
„Badanie  czytelnictwa uczniów ze szkół powiatu słupeckiego” 
 

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

  
28 maja 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy odbyło się III ostatnie w roku szkolny 

2014/2015 spotkanie nauczycieli bibliotekarzy z powiatu słupeckiego w ramach sieci współpracy i 
samokształcenia. Tegoroczne spotkania sieci poświęcone były zagadnieniom rozpowszechniania 
czytelnictwa poprzez aktywne formy pracy z książką i promocję literatury pod hasłem 
„Nowoczesne czytanie”. Tym razem tematem spotkania było „Badanie  czytelnictwa uczniów ze 
szkół powiatu słupeckiego” i miało charakter warsztatów. Nauczyciele bibliotekarze dyskutowali na 
temat czytelnictwa uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Podstawą do rozmów było przeprowadzone przez Bibliotekę Pedagogiczną w Słupcy badanie 
dotyczące czytelnictwa uczniów naszego regionu, dokonane na podstawie opracowanej ankiety, 
która była adresowana do uczniów czytających książki. Udział w niej wzięła młodzież i dzieci ze 
wszystkich typów szkół powiatu słupeckiego. Zgromadzone dane posłużyły do analizy wyborów 
czytelniczych uczniów oraz poznanie ich oczekiwań wobec lektur szkolnych. 

Przedstawiono je w formie prezentacji multimedialnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szeroka analiza badania na spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli 

bibliotekarzy ze Słupcy i powiatu słupeckiego, była włączeniem się w ogólnopolską dyskusję na 
temat czytelnictwa prowadzoną obecnie pod patronatem Joanny Kluzik-Rostkowskiej ministra 
Edukacji Narodowej, która podejmuje się szeregu działań związanych ze zmianami w 
księgozbiorach bibliotek szkolnych. Służyła temu między innymi akcja „Ogólnopolskie Wybory 
Książek”, dzięki której mieliśmy okazję poznać zainteresowania czytelnicze uczniów.   



 
Nauczyciele bibliotekarze ze Słupcy powiatu słupeckiego 

 
Spotkanie przebiegło według następującego programu. Na początku nauczyciele zostali 

zapoznani z wyborami czytelniczymi uczniów ze szkół wszystkich typów w powiecie słupeckim. 
Kolejnym punktem było przestawienie wniosków wynikających z ankiet, które mogą być 
wykorzystane w pracy nauczyciela bibliotekarza. Obecnie biblioteki szkolne tworzą listy lektur, o 
które dzięki dofinansowaniu książek dla bibliotek szkolnych zostaną wzbogacone. Oddanie głosu 
uczniom pozwoliło na poznanie tych tytułów książek, które lubią czytać, o które chcieliby, żeby 
wzbogaciła się ich biblioteka. Wypełnianie ankiet przez uczniów stało się także okazją do wizyty w 
bibliotece i promocji ulubionych tytułów. 

Nauczyciele bardzo chętnie dyskutowali nad wybranymi przez młodzież tytułami książek, 
analizowali pojawiajace się propozycje i wymieniali miedzy sobą refleksje na tamat zakupu ich do 
biblioteki.  

W spotkaniu wzięło udział 9 nauczycieli bibliotekarzy ze Słupcy i powiatu słupeckiego. 
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