
Spotkanie z Albertem Albertsonem bohaterem serii książek autorki Gunilli Bergström 

w Szkole Podstawowej w Giewartowie 

 

z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 

 

 „KSIĄŻKA to dopiero początek” pod takim hasłem obchodzony był w październiku tego roku 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Celem święta jest promocja zasobów biblioteki 

szkolnej, oraz informacja o podejmowanych przez nią działaniach. Święto jest także okazją do 

spotkań mających na celu rozbudzenie zainteresowań czytelniczych młodego odbiorcy.  

 

 
 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  

 

W ramach NPRCz biblioteki szkolne otrzymały wsparcie finansowe na zakup nowości 

wydawniczych i uatrakcyjnienie swoich księgozbiorów. Działania te mają za zadanie wzmocnić 

rolę biblioteki jako podstawowej przestrzeni kontaktu z książką. Biblioteki szkolne zwracają 

większą uwagę na edukację czytelniczą w szkołach, zachęcają do czytania oraz ułatwiają dostęp do 

dobrych książek.  

 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych oraz realizacja projektu Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa, stały się okazją do promocji czytania wśród grupy najmłodszych uczniów z 

klas I-III w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Giewartowie.  

Na zaproszenie nauczyciela bibliotekarza Moniki Buszy, Anna Chudzińska i Hanka Kasperska-

Stróżyk z Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy, 20.10.2016 r. przeprowadziły zajęcia edukacyjne dla 

dzieci i czytały uczniom książki o przygodach małego chłopca Alberta Albertsona. Postać Alberta 

występuje w serii książeczek dla dzieci szwedzkiej autorki Gunilli Bergström. Uczniowie 

wysłuchali opowiadań: „Albert i potwór”, „Sprytnie Albercie”, „Kto straszy Albercie”, „Albert i 

tajemniczy Molgan”. W trakcie czytania dzieci mogły oglądać przedstawienie wyświetlane na 

ekranie, które zostało stworzone, dzięki użyciu starego grafoskopu i rysunków wykonanych na folii. 

Grafoskop posłużył także do przeprowadzenia warsztatów. Jedna grupa uczniów pokazywała 

ilustracje, a druga odgadywała, co one przedstawiają. Na ekranie pojawiali się bohaterowie oraz 

przedmioty z opowiadań o Albercie Albertsonie. Podczas zabawy uczniowie poznali nowe 

urządzenie, dowiedzieli się jak działa grafoskop. Ponadto sami zrobili przedstawienie korzystając z 

rysunków i wyciętych kształtów różnych przedmiotów. Dzieci słuchały z uwagą, a potem mogły się 

wesoło bawić.   

 



Spotkanie było okazją do promowania książek o Albercie, które zostały przetłumaczone na 

kilkadziesiąt języków i znane są na całym świecie. Autorka Gunilli Bergström otrzymała za tę serię 

książek wiele nagród, uhonorowana została przez szwedzki rząd medalem za „nowatorską 

twórczość literacką i ilustratorską znakomicie ukazującą świat z dziecięcej perspektywy”. W Polsce 

poznańskie wydawnictwo „Zakamarki” opublikowało do tej pory 13 tytułów. Opowiadania o 

Albercie pozwalają na zastosowanie atrakcyjnych metod pracy na zajęciach z dziećmi.  

 

Grupa I – uczniowie klasy II i  III A 

 

 
 

 
 

Grupa II – uczniowie klasy II i III B 

 

 
 



 
 

Oprac. Anna Chudzińska 

Fot. Monika Busza, Anna Chudzińska, Hanka Kasperska-Stróżyk 

 


