
„Rok 2014 Rokiem Czytelnika. Promocja literatury i czytelnictwa” 
I spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia  
nauczycieli bibliotekarzy ze Słupcy i powiatu słupeckiego 

  
24 września 2014 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy odbyło się I spotkanie sieci 

współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z powiatu słupeckiego.  
W roku szkolnym 2014/2015 w ramach tej sieci planowane są trzy spotkania, poświęcone 

zagadnieniom  rozpowszechniania czytelnictwa poprzez aktywne formy pracy z książką i promocję 
literatury pod hasłem „Nowoczesne czytanie”.  

Anna Chudzińska przypomniała o trwających obchodach jubileuszowego roku 2014 
ogłoszonego Rokiem Czytelnika. Pokazała prezentację dotyczącą tego wydarzenia i opowiedziała o 
najciekawszych imprezach organizowanych z tej okazji przez biblioteki  w Polsce.  

 
 
 

                                                
 

Anna Chudzińska 
 

Serwis informacyjny Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu podaje do wiadomości, że w 
roku 1364 Król Kazimierz Wielki w Studium Generale – Akademii Krakowskiej utworzył 
stanowisko "stacjonariusza" czyli osoby, która pełniła zarazem trzy funkcje: wydawcy, księgarza i 
bibliotekarza. Pod nadzorem uczelni organizował on wytwarzanie, udostępnianie i rozprowadzanie 
ksiąg rękopiśmiennych. Tę datę współczesne środowisko ludzi książki uznaje za początek swoich 
dzisiejszych zawodów. Dla upamiętnienia tej ważnej dla nauki i kultury polskiej rocznicy Komitet 
Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców ogłosił rok 2014 – Rokiem Czytelnika. 
Honorowy Patronat nad nim objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. 

 
Ideą obchodów Roku Czytelnika jest zintensyfikowanie działań na rzecz promocji 

książki i zawodów z nią związanych.  
 
Z badań Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa w Polsce 2012 r. wynika, że 61 proc. 

Polaków nie przeczytało ani jednej książki. Jest to tym bardziej zatrważające, że w badaniu przyjęto 
za deklarację czytania kontakt z jakąkolwiek książką. Wszelkie inicjatywy organizowane w ramach 
obchodów Roku Czytelnika mają na celu powstrzymanie spadku poziomu czytelnictwa.  

Nauczyciele bibliotekarze z Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy również włączyli się w 
obchody Roku Czytelnika poprzez podjęcie realizacji własnych programów edukacyjnych 
„Nowoczesne czytanie w naszej bibliotece”. Promocja literatury i czytelnictwa oraz „Aktywne 
formy pracy z książką”. Hanka Kasperska-Stróżyk i Anna Chudzińska  przedstawiły zebranym 
nauczycielom zaplanowane na nowy rok szkolny inicjatywy,  zachęcając nauczycieli do aktywnego 
włączenia się w proponowane działania.   



         
          

Uczestnicy spotkania nauczycie bibliotekarze ze Słupcy i powiatu słupeckiego 
 

Mając na celu upowszechnianie książki i czytania Hanka Kasperska-Stróżyk i Anna Chudzińska  
wyszły z propozycją zorganizowania miedzy innymi:  
 
 zajęć dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum, których celem będzie 

promocja literatury dziecięcej i młodzieżowej ze zwróceniem szczególnej uwagi na serie 
wydawnicze oraz ilustracje książkowe, 

 zajęć popularyzujących nową formę książki e-booki, 
 warsztatów mających na celu wdrożenie do korzystania z biblioteki jako źródła informacji w 

samokształceniu i nauce szkolnej, wyszukiwanie materiałów w katalogu elektronicznym 
biblioteki SOWA2, 

 rozpowszechnienia projektu „MegaMatma uczy w bibliotece” wśród nauczycieli i uczniów 
powiatu słupeckiego, 

 zachęcenia do tworzenia półek bookcrossingowych w szkołach w Słupcy i powiecie 
słupeckim, 

 opisania działań związanych z Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych i 
obchodami Roku Czytelnika w ich placówkach i publikację na łamach „Rewersu” czy 
„Konińskiego Kuriera Oświatowego”. 

 
Szereg propozycji spotkało się z uznaniem bibliotekarzy, którzy chętnie widzieliby ich 

realizację w oparciu o uczniów swoich szkół. Podczas rozmów, zostały ustalone indywidualne 
zajęcia dla poszczególnych grup uczniów.  

 

           
 

Ekspozycja literatury „Popularyzacja czytelnictwa” 
 
Spotkanie było również okazją do obejrzenia przygotowanej ekspozycji książek. Omówione 

zostały wybrane tytuły dotyczące popularyzacji czytelnictwa – najnowsza literatura zgromadzona w 
Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy. Zwrócono uwagę na współczesne metody badawcze nad 



czytelnictwem najmłodszych oraz metody propagujące nowe formy pracy z dziecięcym i 
nastoletnim użytkownikiem bibliotek.  

Wszyscy uczestnicy otrzymali zestawienie bibliograficzne „Aktywne formy pracy z 
książką” – wybór literatury dostępnej w CDN Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie Filia 
w Słupcy.  

W spotkaniu wzięło udział 13 nauczycieli bibliotekarzy ze Słupcy i powiatu słupeckiego. 
 
 
 

Oprac. Anna Chudzińska  


