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Na kształtowanie pozytywnych odczuć w stosunku do książki, rozwój czytel-
nictwa, a także sam stosunek użytkowników do bibliotek z pewnością ma wpływ 
różnorodność prowadzonych przez te placówki działań. Dokonując nawet pobież-
nej analizy oferty bibliotek różnych typów w tym zakresie, nie sposób nie zauwa-
żyć, że jest ona bardzo bogata. Liczne z działań kierowane są do bardzo wdzięcznej 
grupy, czyli najmłodszych użytkowników, z uwzględnieniem nawet tych poniżej 
trzeciego roku życia, oraz ich rodziców. Wiele atrakcji proponuje się przedszko-
lakom i uczniom młodszych klas szkoły podstawowej, dla których bibliotekarze 
organizują zajęcia z elementami pedagogiki zabawy – spotkania z bajką, noce 
z Andersenem, warsztaty biblioterapeutyczne czy opowiadanie z wykorzystaniem 
techniki kamishibai. Nieco starsi biorą udział w konkursach, małych formach te-
atralnych, nocach tematycznych, np. z Harrym Potterem, spotkaniach w ramach 
tzw. „ferii/wakacji w bibliotece”. Zwiększa się liczba propozycji kierowanych do 
młodzieży i dorosłych użytkowników bibliotek, zwłaszcza publicznych, w tym 
osób chorych i niepełnosprawnych oraz seniorów. Bibliotekarze coraz częściej się-
gają po sprawdzone w innych krajach formy promocji książki i czytelnictwa, czyli 
booktalking i storytelling. 

Z badań przeprowadzonych przez Grażynę Lewandowicz-Nosal wynika, że 
w 2008 r. najczęściej organizowanymi w bibliotekach publicznych formami były 
lekcje biblioteczne, następnie spotkania poświęcone głośnemu czytaniu, konkur-
sy, pogadanki/prelekcje, spotkania w ramach zajęć plastycznych, wycieczki do bi-
bliotek, akcje „ferie/wakacje w bibliotece”. Odbyło się także sporo dyskusji nad 
książką, imprez, spotkań autorskich, wielokrotnie oglądano filmy (Lewandowicz-
-Nosal G. 2012, s. 132). Badaczka zauważyła również, że w bibliotekach nastąpiły 
zmiany w ofercie kierowanej do dzieci poniżej trzeciego roku życia, ponadto dość 
często prowadzono zajęcia parateatralne czy teatralne, z wykorzystaniem dramy 
oraz warsztaty biblioterapeutyczne (Tamże, s. 133). Do podobnych ustaleń do-
szły Barbara Budyńska i Zofia Zasacka: użytkownicy ankietowanych przez nie 
placówek w 2009 r. najczęściej brali udział w spotkaniach z bajką i baśnią, no-
cach tematycznych, konkursach czytelniczych, spotkaniach literackich i przedsta-
wieniach. Prowadzono także liczne lekcje biblioteczne, organizowano kiermasze 
książek, a także imprezy współorganizowane z innymi instytucjami działającymi 
na terenie funkcjonowania bibliotek, związane tematycznie z regionem czy świę-
tami lokalnej społeczności (Budyńska B., Zasacka Z. (red.) 2011, s. 127). Odbicie 
w praktyce znalazły więc słowa Joanny Papuzińskiej: „biblioteka może być miej-
scem, gdzie w sposób praktyczny i teoretyczny można zapoznać się z bogactwem 
tradycji kulturowych i odnaleźć ich sens” (Papuzińska J. 1992, s. 34). 

Wiele w zakresie proponowanej oferty działań zależy od pomysłowości i kre-
atywności pracowników książnic, od których uczą się przyszli adepci zawodu od-
bywający w bibliotekach praktyki zawodowe. Studenci, zwłaszcza już pracujący 
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w tego typu placówkach, oraz słuchacze studiów podyplomowych przy omawia-
niu tematów związanych z formami pracy z czytelnikiem zadają pytanie o pozycje, 
w których można znaleźć ciekawe przykłady, opis sprawdzonych działań, czy pod-
powiedzi rozwiązań pozytywnie ocenionych przez czytelników. Liczne wskazówki 
znajdziemy w książkach i artykułach uczonych, którzy zajmują się tematami zwią-
zanymi z bibliotekami dla dzieci, metodami i formami pracy w bibliotece, anima-
cją czytelnictwa, promocją książki dziecięcej i czytelnictwa, bądź poruszają w swo-
ich tekstach pewne aspekty związane z interesującymi nas zagadnieniami, czyli np. 
u Doroty Grabowskiej (2013b, 2013a), Magdaleny Kulus (2009), Hanny Langer 
(2009), Grażyny Lewandowicz (1994, 2008, 2012), Joanny Papuzińskiej (1978), 
Bogumiły Staniów (2012, s. 180-184), Marii Świderskiej-Wasik (1990), Aliny 
Wajdy (1983), Jacka Wojciechowskiego (1991, 2000), Michała Zająca (2000). 
Warto również zwrócić uwagę na dwie pozycje, które ukazały się stosunkowo nie-
dawno, bo dwa lata temu, pod redakcją Marioli Antczak, Aliny Brzuski-Kępy 
i Agaty Walczak-Niewiadomskiej (2013a, 2013b).

Przykłady pewnych praktycznych rozwiązań mieszczących się w zakresie form 
pracy z czytelnikiem znajdziemy zarówno w publikacjach naukowych (w tym 
wspomnianych powyżej autorów; warto także zapoznać się z publikacją Kulturo-
twórcze i edukacyjne funkcje bibliotek publicznych. Teoria i praktyka pod red. Anity 
Has-Tokarz i Renaty Malesy (2011), zawierającą opisy działań wybranych biblio-
tek publicznych), jak i w publikacjach wydanych w ramach Programu Rozwoju 
Bibliotek, np. Miejsce dla młodych (Habis A., Kozłowska B. 2010) czy Miejsce 
promocji kultury (Komarnicka K., Kozłowska B. 2010), w serii Aktywna Biblio-
teka. Ponadto liczne scenariusze zajęć, inscenizacji, montaży słowno-muzycznych 
zamieszczane są w czasopismach takich jak: „Poradnik Bibliotekarza”, „Guliwer” 
czy „Biblioteka w Szkole”. Przy organizowaniu pewnych zajęć, zwłaszcza w okresie 
ferii lub wakacji, można wykorzystać propozycje zawarte w podręcznikach dla 
animatorów (m.in. Bączek J. B. 2013). Również analiza stron internetowych bi-
bliotek przynosi wiele cennych podpowiedzi i może przyczynić się do wzbogacenia 
oferty działań w zakresie pracy z książką i szerzenia czytelnictwa. Wypada zgodzić 
się ze zdaniem Grażyny Walczewskiej-Klimaczak, iż „współczesne doświadczenia 
wielu bibliotek oraz wypracowane przez nie metody działania są już tak bogate, że 
z pewnością mógłby powstać imponujący zakresem i różnorodnością form pod-
ręcznik metodyczny” (Walczewska-Klimczak G. 2009, s. 343-344). 

Nie jest celem autorki tekstu tworzenie spisu bibliograficznego przydatnych 
publikacji czy artykułów omawiających zagadnienie, bo takie tworzą często bi-
blioteki, zwłaszcza pedagogiczne (przykładowo: Ryszkiewicz M. (wyb. i oprac.) 
2013), lecz ukazanie pewnych rozwiązań wypracowanych w ciągu wielu lat współ-
pracy z bibliotekami szkolnymi i publicznymi w ramach realizacji tematów zwią-
zanych z formami pracy z czytelnikiem. W dalszej części artykułu zostaną opisane 
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więc pewne doświadczenia wyniesione z organizacji wystaw i konkursów czytelni-
czych oraz przedstawień teatralnych w wymienionych powyżej placówkach. Wy-
miana doświadczeń w zakresie praktycznego wykorzystywania form i metod pracy 
z dziećmi i młodzieżą to jeden z celów przyświecający nie tylko organizatorom III 
Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kultura czytelnicza młodego pokole-
nia” organizowanej w Łodzi w październiku 2014 r., ale także piszącej te słowa.

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie od wielu lat współpracuje z bibliotekami różnych typów. Aby 
zbliżyć studenta do czytelnika, pozwolić na sprawdzenie teorii i jej konfrontację 
z praktyką, pomóc w zdobywaniu przyszłych kompetencji zawodowych, zdecydo-
wano, że konkretne działania, przede wszystkim wystawy, konkursy, małe formy 
teatralne realizowane będą w wybranych książnicach. W ciągu ostatnich 14 lat 
autorka tekstu zorganizowała wraz ze studentami 29 wystaw, 28 konkursów czy-
telniczych oraz 12 różnych przedstawień i spotkań z poezją. Najwięcej, bo 36 skie-
rowanych było do uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej, nieco mniej, bo 24, 
do przedszkolaków i uczniów klas I–III szkoły podstawowej, sześciokrotnie za-
proszono do udziału w nich gimnazjalistów i trzykrotnie – licealistów. W związku 
z udziałem Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UP w Krakowie 
w projekcie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, Oddział 
Warszawski, pt. „Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy na potrze-
by małych bibliotek gminnych”, część działań została zrealizowana w bibliote-
kach publicznych działających w miejscowościach i miastach liczących poniżej 
20 tysięcy mieszkańców. Było to swoistego rodzaju wyzwanie, wymagało bowiem 
nawiązania współpracy także z nauczycielami szkół i przedszkoli funkcjonujących 
na terenie danych miejscowości.

Wszystkie podejmowane tematy związane z realizacją wystaw i konkursów 
uzgadniano z bibliotekarzami, jednak wykonanie zależało tylko od pomysłowo-
ści i kreatywności studentów. Należało dostosować się do warunków lokalowych 
i wykorzystać je możliwie jak najlepiej. Przy planowaniu i organizowaniu dzia-
łań towarzyszyły nam słowa Joanny Papuzińskiej: „dziecko trzeba przyciągnąć do 
książki samą atrakcyjnością zajęć” (Papuzińska J. 1992, s. 30). Co zatem propo-
nowaliśmy?

Zacznijmy od materiałów rozpowszechniających informacje wśród potencjal-
nych uczestników. Mile widziane były zaproszenia, np. kierowane do poszczegól-
nych klas, przygotowane czasem w dość w nietypowej formie, z użyciem różnych 
materiałów, np. filcu; ulotki, które można zabrać ze sobą do domu, zwłaszcza te 
wykonane w kształcie zakładek do książek, czy plakaty informujące o danym wy-
darzeniu trzymane przez bohaterów organizowanej formy: Smoka Wawelskiego, 
Czarownicy (w nawiązaniu do twórczości Doroty Terakowskiej), Koziołka Ma-
tołka. 
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Przy tworzeniu scenariusza wystawy stosowano schemat proponowany przez 
Jacka Wojciechowskiego (1991, s. 125). W przypadku ekspozycji szczególną uwa-
gę zwracano na jej oprawę plastyczną i czytelność: tytuł wystawy, poszczególne jej 
segmenty – zamieszczone informacje przedstawiane były w sposób dostosowany 
do możliwości odbiorczych uczniów.

Fot. 1. Fragment wystawy „Tajemniczy świat Zwiadowców”, 
Szkoła Podstawowa nr 153 w Krakowie, 2012

Źródło: Z archiwum autorki, data wykonania 17.04.2012.

Na zamieszczonej powyżej ilustracji widnieje mapa krainy, w której toczy się 
akcja Zwiadowców, cyklu książek Johna Flanagana, cieszących się wśród nastolat-
ków wielkim powodzeniem. Tytułowi zwiadowcy w powieści posiadają odznaki 
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w  kształcie liścia dębu – informacje o poszczególnych miejscach zamieszczono 
więc na kartkach stylizowanych na liście tego drzewa. Zwiadowcy byli świetnymi 
łucznikami – stąd pomysł zamieszczania tytułu wystawy i jej segmentów na karto-
nach wyciętych w kształcie strzał. Z kolei materiały przedstawiające etapy powsta-
wania filmu zostały naklejone na kartony przypominające kadry taśmy filmowej.

Fot. 2. Wystawa „Czy znasz etapy powstawania 
filmów fantastycznych?”, Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 76 w Krakowie, 2013

Źródło: Z archiwum autorki, data wykonania 02.10.2013.

Prezentacja zasadniczego materiału, w zależności od dostępnego miejsca, wy-
glądała rozmaicie. Czasami brak osobnej czytelni powodował, że wystawa mogła 
być zorganizowana jedynie na wyznaczonej powierzchni. Wyzwanie to przyczyni-
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ło się do powstania nieszablonowych pomysłów: postacie autorów przedstawiane 
były nie tylko w tradycyjny sposób, za pomocą biografii i fotografii, ale także np. 
w formie manekina danej osoby, w którego ubraniu poukrywano kartki z frag-
mentami biografii. Po odczytaniu znalezionego fragmentu uczniowie odkładali 
go z powrotem na miejsce, tak by i inni mieli okazję zapoznania się, w ten nieco 
niecodzienny sposób, z faktami z życia danego pisarza. W przypadku wystawy 
przybliżającej dzieciom historię pisma należało wejść do jaskini zbudowanej z sza-
rego papieru, aby odnaleźć tam rysunki naskalne i przeczytać informacje na ich 
temat. Doskonale sprawdziło się również drzewo genealogiczne rodziny Borejków 
wykonane ze styropianu oraz makieta domu Borejków. Dzieci porównywały roz-
mieszczenie pomieszczeń z opisami w książkach, żywiołowo reagując na nawet 
nieznaczne odchylenia od oryginału. Zwiedzającym podobały się także makiety 
Doliny Muminków czy Stumilowego Lasu. Maskotki, postacie bohaterów książek 
wykonane z modeliny, namalowane na kartonie czy wycięte ze styropianu wzma-
gają zainteresowanie wystawami, stają się równocześnie pretekstem do porównań 
z opisem literackim, a w konsekwencji wymiany spostrzeżeń.

Fot. 3. Wystawa „Przydałby się ktoś na przyczepkę…”, Biblioteka Publiczna 
w Zielonkach, 2011

Źródło: Z archiwum autorki, data wykonania 06.05.2011.
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Dobrym rozwiązaniem w przypadku niewielkiej powierzchni przeznaczonej na 
wystawę jest zamieszczanie tekstu informacyjnego bezpośrednio na eksponatach, 
np. na takich, które można obracać, szafa, z której można wyjmować wieszaki 
z kartkami zawierającymi ciekawostki o poszczególnych tomach, przyklejony do 
portretu autora lub rysunku bohatera rulon, który należy rozwinąć, by odsłonił 
się ukryty w nim tekst. W jednej z bibliotek, na znajdującej się w czytelni kanapie 
położono kilkustronicową gazetę, w której zamieszczono różne ciekawostki zwią-
zane z książkami René Gościnnego.

Fot. 4. Wystawa „Kurczę blade… Mikołajek”, 
Szkoła Podstawowa nr 153 w Krakowie, 2009

Źródło: Z archiwum autorki, data wykonania 15.12.2009.

W celu zainteresowania tematem wystawy, uczniom – mającym raczej nega-
tywny stosunek do czytania – kilkakrotnie zaproponowano wybrane opowiadanie 
lub fragment książki w postaci narysowanego przez studentów komiksu. Niektóre 
wystawy urozmaicono poprzez przygotowanie tematycznie związanej z książką gry 
planszowej. Chętnych do zmagań było sporo, a rozgrywki bywały dość zacięte. 
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Fot. 5. Wystawa „Przydałby się ktoś na przyczepkę…”, Biblioteka 
Publiczna w Zielonkach, 2011

Źródło: Z archiwum autorki, data wykonania 06.05.2011.

O zainteresowaniu daną wystawą świadczą wpisy w księgach czy zeszytach wpi-
sów. Te, wykonane przez studentów, ściśle nawiązywały do tematyki danej wysta-
wy, większość z nich wyglądem przypominała książkę-zabawkę, ale były też inne, 
przygotowane w zupełnie nietypowej formie, np. w kształcie rzepki.

W podobny sposób podchodzono do konkursów: po wybraniu tematu wspól-
nie tworzono ich scenariusze, przyjmując, jak w poprzednim wypadku, schemat 
proponowany przez Jacka Wojciechowskiego (2000, s. 132). Studenci sami pro-
jektowali wszelkie wzory powiadomień, dyplomy, decydowali o formie konkursu 
oraz konkurencjach, w których dzieci miały wziąć udział. Nie tylko konkuren-
cje stanowiły spore wyzwanie. Jacek Wojciechowski uważa, że konkursy literackie 
powinny być wyeliminowane z działań bibliotek, ponieważ ich istota sprowadza 
się [...] do zapamiętywania i relacjonowania informacji bibliograficznych, streszczeń 
fabularnych bądź drobnych szczegółów sytuacyjnych (Wojciechowski J. 2000, s. 130-
132). Istotnie, przeglądając scenariusze konkursów zamieszczane w cytowanych 
na początku niniejszego artykułu czasopismach, można dostrzec taką właśnie ten-
dencję, jednakże w wielu bibliotekach organizuje się różne odmiany konkursów. 
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Nawet w tych stricte czytelniczych, sprawdzających znajomość twórczości danego 
autora czy też treści konkretnej książki, stopień szczegółowości pytań zawsze zale-
żeć będzie od organizatora konkursu. Zamiast pytać o drobne szczegóły, można 
prosić o nakreślenie sytuacji, w której doszło do wskazanego wydarzenia, poprosić 
o stworzenie alternatywnych rozwiązań akcji. Tego typu turnieje są dobrą okazją, 
by kształcić różne umiejętności, np. posługiwania się mapą, korzystania ze słow-
ników – słowa użyte w tekście są do tego świetnym pretekstem, można ponadto 
wprowadzać pewne konkurencje zręcznościowe korespondujące z zakresem tema-
tycznym dzieła. Wszystko zależy od celów, na których szczególnie zależy organiza-
torom konkursu. Konkursy przez nas organizowane posiadały formę rywalizacji 
indywidualnej lub grupowej. Te ostatnie pomagały zwłaszcza dzieciom bardziej 
nieśmiałym w podjęciu decyzji o wzięciu udziału w zmaganiach, ponadto wyma-
gały wzajemnego komunikowania się, pozwalały na kształtowanie umiejętności 
współpracy oraz sprzyjały integracji uczestników zabawy. W każdym przypadku 
proponowaliśmy kilka różnorodnych konkurencji, wykorzystujących odmienne 
umiejętności zawodników. Była rywalizacja na planie gry planszowej, prace pla-
styczne, przebieranie członka grupy (lub studenta) w postać tematycznie związaną 
z konkursem, np. za Kubusia Puchatka, czy ubieranie manekina w strój krakowski.

Fot. 6. Konkurs „O czym plotkował Smok Wawelski?”, Wadowicka 
Biblioteka Publiczna, 2011

Źródło: Z archiwum autorki, data wykonania 14.06.2011.
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W niektórych konkursach wprowadzano elementy inscenizacji, których finał na-
leżało dopisać lub opowiedzieć. Atrakcyjne dla uczestników były zmagania zręczno-
ściowe: trafianie do celu, łowienie ryb na wędkę, tworzenie wieńca laurowego czy 
przeciąganie liny, na środku której znajdowały się kartki z zadaniami do wykonania. 
Dużo radości wniosły konkurencje, podczas których jeden z uczestników (mający 
zawiązane oczy), z pomocą podpowiedzi pozostałych członków swojej grupy, mu-
siał dojść w wyznaczonym czasie do miejsca ukrycia rekwizytu lub też narysować 
na planszy drogę doprowadzającą do środka labiryntu. Szukanie drogi wyjścia z la-
biryntu, zaznaczanie na mapie wskazanych tras wędrówek bohaterów literackich, 
dopasowywanie rysunków do fragmentów tekstu, praca ze słownikiem – oto kolejne 
przykłady zadań, z którymi musieli zmierzyć się uczestnicy opisywanych tu zmagań. 

Podczas konkursów, w których zaplanowano kilka konkurencji ważne jest, aby 
w przerwach pomiędzy nimi zaproponować uczestnikom i publiczności jakąś 
formę dodatkowej rozrywki: w naszym przypadku były to wspólne tańce, ucze-
nie prostych sztuczek magicznych, miniwarsztaty tworzenia zwierząt z balonów. 
W  programie konkursu „Przydałby się ktoś na przyczepkę...”, zorganizowanego 
w Bibliotece Publicznej w Zielonkach, znalazły się również – inscenizacja wierszy 
Juliana Tuwima oraz utworzenie wspólnego z przedszkolakami pociągu, który nie 
tylko sunął w zmiennym tempie po bibliotece, lecz nawet wyjechał na zewnątrz 
budynku. Uczestnicy konkursu zawsze zostają nagrodzeni, każdy z nich otrzymuje 
pamiątkowy dyplom, zaprojektowany i wykonany przez studentów, a zdobywcy 
pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca otrzymują dyplomy, czasami pamiątkowe 
medale oraz nagrody rzeczowe, najczęściej książki. 

Studenci do ww. działań podchodzą z wielkim zaangażowaniem. W celu odpo-
wiedniego przygotowania, zwłaszcza młodszych, uczestników do konkursu spoty-
kają się z nimi, organizują różnego rodzaju zabawy mające na celu zapoznanie dzie-
ci z twórczością danego autora, czytają teksty. Liderzy, a niejednokrotnie wszyscy 
studenci, podczas konkursu poprzebierani są w odpowiednie stroje.

Proponowane przez studentów przedstawienia opierały się na gotowych scena-
riuszach bądź też powstały na potrzeby ćwiczeń. Scenariusze własne przedstawień 
najczęściej tworzono wspólnie, znalazł się jednak interesujący spektakl stworzony 
według scenariusza tylko jednej z osób. Dzieciom z przedszkola oraz uczniom klas 
młodszych szkoły podstawowej zaproponowano przedstawienie pt. „Zapomniane 
bajki”, mogące być świetnym wstępem poprzedzającym pasowanie na czytelnika 
biblioteki oraz pretekstem do rozważań nad rolą komputera i książki, a także przy-
szłością tej ostatniej.

Przedstawienia: „Bajka o Zmienionym Kapturku” i „Marta wojownikiem” także 
zawierały ukryte przesłania, ukazując walkę dobra ze złem, podkreślając potrze-
bę bycia wiernym własnym przekonaniom, zwracając uwagę na wagę prawdziwej 
przyjaźni. W jednym z nich nawiązano do popularnych wówczas programów typu: 
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Fot. 7. Konkurs „Kurczę blade… Mikołajek”, Szkoła Podstawowa 
nr 153 w Krakowie, 2010

Fot. 8. Przedstawienie „Zapomniane bajki”, Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka, Filia w Nowej Hucie, 2009. Przedstawienie kierowane 
do uczniów klas „0” ze Szkoły Podstawowej nr 155 w Krakowie

Źródło: Z archiwum autorki, data wykonania 30.03.2010.

Źródło: Z archiwum autorki, data wykonania 12.05.2009.
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„Idol”, „Mam Talent”, czy „You Can Dance”. Nieco starszych uczniów zaproszo-
no na „Dzień w Akademii” – przedstawienie oparte na motywach Akademii Pana 
Kleksa Jana Brzechwy czy „Parodie mitów greckich”. W jednej ze szkół zorgani-
zowano wieczór poezji pod hasłem: „Dziecko i horror w poezji angielskiej”. Wy-
korzystano wówczas twórczość poetów brytyjskich, jak Hilaire Belloca i Alfreda 
Edwarda Hausmana, którzy mieli pouczyć zgromadzonych w sprawach odpowied-
niego zachowania oraz ukazać opłakane efekty nieposłuszeństwa. Licealiści z kolei 
mieli możliwość przybliżenia sobie postaci Zbigniewa Herberta dzięki inscenizacji 
„Byłem chłopcem cichym i trochę sennym” (w postaci wywiadu z żoną poety).

Zdaniem piszącej te słowa, korzyści z praktycznej realizacji ćwiczeń wymagają-
cych współpracy pomiędzy różnymi instytucjami wynoszą wszyscy: dzieci, które 
z zainteresowaniem biorą udział w tego typu działaniach, a przy okazji zabawy 
rozwijają różne umiejętności, wzbogacają swoją wiedzę, kształtują pozytywne od-
czucia związane z książką i biblioteką; placówki, gdyż opisy prowadzonych działań 
pojawiające się w prasie lokalnej sprzyjają rozpowszechnieniu informacji o danej 
bibliotece i oferowanych przez nią usługach, a także studenci nawiązujący kontakt 
z młodym czytelnikiem, do którego możliwości odbiorczych dostosowują przy-
gotowywane materiały i formę swoich działań. Podobnego zdania są studenci. 
W ankiecie ewaluacyjnej, opracowanej przez Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, 
Oddział Warszawski, zdecydowana większość podkreśliła, że taka forma zajęć przy-
gotowała ich do pracy w bibliotece. Za najważniejsze merytoryczne zalety ćwi-
czeń uznali: możliwość zweryfikowania wiedzy teoretycznej w praktyce, kształcenie 
umiejętności organizowania imprez, ukazanie realiów pracy, zdobycie umiejętności 
tworzenia scenariuszy dla różnych form wyrazu, pracę z rzeczywistym czytelnikiem 
(wyniki ankiety zamieszczone zostały w: Grzymała J., Ochmański M., Zając M. 
(red.) 2011, s. 14-71). Niebagatelny wpływ na ich odczucia, związane z praktycz-
ną realizacją ćwiczeń, miały podziękowania składane przez dyrekcję/kierownictwo 
bibliotek, z którymi współpracowali, artykuły zamieszczane na stronach interneto-
wych tych placówek czy w prasie lokalnej.

Obecnie biblioteki, zwłaszcza publiczne, pretendują do miana, tzw. „trzeciego 
miejsca” (szerzej na ten temat: Jasiewicz J. 2012 i Kisilowska M. 2010, s. 48-50). 
Ku temu właśnie zmierzają wszelkie działania mające na celu przybliżenie książ-
ki do czytelnika i samej placówki, kojarzonej coraz częściej jako miejsce spotkań, 
wymiany informacji, rozrywki, kultury i edukacji. Wypracowanie atrakcyjnych 
form, mających swoją kontynuację, wzbogacanie oferty, promocja podobnych 
przedsięwzięć niewątpliwie przyczyniają się do sukcesu danej książnicy, a niniejszy 
artykuł jest jedynie maleńkim wstępem do, być może, stworzenia szerszego forum 
wymiany doświadczeń, z którego czerpać mogliby wszyscy mający na celu dobro 
użytkownika, zarówno ci już pracujący, jak i ci, którzy dopiero przygotowują się do 
zawodu, niezależnie od typu biblioteki.
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Abstrakt
W artykule omówiono współcześnie stosowane działania w zakresie form pracy z czy-

telnikiem, mające wpływ na kształtowanie pozytywnych odczuć w stosunku do książki, 
rozwój czytelnictwa, a także stosunek użytkowników do bibliotek. Zwrócono uwagę na 
cieszące się coraz większym powodzeniem działania typu: noce w bibliotece, kamishibai, 
booktalking, storytelling, zajęcia prowadzone metodą pedagogiki zabawy czy warsztaty bi-
blioterapeutyczne, ale najwięcej miejsca poświęcono wystawom i konkursom czytelni-
czym. Inspiracją do napisania artykułu była prowadzona od lat w Instytucie Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie współpraca z bibliotekami szkol-
nymi i pedagogicznymi w zakresie praktycznej realizacji wybranych tematów. Dzięki me-
todzie projektu zrealizowano we wspomnianych placówkach wiele wystaw i konkursów 
czytelniczych oraz przedstawień teatralnych cieszących się wśród uczniów dużym po-
wodzeniem (część przedstawień oparto na scenariuszach autorskich studentów). Sporo 
cennych spostrzeżeń przyniosły również doświadczenia wyniesione z udziału Instytutu 
w projekcie „Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych 
bibliotekach gminnych”. W ramach tego projektu studenci zaplanowali oraz zrealizowali 
wystawy i konkursy czytelnicze w pięciu bibliotekach publicznych. Materiał pozyskany 
dzięki praktycznej realizacji tematów stał się podstawą do analizy oraz sformułowania 
wniosków w zakresie wykorzystania wybranych form pracy z dziećmi i młodzieżą. Oce-
nie poddano również opinie studentów na temat realizacji wybranych przez nich działań 
w terenie.

Abstract
The article discusses current forms of work with the reader that evoke positive feelings 

to a book, and result in increase of reading among library users. Attention is drawn to the 
most popular activities, such as: nights in the library, kamishibai, booktalking, storytel-
ling, educational games or bibliotherapy workshops, and in particular exhibitions and re-
ading contests. The article was inspired by a long-term cooperation between the Institute 
of Information and Library Science at the Pedagogical University of Cracow and school 
and pedagogical libraries. Thanks to this project a lot of exhibitions, reading contests and 
theatre performances were organised, a few of them based on original scripts. They were 
very popular among the  students. The Institute also took part in the project “An update 
of the training for the librarians from small municipal libraries”, in which students or-
ganized exhibitions and reading contests in five public libraries. The experience brought 
many valuable insights. Its results enable analysis and proposal of forms and methods of 
work with children and teenagers in future. Students’ opinions on the project were also 
assessed.
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