
„Aktualności o czytelnictwie 
– do wykorzystania w pracy nauczyciela bibliotekarza” 

 
II spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia 
nauczycieli bibliotekarzy ze Słupcy i powiatu słupeckiego 

  
11 lutego 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy odbyło się II spotkanie sieci współpracy 

i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy ze Słupcy i powiatu słupeckiego, w roku szkolnym 
2014/2015 poświęcone zagadnieniom  rozpowszechniania czytelnictwa poprzez aktywne formy 
pracy z książką i promocję literatury pod hasłem „Nowoczesne czytanie”.  

Anna Chudzińska i Hanka Kasperska-Stróżyk prowadzące spotkanie dzieliły się wiedzą z 
konferencji i wykładów, w których uczestniczyły w 2014 r. Pokazały prezentacje dotyczące 
omawianych wydarzeń i inicjowały rozmowy o możliwościach wykorzystania w pracy nauczyciela 
bibliotekarza zdobytych doświadczeń. 

 

 
 

W programie spotkania dotyczącego „Aktualności o czytelnictwie – do wykorzystania w pracy 
nauczyciela bibliotekarza” zaprezentowane zostały następujące tematy: 

  
1. Lekturowe dzieciństwo współczesnych seniorów  

 
Relacja z Konferencji szkoleniowej dyrektorów i kierowników bibliotek pedagogicznych 
województwa wielkopolskiego, zorganizowanej przez Książnicę Pedagogiczną w Kaliszu 
/18-19.09.2014/. 
 
Omówienie wykładu dr Renaty Aleksandrowicz /Uniwersytet Wrocławski/ – Lekturowe 
dzieciństwo współczesnych seniorów. 
  
Przedstawienie i komentarz artykułu /Aleksandrowicz R., Senior w wielkim mieście : 
kontakt z książką i biblioteką słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku [w]: Książka 
zawsze obecna : prace ofiarowane Krzysztofowi Migoniowi, Wrocław, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, s. 125-135./ 

 
2. Kultura czytelnicza nastolatków  

 
Relacja z Konferencji „Porozmawiajmy o czytaniu”, zorganizowanej przez Bibliotekę 
Pedagogiczną w Koninie i Bibliotekę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
/29.10.2014/. 



Omówienie wykładu dr hab. Marioli Antczak /Uniwersytet Łódzki/ – Kultura czytelnicza 
nastolatków na przykładzie uczniów klas piątych: w świetle badań własnych. 
  
Przedstawienie i komentarz artykułu /Antczak M., Rybka A., Wybrane elementy kultury 
czytelniczej polskich dwunastolatków i brytyjskich jedenastolatków : analiza porównawcza 
badań przeprowadzonych w Łodzi i nepalskim Katmandu [w]: Kultura czytelnicza dzieci i 
młodzieży początku XXI wieku, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, s. 41-
94./ 
 

3. Książki dla dzieci – znaczące doświadczenie życiowe  
 
Relacja z I Pomorskiej Konferencji Pedagogów i Bibliotekoznawców pod hasłem „(Po)waga 
książki w kulturze i edukacji”, zorganizowanej przez Bibliotekę i Wydział Studiów 
Edukacyjnych Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku /07.11.2014/. 
 
Omówienie wykładu prof. Doroty Klus-Stańskiej /Uniwersytet Gdański/ – Książki dla 
dzieci: między banałem a znaczącym doświadczeniem życiowym. 
 
Przykłady na to jak można dzieciom budować życie z książką. Opowieść o książce bez 
obrazków, którą  wydał we wrześniu 2014 r. amerykański aktor, komik B. J. Novak. 
Przedstawienie filmiku ze spotkania  autorskiego w Stanach Zjednoczonych – „The Book 
With No Pictures by B. J. Novak”. 
Pokazanie filmiku z zajęć dla przedszkolaków w czasie, których wychowawczyni czyta 
dzieciom książkę bez obrazków – „Maggi Inlow. Kindergarten Class. Reading of… The 
Book With No Pictures. B. J. Novak”. 

 
4. Czytanie wrażeniowe – ciekawa forma pracy z książką  

 
Relacja z Konferencji zorganizowanej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 
/18.10.2014/. 
 
Omówienie wykładu z elementami warsztatowymi Małgorzaty Swędrowskiej /Uniwersytet 
Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Studiów Edukacyjnych/ – Dzieci lubią książki. 
Czytanie wrażeniowe w ruchu, w tańcu i w zabawie. 

 
 

 
 

Nauczyciele bibliotekarze ze Słupcy i powiatu słupeckiego 



5. Flash Mob jako narzędzie edukacyjno-wychowawcze  
 
Relacja z I Pomorskiej Konferencji Pedagogów i Bibliotekoznawców pod hasłem „(Po)waga 
książki w kulturze i edukacji”, zorganizowanej przez Bibliotekę i Wydział Studiów 
Edukacyjnych Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku /07.11.2014/. 
 
Omówienie wykładu dr. Magdaleny Józefy Cyrklaff  /Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu/ – Flash Mob  jako narzędzie edukacyjno-wychowawcze.  
 
Pokazanie filmiku – „DROZDY Flash Mob Movie – Warszawa Empik Junior, 08-05-2013”. 
Flash Mob /ang. dosł. błyskawiczny tłum/ to określenie krótkotrwałego wydarzenia, które 
przeprowadza tłum ludzi, gromadzących się niespodziewanie w miejscu publicznym, w celu 
zaskoczenia tym co robią przypadkowych świadków. W akcji uczestniczą nieznani sobie 
ludzie, którzy  za pośrednictwem Internetu lub SMS-ów powiadamiają się o terminie 
planowanego działaniu.  

 
Spotkanie było też okazją do obejrzenia przygotowanej ekspozycji książek – Publikacje prof. 

Doroty Klus-Stańskiej w zbiorach CDN Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali zestawienie bibliograficzne „Czytelnictwo. Promocja literatury” – 

wybór literatury dostępnej w CDN Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie Filia w Słupcy.  
W spotkaniu wzięło udział 8 nauczycieli bibliotekarzy ze Słupcy i powiatu słupeckiego. 

 
 

 
 

 
Oprac. Hanka Kasperska-Stróżyk  


