
UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY – 
PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK 

 
II spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy 

„Nowoczesna Biblioteka Szkolna” 
 

Przykłady dobrych praktyk w zakresie upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży  
były motywem przewodnim spotkania, które odbyło się 9 grudnia 2015 roku w Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie Filii w Turku. 
Wzięli w nim udział nauczyciele bibliotekarze zrzeszeni w sieci współpracy i samokształcenia 
Nowoczesna Biblioteka Szkolna. Spotkanie poprowadziły panie Hanka Kasperska-Stróżyk i 
Anna Chudzińska z CDN PBP w Koninie Filii w Słupcy. 
 
Wszystkich zebranych powitała kierownik Filii w Turku pani Ewa Kiwak. Następnie 
prowadzące podzieliły się z nauczycielami swoim doświadczeniem w zakresie promocji 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz stosowania aktywnych form pracy z książką. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Podczas spotkania omówione zostały takie  metody aktywizujące, jak: drzewko książek, 
booktalking czyli gawędy o książkach, zabawa domino oraz czytanie wrażeniowe z 
wykorzystaniem picturebooka. 
 
Prowadzące opowiedziały o własnych programach, które realizowały w roku szkolnym 
2014/2015 w związku z obchodami „Roku Czytelnika” oraz Jubileuszu „650 lat w służbie 
książki”. Były to programy „Nowoczesne czytanie – promocja literatury” oraz „Aktywne 
formy pracy z książką”. 
Następnie zaprezentowały kolejne inicjatywy, które podejmowały w ramach upowszechniania 
czytelnictwa, m.in.: 
- zajęcia edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej klas IV-VI w ramach projektu „Magia 
czytania – ciekawe książki dla dzieci 10+”, 
- zajęcia warsztatowe dla uczniów-uczestników projektu „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia 
Wielkopolan”, 
- zajęcia z psychoedukacji z wykorzystaniem tekstów biblioterapeutycznych dla uczniów klas 
pierwszych szkół podstawowych w Słupcy, 
-  warsztaty  dyskusyjne w ramach akcji „Lekcje czytania z Tygodnikiem Powszechnym”, 
- projekt „Nagrywamy własne audiobooki – adaptacje książek o Czarownicy Winnie”. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Po prezentacji przyszedł czas na dyskusję, podczas której koleżanki z innych bibliotek 
szkolnych przedstawiały swoje pomysły na promocję czytelnictwa. 
 
Spotkanie w Turku było kolejnym działaniem wpisującym się w realizację jednego z 
kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 - Rozwijanie 
kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 


