
I Pomorska Konferencja Pedagogów i Bibliotekoznawców 
„(Po)waga książki w kulturze i edukacji” 

Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, 7 listopada 2014 
 

7 listopada 2014 roku w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku odbyła się I Pomorska 
Konferencja Pedagogów i Bibliotekoznawców na temat „(Po)waga książki w kulturze i edukacji”, 
poświęcona kulturze czytania i roli książki w procesach wychowawczych.  

Na tej konferencji referat pod tytułem „Projekt audiobook” wygłosiła Hanka Kasperska-
Stróżyk z Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Filii w Słupcy.    
 

 
 

Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku 
 

Dla prelegentów przygotowano harmonogram terminów przekazywania materiałów:   
 
 30.06.2014 r. – przygotowanie tytułów i abstraktów referatów (do 10 zdań) 
 31.07.2014 r. – nadesłanie zgłoszenia  
 31.08.2014 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej 
 30.09.2014 r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów 
 15.10.2014 r. – nadesłanie prezentacji 
 07.11.2014 r. – konferencja 
 30.11.2014 r. – nadsyłanie tekstów referatów w formie artykułów do publikacji  

opracowanych według wytycznych dla autorów (zasad publikacji tekstu) 
 31.03.2015 r. – przewidziane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej 
 
I Pomorską Konferencję Pedagogów i Bibliotekoznawców Honorowym Patronatem objął 

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Prezydent Miasta Gdańska Paweł 
Adamowicz. 

W programie konferencji zaplanowano trzy sesje w czasie, których przewidziano 25 wystąpień 
prelegentów: 

 
I. Sesja plenarna  

II. Sesje równoległe 
A. Promocja książki i czytelnictwa  
B. Czytelnictwo w kulturze i edukacji 

III. Sesja. Role i funkcje książki 
 



               
 

Rejestracja uczestników i prelegentów 
 

Wszyscy uczestnicy otrzymali opublikowane w formie broszury streszczenia referatów. 
Abstrakt dotyczący wystąpienia „Projekt audiobook” zawierał następującą informację.  

„W referacie omówiono możliwości wykorzystania książek mówionych w pracy z dziećmi i 
młodzieżą. Przedstawiono przykłady form pracy z audiobookami:  książka mówiona w pracy z 
uczniem z dysleksją, nauka języka obcego z audiobookiem, czytanie lektur szkolnych –  słuchając, 
festiwal słuchania audiobooków itp. Ponadto zaprezentowano realizację zajęć z wykorzystaniem 
audiobooków, które zostały  przeprowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy dla dzieci w 
wieku przedszkolnym pt. „Słuchanie książek z dziećmi – poznajemy audiobooki”. Referat zwracał 
uwagę na atrakcyjność, nowoczesność audiobooków i korzyści, jakie stwarza ta forma książki 
odbiorcom.” 
 

Konferencję poprowadziła dr Agnieszka Bzymek, która była inicjatorką i organizatorką tego 
wydarzenia. Konferencja przeznaczona była dla pedagogów i bibliotekarzy, ponieważ jej tematyka 
dotyczyła współczesnych zagadnień książki i czytelnictwa zarówno w sferze kultury jak  i edukacji. 
Ideą konferencji było również znalezienie  nowych sposobów promocji czytelnictwa i wskazanie 
roli bibliotek, szkół, uczelni wyższych, innych placówek oświatowych w rozwijaniu kultury 
czytania. 

 

 
  

Prowadząca dr Agnieszka Bzymek 
 

 



Wystąpienie prof. dr hab. Doroty Klus-Stańskiej z Uniwersytetu Gdańskiego „Książki dla 
dzieci: między banałem a znaczącym doświadczeniem życiowym” rozpoczynało konferencję. 
Znana i ceniona  pedagog wczesnoszkolny, mówiła o tym  jak czytać dzieciom, zwróciła uwagę  na 
ważność budowania aktywnego kontaktu z książką. Próbowała odpowiedzieć na pytanie co czytać i jak 
rozpoznawać książki dla dzieci. W podsumowaniu wskazała kierunek wprowadzania dzieci do życia z 
książką, który nieodłącznie związany jest z czytaniem „rozpalającym emocje” – książkę trzeba przeżywać.  
 

 
 

Wystąpienie prof. dr hab. Doroty Klus-Stańskiej z Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
Sesja I plenarna  
 

1. Prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska. Książki dla dzieci: między banałem a znaczącym 
doświadczeniem życiowym 

2. Ks. prof. dr hab. Artur Katolo. Kolumbowie literatury Arbërisht. Potęga słowa pisanego w 
zachowaniu własnej tożsamości kulturowej na obczyźnie 

3. Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński. Od tekstów zapisanych do słów zatraconych – 
grzechy czytelniczego zaniedbania 

4. Dr Andrzej Leszczyński. Kulturowe korzenie Europy 
 
Sesja II A (równoległa) Promocja książki i czytelnictwa 
 

1. Mgr Marcin Karwowski. Oferta bibliotek pedagogicznych w sferze kultury i edukacji 
2. Dr Maria Otto. Źródło wiedzy czy narzędzie marketingowe? Współczesna kondycja zbiorów 

specjalnych 
3. Mgr Zofia Tatarek. Programy społeczne wspierające czytelnictwo na świecie 
4. Mgr Monika Sieradzka. Czy książka stała się obiektem muzealnym? Zbiory Sali 

Strumiańskiej Biblioteki Głównej w Szczecinie w edukacji dzieci i młodzieży – 
dotychczasowe dokonania, nowe możliwości 

5. Mgr Hanka Kasperska-Stróżyk. Projekt audiobook 
6. Dr Magdalena Józefa Cyrklaff. Flashmob jako interaktywne narzędzie edukacyjno-

wychowawcze (na przykładzie promocji czytelnictwa i bibliotek) 
7. Dr Lilianna Antonik. Dyskusyjny Klub Książki jako forma promocji książki i czytelnictwa. 

Refleksja po sześciu latach działalności DKK Biblioteki Głównej WiMBP 
 
 
 
 



Sesja II B (równoległa) Czytelnictwo w kulturze i edukacji 
 
1. Mgr Magdalena Kokosińska. Czytam więc jestem. Nie czytam więc… O nieczytających 
2. Mgr Magdalena Musiela. Umiejętności pisania, czytania, oraz upowszechniania 

czytelnictwa w oparciu o etapy ewolucji książki i zachodzące zmiany społeczne i kulturowe 
3. Mgr Aleksandra Stolarczyk. Polonistyczne wybory – kilka uwag o szkolnej wartości 

literatury 
4. Dr Tomasz Dariusz Mames. Starokatolicyzm (od/do)czytany. Książka jako (wciąż) źródło 

wiedzy o polskich Kościołach starokatolickich 
5. Dr Dorota Degen. Butenko ponadczasowy – twórcza obecność Bohdana Butenki na rynku 

wydawniczym od lat 50. XX wieku do dnia dzisiejszego 
6. Mgr Anna Głuszek. W jaki sposób internauci oswajają klasykę literatury? Analiza 

obecności Nędzników Victora Hugo w nowych mediach 
7. Mgr Monika Curyło. Książka jako interakcja: liberatura 

 
Sesja III Role i funkcje książki 
 

1. Zbigniew Jan Meller. Ibuk Libra 
2. Dr Paweł Witek. Rola czytelnictwa we współczesnym świecie w opinii studentów Wydziału 

Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli 
3. Dr Danuta Grzesiak-Witek. Miejsce książki w diagnozie i terapii logopedycznej 
4. Paulina Grzelecka. Odbiorcy i twórcy – dzieci w spotkaniach z książką 
5. Mgr Agata Bernaś. Role i funkcje książki w życiu człowieka w okresie późnej dorosłości 
6. Mgr Urszula Franas-Mirowska. Biblioterapia w pracy z przedszkolakiem – nowa szansa 

wykorzystania książki dla dzieci 
7. Dr Paweł Wojciechowski. Między czcionką a kursorem – książka i czytanie w późnej 

nowoczesności 
  
Marcin Karwowski (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMK w Toruniu) 

podjął ciekawy temat związany z bibliotekami pedagogicznych. Dokonał analizy oferty wybranych 
bibliotek pedagogicznych na podstawie prezentowania ich na stronach internetowych. Przedstawił 
prowadzone  akcje kulturalne i edukacyjne,  przewidziane w ramach zadań tych placówek. Zwrócił 
uwagę na fakt, że ciągle pojawia się na stronach internetowych najwięcej informacji o zbiorach, a 
mniej o akcjach, które powinny być domeną bibliotek pedagogicznych. Biblioteki pedagogiczne 
powinny, zdaniem Marcina Karwowskiego więcej opisywać, więcej zapraszać, szerzej zajmować 
się edukacją. 

 
31.03.2015 r. przewidziane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej, w której zamieszczone 

będą wszystkie wystąpienia, znajdzie się również referat Hanki Kasperskiej-Stróżyk „Projekt 
audiobook”. 

 
 

Oprac. Hanka Kasperska-Stróżyk 
Wykorzystane zostały zdjęcia z I Pomorskiej Konferencji zamieszczone na stronie internetowej 

https://www.facebook.com/AteneumSzkolaWyzsza/photos/a.176298295758911.68117.1730536460
83376/729091797146222/?type=1&theater 

 


