych bibliotekarzy bibliotek publicznych może być zachwiany.
Przebieg spotkania:
Uczestnicy spotkania mieli do wyboru pięć kategorii szkoleń, w których zaproponowane zostały przykładowe tematy. Ich zadaniem było wybranie interesujących ich kategorii, a więc szkolenia, które umożliwiłoby im nabycie czy poszerzenie wiedzy, umiejętności czy postaw w określonym zakresie.
Pozwoliło to nie tylko na ustalenie głównych zainteresowań bibliotekarzy w zakresie szkoleń, jak
i uporządkowanie dyskusji.
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Podczas rozmowy wypracowano następujące wnioski dotyczące poszczególnych kategorii:
1. Szkolenia przygotowujące do prowadzenia w bibliotekach spotkań (ich planowania i późniejszej
ewaluacji); opracowania wizji i strategii rozwoju biblioteki; budowania sieci/partnerstw/koalicji
(np. środowiska bibliotecznego, instytucji współpracujących z biblioteką); prowadzenia kampanii
na rzecz rozwoju czytelnictwa.
W tej kategorii największe (około 20%) zainteresowanie wzbudził temat związany z rozwojem
umiejętności w zakresie budowania sieci współpracy między bibliotekarzami (w tym bibliotekarzy bibliotek
publicznych z bibliotekarzami bibliotek szkolnych). Szkolenia prowadziłyby do:
• Ujednolicenia standardów pracy.
• Wymiany doświadczeń w zakresie pisania i ewaluacji projektów kulturalnych. Z dyskusji wyłonił się
obraz zauważalnych rozbieżności między polityką bibliotek w różnych dzielnicach Warszawy. W niektórych instytucjach projekty kulturalne opracowywane są przez osobę piastującą samodzielne stanowisko
(posiadającą kwalifikacje w tym kierunku), w innych to na bibliotekarzach spoczywa obowiązek pozyskania
finansowania i opracowania projektu (stąd potrzeba dokształcania się).
• Wypracowania wspólnych projektów miejskich w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Bibliotekarze zwrócili również uwagę na warsztaty pomagające w wypracowaniu jasnej wizji i misji instytucji, w której pracują. Zespołowa praca nad wyznaczeniem wspólnego kierunku działania (z udziałem zarówno
kierowników placówki, jak i pracowników działu administracji, promocji czy indywidualnych osób zaangażowanych w działalność biblioteki) niewątpliwie przełoży się na większe zaangażowanie w codzienne działanie
placówki jej pracowników, których własne wartości będą spójne z wartościami wyznaczającymi misję biblioteki.
2. Szkolenia kompetencji miękkich: rzecznictwo, promocja, marketing, komunikacja z otoczeniem
i asertywność, współpraca ze społecznością lokalną (w tym szkolenia antydyskryminacyjne),
przywództwo, liderstwo, kierowanie zespołem/projektem4.
Dla zdecydowanej większości uczestników dyskusji stolikowej przykładowy zakres tematyczny szkoleń z zakresu kompetencji miękkich wymagał szerszego omówienia, a w wybranych przypadkach wręcz
⁴ Umiejętności komunikacyjne i zasady współpracy ze społecznością lokalną to tematy bliskie bibliotekarzom i bibliotekarkom biorącym
udział w programie Warszawa Lokalnie (http://civispolonus.org.pl/projekt/warszawa-lokalnie/) oraz pracownikom i pracowniczkom bibliotek, w których funkcjonują tzw. MAL-e (Miejsca Aktywności Lokalnej). Wśród uczestników dyskusji stolikowej nie było jednak takich osób.
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wyjaśnienia terminów (nikt z obecnych nie znał definicji „rzecznictwa”, które mogłoby być chociażby
przedmiotem szkolenia o wykorzystaniu rzecznictwa w realizowaniu statutowych zadań biblioteki).
W trakcie dyskusji zainteresowanie zagadnieniami z zakresu rzecznictwa, promocji i marketingu oraz
komunikacji z otoczeniem wzrosło do poziomu zainteresowania szkoleniami informatycznymi.
3. Szkolenia kompetencji twardych: informatyczne, tj. obsługa pakietu biurowego, programu
bibliotecznego; opracowanie materiałów bibliotecznych, UKD, MARC21; opracowania przedmiotowe.
Jeśli chodzi o szkolenia pogłębiające wiedzę z zakresu obsługi programów bibliotecznych czy
zmieniających się standardów opracowania przedmiotowego, uczestnicy spotkania nie widzą potrzeby
zwiększenia ich liczby. Tego rodzaju szkolenia realizowane są systematycznie przez Dział Merytoryczny
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Docelowo uczestnikami tych warsztatów są pracownicy działów opracowania, specjaliści, którzy katalogują zbiory biblioteczne i dokonują systematycznej
melioracji katalogów bibliotecznych.
Największym zainteresowaniem (10%) uczestników warsztatu cieszyły się szkolenia informatyczne.
Dyskusja pozwoliła doprecyzować obszary, w których istnieje potrzeba szkoleń:
• Grafika komputerowa: obsługa bezpłatnych programów graficznych do tworzenia plakatów, ulotek,
zaproszeń. Umiejętność pracy z wykorzystaniem gotowych wzorów, szablonów i rozwiązań zarówno
przyspieszyłaby pracę, jak i podniosła jej walor estetyczny. Bardzo często bowiem w filiach bibliotecznych
za opracowanie materiałów graficznych odpowiedzialni są sami bibliotekarze. Lepiej przedstawia się
sytuacja w dzielnicach, gdzie promocją zajmują się oddelegowane do tego osoby czy dział promocji
– wówczas wiedza i umiejętności pracowników na tych stanowiskach są adekwatne do pełnionych
obowiązków, choć i oni są wciąż zainteresowani podnoszeniem swoich kompetencji.
• Media społecznościowe: działania promocyjne z wykorzystaniem mediów społecznościowych, dostosowanie promocji do grupy wiekowej: dzieci, młodzież, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością wzrokową
czy słuchową, mniejszości kulturowe (w przypadku pracy ze środowiskiem wielokulturowym ważne są
też szkolenia antydyskryminacyjne – patrz szkolenia kompetencji miękkich).
• Nowe formy zbiorów w bibliotece (audiobooki, e-booki, okulary VR, gry PlayStation): zawód bibliotekarza wymaga ciągłego doskonalenia – bibliotekarz musi zapoznać się z obsługą nowego typu zbioru, przeanalizować koszty jego wprowadzenia i, bazując na doświadczeniu, uzasadnić celowość wprowadzenia
usługi w wybranej filii bibliotecznej.
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4. Informowanie o bibliotece: fundrasing, ochrona danych osobowych.
Brak zainteresowania tą kategorią wśród osób uczestniczących w debacie.
Na zakończenie rozmowy poświęconej opinii pracowników warszawskich
bibliotek na temat oferty szkoleń, które w ich opinii przyczyniłyby się do podniesienia ich kwalifikacji, zadałam kilka pytań odnoszących się do:
– motywacji bibliotekarzy do udziału w szkoleniach
– źródeł, z których czerpią / lub otrzymują informację o szkoleniach.
Poniżej prezentuję odpowiedzi, których udzielili uczestnicy warsztatu:
1. Co Państwa motywuje do udziału w szkoleniach?
• atrakcyjność tematu
• znajomość prowadzącej/prowadzącego
• dogodny termin (w tygodniu)
• realna możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy
• możliwość podzielenia się wiedzą z zespołem współpracowników.
2. Z jakich źródeł czerpią lub otrzymują Państwo informację o szkoleniach?
• deleguje bezpośrednio dyrektor/kierownik filii
• z korespondencji e-mailowej wysyłanej do wszystkich pracowników biblioteki
(funkcjonuje w wybranych dzielnicach)
• samodzielne poszukiwania w sieci
• od koleżanek/kolegów z innych bibliotek.
W spotkaniu uczestniczyli pracownicy bibliotek z różnych dzielnic Warszawy.
Ankieta i rozmowa stolikowa pokazały, że jednolita polityka szkoleniowa dla wszystkich
warszawskich bibliotek nie funkcjonuje. W każdej dzielnicy istnieją odmienne zasady
informowania pracowników o szkoleniach, motywowania ich do udziału
w nich i podnoszenia kwalifikacji. Ponadto, mimo systematycznie organizowanych
szkoleń przez Dział Metodyczny Biblioteki Wojewódzkiej, bibliotekarze wciąż
odczuwają niedosyt. W dużej mierze wynika to z faktu, iż na szkolenie zapraszane są
maksymalnie dwie osoby z dzielnicy – to o wiele za mało w stosunku do potrzeb (na
terenie dzielnicy pracuje 40-60 bibliotekarzy).
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5

Biblioteka szkolna
pomostem między
literaturą a młodym
czytelnikiem
)

Moderatorka:
Dorota Wierzchowska,
Szkoła Podstawowa nr 261
im. Stanisława Kostki Potockiego,
Dzielnicowy Koordynator
WPEK – Wilanów
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Biblioteka – instytucja zajmująca się gromadze-

niem, przechowywaniem, opracowywaniem
i udostępnianiem druków i rękopisów.

Biblioteka szkolna – azyl, miejsce spotkań, wyciszenia, zajrzenia w głąb siebie, przestrzeń do cichej
pracy, integracji, rozmów.
Wielu z nas biblioteka nieodłącznie kojarzy się
ze szkołą. Pamiętamy ją jako szarą, ciemną i mało
atrakcyjną lub wręcz przeciwnie: kolorową, wesołą,
zawsze otwartą, z miłą obsługą. We współczesnej
szkole przed nauczycielami-bibliotekarzami stoi
ogromne wyzwanie, aby stawić czoła atrakcyjnemu
światu wirtualnemu. Bibliotekarz powinien być także
osobą, która jest w pełni odpowiedzialna za wystrój
biblioteki, jej wyposażenie i działalność.
Podczas spotkań z bibliotekarkami i bibliotekarzami podczas warsztatów, konferencji i spotkań
sieciujących podejmujemy rozmowy na temat uatrakcyjniania oferty biblioteki, dzielimy się doświadczeniami, wspieramy się w działaniach, podsuwamy
sobie ciekawe rozwiązania, prowadzimy rozmowy
o tym, jakie przeszkody napotykamy w codziennej
pracy i których nie jesteśmy w stanie pokonać.
Podczas konferencji pracowaliśmy w pięciu
zespołach, szukając odpowiedzi na pytanie, jaką
bibliotekę chcemy mieć, aby była ona pomostem
pomiędzy młodym czytelnikiem a literaturą.
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J ak ą bibliote kę ma my?
• Atrakcyjną i przyciągającą czytelników. Oferujemy ciekawy, kolorowy księgozbiór przeznaczony dla
uczennic i uczniów z różnych grup wiekowych i ich rodziców. Pozbyliśmy się szarych, brudnych, papierowych okładek na rzecz przezroczystej folii (co ważne, folia jest ekologiczna, pozyskana z recyklingu
i nadająca się do ponownego przetworzenia). Zapraszamy ciekawych ludzi, nie tylko autorów i ilustratorów, lecz także rodziców, którzy prezentują swoje pasje i zainteresowania. Organizujemy wędrujące
biblioteki, stwarzamy wolny dostęp do półek. Tworzymy miejsca do cichej pracy, wyposażamy biblioteki
w pufy, kanapy i własnoręcznie robione dywany, przystrajamy kwiatami, ilustracjami naszego autorstwa.
Wszystkim uczniom oferujemy dostęp do multimediów, Internetu, nierzadko również drukarek. To, co
jest dla nas najważniejsze, to czytelnik ciekawy świata, czytelnik poszukujący rozmówcy, czytelnik oczekujący wsparcia. Jesteśmy dla niego psychologami, powiernikami myśli i problemów, dajemy mu poczucie bezpieczeństwa, otaczamy opieką; w zamian otrzymujemy ogromne zaufanie, a w przyszłości lojalnego czytelnika, który chętnie wraca do biblioteki i bibliotekarzy, nie tylko po to, by wypożyczyć książki,
lecz także, by powspominać, opowiedzieć o aspiracjach i uzyskanych sukcesach.
• Promującą swoje działania na zewnątrz i organizującą szereg ciekawych wydarzeń. Prowadzimy
blogi i strony bibliotek, tworzymy gazetki ścienne, prezentujemy wystawy prac uczniów, którzy
chętnie pokazują swoje zainteresowania, prowadzimy lekcje biblioteczne, choć już dawno nie mamy
takiego obowiązku. Promujemy czytelnictwo, odwiedzając uczniów podczas ich zajęć, wychodzimy
z książką poza budynek szkoły. Współpracujemy z bibliotekami publicznymi, tworząc wspólnie
ciekawą i atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych, warsztatów, spotkań z autorami. Oferujemy warsztaty
biblioterapeutyczne, prezentujemy papierowy teatr obrazkowy kamishibai. Młodzi ludzie naprawdę
czytają książki, choć statystyki wskazują na niski poziom czytelnictwa wśród tej grup wiekowej.
• Innowacyjną. Wprowadzamy innowacje w działania biblioteki poprzez prowadzenie zajęć z wykorzystaniem audiobooków i e-booków, które są książkami łatwo dostępnymi. Możemy ich słuchać
podczas wykonywania prac plastycznych, mogą być dla nas wstępem do przeprowadzenia ciekawej
lekcji, zaś w bibliotece będą zachęcać do przeczytania książki.
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• Tworzącą aktywne środowisko czytelnicze. Tworzymy grupy uczniów – przyjaciół książek, którzy
recenzują dla nas przeczytane lektury, tworzą listy zakupów bibliotecznych, listy bestsellerów, wspierają innych czytelników w doborze literatury. Aktywizujemy uczniów w działania biblioteczne,
w efekcie otrzymujemy od nich wsparcie podczas porządkowania i selekcji księgozbioru, przy opracowywaniu podręczników i porządkowaniu biblioteki. Uczniowie bardzo chętnie podsuwają
własne pomysły na uatrakcyjnienie ich biblioteki, tworzą wystawy i ilustracje, proponują zorganizowanie kącików tematycznych i spotkań przy grach planszowych, wokół ciekawej literatury, prowadzą
otwarte zajęcia z nowych technologii – nie tylko dla rówieśników, lecz także dla nauczycieli.

Z c z ym się boryka my?
• Z brakiem decyzyjności. Problemem wielu bibliotekarzy szkolnych jest brak możliwości decydowania o tym, jak powinna wyglądać biblioteka i w co powinna być wyposażona. Nadal istnieją szkoły,
w których biblioteki szkolne pracują w oparciu o papierowe karty biblioteczne, a decydenci nie widzą
potrzeby cyfryzacji.
• Z nadużywaniem przestrzeni biblioteki. Ogromnym problemem organizacyjnym jest nagłe organizowanie w bibliotece zastępstw za nieobecnego nauczyciela – dzieci „wrzucane” są do biblioteki jak
do przechowalni, także wtedy, kiedy nie uczęszczają na niektóre zajęcia, ponieważ nie mogą pozostawać bez opieki. W przypadku braku wolnych sal lekcyjnych biblioteki czasem pełnią ich funkcję.
• Z brakiem dofinansowania. Bibliotekarze nie zawsze mają dobry kontakt z dyrekcją, narzekają na
brak współpracy, co przekłada się na brak dofinansowywania pomieszczenia czy niezbędnych szkoleń
dla bibliotekarzy.
• Borykamy się z brakiem przejrzystości i konsekwentnie stosowanych zasad – kiedy powinniśmy
robić skontrum i kto jest za nie odpowiedzialny? Czy możemy robić zakupy na faktury pro forma?
• Z brakiem czasu. Zdarza się, że mamy mało czasu na pracę z czytelnikiem, jesteśmy obarczani
przygotowywaniem imprez, dekoracji, opracowywaniem podręczników.
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O co sam i moż e my z a dba ć?
• O relacje z czytelnikiem. Planujmy działania, odpowiadając sobie na podstawowe pytania: jakiego czytelnika chcemy wychować? Czy ma być on tylko
odbiorcą naszych działań, czy też ich współtwórcą? Co jest dla nas ważniejsze:
liczba wypożyczeń, liczba odwiedzin (czytelnicy przychodzą do biblioteki, ale nie
wypożyczają książek) czy bezpośredni kontakt z czytelnikiem? Warto znać swoje
priorytety. Jeżeli będziemy widzieć tylko ilość, to stracimy na jakości. Pamiętajmy,
że w tłumie trudno jest zadbać o potrzeby i dobre samopoczucie każdego czytelnika. Konsultujmy swoje pomysły z naszymi odbiorcami, bo to, co dla nas ciekawe,
nie zawsze bywa takie dla czytelnika.
• O przestrzeń. Jesteśmy twórcami własnej przestrzeni. To od nas zależy, jak będzie wyglądała biblioteka. Tylko my możemy wpłynąć na poprawę obecnego stanu
rzeczy, otworzyć się na propozycje, wyjść z inicjatywą i przekonać dyrektora naszej
placówki, że warto. Stwórzmy z niewykorzystywanego pomieszczenia magazyn
na podręczniki i książki rzadko wypożyczane, a otrzymamy dodatkową przestrzeń;
wygospodarujmy regały do prezentowania najciekawszych zdaniem naszych
czytelników pozycji. Na parapetach postawmy kwiaty, powieśmy na ścianach kolorowe plakaty i obrazy. Zachęcajmy uczniów do tworzenia ilustracji do czytanych im na
głos książek, twórzmy z tego wystawy, również korytarzowe. Podzielmy przestrzeń
na strefę ciszy, gier i odpoczynku. Wyjdźmy do naszych kolegów i koleżanek z ofertą
zajęć nie tylko czytelniczych, pokażmy inne formy książki, zorganizujmy specjalną
przerwę na głośne czytanie. Stwórzmy wspólne działanie, połączmy siły i pomysły.
Nie ograniczajmy kontaktu z czytelnikiem do skanowania jego karty, zamieńmy z nim
słowo, zapytajmy, czy miał przyjemność z lektury.
Dzięki tym drobnym gestom zbudujemy relacje z czytelnikami i zadbamy
o przyjazną przestrzeń stwarzającą warunki do indywidualnego rozwoju każdej
uczennicy i każdego ucznia.
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