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ZACZYNAMY

Juliusz Wasilewski
redaktor naczelny

W Sejmie o bibliotekach
szkolnych
21 czerwca 2018 r. sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzyła „Informację na
temat funkcjonowania bibliotek szkolnych oraz stanu czytelnictwa wśród uczniów”. O stanie
czytelnictwa wśród uczniów nie padły żadne szczegóły (poza intuicyjnymi stwierdzeniami,
że powinno być lepiej), ale za to podkreślono dużą rolę bibliotek szkolnych. Pozytywne jest
samo zainteresowanie posłów bibliotekami szkolnymi, chociaż okazuje się, że zwolennicy
zastępowania funkcji bibliotek szkolnych przez biblioteki publiczne nadal się pojawiają.

TYLKO W 10% SZKÓŁ
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ MA PEŁNY ETAT
Wstępem do dyskusji (zresztą
niezbyt burzliwej) było wystąpienie minister Anny Zalewskiej,
która powiedziała m.in., że dzięki funkcjonowaniu Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa
zakupiono do bibliotek szkolnych
ponad 2 mln książek, że funkcja
biblioteki szkolnej została wzmocniona w nowych przepisach
oświatowych (nie wskazała, na
czym to wzmocnienie polegało,
bo chyba nie na wyrzuceniu zapisów o bibliotece z preambuły do
podstawy programowej dla szkoły
podstawowej). Minister Zalewska
poinformowała też o przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/17
kontroli dotyczącej zgodności
z przepisami prawa funkcjonowania bibliotek szkolnych w ponad
5 tys. szkół. Kontrolerzy wydali
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W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych funkcjonowały 17 404 biblioteki szkolne.
Tylko w 641 szkołach podstawowych, 484 gimnazjach, 170 liceach ogólnokształcących, 149 technikach oraz w 279 zasadniczych szkołach zawodowych był zatrudniony nauczyciel bibliotekarz w pełnym wymiarze czasu
pracy. Z informacji MEN wynika, że w tym czasie biblioteki były w 97,59%
szkół podstawowych, 96,5% gimnazjów, 98,89% liceów ogólnokształcących, 100% techników oraz 99,02% zasadniczych szkół zawodowych.

„różnego rodzaju zalecenia, w tym
m.in. związane z opracowaniem
regulaminów bibliotek”.
Szefowa MEN jako istotny
przykład troski o warunki pracy
nauczycieli bibliotekarzy podała zwrócenie przez MEN uwagi
dyrektorom szkół i nauczycielom
bibliotekarzom, że książki i podręczniki są często przez dostawców zostawiane na korytarzu,
przez co trzeba je później nosić do
biblioteki, więc powinno się „bez-

względnie w umowie z dostawcami książek zawierać obowiązek
ich dostarczenia do biblioteki”.
Minister Zalewska nie skomentowała informacji, że mimo ustawowego obowiązku nie we wszystkich szkołach są biblioteki oraz że
tylko 10% szkół ma zatrudnionego nauczyciela bibliotekarza
na pełnym etacie (zob. ramka).
Nie powiedziała, czy resort widzi
w tym jakiś problem i czy ma
w związku z tym jakieś pomysły
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działań. Więc pewnie nie ma.
Pogląd, że niskie zatrudnienie
w bibliotekach (publicznych też)
utrudnia realizację przez nie zadań,
wyraził tylko dyrektor Biblioteki
Narodowej – Tomasz Makowski.
WAŻNA ROLA BIBLIOTEK.
WSZYSTKICH?
Dyrektor Makowski powiedział
też, że „rola bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych jest nie
do przecenienia w budowaniu zaufania oraz w budowaniu samodzielności uczniów, rozwijaniu
ich ambicji i zainteresowań lub
pogłębianiu tego, czego się dowiadują w trakcie lekcji”. Ponadto zwrócił uwagę na ważną rolę
budżetów bibliotek: „Naszym
zadaniem powinno być przekonywanie wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast do zwiększania budżetów na zakupy, w tym
nowości wydawniczych, bo biblioteka jest wtedy atrakcyjna,
gdy posiada tytuły książek lub
czasopisma, o których się mówi”.
Do krótkiej polemiki doszło
między wiceminister kultury
i dziedzictwa narodowego Magdaleną Gawin i posłem Rafałem
Grupińskim (PO). Wiceminister stwierdziła m.in., że „szkoła
musi propagować czytelnictwo,
a w szkole musi być do tego specjalne miejsce – biblioteki szkolne. Odnoszę się w ten sposób także do planów sprzed kilku lat, aby
zlikwidować biblioteki. Prosiłabym, aby w tym zakresie wszyscy
byli absolutnie zgodni – biblioteki
są dla wszystkich na zawsze. Chodzi o edukację młodego pokolenia”. Natomiast poseł Grupiński
wyraził pogląd, że szkoły i biblioteki szkolne nie nadrabiają braku
dziedziczenia nawyku czytania
w rodzinie, a lektury szkolne są
traktowane jako przymus. Poseł
stwierdził, że jest „zwolennikiem
koncepcji śp. dyrektora Biblioteki
Raczyńskich, żeby biblioteki były
na osiedlach – w miejscach za-
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mieszkania dzieci, a nie w szkołach (…). To nie znaczy, że jestem
za likwidacją bibliotek szkolnych.
Mówię tylko o tym, że biblioteki
powinny być przede wszystkim
w miejscu zamieszkania, lektury
szkolne były wypożyczane przez
dzieci i ich rodziców w miejscu
zamieszkania, a biblioteka stała
się miejscem, do którego wszyscy
się przyzwyczajają – są stałym
miejscem aktywności lokalnej
społeczności. Dzisiaj biblioteka
zamknięta jest za murami szkoły,
a po zamknięciu szkoły jest nieczynna. Po opuszczeniu szkoły
młodzi ludzie później nie wiedzą,
gdzie udać się po książkę”.
Głos posła Grupińskiego nie
zyskał poparcia nawet w osobie
pełnomocnika Związku Miast
Polskich (Marka Wójcika), ale
jest dowodem na to, że jednak
wciąż są osoby, którym porzucone z ulgą pomysły ministra
Michała Boniego z 2013 r. o zastępowaniu bibliotek szkolnych
przez biblioteki publiczne nadal
krążą po głowach i nawet wydają
się atrakcyjne.
WIELE TEMATÓW,
NIEWIELE WNIOSKÓW
W dyskusji posłanka Joanna
Schmidt zaapelowała o wprowadzenie w klasach I-III głośnego
czytania.
Poseł Józef Brynkus (Kukiz’15) stwierdził, że w szkołach
pojawiają się książki propagujące totalitaryzm, i zażądał,
by odpowiednie ministerstwa
i Biblioteka Narodowa „wysłały
do bibliotek okólnik, w którym
będą domagać się weryfikacji
zbiorów”. Nie spotkało się to na
szczęście z poparciem, bo przeważył pogląd, że zbiorów bibliotek nie powinno się cenzurować,
a jeśli występują gdzieś naruszenia prawa, to należy tym zainteresować prokuraturę.
Posłanka Krystyna Wróblewska (PiS) podkreśliła, że do czy-

tania powinni zachęcać nie tylko
poloniści, ale też nauczyciele innych przedmiotów.
Poruszono kwestię sprzedaży
książek w supermarketach, które – zdaniem posłanki Joanny
Fabisiak (PO) – są nastawione
wyłącznie na łatwy zysk i nie
rekomendują ambitnej literatury. Posłanka nie potrafiła jednak
zaproponować rozwiązania tego
problemu. Mówiono też o potrzebie wspierania księgarń przez
samorządy.
Kilkakrotnie podkreślano bardzo ważną rolę rodziny (w tym
dziadków) w kształtowaniu nawyków czytania przez dzieci.
Zastanawiano się, na ile niechęć
do czytania wynika z problemów
z techniką czytania.
Komisja nie podjęła żadnych
decyzji, a jej członkowie wykazali
dosyć powierzchowną wiedzę na
temat problemów bibliotek szkolnych. Zupełnie nie zrealizowano
jednego z celów zebrania – czyli
informacji na temat stanu czytelnictwa wśród uczniów, co zresztą
nikomu nie przeszkadzało. Zebranie komisji na temat bibliotek niewiele wnosi do praktyki.
Trudno zresztą oczekiwać, że
wygłoszone podczas zamkniętego posiedzenia w wąskim gronie
apele do dziadków (żeby czytali
wnukom), do nauczycieli wszystkich przedmiotów (żeby zachęcali
uczniów do czytania) czy też do
właścicieli sieci handlowych (żeby
zwracali baczniejszą uwagę na
poziom sprzedawanych książek)
odbiją się szerokim społecznym
echem.
Trochę niepokoi głos posła
Grupińskiego w sprawie potrzeby przedyskutowania sensu istnienia bibliotek szkolnych, ale
trzeba mieć nadzieję, że może
była to bardziej chęć podkreślenia swojej odrębności niż głębokie przekonanie.
JULIUSZ WASILEWSKI
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Z

a nami sezon ogórkowy, podczas którego sejmowa Komisja postanowiła uciąć sobie pogawędkę o stanie
bibliotek szkolnych. Poziom tej dyskusji był tak wysoki, że warto przytoczyć kilka kwiatków.

Pani min. Anna Zalewska

Pan poseł Rafał Grupiński

pokazała, że MEN rozwiązuje kluczowe
problemy:

wygłosił kilka osobistych opinii, które
motywował „statystykami”:

 wróciliśmy uwagę dyrektorom oraz bibliotekarzom
Z
na to, aby bezwzględnie w umowie z dostawcami
książek zawierać obowiązek ich dostarczenia
do biblioteki.
Czyli nie do stołówki (o czym niżej) ani sekretariatu, tylko właśnie do biblioteki. By nie wywołać wśród członków Komisji tą
rewolucją zbyt dużych kontrowersji, pani minister uzasadniła
interwencję, stosując sprytny zabieg. Przeniosła abstrakcyjną sytuację do codziennego życia słuchaczy:
 rzecież państwo wiecie, bo zamawiacie różnego
P
rodzaju artykuły, w tym np. ciężkie meble, i nikomu
do głowy nie przyjdzie porzucać tych rzeczy na
podwórku, towar dostarczany jest do mieszkania.
Mamy nadzieję, że w tym roku w szkołach do takich
sytuacji już nie dojdzie.

Uznaliśmy, że szkoła musi posiadać bibliotekę.

 awsze byłem zwolennikiem koncepcji śp. dyrektora
Z
Biblioteki Raczyńskich, żeby biblioteki były
na osiedlach – w miejscach zamieszkania dzieci,
a nie w szkołach.

 o nie znaczy, że jestem za likwidacją bibliotek
T
szkolnych. Mówię tylko o tym, że biblioteki powinny
być przede wszystkim w miejscu zamieszkania. (...)
Dzisiaj biblioteka zamknięta jest za murami szkoły,
a po zamknięciu szkoły jest nieczynna.
Czyli tam, gdzie przez pół dnia znajdują się dzieci. Potem te dzieci wychodzą, więc jest zamykana. To chyba
ma jakiś sens?

, a za chwilę)

Z danych wynika, że biblioteki szkolne
funkcjonowały w: 97,59% szkół podstawowych,
96,5% gimnazjów (...).
W związku z tym planuję wprowadzić…
Nie, ostatnie zdanie nie padło. Pani minister udało się pogodzić logicznie fakt, że szkoła musi posiadać bibliotekę, z tym,
że kilka procent podległych jej placówek ich nie ma, oraz
uznać, że nic z tym nie zamierza zrobić. Podobnie jak z faktem, że już tylko w 10% bibliotek szkolnych pracuje nauczyciel bibliotekarz na pełnym etacie.

Podczas obrad Komisji
trwała też dyskusja na temat
dotacji zaprzyjaźnionych
z posłami i ich znajomymi
czasopism: która partia
dotowała który tytuł i dlaczego.
„Biblioteka w Szkole” nie
korzystała nigdy z żadnej
dotacji, więc możemy
pisać, co chcemy,
o każdej partii.

Pomijając kwestię współczesnej popularności książek o naprawie samochodów, trzeba przyznać, że pan poseł nie ma
wysokiego mniemania o mężczyznach po studiach.

Bo dzieci, jak wiadomo, przebywają tylko na osiedlach,
a dla ułatwienia życia politykom – wyłącznie w dużych
miastach.

My też. Mamy również nadzieję, że pani minister pochwali się
kiedyś realnym wsparciem bibliotek. Ale było też poważniej:

(tu ręce składają się do oklasków

 tatystyki mówią, że trochę dłużej czytają kobiety,
S
ale mężczyźni po studiach już do żadnych książek
nie zaglądają, chyba że jest to o naprawie samochodu.

 o opuszczeniu szkoły młodzi ludzie później nie
P
wiedzą, gdzie udać się po książkę. Jest to kwestia
dłuższej dyskusji. Bez wątpienia ten problem jest
istotny.
Bo młodzi ludzie nie mają smartfonów i map Google’a, więc
błąkają się zagubieni po ulicach, zastanawiając się, skąd
wezmą książki o naprawie samochodów.

Pan Tadeusz wpadł
na zupkę czy chodzi
o książkę?
D MIE
DO YSTAN J
PRA S
CY

Stołówka w bibliotece?

Tymczasem trwają prace nad nowelizacją ustawy Prawo oświatowe. Związek Miast Polskich forsował wprowadzenie
do ustawy zapisu, „by nie wszystkie szkoły
musiały mieć stołówkę, lecz by w niektórych
przypadkach można na nią wykorzystać inne
pomieszczenia, np. salę lekcyjną, bibliotekę czy
świetlicę”. Pod koniec lipca uczestnicząca w spotkaniu z przedstawicielami ZMP wiceminister
edukacji Marzena Machałek zgodziła się wprowadzić tę zmianę do projektu.

WARSZTAT PRACY

Biblioteka dla dydaktyka

Jak otworzyć bibliotekę na nauczycieli
przedmiotowych?
Nauczyciele przedmiotowi są drugą po uczniach najliczniejszą grupą użytkowników biblioteki
szkolnej. Biblioteka może i powinna być dla nich azylem, miejscem, gdzie mogą spokojnie
popracować, a także spędzić czas i odpocząć od natłoku obowiązków.
DANUTA MAJKUSIAK

N

auczyciel
przedmiotowy potrzebuje miejsca do
przygotowywania się do
zajęć z uczniami, do samokształcenia, a także dobrego wyposażenia
działu dydaktycznego. Potrzebne
są mu dobre katalogi i kartoteki. Pokój nauczycielski – zwykle
mały, tłoczny, hałaśliwy – nie jest
dogodnym miejscem do spędzania wolnego czasu. W mało której
szkole są odpowiednie pracownie,
w których można się przygotowywać do zajęć czy odpocząć podczas okienka. Nauczyciele będą
spędzać więcej czasu w bibliotece
(z pożytkiem dla uczniów i siebie), jeśli nauczyciel bibliotekarz
w porozumieniu z dyrekcją szkoły i z wykorzystaniem możliwości
finansowych szkoły zapewni im
odpowiednie warunki do pracy
i odpoczynku.
STWORZENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW PRACY
Wiele bibliotek działa nadal w niezbyt komfortowych warunkach
lokalowych. Pomieszczenia są ciasne, a wyposażenie w odpowiednie
materiały (książki, multimedia,
czasopisma) na ogół również nie
jest zadowalające. Księgozbiory
należy stale uzupełniać, dokonywać selekcji, tak by były aktualne
i atrakcyjne dla użytkowników,
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co wymaga przede wszystkim
funduszy. Pewne sprawy nauczyciele bibliotekarze mogą załatwić
samodzielnie: wystrój lokalu,
odpowiednie ustawienie mebli,
w pewnym stopniu uzupełnianie
fachowej literatury, występowanie
do dyrekcji z prośbą o środki finansowe na zakup zbiorów.
STREFA W LOKALU MAŁYM
I DUŻYM
Nawet w ciasnym pomieszczeniu
można jednak wygospodarować
ciekawy kącik do pracy dla nauczycieli. W najtrudniejszych warunkach może to być mały stolik
między regałami. Można ustawić
regały tak, by przy stoliku znalazły
się półki z najbardziej potrzebnymi w pracy działami dydaktyki.
W trudnych warunkach wystarczy przeznaczyć po jednej półce
w regale na najnowsze zbiory na
dany temat, starannie je opisać
(oprócz UKD także w czytelny
i zrozumiały sposób, najlepiej na
kolorowo – dydaktycy rzadko rozumieją zasady UKD i nie muszą
ich znać). Na boku regałów warto
umieścić np. kalendarz, przydatny w pracy, i kolorowy plakat dla
urozmaicenia, ożywienia kącika.
Miejsce do spokojnej pracy i odpoczynku powinno znajdować się
możliwie daleko od hałasu, któ-

rego źródłem bywają wbiegający
uczniowie, w zacisznym miejscu,
najlepiej blisko okna.
Ja w swoim ciasnym pomieszczeniu przed laty ustawiłam trzy
regały w harmonijkę, a przed
nimi małe biurko z wygodnym
krzesłem. Na jednej półce ustawiłam zbiory multimedialne, radiomagnetofon oraz jeden wygospodarowany komputer (wycofany
z pracowni komputerowej) z internetem. Nauczyciele mogli w spokoju popracować, ale też wypić
kawę, zjeść śniadanie, korzystać
z komputera w dowolny sposób.
Duże lokale dają większe możliwości i trzeba je odpowiednio wykorzystać. Warto stworzyć większą
strefę cichej pracy nauczyciela.
Można ją usytuować przy regałach
z działem nauczania, na końcu biblioteki, w oddaleniu od miejsca
masowego wypożyczania zbiorów uczniom. Zapewnić biurko
z komputerem, większą przestrzeń,
w zasięgu wzroku umieścić regały
z literaturą odpowiadającą potrzebom nauczycieli w danej placówce. Warto zadbać o odpowiedni
wystrój, ozdobne kwiaty na regale,
informacje służące dokształcaniu.
Nauczyciele potrzebują też czasem
wypić kawę czy herbatę, co stwarza szansę na integrację, na twórczą
wymianę myśli, która przyda się zarówno nauczycielom, jak i bibliote-
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karzom przy planowaniu pracy czy
wspólnej organizacji imprez. Dobrze zatem byłoby połączyć takie
miejsce z kącikiem socjalnym lub
poinformować nauczycieli (w formie zaproszenia), gdzie mogą sobie
zaparzyć kawę. Nauczyciel bibliotekarz ma mało okazji do lepszego
poznania innych nauczycieli z racji
zaangażowania podczas przerw,
warto więc wykorzystać wszelką
możliwość nawiązania bliższych
kontaktów, bo to procentuje w planowaniu wspólnych zadań. Korzyści ze współpracy są obopólne.
KĄCIK DLA NAUCZYCIELI
PO GODZINACH
Biblioteka, jeśli jej powierzchnia
na to pozwala, powinna też zapewnić miejsce do pracy nauczyciela z uczniami w ramach jego
zajęć pozalekcyjnych, gdy w szkołach brak sal na wszystkie organizowane zajęcia. Utworzenie takich
stref oznacza wyjście nauczyciela
bibliotekarza naprzeciw potrzebom innych nauczycieli i wzmocnienie roli biblioteki w szkole.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wymaga spokojnego miejsca.
Ja, mając bardzo dużą powierzchnię czytelni i wypożyczalni dwie
sale lekcyjne, rozstawiłam regały
tak, by znalazły się między nimi
strefy potrzebne szkole. Są to dwa
niezależne od siebie miejsca z pojedynczymi ławkami (miejsce dla
4-5 uczniów) i fotelem dla nauczyciela oraz miejsce do samodzielnej pracy nauczyciela obok działu nauczania. Miejsce do pracy
z uczniami ozdobiłam plakatami
z „Biblioteki w Szkole”, miejsce
do pracy nauczyciela – plakatami
z „National Geographic”.
Codziennie odbywają się tam
rozmaite zajęcia nauczycieli
z ich uczniami. Na początku roku
szkolnego ustalany jest grafik takich spotkań. W razie potrzeby
zorganizowania nieplanowanych
spotkań nauczyciele przychodzą
sprawdzić harmonogram i poszu-
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kać możliwości organizacji swoich zajęć w lokalu biblioteki.
Umieszczenie takich stref między regałami pozwala czytelnikom na bezproblemowe korzystanie z wypożyczalni i czytelni,
a nauczycielom na bezproblemowe prowadzenie zajęć.
WYPOSAŻENIE, LITERATURA
W każdym pomieszczeniu biblioteki warto wydzielić miejsce na
najnowszą literaturę na najbardziej
poszukiwane tematy, takie jak:
metodyka poszczególnych przedmiotów, psychologia (psychologia
w wychowywaniu, w nauce, psychologia dla rodziców, praca z grupą klasową, praca z uczniami zdolnymi, z potrzebującymi wsparcia,
specyficzne problemy uczniów,
dysfunkcje itp.), wychowanie i nauczanie (praca wychowawcy klasowego) czy czas wolny (imprezy
w plenerze, zabawy na powietrzu,
wycieczki lokalne i zamiejscowe).
Ponieważ coraz więcej uczniów
wymaga pracy z pedagogiem
i psychologiem, warto rozbudować
działy wsparcia pracy tych specjalistów. Powinniśmy mieć zbiory dotyczące dysleksji, dysgrafii
i dysortografii, wad wymowy, problemów z dostosowaniem się do
grupy klasowej, pracy z uczniami
z aspergerem, elementami autyzmu, mutyzmu itp. Zbiory należy
zawsze dostosowywać do potrzeb
danej szkoły i nie kierować się
modą na niektóre tematy.
Tablice interaktywne są coraz
częstszą formą pracy z uczniami.
Zapewniają na bieżąco potrzebne informacje w niemal każdej
formie, w tym wideo. W porównywalnym zakresie potrzebne są
multimedia, radiomagnetofony,
nadal poszukiwane przez nauczycieli audiobooki z nagraniami
lektur szkolnych, ze słuchowiskami czy formy terapeutyczne, np.
bajki terapeutyczne na płytach
CD dołączane do książek dla najmłodszych. Warto takie zbiory

gromadzić i eksponować w strefie, z której korzystają nauczyciele
przygotowujący się do pracy. Na
przykład bajki na płytach CD
często przydają się nauczycielom
wychowawcom świetlic, nauczania początkowego, w czasie nieplanowanych zajęć przeprowadzanych poza przydzieloną salą
lekcyjną.
Warto też zgromadzić zbiory
pod kątem innych nauczycieli,
np. wychowania fizycznego. Uzupełnienie warsztatu pracy o potrzebne woluminy dla tej grupy
przedmiotowców może pomóc
w realizacji zadań edukacyjnych,
a oferta książek, nie tylko z dziedziny sportu, może zachęcić do
częstszych odwiedzin w bibliotece.
Potrzeby czytelnicze nauczycieli można zbadać, przygotowując
ankietę na radę pedagogiczną,
lub puszczając w obieg listę potrzeb. Warto zachować taką listę
potrzeb przez cały rok szkolny,
by w przypadku pojawienia się
możliwości finansowych od razu
zrealizować zamówienia.
W bibliotece, w której pracuję, powodzeniem cieszą się np.:
książki o nauce gry w piłkę nożną, siatkową, halową, koszykówkę, biografie piłkarzy, poradniki
pokazujące różne aspekty sportowych rozgrywek w rozmaitych
dziedzinach sportu.
Nauczyciele mają także czytelnicze zainteresowania pozazawodowe, lubią np. podróże, kryminały, sensacje, horrory, fantastykę
itd. Niektórzy nauczyciele wychowania fizycznego bywają np.
instruktorami… tańca – dla nich
przydatne będą płyty z podkładami muzycznymi.
Wszystkie działy powinny być
widoczne i łatwo dostępne ze zorganizowanego miejsca do samodzielnej pracy i odpoczynku dla
nauczycieli.
Ważnym elementem w pracy
nauczyciela są także czasopisma.
Prenumerata czasopism zwykle
jest w szkołach bardzo skromna
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ze względów finansowych. Mimo
to można pomyśleć o innych formach uzupełnienia regału czasopismami. W porozumieniu
z dyrekcją można poprosić radę
rodziców o sfinansowanie jakiejś
części prenumeraty – z pewnością
ważne tu będą wcześniej przygotowane celne argumenty. Część
nauczycieli kupuje różne czasopisma, niekoniecznie związane
z zawodem – można je udostępniać innym w kąciku dla nauczycieli zorganizowanym w bibliotece. Minusem takiego sposobu
na kompletowanie czasopism jest
nieregularność i sporadyczne pojawianie się poszczególnych tytułów i numerów.
ROZMOWA Z DYREKCJĄ
Nauczyciel bibliotekarz powinien
czasem porozmawiać z dyrekcją
o potrzebach w bibliotece, w tym
o czasopismach metodycznych.
Dobrymi argumentami można
wiele zdziałać, zwłaszcza gdy ma się
sojuszników wśród innych nauczycieli. Jak ich pozyskać? Dobrym
pomysłem może być zorganizowanie wycieczki rady pedagogicznej
do… biblioteki swojej szkoły, tak
by wszyscy mieli szansę na poznanie zbiorów z autopsji.
Ja taką wycieczkę zorganizowałam wspólnie z dyrektorem
i wnioski z „imprezy” były dla
nas szokujące. Duża część grona, mimo katalogów elektronicznych, informacji w pokoju
nauczycielskim, w gablotach, naprawdę nie miała pojęcia o tym,
co gromadzi jego własna szkolna biblioteka. Pamiętam wielkie
pozytywne zdziwienie na widok
rozbudowanego działu sportowego, podobnie jak literatury pięknej dla dorosłych: najnowsze sensacje, kryminały, ale też powieści
obyczajowe, i biografie. Wiele
osób autentycznie zaciekawiło się
biblioteką, którą wcześniej widziało tylko z daleka lub w której
nie było w ogóle. W efekcie takiej
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PYTANIA
Czy do księgowości,
do ustalenia wartości zbiorów,
trzeba nosić wszystkie faktury,
protokoły, rejestry?
Coraz dziwniejsze sytuacje zastajemy w bibliotekach. Naprawdę
trudno mi zrozumieć, skąd księgowość ma tyle zapału do pracy,
by zagłębiać się w prowadzone
w bibliotece dokumenty. Może
księgowi czasem sami się gubią
w tym, co jest wymagane.

wycieczki bibliotekarzowi może
przybyć wielu czytelników, ale
też można otrzymać wiele cennych uwag w kwestii kolejnych
zakupów oraz informacji na temat zainteresowań nauczycieli.
Jest też inny, pozytywny element
wspólnej wycieczki – pozyskanie
grupy osób chętnych do pomocy w organizowaniu wspólnych
działań na terenie szkoły.
KARTOTEKI
Trudno prowadzić bibliotekę bez
kartotek. Warto zwrócić uwagę na jeden ich rodzaj: kartoteki
tekstowe, czyli gromadzące informacje w postaci wycinków z czasopism, wydruków z komputera,
zdjęć z imprez, fragmentów książek i podobnych materiałów.
O tworzeniu kartotek nauczyciel bibliotekarz znajdzie
wiele informacji na przykład
w Vademecum współczesnego nauczyciela bibliotekarza
Danuty Saniewskiej, wyd.
Agencja Sukurs, Warszawa
2011, s. 170-174.

Kartoteki te są tworzone pod kątem potrzeb danej szkoły, nauczycieli, uczniów. Warto postarać się

Z punktu widzenia prawa nauczyciel bibliotekarz odpowiada za swoją pracę bezpośrednio
przed dyrektorem placówki. To
dyrektor jest osobą sprawującą
kontrolę, nie księgowość. Nauczyciel bibliotekarz z kolei jest zobowiązany do ustalania stanu finansowo-księgowego księgozbioru,
co robi, udając się do księgowości
z odpowiednim zestawieniem wpływów i ubytków w ciągu ostatniego
roku rozliczeniowego (czyli roku
kalendarzowego) – lub gdy księgowość przychodzi do biblioteki.

je prowadzić. Potrzebne do tego
będą kartony na zbiory tekstowe,
teczki i koszulki foliowe.
Czego może szukać w kartotekach tekstowych nauczyciel
przedmiotu? Przede wszystkim
materiałów okolicznościowych:
informacji do gablot, gazetek
tworzonych z okazji rozmaitych
rocznic, obchodów świąt, uroczystości szkolnych, akcji organizowanych w szkole. Kartoteki
tekstowe tworzy się latami, systematycznie uzupełniając teczki
z zagadnieniami i tworząc nowe –
według potrzeb nauczycieli. Często poszukiwane tematy to m.in.:
ceremoniał szkolny, ślubowanie,
teksty utworów, których brak
w bibliotece, Komisja Edukacji
Narodowej, święta (w wypadku
świąt warto postarać się o szersze opracowanie materiałów niż
informacja o święcie, np. o hasła:
Mikołaj na świecie, inne tradycje,
tradycje wielkanocne na świecie),
100. lekcje, zagadki literackie,
Konstytucja 3 maja i wiele innych. Hasła są opracowywane
w zależności od zapotrzebowania
w szkole na dany temat.
Teczki w kartonowym pudle
warto ułożyć według czytelnych
reguł, tak by nie pogubić się
w zagadnieniach. Można je ułożyć alfabetycznie, według pierwszej litery hasła, albo porobić
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przekładki, jeśli mamy dużą
wiedzę na dany temat i materiał
grupujemy w pewnych obszarach,
np. dni: Matki i inne – dalej alfabetycznie (Dzień Matki, Dzień
Ojca, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Dziecka), eksponaty
(czapki z papieru dla uczniów,
kartonowe różdżki wróżek do występów szkolnych, korony), scenariusze imprez, święta państwowe.
Liczba kartonów jest ograniczona
tylko dostępną przestrzenią. Można je ustawić w wolnym kącie, tak
by nie przeszkadzały w codziennym ruchu w lokalu. Zwłaszcza
w ciasnych pomieszczeniach warto je okleić lub pomalować.
Ja mam karton samych materiałów do rozmaitych imprez
w szkole: korony królewskie
(z kartonu), serwety na ławki, baloniki, chusty itp. Zbieram to, co
uważam za przydatne, zbędnych
rzeczy nie gromadzę. Zbiory pochodzą od wielu osób, głównie
nauczycieli, ale też od rodziców
uczniów. Pożyczam te zbiory nauczycielom i sama też z nich korzystam w swojej pracy. Wypożyczenia poza bibliotekę notuję
w dodatkowej podręcznej kartotece wypożyczeń nieformalnych.
Trzeba pamiętać, że takie zbiory można przechowywać bez opisów tylko wtedy, gdy ma się ich
bardzo mało. Przy większej ilości
łatwo zginąć w chaosie.

Oprócz katalogów bibliotecznych każda większa biblioteka
powinna też mieć identycznie
tworzone kartoteki zagadnieniowe, w tym kartotekę tekstową – w przypadku kartotek tradycyjnych, papierowych, może
ona zajmować jedną szufladkę,
o ile wystarcza w niej miejsca na
kartki z opisami. Opisy tworzy
się na kartkach katalogowych.
Również w programach do obsługi bibliotek są zakładki do
tworzenia opisów do kartoteki.
Wystarczy opracować odpowiednie hasła, zgodne z potrzebami danej placówki.
Należy zawsze pamiętać o prawach autorskich do wykorzystywanych materiałów. Wydruki
z internetu zawsze powinny mieć
adnotację, z jakiego źródła pochodzą.
DANUTA MAJKUSIAK

Radom, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Więcej o procedurze rozliczania zbiorów z księgowością
pisała Danuta Majkusiak
w artykule pt. Podręczniki
w bibliotece szkolnej,
„Biblioteka w Szkole” 2016,
nr 7-8, s. 11-15.

MARCIN KOZIOŁ
autor nowej lektury szkolnej
i wielu innych nagradzanych
książek dla dzieci i młodzieży

SPOTKANIA AUTORSKIE

w szkołach i bibliotekach
w całej Polsce
marcinkoziol.com/spotkania   |   kontakt@marcinkoziol.com
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Kalendarium młodego bibliotekarza
Organizacja pracy biblioteki może być dla początkujących bibliotekarzy sporym wyzwaniem.
Wiadomo, że od czasu wejścia darmowych podręczników wrzesień mają – mówiąc
kolokwialnie – z głowy, podobnie czerwiec. A co z pozostałymi miesiącami? Jak podnieść
aktywność biblioteki szkolnej? Oto praktyczne kalendarium, które ułatwi początkującym
zaplanowanie pracy biblioteki w ciągu roku szkolnego.
MAGDALENA GAWLAK

N

ie ukrywam, że mój pierwszy rok na stanowisku bibliotekarza przypominał
błądzenie po pokoju z wyłączonym światłem. Gdzieś w połowie
pierwszego półrocza, tzn. kiedy
przeszło zmęczenie po maratonie
wpisywania i pieczętowania setek
podręczników, doszłam do wniosku, że najlepiej błądzić metodycznie. Dla mnie najlepsza okazała się metoda „na miesiąc”. Jak
to rozumieć? Co miesiąc wymyślam motyw przewodni, do którego układam konkursy i konkursiki, redaguję gazetkę tablicową,
organizuję wystawę książek polecanych. Tymi trzema kanałami –
konkursem, wystawą i informacją
– próbuję dotrzeć do czytelników.
Jeśli akcja przykuwa uwagę czytelników, nie ma powodu, aby jej
nie rozciągnąć na kolejny miesiąc.
W ten sposób zyskuje się czas na
przygotowania entourage’u dla
kolejnego motywu. Moje akcje biblioteczne były na początku spontaniczne i też trochę chaotyczne.
Z biegiem czasu stawały się bardziej dopracowane.
Dla swojego warsztatu pracy również szukałam inspiracji
w branżowych pismach czy w sieci. Jak wiadomo, zajmuje to wiele
czasu. Dlatego bibliotekarze na
starcie mogą wykorzystać poniższe know-how lub się nim zainspirować. Praca będzie trudna, wyczerpująca, wymagająca sporych
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pokładów wyobraźni i, niestety,
nie zawsze doceniana przez grono.
Ale dla tych zadowolonych czytelników i przybywających nowych
zwolenników książek czy akcji
wymyślanych przez panią/pana
z biblioteki warto ukraść nawet
kilka godzin czasu wolnego.
WRZESIEŃ
To miesiąc wpisywania olbrzymiej
liczby podręczników, pieczętowania ich, podpisywania i wypożyczania uczniom. Na przeprowadzenie akcji nie ma czasu, ale należy
już myśleć o atrakcjach październikowych (jeśli nie rozmyślało się
wcześniej, np. w czasie wakacji).
PAŹDZIERNIK
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych – dobrze jest
uwzględnić ten miesiąc w planie
działania biblioteki szkolnej i zespołu przedmiotów humanistycznych, jeśli biblioteka do niego
wchodzi. Warto nagłośnić to wydarzenie w gronie pedagogicznym
i wśród uczniów, dzięki np. gazetce
o historii bibliotek, o UKD, o bibliotekach polskich czy zagranicznych. Temat dobrze przygotowany
może posłużyć również w maju,
kiedy obchodzony jest Tydzień
Bibliotek. Ja często wymieniam
gazetki październikowe z majowymi, dzięki czemu oszczędzam czas.

Jak uczcić październik, czyli
święto bibliotek szkolnych? Organizując konkursy biblioteczne
z książką w tle – albo konkurs
fotograficzny stanowiący kampanię popularyzującą czytelnictwo
wśród dzieci i młodzieży, albo
konkurs recytatorski prozy (sic!)
czy też konkurs oratorski (tzw.
booktalking). Dwukrotnie młodzież razem ze mną szukała sponsorów nowości wydawniczych,
rozsyłając listy do przedstawicieli
władzy w gminie, województwie,
lokalnych biznesmenów, artystów, sportowców. Nie wszyscy,
ale część na pewno odpisze pozytywnie. W październiku kolejną
atrakcją staje się wystawa. Może
być to nawiązanie do książek zakazanych albo wystawa konkretnego gatunku. Można pokusić się
o zdjęcia znanych osób wzbogacone cytatami popularyzującymi
czytelnictwo. W internecie można
znaleźć piękne zdjęcia zaczytanych
aktorów, reżyserów, swego rodzaju
ikon show biznesu. Ważne jest zarówno wzajemne motywowanie
się, jak i to, aby każdą drogą dotrzeć do potencjalnego czytelnika.
LISTOPAD
To ulubiony miesiąc wielbicieli fantastyki. W zabawy inspirowane seriami książek fantastycznych można wpleść zabawy andrzejkowe.
Na listopadowy motyw przewodni

9/2018

WARSZTAT PRACY

Wystawa książek
stworzona przez uczniów

świetnie nadaje się np. świat Harry’ego Pottera. Jak skoncentrować
na nim listopad? Po pierwsze stworzyć gazetkę o: tajemnicach Szkoły
Magii i Czarodziejstwa, o czterech
domach, o bohaterach, o porównaniach powieści do ich ekranizacji… Pomysłów jest bardzo wiele.
Można ją wykonać samodzielnie
lub poprosić uczniów o pomoc. Po
drugie zorganizować wystawę –
oczywiście warto polecić uczniom
nie tylko Harry’ego Pottera, ale
i inne powieści fantastyczne (starszym uczniom – thrillery, horrory). Po trzecie urządzić konkurs,
a właściwie konkursiki. Pod koniec
października można wprowadzić
pierwszy etap potteroturnieju. Ten
pierwszy etap może dotyczyć ogólnej wiedzy o książkach o Harrym
Potterze, drugi – tylko przygód
i łączenia ich z odpowiednimi tomami, trzeci – magii, zaklęć itp.
Każdy etap trwa tydzień. W internecie jest naprawdę sporo podpowiedzi pod postacią obrazków czy
witryn tematycznych.
GRUDZIEŃ
Dobrym pomysłem na grudzień
jest odgrzanie pomysłu książkowego kalendarza adwentowego.
Jak go przetworzyć? Można wcześniej poinformować uczniów, że
codziennie, np. po drugiej lekcji, będą odkrywać czy naklejać bombkę z książką autorstwa
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konkretnej osoby lub osób czy
konkretnego gatunku, książkę na
daną literę itp. Ci uczniowie, którzy się skuszą na wypożyczenie
wskazanej książki, po jej przeczytaniu otrzymają punkty. Proste?
Oczywiście! Ciekawa zabawa,
ekscytująca, a jeśli biblioteka jest
bezpośrednio po zakupach książkowych i uczniowie wiedzą, jakie
książki trafią na półki, książkowy
kalendarz adwentowy podniesie
zainteresowanie wśród uczniów
i emocje związane z wyczekiwaniem na konkretną książkę.
W grudniu można włączyć się
również w Maraton Pisania Listów Amnesty International.
STYCZEŃ/LUTY
W styczniu bądź lutym przypadają ferie zimowe. Nie zmienia to
jednak faktu, że trzeba przeprowadzić jakąś akcję. Wystawa dotyczyć może książek o zimie czy
romansach. Gazetka – podobna
tematycznie. Konkursik – znane
pary książkowe. Przy okazji można sprawdzić wiedzę uczniów na
temat bohaterów lektur. Alternatywą dla konkursiku jest randka
z książką. Randkowanie dobrze
zacząć w styczniu i w lutym wybrać najlepszą książkową kandydatkę. W styczniu pora też zacząć
wyzwania książkowe – 6 books
challenge. Uczniowie mają 5 miesięcy na przeczytanie dowolnych,

lecz różnych książek. Czerwca można nie liczyć, ponieważ
w pierwszym tygodniu trwa akcja
„Cała Polska Czyta Dzieciom”,
po której zaczyna się zbieranie
podręczników. Uczniowie wybierają po jednym spośród przygotowanych wyzwań. Na wyzwaniu
należy zapisać imię uczestnika
i tytuł książki. Jeśli uczestnik
przeczytał książkę, co łatwo
sprawdzić kilkoma pytaniami,
należy zapieczętować karteczkę
z wyzwaniem i wkleić na specjalnie przygotowaną tablicę. Każdy
może się wycofać, kiedy chce,
każdy może też przeczytać sześć
książek szybciej niż w przeciągu
5 miesięcy. Oczywiście uczniowie
uczestnicy wyzwania otrzymują
punkty za każdą książkę i nagrodę
specjalną po ukończeniu zabawy.
Jak dotąd nie widziałam aż takiego zapału jak ten, z jakim uczniowie przystępowali do tej zabawy,
i jak wspaniale, niektórzy po raz
pierwszy, opowiadali o książkach,
które właśnie przeczytali – z przekory, z polecenia kolegi czy koleżanki, z ciekawości, z niechęci
i innych towarzyszących powodów.
MARZEC
W marcu motywem jest albo dramat, albo poezja. Za pomocą wystaw książkowych można polecać
dramaty lub tomiki poetyckie.
W gazetkach można opisać cechy
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rodzajów literackich, ponieważ
uczniowie zawsze je mylą. Można zamieścić także ciekawostki
o teatrze itp.
Konkursiki sprawdzają wiedzę
uczniów z zakresu teorii literatury (nazywanie rodzajów literackich, gatunków, wskazywanie
cech rodzajowych, rozróżnianie
i nazywanie środków poetyckich, rozszyfrowywanie ich funkcji). W jednym roku konkursiki dotyczyły tylko dramatów.
„(W)koło dramatu” – tak się
akcja nazywała – zgromadziła
wielu chętnych. Zabawa polegała na kręceniu kołem i ciągnięciu
pytań w wylosowanym kolorze.
Każdy kolor oznaczał inną dziedzinę – teorię dramatu i lektury:
Zemsta, Balladyna, Romeo i Julia,
Skąpiec, Dziady cz. II. Uczestnicy
wpisywali odpowiedzi i wrzucali
do specjalnego worka. Pod koniec
miesiąca sprawdzałam, kto udzielił najwięcej poprawnych odpowiedzi. Innym razem uczniowie
tym samym kołem losowali kolor,
ale dziedziny się zmieniły – koło
wskazywało na lirykę (środek,
funkcja, gatunek, rym, poeta,
kojarzona z nim epoka literacka).
Zabawy te świetnie zmobilizowały uczniów do powtórzenia
materiału z tej najmniej lubianej
partii podstawy programowej,
a niektórym udowodniły, że sporo pamiętają z lekcji. Zabawy są
świetną rozrywką i powtórką
przed egzaminami.
KWIECIEŃ
To miesiąc wspominania i pisania o pisarzach. Dlatego tematem
gazetek jest popularyzacja grupy
autorów, konkretnego twórcy
literatury – np. Hansa Christiana Andersena, informowanie
o prawach autorskich. Bohaterami wystawy mogą być literaci,
autorzy książek dla dzieci i młodzieży, pisarze w karykaturach
czy historia książki. Konkursiki
dotyczą rozpoznawania pisarzy
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po fragmentach ich dzieł, zagadek o bohaterach literackich czy
dla młodszych czytelników –
o bohaterach baśni. W tym roku,
z racji przemianowania gimnazjum na szkołę podstawową
i powstania oddziałów klas pierwszych, przeprowadziłam Dzień
Andersena. Dzieci odgadywały
mnóstwo zagadek, łączyły rekwizyty z baśniami, przyporządkowywały ilustracje odpowiednim
baśniom, brały udział w zabawach ruchowych. Inną atrakcją
było wypełnienie „mojego literackiego alfabetu”. Ciekawa zabawa,
która uświadamia, jak wiele książek się czyta, a jak niewielu autorów pozostaje w pamięci. „Mój literacki alfabet” to zwykła kartka
z wypisanymi w dwóch kolumnach literami alfabetu, na które
zaczyna się nazwisko polskie lub
zagraniczne. Zadaniem uczniów
było wpisanie nazwiska pisarza. Za wypełnienie „abecadła”
uczestnicy zabawy otrzymywali punkty. Inny wariant zabawy obejmował użycie literek ze
znanej i popularnej gry słownej.
Uczniowie losowali literkę –
pierwszą literkę nazwiska pisarza.
Dokonywali samodzielnego wyboru pisarza np. na „S”, jeśli taka
literkę wyciągnęli. Po przeczytaniu książki otrzymywali punkty.
MAJ
W każdej szkole ten miesiąc –
podobnie jak październik – powinien kojarzyć się z biblioteką
i Dniem Bibliotekarza. W tym
miesiącu gazetka i wystawa poświęcone są bibliotece jako instytucji i bibliotekarzom. Organizuję
zwykle jeden większy konkurs fotograficzny lub plastyczny popularyzujący czytelnictwo. W tym
roku dla uczniów klas I przygotowałam escape room w bibliotece.
Zabawa polegała na odnalezieniu
zaginionego czytelnika – bohatera jednej z poczytnych powieści
dla dzieci. Uczniowie mieli kilka

zadań do wykonania: czytanie,
dodawanie, odejmowanie, układanie, wyszukiwanie, pisanie.
Zadania sprawdzały podstawowe umiejętności ucznia klasy I,
a przy okazji stanowiły świetną
zabawę. W tym miesiącu można
również pomyśleć o pasowaniu
uczniów klas I na czytelników
biblioteki szkolnej.
CZERWIEC
Na początku czerwca dzieje się
tak wiele imprez o charakterze
ogólnonarodowym, że (na szczęście!) można odpocząć od wymyślania bibliotecznych atrakcji.
Po pierwsze – Tydzień Czytania,
po drugie – wspaniała akcja „Jak
nie czytam, jak czytam”. Inspiracji jest bardzo dużo i w prasie,
i w sieci. Kolejne tygodnie czerwca
to, niestety, gonitwa za nieoddanymi podręcznikami, podliczanie
podręczników zwróconych, podejmowanie decyzji, które nadadzą się jeszcze do nauki, a które
trzeba odkupić.
PODSUMOWANIE
Tak w skrócie wygląda rok szkolny nauczyciela bibliotekarza.
Do tego należy dołączyć jeszcze
zastępstwa, najczęściej ad hoc.
Praca na tym stanowisku to jedna wielka animacja wydarzeń
kulturalnych, które czasem przyciągną wielu chętnych, czasem
mniej. Mimo wszystko warto
poświęcić swój czas i wypracować
kilka własnych metod popularyzowania czytelnictwa i biblioteki
w życiu społeczności szkolnej lub
przetwarzania pomysłów innych.
Po udanej zabawie czy ciekawie
napisanej gazetce można usłyszeć
naprawdę wiele miłych komentarzy, a to niezmiernie motywuje
do dalszej twórczej pracy.
MAGDALENA GAWLAK

Namysłów, Szkoła Podstawowa nr 2
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Jak napisać dobry plan pracy
biblioteki szkolnej?
Jak powinien wyglądać dobry plan pracy biblioteki szkolnej?
Niestety nie ma na to jednego schematu, który zagwarantuje sukces,
istnieją jednak pewne cechy dobrego planu, które ułatwią jego wdrożenie i realizację.
Dobrze napisany plan pracy może znacząco podnieść rangę i prestiż biblioteki.
O czym należy pamiętać?

ANNA PUŚCIŃSKA

P

lanowanie jest podstawą
wszelkich działań, a w szczególności zarządzania. Wprawdzie szkołą zarządza jej dyrektor,
ale nieformalnym menedżerem
szkolnej biblioteki może być nauczyciel bibliotekarz. To od jego
działań i pracy zależy pozycja biblioteki w szkolnej hierarchii ważności
u uczniów i na liście priorytetów
danej szkoły. Dobrze napisany plan
pracy może znacząco wpłynąć na to,
jak szkolna biblioteka jest postrzegana przez zwierzchników i otoczenie.
Jak powinien wyglądać dobry
plan pracy biblioteki szkolnej? Nie
ma tu, niestety, jednego schematu
ani algorytmu postępowania zapewniającego sukces. Każda szkoła
i każdy nauczyciel powinni mieć
własny plan pracy dostosowany
do specyfiki konkretnej placówki,
a także do kompetencji i predyspozycji osób, które ten plan będą
realizować w danym roku szkolnym. Tworząc plan pracy biblioteki
szkolnej, powinniśmy kierować się
merytoryczną wiedzą dotyczącą zarządzania i planowania, znajomością możliwości i potrzeb własnej
placówki oraz wspierać zdrowym
rozsądkiem. Menedżerowie oświaty wskazują na cechy dobrego planu, który będzie można wdrożyć
i realizować. Taki plan powinien być:
•• konkretny, wyznaczać jasno
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określone i nazwane działania,
a jednocześnie na tyle elastyczny, aby dostosować się do wydarzeń i potrzeb, których w momencie jego tworzenia jeszcze nie
znamy lub nie przewidujemy;
•• spójny wewnętrznie, określający właściwie dobrane do wyznaczonych celów zadania i kompetentne do ich realizacji osoby,
a także spójny z dokumentami
zewnętrznymi wyznaczającymi
zadania realizowane przez bibliotekę szkolną;
•• perspektywiczny – plan wprawdzie jest tworzony na dany rok
szkolny, ale powinien mieć
również na względzie rozwój
i progres związany z dostosowywaniem szkolnej biblioteki do
potrzeb zmieniającego się świata;
•• terminowy – wiele zadań realizowanych w bibliotece szkolnej
ma charakter permanentny i ciągły w skali roku szkolnego, ale są
tygodnie, miesiące i dni, kiedy
skupiamy się na szczegółowych
działaniach i wydarzeniach (np.
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, Tydzień z Internetem, dzień, w którym odbywa się akcja „Jak nie czytam, jak
czytam?”). Te daty to w języku
planowania tak zwane deadline’y,
o których należy pamiętać, aby
z wystarczającym wyprzedze-

niem przystąpić do przygotowania i realizacji działań;
•• realny, czyli możliwy do realizacji, uwzględniający rzeczywistość, w jakiej dana szkolna
biblioteka funkcjonuje, oraz jej
rzeczywiste zasoby;
•• zupełny – obejmujący wszystkie obszary działania biblioteki
szkolnej, terminy i osoby odpowiedzialne za realizację1.
Dobry plan pracy biblioteki szkolnej powinien uwzględniać zadania
ogólne wspólne wszystkim bibliotekom szkolnym, a jednocześnie
mieć charakter indywidualny,
odzwierciedlający specyfikę danej
szkoły, a nawet konkretnego nauczyciela bibliotekarza, który go
będzie realizował. W tym celu należy sobie odpowiedzieć na pytania:
B Jakie są zadania wspólne dla
wszystkich bibliotek szkolnych (zadania ogólne)?
C Jakie cele mają do zrealizowania biblioteki szkolne w procesie edukacji (cele ogólne)?
D Jaki jest potencjał konkretnej/
mojej biblioteki umożliwiający realizację tych celów?
E Jak wykorzystać ten potencjał,
1 R. Zawadzki, Czynniki, zasady i sposoby planowania własnej pracy, Szkolnictwo.pl, https://szkolnictwo.pl/index.
php?id=PU2748 (dostęp 6.06.2018).
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podejmując działania zmierzające do osiągania celów (zadania szczegółowe)?
F Kiedy należy realizować konkretne zadania szczegółowe
(termin realizacji)?
G Kto może realizować to działanie (osoba odpowiedzialna
i podmioty współpracujące)?
ANALIZA DOKUMENTÓW
POMAGA NAKREŚLIĆ RAMY
Drogowskazem w ustalaniu wiodących obszarów pracy wspólnych
dla wszystkich bibliotek szkolnych są normatywne dokumenty,
które określają zadania uwzględniające specyfikę bibliotek szkolnych. Mało kto lubi czytać ustawy
i rozporządzenia, ale potraktujmy
je jako sprzymierzeńca, bo tworzą
najszersze ramy dla naszych działań, wytyczają kierunek, nie narzucając konkretnych rozwiązań.
Wyznaczając obszary pracy szkolnej biblioteki w planie jej pracy,
powinniśmy podążać tropem wyznaczonym przez obowiązujące
dokumenty.
Podstawowym dokumentem,
zapisami którego kierujemy się,
planując naszą pracę, jest Ustawa
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe. Artykuł 104 tej ustawy
w najbardziej ogólny sposób wyznacza zadania biblioteki szkolnej oraz
nauczyciela bibliotekarza:
Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania
w zakresie:
B gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz
innych materiałów bibliotecznych, zgodnie z art. 22aj
ustawy o systemie oświaty;
C tworzenia warunków do
efektywnego posługiwania
się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
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D rozbudzania i rozwijania
indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
E organizowania różnorodnych
działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do
mniejszości etnicznych oraz
społeczności posługującej
się językiem regionalnym;
F przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem przepisów wydanych
na podstawie art. 27 ust. 6
ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r., o bibliotekach (Dz. U.
z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz
z 2013 r. poz. 829).

Zadania te są obligatoryjne dla
wszystkich bibliotek szkolnych.
Ich kolejność w zapisie ustawy
wydaje się nieprzypadkowa, bo
odzwierciedla porządek roku
szkolnego: na początku zadania
organizacyjne, czysto bibliotekarskie, później praca pedagogiczna,
a koniec roku to czas na inwentaryzację i porządkowanie zbiorów.
Wskazany w punkcie pierwszym obszar dotyczy pracy stricte bibliotekarskiej: gromadzenia
i udostępniania materiałów bibliotecznych oraz podręczników.
Zadania z nim związane spiętrzają się na początku każdego
roku szkolnego (dystrybucja podręczników, rejestracja nowych
czytelników). Ustawa o systemie
oświaty określa, iż w bibliotece
szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały
biblioteczne. Czynności związane
z zakupem oraz z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły,
co w praktyce najczęściej oznacza,

że podejmuje wszystkie decyzje
ich dotyczące, a realizacją zajmuje
się nauczyciel bibliotekarz. W tym
punkcie mieści się to, co związane
z nabywaniem nowych materiałów do zbiorów biblioteki, selekcją
i ubytkowaniem, usprawnieniem
obsługi czytelnika, oraz statystyka pracy biblioteki szkolnej.
W punkcie drugim wskazane
jest zadanie tworzenia warunków
do efektywnego posługiwania
się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Jest to
duże wyzwanie postawione przed
szkolną biblioteką i nauczycielem
bibliotekarzem. W drugim dziesięcioleciu XXI wieku posiadanie
w bibliotece szkolnej komputera
z dostępem do internetu i elektronicznego katalogu zobowiązuje,
aby je efektywnie wykorzystywać
zarówno do usprawnienia prac bibliotecznych i obsługi czytelnika,
jak i do pracy edukacyjnej w bibliotece szkolnej.
Punkt trzeci dotyczy pracy
pedagogicznej nauczyciela bibliotekarza: rozwijania czytelnictwa, rozbudzania zainteresowań
uczniów, wyrabiania w nich nawyku uczenia się i samokształcenia, czyli tych, zagadnień które realizujemy jako nauczyciele.
W tym obszarze znajdą się lekcje
i zajęcia biblioteczne, projekty
edukacyjne, konkursy i akcje czytelnicze, różne formy promocji
książki i czytelnictwa, wspieranie
uczniów i nauczycieli w doborze
literatury na konkursy i olimpiady.
Czwarty obszar nakłada obowiązek wprowadzania uczniów
w świat kultury, kształtowania postawy zaangażowania społecznego,
patriotyzmu, działań związanych
z regionalizmem i dziedzictwem
kulturowym narodu, zapewnianiem dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz
światowej. Pokazujemy uczniom
inne biblioteki (np. publiczną
i pedagogiczną), muzea, również
wirtualne, organizujemy działania
(konkursy, wystawy, włączamy się
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w akcje) wzmacniające poczucie
przynależności do szkoły, regionu,
narodu, czcimy pamięć ważnych
rocznic i ludzi, zapewniamy kontakt z autorami książek, pasjonatami, społecznikami.
Planując inwentaryzację księgozbioru biblioteki szkolnej (skontrum), należy pamiętać, że dla
materiałów, do których czytelnicy mają wolny dostęp, przeprowadza się skontrum co najmniej
raz na 5 lat. W bibliotekach
o innym systemie udostępniania,
których zbiory nie przekraczają
100 tysięcy jednostek ewidencyjnych, skontrum powinno być
przeprowadzone co najmniej raz
na 10 lat.
Zadania związane z tym punktem przypadają raz na kilka lat,
dlatego na koniec roku szkolnego
warto zaplanować przeprowadzenie analizy porównawczej danych
statystycznych biblioteki szkolnej
za kilka ostatnich lat.
SFORMUŁOWANIE CELÓW
OGÓLNYCH
Formułując cele ogólne do planu
pracy biblioteki szkolnej, wspieramy się podstawą programową2,
zwłaszcza częścią dokumentu
zwaną preambułą podstawy programowej na danym etapie edukacyjnym, gdyż tam określone
są cele kształcenia ogólnego oraz
najważniejsze umiejętności, które
na danym etapie są kształtowane
u uczniów. Realizacja tych zapisów
jest powinnością wszystkich nauczycieli niezależnie od nauczanego przedmiotu. Są to zapisy kompatybilne z zadaniami biblioteki
szkolnej wyznaczonymi ustawą.
W tekście preambuły dokumentu można między innymi znaleźć
następująco sformułowane cele
dotyczące kształcenia ogólnego:

rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz działania
sprzyjające zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów, rozwijanie umiejętności krytycznego
i logicznego myślenia, kształtowanie postawy otwartej wobec świata
i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym. Preambuła wymienia także preferowane formy
i metody pracy: praca w grupie
i projekt edukacyjny.
W szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 nadal obowiązuje
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia
2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. 2012 poz. 977).
Preambuła podstawy określa
między innymi takie cele kształcenia ogólnego: kształtowanie
w wychowankach umiejętności
sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
uwrażliwienie na poszanowanie
własności intelektualnej oraz
praw autorskich, wyposażenie
uczniów w wiedzę i umiejętności
ułatwiające bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni, kształtowanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji,
dokonywania ich selekcji, syntezy
oraz wartościowania, a także rzetelnego korzystania ze źródeł.
W określeniu głównych celów
bierzemy także pod uwagę ogłaszane na dany rok szkolny podstawowe kierunki realizacji polityki
oświatowej państwa wytyczone
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Priorytety nie są elementami/ zadaniami dodatkowymi w stosunku do wymienionych
w aktach normatywnych, ale ta-

kimi, które w opinii ministerstwa
wymagają szczególnego wzmocnienia lub działań prowadzących
do podniesienia ich jakości.
Ważnymi dokumentami, o spójność z którymi należy zadbać
w planie pracy biblioteki szkolnej, są wewnętrzne dokumenty
szkoły:
B Statut szkoły lub placówki,
w której biblioteka się znajduje. Statut jest podstawowym
dokumentem regulującym wewnętrzne życie szkoły i zawiera
informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności placówki, w tym także informacje
o sposobach funkcjonowania
prowadzonej przez szkołę biblioteki.
wychowawczy
C Programy:
szkoły i szkolny program profilaktyki, które mogą i powinny zakładać współpracę ze
szkolną biblioteką.
Zapisy nakładające na wszystkich
nauczycieli powinność współpracy z biblioteką szkolną i wykorzystywania jej zasobów zawarte są
w podstawach programowych
oraz statucie szkoły określającym
zasady tej współpracy w danej
placówce. Biblioteka szkolna zapewnia ofertę wspierającą szkolne
przedsięwzięcia i o tej ofercie informuje. Współpraca jest działaniem
dwustronnym, więc w założonych
efektach należy uwzględniać korzyści dla biblioteki.
Planując pracę biblioteki szkolnej, należy ponadto brać pod
uwagę współpracę z organizacjami uczniowskimi działającymi
na terenie szkoły (samorządem
szkolnym, kółkami zainteresowań) oraz podmiotami zewnętrznymi (biblioteką publiczną, pedagogiczną, muzeami, domem
kultury, teatrem).

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego
dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).
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DIAGNOZA – OKREŚLENIE
POTENCJAŁÓW I DEFICYTÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Kolejnym etapem procesu tworzenia planu pracy biblioteki szkolnej
jest określenie istniejącej sytuacji,
ustalenie tego, co sprzyja, a co
przeszkadza w jej pracy. Ten bardzo ważny element procesu planowania jest niemal wyłącznie pracą
koncepcyjną. Chociaż warto ją wykonać, nie trzeba jej nigdzie utrwalać ani publikować. Pomocnym
w tym narzędziem może się okazać analiza SWOT, choć oczywiście można wybrać inne sposoby
polecane przez literaturę przedmiotu. SWOT polega na określeniu poprzedniego, obecnego
oraz przyszłego miejsca biblioteki
szkolnej na tle oddziałujących na
nią czynników. Zadaniem SWOT
jest zebranie i przedstawienie
w uporządkowany sposób wszystkich informacji, które będą miały decydujący wpływ na wybór
celów szczegółowych i sposobów
realizacji zadań przez szkolną bibliotekę.
Analiza SWOT opiera się na
prostym schemacie klasyfikacji – wszystkie czynniki mające
wpływ na bieżącą i przyszłą sytuację naszej biblioteki dzieli się na:
•• zewnętrzne w stosunku do
konkretnej biblioteki szkolnej
lub mające charakter uwarunkowań wewnętrznych;
•• wywierające negatywny wpływ
na jej funkcjonowanie i mające
wpływ pozytywny.
Skrzyżowanie obu podziałów
prowadzi do wyodrębnienia 4
kategorii czynników oddziałujących na bibliotekę szkolną:
B wewnętrzne pozytywne; mocne strony – walory, które wyróżniają ją z otoczenia
(w szkole i spośród innych bibliotek szkolnych, np. odnowiony przestronny lokal, chętny do współpracy i kreatywny
aktyw biblioteczny);
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C wewnętrzne negatywne; słabe
strony – cechy ograniczające sprawność naszych działań
(mogą być konsekwencją ubogich zasobów lub niedostatecznych kwalifikacji pracowników);
D zewnętrzne pozytywne; szanse – zjawiska i tendencje
w otoczeniu, które odpowiednio wykorzystane staną się impulsem do rozwoju oraz osłabiają ograniczenia (np. powstanie
regionalnej sieci współpracy
nauczycieli bibliotekarzy, ogłoszenie Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa);
E zewnętrzne negatywne; zagrożenia – czynniki zewnętrzne, które są postrzegane jako bariery dla rozwoju,
utrudnienia, dodatkowe koszty działania (np. niezrozumienie potrzeb biblioteki szkolnej
przez organ prowadzący).
Przeprowadzenie takiej analizy na
poziomie biblioteki szkolnej jest
stosunkowo proste i nie wymaga
wiedzy specjalistycznej. W efekcie
wyłania nam się obraz:
•• mocnych stron naszej biblioteki
szkolnej, które należy wzmacniać oraz które tworzą zasób,
z którego należy korzystać, planując i realizując zadania;
•• słabych stron, które trzeba niwelować tak szybko, jak to jest
możliwe;
•• szans, z których należy korzystać,
aby bogacić zasoby i wzmacniać
kapitał ludzki w szkolnej bibliotece;
•• zagrożeń (których należy unikać).
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE –
SPOSÓB OSIĄGANIA CELÓW
Określenie celów i diagnoza potencjału biblioteki pozwala na
wskazanie adekwatnych i możliwych do zrealizowania szczegółowych zadań oraz wybór treści
wspierających osiąganie celów.
Ten etap tworzenia planu pracy
uwzględnia specyfikę konkretnej

biblioteki, zależy w dużej mierze
od nauczyciela bibliotekarza, jego
kreatywności i chęci działania.
Dobór treści kształcenia może
uwzględniać uchwalone przez
Sejm i Senat RP na każdy rok kalendarzowy patronaty. Bieżący rok
jest szczególnie ważny ze względu
na przypadającą 100. rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Biblioteka szkolna powinna
planować inicjowanie oraz włączanie się w działania szkoły i podmiotów zewnętrznych związane
z patronatami ogłoszonymi na
dany rok. Na te zagadnienia należy w szczególny sposób zwrócić
uwagę, przygotowując tematykę
lekcji bibliotecznych, wystaw, gazetki, tematy konkursów, wybierając działania, które biblioteka
w szkolna będzie organizować oraz
w które będzie się włączać.
FORMA PLANU PRACY
BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Po dokonaniu powyższych czynności możemy przystąpić do nadania planowi pracy biblioteki szkolnej na dany rok szkolny postaci
formalnej. Nie istnieje wzorzec
takiego dokumentu ani wytyczne
co do sposobu uporządkowania
treści. Niezwykle istotne jest jednak, aby forma planu pracy biblioteki szkolnej była uporządkowana
w przejrzysty sposób, ponieważ
dokument ten staje się wówczas
narzędziem wspierającym realizację zadań i codzienną pracę.
Plan pracy biblioteki szkolnej
powinien uwzględniać:
B zadania główne i sposób ich realizacji (zadania szczegółowe);
C osobę odpowiedzialną;
D termin wykonania;
E osoby/ instytucje współpracujące;
F uwagi o realizacji.
Plan pracy biblioteki szkolnej może
mieć formę tabeli lub być napisany
w punktach, być uporządkowany
według dat realizacji lub rodzaju
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zadania albo jeszcze w inny sposób.
Ważne, aby dokument był zbudowany konsekwentnie i był przejrzysty i czytelny dla osób postronnych
oraz pomocny dla jego wykonawcy.
Pisemna forma pozwala uporządkować sobie w głowie, co jest
celem, a co sposobem osiągnięcia
celu. Sposób osiągania celu zawsze można zmienić, cel powinien pozostać niezmienny. Określenie ogólnych celów i sposobów
ich realizacji wynika z głównych
zadań realizowanych przez szkolną bibliotekę, takich jak: gromadzenie i udostępnianie zbiorów,
promowanie efektywnego wykorzystywania nowych technologii
w edukacji, rozwijanie czytelnictwa, działania na rzecz kultury,
w końcu – dbałość o znajdujące
się w zasobach materiały (skontrum). Wszystkie te elementy
powinny do siebie pasować. Istotną sprawą jest ponadto terminowość i zapewnienie sobie wsparcia osób lub innych podmiotów
w realizacji zadań dydaktycznych.
Określenie terminów pozwala
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A. Puścińska, Edutainment – rozrywkowa edukacja, „Dyrektor Szkoły”
2018, nr 5, s. 58-61.
D. Lipowska, A. Witkowska, Jak nie czytam, jak czytam, a nawet projektuję okładki, „Biblioteka w Szkole” 2018, nr 3, s. 8-9.
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M. Brewczyńska, Twitter jako otwarta platforma komunikacyjna
i przestrzeń dla książki, „Biblioteka Centrum Informacji” 2018, nr 1, s. 3-5.

z odpowiednim wyprzedzeniem
przygotować się do działania,
upewnić się, że osoby współpracujące są dyspozycyjne, a okoliczności zewnętrzne nie uległy zmianie i konkretne zadanie może być
realizowane. Jeżeli nie – można
opracować inny sposób realizacji
zadania głównego i osiągnięcia
wytyczonego celu, bo dobry plan

powinien być elastyczny. W ten
sposób żaden z podstawowych
obszarów pracy biblioteki szkolnej
nie zostanie zaniedbany.
ANNA PUŚCIŃSKA

Włocławek, Biblioteka
Pedagogiczna Kujawsko-Pomorskiego Centrum Nauczycieli
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Korzystajmy
ze słowników i encyklopedii
Scenariusz lekcji bibliotecznej

Chociaż wydaje się, że umiejętność korzystania z tradycyjnych słowników
i encyklopedii w dobie Wikipedii zanika, warto pokazać uczniom, gdzie szukać
sprawdzonych informacji, których nie znajdą w internecie.
•• Szkoła podstawowa, kl. VI
JUSTYNA CZERNICKA

Cele operacyjne lekcji:
Uczeń:
– odróżnia encyklopedię
od słownika;
– rozpoznaje różne rodzaje
słowników na podstawie ich
zawartości;
–wybiera odpowiedni słownik
lub encyklopedię stosownie
do potrzeb.
Metody:
– pogadanka;
– wykład;
– pokaz;
– ćwiczenia praktyczne;
– zgaduj-zgadula.

– karta pracy (ćwiczenia praktyczne – patrz załącznik).

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I. Część wprowadzająca:
•• pogadanka na temat znanych
uczniom źródeł informacji;
•• zapoznanie uczniów z celami zajęć;
•• zapisanie tematu lekcji;
•• wyjaśnienie różnicy między encyklopedią i słownikiem (rozdanie
kart pracy – uczniowie wykonują
zadanie wprowadzające z karty
pracy).

III. Część podsumowująca:
II. Część właściwa:

Formy pracy:
– zbiorowa;
– indywidualna;
– w parach.
Środki dydaktyczne:
– po dwa egzemplarze słowników: języka polskiego, poprawnej polszczyzny, ortograficznego, wyrazów obcych,
synonimów, frazeologicznego, terminów literackich;
– encyklopedia;
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•• zwrócenie uwagi, że nie każde hasło zawiera wszystkie wymienione informacje;
•• zwrócenie uwagi, że to samo hasło może mieć inne definicje w kilku słownikach;
wykonanie
zadań 1-3 z karty pra••
cy (patrz karta pracy);
•• praca w parach: zadanie 4 (patrz
karta pracy) – wyszukiwanie wskazanych haseł w odpowiednich
słownikach, po 1 zadaniu dla każdej
pary; przed przystąpieniem do wyszukiwania para głośno odczytuje
swoje zadanie i wskazuje słownik,
z którego należy skorzystać.

•• prezentacja różnego rodzaju
słowników i encyklopedii:
– słownik języka polskiego;
– słownik poprawnej polszczyzny;
– słownik ortograficzny;
– słownik synonimów;
– słownik wyrazów obcych;
– frazeologiczny;
– terminów literackich;
– encyklopedia popularna.
•• omówienie ich zawartości i zastosowania; po omówieniu każdego słownika przekazujemy go
uczniom;

Zgaduj-zgadula: ochotnicy opisują
zawartość lub zastosowanie wybranego słownika (lub encyklopedii),
a inni uczniowie odgadują ich nazwy.
Nauczyciel zachęca uczniów, aby jak
najczęściej korzystali z encyklopedii
i słowników dostępnych w czytelni
lub internecie. Chętnym zadaje jako
pracę domową zadanie: Jakie słowniki i encyklopedie, które nie zostały zaprezentowane na dzisiejszej lekcji, są
dostępne w bibliotece naszej szkoły?

JUSTYNA CZERNICKA
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KARTA PRACY
Zadanie wprowadzające
Która z podanych poniżej definicji dotyczy
słownika, a która encyklopedii? Uzupełnij
luki:
B …………………… – uporządkowany (alfabetycznie lub według zagadnień) zbiór wiadomości z różnych dziedzin wiedzy.
C …………………… – uporządkowany alfabetycznie zbiór wyrazów.

Zadanie 1
Uzupełnij tabelę:
wyrazy o podobnym do hasła znaczeniu; nie
wiemy, jak zapisać wyraz; frazeologiczny;
nie rozumiemy znaczenia jakiegoś słowa; nie
wiemy, w jakich okolicznościach posługiwać
się wyrazem, jak go wymawiać, zapisywać;
zasady ortograficzne; poprawna pisownia
wyrazów; znaczenia wyrazów obcego pochodzenia; terminów literackich; chcemy
zastąpić wyraz innym; nie znamy znaczenia
wyrazu zapożyczonego z innego języka

PODSTAWOWA
ZAWARTOŚĆ

SŁOWNIK
Języka polskiego

ZASTOSOWANIE

znaczenia, definicje
wyrazów

Wyrazów bliskoznacznych
Poprawnej polszczyzny

wskazówki
poprawnościowe
dotyczące wymowy, pisowni, użycia
wyrazów
utarte związki
wyrazowe

Nie rozumiemy znaczenia połączenia
wyrazowego.

znaczenia pojęć
odnoszących
się do literatury

Nie rozumiemy
znaczenia terminu
stosowanego
w literaturze.

Ortograficzny

Wyrazów obcych

Zadanie 2
Z jakich słowników lub encyklopedii pochodzą podane niżej fragmenty?
Wykolejony: Wykolejony człowiek. Stracony, Zgubiony: Stracona dziewczyna. Stracony chłopak. Upadły: Upadły człowiek. Upadła kobieta. Zwichnięty: Zwichnięty charakter. Por.
Niemoralny, Patologiczny, Nieszczęśliwy.
1

Napoleon
na pomoc
na po/przek
na potem
na po/wrót
na poziomie
na pozór (: pozoru, pozory)
napój, napoju; napoje, napojów
na pół (: połowa)
na pół o/mdlały
na pół przełamać
napór, naporu, w naporze
na później
na/prawdę
na/prawiać, na/prawiam
na prawo
2
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OWCZAREK NIEMIECKI, niem. rasa silnych psów; dość duże,
wzrost do 65 cm; sierść średniej długości, czarna podpalana,
jednolita lub z jaśniejszymi oznakami; wykorzystywany m.in.
jako pies śledczy, stróżujący i obrończy; pot. zwany wilczurem.
3

jarzmowy ∆ anat. kość jarzmowa «parzysta kość
trzewioczaszki, wchodząca w skład łuków jarzmowych» ∆ Łuki jarzmowe «łuki kostne, prawy
i lewy, łączące trzewioczaszkę z mózgoczaszką
u gadów, ptaków, ssaków i człowieka (poniżej skroni» ∆ techn. Mechanizm jarzmowy «mechanizm
przekształcający obrotowy ruch korby w prostoliniowy ruch suwaka, używany np. we frezarkach»
jarzyć się ndk VIb, ~rzy się, ~rzył się 1. żarząc się
świecić słabym blaskiem»: Papieros jarzył się
w ciemności. Jarzące się węgle w popielniku.
2. «błyszczeć się, lśnić w jasnym oświetleniu lub
jako jasne, oświetlone punkty, miejsca»: Staw jarzy
się w słońcu. Miasto jarzyło się światłami od świateł.
3. «wyglądać jaskrawo, barwnie, płonąć barwami»: Ogród jarzył się od barw.
4

Terpsychora mit. gr.-rzym.
muza tańca <gr. Terpsichóra>
terra incognita, terra ignota 1.
nieznany ląd, niezbadany obszar. 2. mało lub zupełnie nie
znana komuś dziedzina; także:
rzeczy nieznane <łac. ‘ziemia
nieznana’>
terra nigra szt. szlachetna ceramika rzymska; w I w. n.e. wypalana na szaroniebiesko i powlekana czarną polewą, w II-III
w. n.e. – wewnątrz wypalana
na czarno, z zewnątrz pokryta
również czarną polewą. <łac.
‘ziemia czarna’>
5
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IGRAĆ
igrać z ogniem «prowokować swym ryzykownym
zachowaniem, działaniem złe następstwa, prowadzić jaką niebezpieczną grę, narażać się»: Komuniści tedy mogą powiedzieć, że ich racja zgodna
była z interesem ludzkości, z logiką historii, że była
humanitarna, rozsądna etc. Tak powiadają do dnia
dzisiejszego, rozbrajając raz za razem opozycję,
gdy jej dowodzą, że stawia na awanturę, że igra
z ogniem, że byt biologiczny narodu rzuca na szalę
rozgrywki politycznej. Kijowski, Dziennik 337. Drugi
był bardziej nerwowy. Przysunął twarz do twarzy
Izydora. Śmierdział papierosami. – Słuchaj, mądralo. Wysłałeś dwadzieścia sześć listów do Wolnej
Europy. W większości z nich były puste kartki. Igrałeś z ogniem. I doigrałeś się. – Powiedz nam po prostu, jak szyfrowałeś. I koniec. Pójdziesz do domu.
Tokarczuk, Prawiek 227. Przywódcy, urzędnicy czy
biznesmeni grający na zwłokę (a taka strategia
blokowania pilnych decyzji powoli staje się naszą
specjalnością), którzy – wbrew pięknej retoryce
– chcąc zatrzymać dzieło reform, igrają z ogniem,
prowadząc mój stale zacofany kraj do biedy, anarchii i dyskomfortu rzesz ludzkich. Kozielecki, Eseje
humanistyczne 191.

Opowiadanie 1. (ang. narration, fr. narration, récit, niem. Erzählung)
– podstawowa forma wypowiedzi narracyjnej (→ narracja), prezentująca narastanie w czasie toku zdarzeń, wyznaczająca dynamiczny
aspekt → świata przedstawionego w utworze epickim: → fabułę. Do
najbardziej uniwersalnych wyróżników o. należą: gramatyczna forma
czasu przeszłego, określająca dystans czasowy między momentem
formułowania relacji a opowiadanymi zdarzeniami, podkreślanie za
pomocą odpowiednich środków gramatycznych i leksykalnych następowania po sobie w czasie przedstawionych zjawisk; indywidualizacja opowiadanych zdarzeń oraz uwyraźnianie zależności między
nimi (zwłaszcza związków przyczynowych).
7

tam-tam pierwszy człon ndm, drugi człon m IV, D. tam-tamu: Grać na
tam-tamie. Dźwięki tam-tamów.
tamten, tamta, tamto (nie: tamte [okno]) odm. jak przym., D. tamtego,
tamtej, tamtego, lm M. mos. tamci, nmos. tamte: Tamten dom, pies,
przyjaciel. Tamta atmosfera, droga, klacz. Tamto marzenie, okno,
spotkanie. Przyjmiemy gości w tamtym pokoju. Z tamtych okolic pochodzi cała moja rodzina. Tamci państwo kierowali przygotowaniami.
Tamte zasłony były bardzo gustowne. Nie mówmy już o tamtych bolesnych sprawach. ║U Pol (1), 409. | SWK, 324.
8

6

3. W
 którym słowniku lub encyklopedii znajdziesz odpowiedzi na poniższe pytania?
•• Co znaczy słowo attaché?
•• Jak zapisać wyraz na pewno (łącznie czy
rozdzielnie)?
•• Czym zastąpić słowo pies?
•• Co znaczy sformułowanie:
obchodzić się z kimś jak z jajkiem?
Kim
był Mikołaj Kopernik?
••
Co
to
jest podmiot liryczny?
••
Co
oznacza
słowo dobytek?
••
Która
forma
jest
poprawna:
••
gimnazjalista czy gimnazista?

4. Z
 najdź w odpowiednim słowniku (lub encyklopedii)
odpowiedź na pytanie:
•• Jak zapisać słowo naprawdę (łącznie czy rozdzielnie)?
•• Czy słowo gżegżółka jest poprawnie zapisane?
•• Jak brzmi dopełniacz słowa dąb?
•• Która forma jest poprawna: sweter czy swetr?
•• Co znaczy słowo dzięcielina?
•• Co znaczy słowo kulbaczyć?
•• Co znaczy słowo windsurfing?
•• Co znaczy słowo kanoe?
•• Czym zastąpić słowo skąpy?
•• Jakie są synonimy słowa wiatr?
•• Co znaczy sformułowanie głowa do pozłoty?
•• Co znaczy sformułowanie kuty na cztery nogi?
•• Co to jest nowela?
•• Co to jest metafora?
•• Kim był Budda?
•• Gdzie znajduje się Luwr?

Bibliografia:
Encyklopedia Popularna PWN, red. A. Karwowski, Warszawa 1993.
Mały słownik języka polskiego PWN, red. E. Sobol, wyd. 12, Warszawa 1995.
Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, oprac. E. Polański, Warszawa 2000.
Podręczny słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Warszawa 1997.
Słownik frazeologiczny PWN z Bralczykiem, oprac. E. Sobol, Warszawa 2008.
Słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. W. Doroszewski, Warszawa 1996.
Słownik wyrazów obcych PWN, red. J. Tokarski, Warszawa 1980.
Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN, red. M. Bańko, Warszawa 2005.
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CZYTELNIK W BIBLIOTECE

Poznaj książkę po okładce

Ćwiczenia z komunikacji interpersonalnej
Scenariusz zajęć czytelniczych
•• Szkoła podstawowa
BEATA HAŁADUS

Cele:
– kształtowanie myślenia
analitycznego;
– rozwijanie wyobraźni,
poszerzanie słownictwa;
– ćwiczenie analizy materiału
graficznego i przekształcania go w zwięzłą informację;
– kształcenie umiejętności
komunikacyjnych.
Metody:
– podające i oglądowe:
pogadanka, wyjaśnienie,
rozmowa kierowana;
– praktyczna: komunikacja
w grupie,
Formy pracy: grupowa.
Środki dydaktyczne:
– kilka lektur szkolnych
z okładkami, które uczniowie będą kojarzyć;
– materiały i przybory rysunkowe;
– materiał graficzny przedstawiający sceny z życia
publicznego.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Wprowadzenie
•• Pogadanka na temat chaosu informacyjnego.
•• Prezentacja fotografii, zrzutów
ekranowych, wycinków, przedstawiających sytuacje z życia społecznego (np. spotkania, wydarzenia sportowe, flash moby itd.).

9/2018

•• Spontaniczna próba słownego
zrelacjonowania sytuacji na podstawie obejrzanych fotografii.
•• Zwrócenie uwagi na trudność
w skupieniu się na sprawach istotnych i konieczność selekcji informacji.

Część zasadnicza
Podział uczniów na grupy min. trzyosobowe, rozdanie każdej grupie
materiałów rysunkowych.
W obrębie grup podział na role –
Agent Oko, Agent Ręka, Agent Głowa (tu dopuszczalna jest większa
liczba uczniów).
Wyjaśnienie ról:
•• Agent Oko – zapamiętuje obraz
i przekazuje go Agentowi Ręka.
•• Agent Ręka – na podstawie relacji
Agenta Oko tworzy rysunek i pokazuje Agentowi Głowa.
•• Agent Głowa – na podstawie rysunku odgaduje tytuł lektury.
Wyjaśnienie zasad:
Agent Oko w ukryciu przed resztą
grupy zapoznaje się z oryginalną
okładką i zapamiętuje szczegóły.
Stara się w ciągu 3 minut przekazać Agentowi Ręka, jakie elementy mają się znaleźć w rysunku. Nie
wolno mu wydawać bezpośrednich
poleceń. Każdy element okładki
musi opisać, używając synonimów
lub złożonych określeń. Na przykład
jeśli na okładce znajduje się słońce, Agent Oko opisuje je, używając
określeń: duża gwiazda, najbliższa
Ziemi, w kolorze cytryny itd.
Rysunkowi przypatruje się Agent
Głowa. Jeżeli w ciągu 3 minut nie uda
mu się odgadnąć tytułu książki, Agent

Oko ponownie przygląda się okładce i podaje Agentowi Ręka dalsze
szczegóły w ciągu kolejnych 3 minut.
Wygrywa drużyna, której uda się najszybciej podać właściwą odpowiedź.

Podsumowanie
Drużyny analizują przebieg zadania,
każdy z agentów opowiada o tym,
co utrudniało, a co ułatwiało mu wykonanie polecenia. Wskazują, jakie
bariery i ograniczenia napotkali i jakie
mają pomysły na ich zniwelowanie.
Nauczyciel zapisuje wnioski w tabeli:
LEPIEJ, GDY…
Pracujemy spokojnie, cierpliwie
skupiamy się na zadaniu, ufamy sobie,
jasno formułujemy polecenia, uważnie analizujemy materiał, naradzamy
się wspólnie itd.

GORZEJ, GDY...
Przeszkadzamy sobie wzajemnie, popędzamy się, wprowadzamy nerwową
atmosferę, pokrzykujemy, budujemy
niepoprawne komunikaty, działamy
chaotycznie, spieszymy się itd.

Uczniowie dochodzą do wniosku,
jak ważne jest jasne i zwięzłe sformułowanie przekazu, jak istotny
jest podział ról w grupie, wspólne
dochodzenie do sukcesu i unikanie
niepotrzebnego napięcia.
Na zakończenie uczniowie jeszcze raz analizują zaprezentowany
na początku lekcji materiał i relacjonują go zgodnie ze wskazówkami
wspólnie wypracowanymi podczas
ćwiczenia z lekturą.

BEATA HAŁADUS

Gliwice, Szkoła Podstawowa nr 41
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CZYTELNIK W BIBLIOTECE

Krzyżówka Władcy Piorunów

na podstawie lektury uzupełniającej dla klas IV-VI
Skrzynia Władcy Piorunów Marcina Kozła
•• Szkoła podstawowa
GABRIELA BONK

K

rzyżówkę można rozdać
młodzieży do samodzielnego rozwiązania albo wykorzystać w ramach zajęć jako
element atrakcyjnej powtórki
z lektury. Przygotowujemy kilka skrzynek (np. pudełka po
butach). Do środka wkładamy
blankiety krzyżówki, po egzemplarzu lektury oraz encyklopedii.
Klasę dzielimy na drużyny (tyle,
ile mamy skrzyń), nadając im nazwy, np.: Detektywistyczne biuro
śledcze, Detektywi na kółkach,
Julia, Tom i Spajk.
Każda z drużyn ma za zadanie
rozwiązać krzyżówkę, wykorzystując zawartość skrzyni. Można
do skrzynek dodatkowo włożyć
kilka batoników. Słodycze będą
nagrodą za rozwiązanie krzyżówki, ale też walutą wymienną,
jeżeli uczniowie w czasie rozwiązywania krzyżówki będą chcieli
skorzystać z internetu (jeden
batonik za jedno odnalezione
w internecie hasło).
M. Kozioł, Skrzynia Władcy
Piorunów, Warszawa: Prószyński i S-ka Media, 2017,
ISBN: 9788380971301.

GABRIELA BONK
Rybnik, Zespół Szkół
Urszulańskich
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HASŁA POZIOMO:

HASŁA PIONOWO:

B ulubiona gołębica Nikoli Tesli
F był nim Nikola Tesla (narodowość)
H ptak drapieżny z nagą głową
i szyją
I … Władcy Piorunów
L pierwsze litery alfabetu
M czworonożny przyjaciel małego
Nikoli to: … Mačak
N miejsce w porcie do załadowywania i rozładowywania statków
O gwałtowne zaatakowanie przeciwnika
R imię matki Nikoli (poznajemy je
w momencie jego narodzin – s. 45)
T wielki wynalazca, urodził się
9 lipca 1856 roku
U bezzałogowy statek powietrzny
X ulubiona cyfra Nikoli Tesli
Z imię babci Toma (s. 61)
9 ojciec Telemacha, mąż Penelopy (imię w skrócie)
: rasa psa – sąsiada Spajka
< grecki filozof, twórca epikureizmu
b Radio Wolna Europa (skrót)
c jeździ na aluminiowym czterokołowcu (wózku inwalidzkim)
d przyjaciel Julii
f drzewa pięknie kwitnące i pachnące na wiosnę
g artykuły gospodarstwa domowego
i nie proza (pasja rodziców Nikoli
Tesli)
j wynik dzielenia lub IQ
k jedna z sióstr Nikoli ma na imię: …
(druga Milka – s. 45)

B z powodu swego umaszczenia
tak też bywa nazywany piesek
Julii
C szczuplejsze od pszczół
D chłodzący gazowany napój, tradycyjnie o intensywnie słodkim
pomarańczowym smaku
E żartobliwie nazywany kelner obsługujący Nikolę Teslę (Apoco,
Agdzieto…)
F imię labradora
G w jednym ze swoich wcześniejszych wcieleń Spajk nosił imię
… i mieszkał w Waszyngtonie (s.
29)
J jedna z wielu do spłacenia, gdy
bierzemy pożyczkę
K forum dyskusyjne teslariuszy:
Manifest Rycerzy… (s. 151)
koleżanka
Bolka i Lolka
P
rasa
psa
–
opiekuna
Julii
Q
był
nim
Tom
i
jego
ojciec też
S
(osoba, dla której wyraz, dźwięk
może mieć kolor)
V Tytuł serii: … na kółkach
W Toma i Spajka porwali Wielkolud
oraz…
Y tak miał na imię książkowy dog
8 Federalne Biuro Śledcze
; polski aktor, Maciej; odtwórca
roli Marcina Gierusza w serialu
Najdłuższa wojna nowoczesnej
Europy
= Uniwersytet Jagielloński (skrót)
a imię Władcy Piorunów
e nie dużo, tylko…
h tyle psów uratowało ojca Toma
z rąk porywaczy
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KRZYŻÓWKA WŁADCY PIORUNÓW
1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13
14

15

16
17

18

19
20
21
25

22

23

24

26

27
28

30

31

32

29
33

34
35

36
38

41

Hasło (czytane od góry do dołu
i od lewej do prawej litery z pół
oznaczonych na zielono):
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37
39

40

42

Rozwiązanie: Hasła poziomo: 1. Białogłowa. 5. Serb. 7. sęp. 8. skrzynia.
11. abcd. 12. kot. 13. dok. 14. atak. 17. Dziuka. 19. Tesla. 20. dron. 23. trzy.
25. Eufemia. 27. Odys. 28. dog. 30. Epikur. 33. RWE. 34. Julia. 35. Tom.
37. bzy. 38. AGD. 40. poezja. 41. iloraz. 42. Angelina. Hasła pionowo:
1. Biszkopt. 2. osy. 3. oranżada. 4. Askądwiesz. 5. Spajk. 6. Buddy. 9. rata.
10. Nauki. 15. Tola. 16. labrador. 18. synestetyk. 21. detektywi. 22. Mikrus.
24. Rod. 26. FBI. 29. Góraj. 31. UJ. 32. Nikola. 36. mało. 39. dwa. Hasło: SZYFR
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SCENARIUSZE

Kursokonferencja Edukacyjna,
czyli co się myśli o nauczycielach
– wesoły scenariusz z okazji Dnia Edukacji Narodowej
•• Szkoła ponadpodstawowa
WITOLD PELKA

SCENA I
W scenografii można zdecydować
się na jeden dominujący, powiększony element, np. okulary, książka,
plecak, piórnik itp. Przed wejściem
aktorów tło stanowi muzyka – coś
pogodnego.
Wchodzi Kierownik, uśmiecha się
i kłania.
Kierownik Kursu (K): Szanowna Publiczności! Nauczyciel musi uczyć
nawet wtedy, kiedy świętuje, dlatego
witam serdecznie na kursokonferencji z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Po prostu przy okazji święta troszeczkę się pouczymy. W imieniu prowadzących nasze zajęcia przekazuję
państwu serdecznie życzenia, a ponieważ widzę na twarzach delikatny
cień zmęczenia, chcemy rozpocząć
nasze spotkanie od chwili odpoczynku. Będziemy uczyli się świadomie relaksować. Tej lekcji udzieli nam Mistrz
Jogi: Sadu Babol o Babol! Powitajcie
go ciepło, ponieważ zmarzł, czekając
na swoje wejście.
Wychodzi Fakir w stosownym stroju
– turban, długa szata, w tle słychać
relaksacyjną muzykę w hinduskim
stylu.

K: Tak, to uczestnicy naszej kursokonferencji. Wychodzi.
F: Dobrze, bardzo dobrze. Niech
każda nauczyciela się zamknie. To
znaczy zamknie oko. Może być dwa
oka. Śmiało. Ja nic nie ukraść. Wy zamknąć oko. O tak, dobrze. Niech każda nauczyciela wyciągnie przed siebie ręka. Może być dwa ręka. Śmiało,
ja nie będę bił kijem. O tak! Niech
wyciągnie. I niech każda nauczyciela
teraz wyciągnie noga. Dobrze. Druga noga. I niech teraz założy sobie ta
noga na szyja. Śmiało. Niech się nie
boi. Niech ta noga sobie swobodnie
wisi. I teraz niech nie otwiera oko, bo
się wystraszy. Dobrze, bardzo dobrze. Niech każda nauczyciela pomyśli sobie o czymś miłym. Że leży na trawie pełnej kwiatów. Widzi te kwiaty?
No, niech odpowiada „tak”, jeśli widzi.
Wymusza na publiczności odpowiedź „Tak”.
Dobrze, bardzo dobrze. Teraz niech
nauczyciela po tej łące biegnie w
stronę rzeki. Nie wiedziała, że tak
umie biegać! Pięknie. Może się każda napić woda. Jest dobra, zimna.
Smakuje jej tej nauczycieli? Niech
pokaże: jaka dobra woda.

nauczyciela położy. Nie ciśnie jej tam
nic? Jakaś ślimaka nie podpełzała
po plecy? To niech sobie leży. Teraz
przejdziemy na wyższy poziom wtajemniczenia. Skoro nauczyciela ma
całe ciało pedagogiczne zrelaksowane, to teraz Sadu Babol o Babol
będzie wam wbijał gwoździa w miejsca przepływu energii, żeby przepychać kanały. Niech się nauczyciela
nie boi. Ja umyła ręce i gwoździa będzie przecierała spirytusem. Kto ma
ta gwoździa?
Wbiega K, daje tajemnicze znaki Fakirowi.
Ma gwoździa? Co? Teraz nie wbijać? Do publiczności: Niech leży, nie
otwiera oczu i się relaksuje. My tu
tylko prywatnie rozmawiamy. Do K,
nerwowo: Gdzie ma ta gwoździa?
K: Pan woźny miał kupić.
Fakir do publiczności: Niech spokojnie leży i się nie interesuje. do K:
A gdzie jest ten woźny?
K: Na urlopie.
F: Czyli gwoździa nie będzie?
K: Chwilowo nie.

Bawi się w gesty lub westchnienia
Fakir (F) mówi wolno, akcentując
czasowniki: Uuuu, ale piękna ludzie.
Jakie uśmiechnięte. Do K: to są te
nauczyciele?
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Niech sobie solidnie popije. Tak. Ojej!
Napiła się za dużo, teraz będzie ciężka i koniec z bieganiem. Niech się ta

F: I co ja mam teraz zrobić? Ciało
leży zrelaksowane i czeka, żeby mu
przepchnąć kanała energetycznego, a gwoździa nie ma.
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K: A nie można bez gwoździa?

K: Od września. Tylko trzeba kupić zeszyty, podręczniki i strój gimnastyczny.

F: Można. Drutem. Ale bardziej boli.
K: A czy nie można w ogóle zrezygnować z tego przepychania. Wie
Mistrz, to są nauczyciele, oni znają
sprawę. Muszą zawsze przepychać
uczniów z klasy do klasy.

Pani Prof. (PP): To już?
HW: Tak.

F: To ja pojechać po kolegów i we
wrześniu wrócić.

PP: Proszę.

K: To może od razu proszę wpłacić na
Radę Rodziców. Najlepiej gotówką.

HW: Pani profesor, czy te badania są
wiarygodne?

F kłania się i wychodzi.

PP: Bardzo. Wszystko?

F: Gwoździem?
K: Czasami nawet spychaczem.
Taki jest opór.
F: I ona ta nauczyciela, co tu siedzi,
umie przepychać całych ludzi?
K: Taka praca.
F: To Sadu Babol o Babol nie może
być dla takie ciało pedagogiczne Mistrzem. Oni są Mistrzami. Ja umiem
tylko gwoździem. Ja przywieźć z Indii dużo kolega fakira. Oni się chętnie nauczą przepychać człowieka.
K: Proszę bardzo, zrobimy u nas
w szkole specjalną klasę, powiedzmy I F, i będą się panowie uczyć.

SCENA II
K: Przechodzimy do kolejnego punktu naszego szkolenia. Wyniki badań
opinii publicznej przedstawi nasz wykładowca, pan dr Hieronim Wytrop –
specjalista od spraw beznadziejnych
i badacz opinii innych na temat innych.
Oddaję państwa w najlepsze ręce.
K wychodzi. Wchodzi Hieronim Wytrop w garniturze z teczką pełną dokumentów, rozgląda się.
Hieronim Wytrop (HW): Żeby nie
przedłużać, pozwólcie państwo, że
przejdę do przedstawienia wyników badań. Prowadziliśmy je dość
długo, jak na nasze standardy – czyli
dwa dni. Otóż nauczyciele są w społeczeństwie postrzegani w sposób
zróżnicowany…

HW: Tak. PP wychodzi.
HW: Tyle nasz ekspert. Dziękujemy.
K podbiega i szepcze HW do ucha.
Dziękujemy bardzo. A teraz szczegóły naszych badań, czyli wybrane
opinie o nauczycielach. Oto co sądzą o nauczycielu przedstawiciele
różnych grup. Na początek mama
nauczyciela.

SCENA III
Wchodzi Mama Nauczyciela w fartuchu kuchennym z talerzem i łyżką
wazową, K i HW odsuwają się.

K: Dieta tylko w delegacji, czyli na
takim wyjeździe poza miejsce medytacji.

Przepraszam. Nauczyciele są w społeczeństwie postrzegani w sposób
Bardzo Zróżnicowany. W tym roku
Instytut do Spraw Oceny Grup Zawodowych przeprowadził badania
zakrojone na szeroką skalę. K pochyla
się i mówi na ucho. Przepraszam. Na
bardzo szeroką skalę. Aby przekonać
państwa o rzetelności naszych wyników, zaprosiliśmy poważnego eksperta. Przed państwem pani profesor
Natalia Nieumiałek-Skarżypyta, specjalista od monitorowania zachowań
nauczycieli w środowisku naturalnym
i sztucznym. Pani Profesor!

Mama Nauczyciela: Haruje we dnie
w nocy. Zaharowuje się, przeharowuje, żyły sobie wypruwa. A te
dzieciaki nieznośne, złośliwe i bezczelne. A on taki biedaczek, znerwicowany, bledziutki, niedożywiony.
Do tego jeszcze ta kawa. Według
mnie dziennie wypija nawet do 100
litrów i podobno fusy przegryza.
A te dzieciaki coraz gorsze. Całe
noce sprawdza zeszyty. Czasem
zaśnie, długopisem się poplami,
nieraz z nerwów ołówek połknie.
A takie ołówki trochę kosztują przecież. Śniadania nie zdąży zjeść, bo
przed ósmą ma dyżur, obiadu nie
kończy, ponieważ biegnie na kółko
wyrównawcze, a przy kolacji uzupełnia dokumentację z ubiegłego
roku. Jest tak wykończony, że jak
zaśnie po rozdaniu świadectw, to
obudzi się dopiero 1 września. Tak,
tak. Wychodzi, gra muzyka.

F: Od kiedy ja by mogła rozpocząć
to szkolenie.

Wchodzi Pani Prof., jest nieprzytomna i rozczochrana, ziewa.

HW: Bardzo dziękujemy. Wnioski
nasuwają się same.

F: Przepychania.
K: Nie tak od razu. Potrzeba kilku lat studiów. Pięciu co najmniej.
I potem dużo praktyki w miejscu
medytacji. To miejsce u nas się nazywa: szkoła!
F: A potem już można przepychać?
K: Jeśli dyrektor z radą pedagogiczną pozwolą.
F: To jeszcze są jakieś stopnie wtajemniczenia? Dyrektor i starszyzna.
Podobać mi się bardzo. A dieta,
praktykujecie jakaś dieta?
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Podchodzi K, mówi coś na ucho
i zostaje.
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K: Pora teraz na opinię najbliższego Przyjaciela Nauczyciela. Nie
było łatwo znaleźć kogoś obiektywnego, ale wreszcie jeden się
zgodził. W zamian za dwie piątki
z języka polskiego dla syna. Oto on.

SCENA IV
Wchodzi Przyjaciel Nauczyciela,
K i HW odsuwają się.
Przyjaciel Nauczyciela: Ja to bym
chciał mieć taką robotę. Przyjdzie
sobie ten mój przyjaciel na ósmą,
kawy ze sto litrów przez cały dzień
wypije i jeszcze mu płacą. Niemoralne zupełnie. Niemoralne! Trochę
dzieciaki postraszy stopniami i do
domu. A cały dzień pracy to głównie przerwy. Ledwo coś napisze na
tablicy, już dzwonek i odpoczynek.
A jak umie udawać zmęczenie. Niby
zasypia nad zeszytami. Myślałby
kto, podkłada sobie papiery pod
głowę, żeby mu było wygodniej.
Jednego mu tylko współczuję, że
wakacje ma zawsze bez promocji, a my to we wrześniu jedziemy
sobie do Hiszpanii za pół ceny. A!
I jeszcze jedno. Całe życie chodzić
do szkoły, to trochę przykro, nie?

wy i inteligentny człowiek, może zbyt
nerwowy, ale z pasją. Sam widziałem, z jaką pasją kopał biurko, kiedy
się zdenerwował. Na szczęście nic
się nie stało. Porządne biurka teraz
robią. A sprzęt szkolny jest najważniejszy. Martwię się czasami o niego.
Żeby był zdrowy i sprawny fizycznie.
Nauczyciel musi być przecież zdrowy, przede wszystkim żeby zrealizować podstawę programową. Między
nami relacje są coraz lepsze. Ostatni
nawet zaprosił mnie do siebie na
grilla. Było tak na trzy plus, ale szczegółową analizę z tej hospitacji razem
z protokołem przekażę mu w poniedziałek w moim gabinecie. Dziękuję.
Wychodzi, gra muzyka.
HW: W badaniach opinii o nauczycielach nie może zabraknąć wypowiedzi rodziców.
K: Oto przykładowa opinia mamy
Jasia z klasy VIb. Posłuchajmy.

przed takim dobrym nauczycielem.
Dobrze powiedziałam? No!
Wychodzi, gra muzyka. K i HW kiwają
głowami, potakują.
K: Za nami kolejna opinia. Widzę, że
niektórzy z państwa chcą już notować pewne spostrzeżenia. Prosimy
tego nie robić. Wszystkie materiały
muszą jeszcze przejść proces weryfikacji. Chodzi o to, aby nasze ustalenia, skądinąd obiektywne, pokrywały się z jeszcze bardziej obiektywnym
wyobrażeniem ministerstwa.
HW: W tym celu zaprosiliśmy do naszej ankiety Podsekretarza Stanu
do spraw aktywizacji pracowników
oświaty w obszarach działań społecznych. Zapraszamy.

SCENA VII
Wchodzi Podsekretarz w stroju
wędkarza.

Wchodzi Rodzic – mama ubrana
w strój oficjalny, HW i K odsuwają się.

Podsekretarz: W zasadzie jestem
na urlopie, ale skoro państwo proszą, mogę się wypowiedzieć. O co
właściwie chodzi?

Rodzic: Mam już mówić?

K: O nauczyciela.

K: Mówić, mówić.

Podsekretarz mówi podniesionym
tonem, jest pewny siebie: No oczywiście! Nauczyciel jest bardzo ambitny,
ale ciągle trzeba go jednak mobilizować. Ma sporo zapału, tylko mam
wrażenie, że mógłby więcej, jeśliby
go tak dyskretnie popchnąć. Ma sporo pomysłów, trzeba jednak czuwać
nad ich realizacją. Jest samodzielny,
ale muszę nad nim czuwać, pomagać mu i go inspirować. Sam mógłby
sobie jednak zrobić krzywdę. Bez
przerwy musimy mu podsuwać nowe
programy, plany i ustawy. Z moich obserwacji wynika, że nauczyciel uwielbia te nasze reformy i przemiany. Co
on by bez nas zrobił? Pogubiłby się
chyba w tym gąszczu zwyczajności
i rutyny. Ale my na to nie pozwolimy.
Doradzimy, skontrolujemy i ocenimy.
Nigdy nie jest przecież tak dobrze,

SCENA VI

Wychodzi, gra muzyka
K: Kolejną opinię przekazał nam Dyrektor.
HW: Dyrektor prosił nas o dyskrecję, dlatego nie możemy ujawnić
jego twarzy.

SCENA V
Wchodzi Dyrektor w okularach i kapeluszu, K i HW odsuwają się.
Dyrektor: Ja wiem, że on coś kombinuje. Dokumenty ma nieuzupełnione, klasa nie zapłaciła za ubezpieczenie, a wczoraj spóźnił się na
lekcję 43 sekundy, zachowuje się
nieodpowiedzialnie. W ciągu tych
43 sekund uczniowie pozbawieni nadzoru mogli zrobić wszystko!
A tak w ogóle to bardzo wartościo-

26

I

BIBLIOTEKAWSZKOLE.PL

Rodzic wyjmuje kartkę i pierwsze zdanie czyta: Fachowiec z niego dobry,
umie nauczyć. Ale trochę przesadza.
Wczoraj zadał takie zadanie, że pół
naszego bloku nie potrafiło rozwiązać. W końcu inż. Drwęca-Krynicki,
który mieszka w naszej klatce na
trzecim piętrze, wyliczył. Dostał tróję
za logikę i jedynkę za wynik. Więc
ten nauczyciel, on jest wymagający
i bardzo dużo się już nauczyliśmy.
Mąż to nawet sam sobie wyliczył, jaki
procent godzin opuścił w pracy. Syn
raczej mało rozumie, ale my z mężem
i sąsiadami bardzo sobie tego nauczyciela chwalimy. Ja się nawet zastanawiałam, czy za dużo dziecku nie
pomagamy, ale jak tu nie pomagać?
Nie narobimy sobie przecież wstydu
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żeby nie mogło być jeszcze lepiej –
oczywiście jeśli chodzi o nauczyciela, bo my jesteśmy z założenia doskonali. Mam nadzieję, że moja opinia się
państwu przydała?

K: Proszę się nie martwić, panie
doktorze. Nauczyciel na własny
koszt podjedzie do pana mamy
i wspólnie wdrożycie program naprawczy zakończony ewaluacją.

K: Oczywiście, jest bardzo cenna
i trafna.

HW: I życzymy dużo zdrowia.

Podsekretarz: Wiedziałem. A teraz
idę, podobno można tu gdzieś złapać grubsze sumy.
HW: Miło posłuchać prawdziwego
eksperta.

K: Jako kolejny, głos w sprawie nauczycieli zabierze informatyk.
HW: Do tego programista. Inżynier
wyobraźni

SCENA IX

Podsekretarz schodzi ze sceny, gra
muzyka – coś podniosłego.

Wchodzi Informatyk, gra muzyka np.
znany temat z gry komputerowej.

K: Każdy kiedyś chodził do szkoły,
więc oceny nauczyciela podjęli się
także przedstawiciele innych grup
zawodowych.

Informatyk: Nauczyciele ogólnie
są spoko. Chociaż większość pracuje na dyskach zewnętrznych,
ponieważ mają trochę przestarzałą
pamięć operacyjną. Interfejsy też
musieliby pedagodzy powymieniać,
ale bądźmy realistami. Ile nauczyciel zarabia, każdy wie. No, może
poza nim samym. Żeby poprawić
jakość pracy dydaktycznej najlepszym rozwiązaniem będzie wstawienie nauczycielom wejścia USB
w miejscu niewidocznym, ale na tyle
dostępnym, aby można było łatwo
podłączyć szybki komputer. Szczerze powiem, że najlepiej będzie
umieścić to gniazdo pod prawym
kolanem. Pod biurkiem dyskretnie
się podłączy i dzieciaki nic nie będą
widziały. Jedyne, co mnie martwi, to
przegrzanie. Stare modele się grzeją. Jest problem z wentylatorem. No,
chyba że też pod biurkiem zainstalujemy, będzie dyskretnie chłodził.
Tak. Informatyka to potęga. Dzięki
niej można jeszcze taki przestarzały sprzęt jak nauczyciel sensownie
wykorzystać. Enter i wychodzę.

HW: Przyjrzyjmy się niezwykle ciekawej relacji lekarza.

SCENA VIII
Wchodzi Lekarz w stosownym stroju,
fartuch, stetoskop itp. Gra muzyka.
Lekarz: Nauczyciele są najgorsi. Proszę posłuchać, taka sytuacja – mam
mu w czasie operacji naciąć brzuch,
leży na stole, uśpiony, cichutki, podnoszę skalpel, a wtedy on otwiera
oczy i woła: „Zaraz, zaraz, a cięcie
to chyba trzeba zrobić według kątomierza, a nie tak na oko”. Poprosiłem
anestezjologa, żeby dał mu większą
dawkę, kończymy operację, a nauczyciel siada na stole operacyjnym
i zaczyna nas przepytywać z budowy komórek. Resztką sił wstawił nam
po trói z plusem i zemdlał. Kiedy się
obudził, powiedział, że musi wezwać
naszych rodziców, ponieważ źle rokujemy. Nie wiem, co teraz zrobić, on
na pewno wezwie rodziców, a moja
mama ma przecież 80 lat i mieszka
w Grudziądzu. I co teraz będzie?!
Schodzi z pochyloną głową, gra muzyka.
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Wychodzi, gra muzyka.
HW: A teraz pora na finał naszego
badania.
K: Niestety, trudno było nam zdobyć zaufanie nauczyciela. Był czuj-

ny i niedostępny. Nie chciał mówić
szczerze. Kręcił i kombinował. Dlatego uśpiliśmy go miętowymi dropsami nasączonymi kofeiną i dyskretnie zajrzeliśmy do jego snu. Oto co
naprawdę nauczyciel myśli o sobie.

SCENA X
Gra muzyka. Nauczyciel wjeżdża lub
jest wwożony przez grupkę „dzieci”
na platformie – wózku, taczce. Ma na
sobie pelerynę, z uniesionymi rękami,
z wieńcem laurowym na głowie.
Nauczyciel mówi w uniesieniu: Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
a tam dzieci, dzieci, młodzież, gdzie
nie gdzie rodzice i koledzy z pracy.
Ale to nieważne. Dzieci, dzieci, dzieci
buzie pootwierały, uczyć by się chciały. Jakie ufne, jakie szczere i pośród
nich Ja stoję, a one na każde skinienie
gotowe. Gotowe pójść, co ja mówię
pójść, podążyć za Mną! Szczególnie
Marysia z IIb, Jasiu z IVa i jeszcze paru
moich ulubieńców. A Ja! Pośród nich
i Jestem, jestem… bogiem!
Zjeżdża ze sceny, gra muzyka, np.
fragment Walkirii R. Wagnera.
K: Dziękujemy państwu za udział
w naszej kursokonferencji, kolejne
badanie już za rok. Wtedy też nauczyciele opowiedzą naszym ankieterom o tym, co robią, kiedy nie widzą
ich uczniowie. Sensacje wiszą w powietrzu, do zobaczenia i usłyszenia.
HW: A ja z wynikami biegnę do ministerstwa.
Wychodzą wszyscy aktorzy, kłaniają
się, gra muzyka.
Uwagi inscenizacyjne: tło muzyczne
należy dobrać do sytuacji, ale może
być to także powtarzający się motyw. Najważniejsze jest dynamiczne
przechodzenie od sceny do sceny.

WITOLD PELKA
Ostrzeszów
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Jak Lolek stał się świętym

Scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Papieskiego
•• Szkoła podstawowa
JUSTYNA JĘDRZEJAK

Narrator(ka): Jan Paweł II – doskonale znamy jego imię i czujemy
dumę z pontyfikatu papieża Polaka.
Niedawno minęła kolejna rocznica
odejścia papieża. Nawet najstarsi
uczniowie naszej szkoły nie mogą
pamiętać tego smutnego momentu, gdy 2 kwietnia 2005 roku
śmierć Jana Pawła II wstrząsnęła
światem. Ale nasi rodzice, dziadkowie, nauczyciele pamiętają dobrze
tę chwilę… Kwiecień i maj to miesiące obfitujące w chwile wspomnień
o Janie Pawle II. A wszystko zaczęło się w 1920 roku w Wadowicach
niedaleko Krakowa…

SCENA 1 – NARODZINY
W tle fragment piosenki Moje miasto Wadowice. Na scenie pojawiają
się rodzice Lolka – Emilia i Karol –
w nieco staroświeckich ubraniach,
z zawiniątkiem na ręku. Wracają
z chrztu dziecka. Mijają ich przechodnie. Muzyka zostaje wyciszona.
Przechodzień 1 zdejmuje kapelusz:
A dzień dobry, panie poruczniku!
Witam, pani Emilio!
Na scenę wbiegają chłopcy z piłką.
Chłopcy: O, państwo Wojtyłowie!
Dzień dobry!
Pani z koszykiem warzyw: Gratulujemy narodzin synka! Zagląda z ciekawością do zawiniątka. Jakiż śliczny
chłopiec! Jakie nadaliście mu imię?
Karol: To Karol Józef. Drugi syn
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w rodzinie. Ma już miesiąc. Właśnie
został ochrzczony przez księdza
Żaka.
Emilia: Dokładnie to miesiąc i dwa
dni. Rośnie jak na drożdżach. Ciekawe, na kogo nam on wyrośnie,
prawda, Karolu?
Karol: Może zostanie wojskowym,
jak ojciec?
Emilia: A może też będzie chciał
leczyć ludzi, jak Mundek, nasz starszy syn?

mały Karolek, wychowany w głęboko religijnej rodzinie, często kierował myśli ku Bogu, ale poza tym
zachowywał się zupełnie tak samo
jak inne dzieci. Na przykład jak moi
koledzy z klasy…
Słychać gwizdek. Na scenę wbiega grupa chłopców w krótkich
spodniach na szelkach, trzymają
piłkę. Pokrzykują.
Chłopiec 1 – sędzia: Ten gol się nie
liczy!
Chłopiec 2: A właśnie, że się liczy!

Chłopcy: Piłkarzem! Pewnie będzie piłkarzem!
Przechodzień 1 przygląda się dziecku: Spojrzenie ma takie mądre. To
chyba będzie wielki człowiek!

Chłopiec 3: Co z ciebie za sędzia?
Przecież trafiłem!
Chłopiec 4: Nie trafiłeś, widziałem!
Chłopiec 2: A ja widziałem, że trafił.

Pani z koszykiem warzyw: Bóg
jeden wie, dokąd go zaprowadzi…
Niech chowa się zdrowo! Do zobaczenia.
Rozchodzą się.

SCENA 2 – DZIECIŃSTWO
Narrator: Któż mógł wtedy przypuszczać, że w to czerwcowe popołudnie 1920 roku mieszkańcy
Wadowic rozmawiają o głowie
katolickiego Kościoła, o jednym
z najważniejszych ludzi świata,
o przyszłym świętym…? Myślicie
może, że ktoś taki od dziecka przystrojony jest aureolą, a cały dzień
spędza na modlitwie? Owszem,

Karol zabiera gwizdek Kacprowi:
Dość tych hałasów! Po co kłótnie?
Zaczniemy mecz jeszcze raz i po
sprawie. Ale jutro, bo dziś już muszę biec na nabożeństwo.
Chłopiec 1: Lolek ma rację. Po co
się kłócić?
Chłopiec 3: No właśnie. My się
tu sprzeczamy o jedną bramkę,
a tymczasem Lolek strzelił dzisiaj
aż cztery!
Wszyscy wiwatują: Brawo, Lolek!
Chłopiec 1 – sędzia gwiżdże jak
szalony.
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Chłopiec 1: Poznajcie najlepszego gracza dzisiejszego dnia: Karol
Wojtyła zwany Lolkiem.
Chłopiec 4: Nie ma co gadać. Dziś
nie było lepszego…
Piosenka Nie ma lepszego od Jana
Pawła II wykonana przez uczniów.

SCENA 3 – MŁODOŚĆ
Narrator: Czasami, przyglądając
się moim kolegom podczas gry
w piłkę, myślę – kto wie, może
i wśród nich biega przyszły papież,
przywódca państwa, wybitny lekarz albo chociażby piłkarz znany
na całym świecie? Lolek chyba
także nie przypuszczał, jak ambitny
plan ma wobec niego Bóg…
Spotkanie pań z zakupami. Przystają na chwilę, zajmują się pogaduszkami.
Pani Agata: Jaki ciężki kosz, pani
Marianno! Sama pani nie da rady.
Pani Marianna: Ano, ciężki, droga
Agato. Ale całą drogę z targu pomógł mi go nieść młody człowiek.
A jaki on miły!
Pani Bożena: Któż taki?
Pani Marianna: Ano młody Wojtyła. Karol, syn nieboszczki Emilii.
Pani Bożena: Biedny chłopiec. Miał
ledwo 9 lat, gdy matka mu umarła.
Co za smutek dla niego i ojca.
Pani Agata: Nie dość, że pożegnali matkę, trzy lata później starszy
brat Edmund śmiertelnie zaraził się
chorobą…
Pani Bożena: Tak słyszałam. Podobno był lekarzem…
Pani Marianna: I tak zostali sami,
Karol z ojcem. Ale dobre z niego
dziecko. Uczy się w liceum, a z łaciny czy filozofii to najlepszy w klasie.
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Pani Agata: A jaki on pobożny! Z ojcem Biblię czytają co wieczór.
Pani Marianna: Nieraz widziałam,
jak przed szkołą biegł do kościoła.
Dobry z niego chłopak wyrósł…
Pani Bożena: Córka mi opowiadała, że chce zostać aktorem. A zdolny taki! Może i tym aktorem będzie?
Pani Agata: Kto wie, kim on będzie?
Chyba sam Bóg jedyny…

SCENA 4 – WOJNA
Narrator: Może i Lolek zostałby
aktorem… Po zdanym egzaminie
dojrzałości przeniósł się z ojcem
do Krakowa i rozpoczął studia na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował tam filologię polską. Co
to znaczy? To znaczy, że kochał
książki, czytał, rozmyślał, nawet
sam próbował swych sił i, jak sądzę, nie robił paskudnych błędów
ortograficznych. A u was, jak tam
z ortografią…? Ale bywa czasami
tak, że nasze plany krzyżuje los.
A smutny los sprawił, że gdy Karol
Wojtyła wkraczał na pierwsze ścieżki dorosłości, wybuchła wojna…
Wojenne odgłosy przez chwilę.
Karol stoi nad grobem ojca. Zapala znicz. Obok przechodzi ksiądz
Figlewicz.
Ksiądz: Karolu, to ty? Przyszedłeś
odwiedzić grób ojca?
Karol: O, ksiądz Figlewicz! Tak, to
już rok odkąd tato nie żyje.

Karol: Księże, uwielbiam teatr, ale
nie będę aktorem… Jestem zdecydowany. Chwila przerwy. Chcę zostać księdzem. Jestem już pewien –
chcę pójść tą drogą. Jestem gotów
wyruszyć w ten rejs!
Piosenka Barka wykonana przez
solistkę.

SCENA 5 – PODRÓŻE
Narrator: I tak Karol wsiadł do łodzi
swojego powołania. Pod okiem doświadczonych krakowskich kapłanów rozwijała się jego duchowość
i wytrwałość w obranej drodze.
Gdy wojna się zakończyła, a Wojtyła znakomicie zdał egzaminy na
wydziale teologii, nadeszła uroczysta chwila. 1 listopada 1946 w kaplicy w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich kardynał Adam Stefan
Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę
na księdza. Już dzień później młody ksiądz odprawił swoją pierwszą
mszę, a niedługo potem został wysłany do Rzymu, aby kontynuować
studia.
Na scenie małżeństwo – Tadeusz
i Halina – oraz ich przyjaciel Mieczysław. Halina trzyma w ręce list i pokazuje go mężowi.
Halina: Tadeuszu, Mietku, spójrzcie, list z samego Rzymu.
Tadeusz: Z Rzymu? Któż to do nas
pisze z Rzymu?

Ksiądz: Oj tak, wojna to trudny czas
dla nas wszystkich…A teatr, Karolu? Nadal jest ci bliski?

Halina: Karol Wojtyła. O, przepraszam, teraz to ojciec Karol. Studiuje
tam teologię. A jak pięknie opisuje
plac świętego Piotra! Zawsze miał
talent literacki.

Karol: O tak. Razem z przyjaciółmi
z Teatru Rapsodycznego wierzymy, że teatr to też taka walka. Walka
o ocalenie polskości.

Mieczysław: I nie tylko. Aktor z niego
był nie lada. Niektórzy w naszym teatrze wręcz uważali, ze rezygnując
z aktorstwa, zakopuje swój talent.

Ksiądz: Gdy Bóg da, wojna się
skończy, a wtedy może będziesz
aktorem.

Halina: A on tymczasem odnalazł
inny talent. Talent kapłaństwa. Pamiętam, jak opowiadał, że jeszcze

BIBLIOTEKAWSZKOLE.PL

I

29

SCENARIUSZE

w seminarium klerycy robili mu psikusy i wieszali na drzwiach pokoju kartkę: Karol Wojtyła – przyszły święty.
Tadeusz: A pamiętasz, jak był przejęty, gdy chrzcił naszą córeczkę?
To był jego pierwszy chrzest! Czasu
miał niewiele, bo tuż po uroczystości
musiał pędzić na pociąg do Katowic,
a stamtąd to już prosto do Włoch!
Halina: Nie zapomnę tego, miał
jechać tak daleko, a cały jego prowiant to dwie kromki chleba…
Tadeusz: I trochę słoniny. Skromny
i pokorny. Cały Karol.
Halina znów zagląda do listu: Pisze,
że odwiedził Francję, Belgię i Holandię . I wiesz co, spowiadał się
u samego ojca Pio! A teraz pracuje
nad pracą doktorską.
Tadeusz: Fiu, fiu, daleko zajdzie ten
nasz przyjaciel.
Mieczysław: To może on rzeczywiście tym świętym zostanie?

SCENA 6 – PRACA
ZE STUDENTAMI
Narrator: Kiedy myślicie o człowieku świętym, jak go sobie wyobrażacie? W klasztornej celi
z różańcem w ręku? Wśród ubogich i opuszczonych…? A może
w ciszy i skupieniu studiującego
święte słowa? A może…
Na scenę wkracza wesoła gromadka chłopaków w letnich strojach.
Z drugiej strony wchodzą dziewczyny. W ręku ktoś trzyma wiosło, ktoś
inny kamizelkę ratunkową. Jest wesoło. Z oddali słychać śpiew Wojtyły
Salve regina.

Panna Julia: A, to panowie studenci na spływie kajakowym?

Student 1: A tego, że nasz wujek to
tak naprawdę… ksiądz!

Narrator: Beztroska atmosfera letniego czasu może was nieco zmylić.
To nie były w pełni szczęśliwe czasy
dla Polski. Pamiętajcie, władzę po
wojnie przejęli komuniści, którym
zależało na osłabieniu roli Kościoła.
Ludziom nie żyło się dobrze, protestowali, jak na przykład w 1956 roku
w Warszawie. Chcieli lepszego życia, ale jedno z ich haseł brzmiało:
„my chcemy Boga”. Bycie duchownym było prawdziwym wyzwaniem.
W takiej właśnie atmosferze Karol
Wojtyła został mianowany biskupem
pomocniczym Krakowa. A kiedy
dotarła do niego ta wieść? Właśnie
podczas jednej z kajakowych wypraw. A potem kariera Karola Wojtyły
potoczyła się w szybkim tempie.

Panna Kornelia: Ksiądz? Bez
sutanny? I z wiosłem w ręku?

Na scenie pojawiają się czterej panowie z Urzędu Bezpieczeństwa.

Student 2: A jakże. I kajakiem pływa, i po górach wędruje, na rower
wsiądzie, a zimą narty przypina.

Pan w garniturze: Towarzysze,
temu człowiekowi trzeba się przyjrzeć. Wojtyła Karol.

Panna Maja: Nie do wiary! Zamiast
siedzieć w kościele?

Pan w marynarce: Co o nim wiemy?

Student 1: Tak, pierwszy etap trasy
za nami. To nie my tak hałasujemy.
To wujek ciągle śpiewa.
Panna Natalia: Wujek? Wszystkich
panów wujek?
Student 2: Nie, prawdziwym wujkiem to nie jest, ale go tak nazywamy!
Student 3: Żeby milicja się nie domyśliła…
Panna Julia: A czego, jeśli wolno
spytać?

Student 2: Nasz duszpasterz,
Karol Wojtyła, chce naśladować
Chrystusa. Wędrować jak on dwa
tysiące lat temu.

Pan w koszuli: Tak młody i już kardynał? Musi być ambitny…

Student 4: A my uwielbiamy wędrówki z naszym wujkiem. Ale teraz
już się grzecznie pożegnamy, bo
wujek się pogniewa, jak się spóźnimy na mszę.

Pan w garniturze: To on wywalczył
kościół w Nowej Hucie. A przecież
specjalnie budowaliśmy to miasto
bez kościoła.

Panna Kornelia: Msza? Tutaj, nad
rzeką? Przecież tu nie ma kościoła.

Panna Maja: Wszystkie ryby panowie przestraszą!

Student 1: Ale Bóg jest! Tak mówi
wujek! A on zawsze wie, co mówi!
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Pan w garniturze: Został biskupem,
mając 38 lat. Z kardynałem Wyszyńskim uczestniczył w Soborze
Watykańskim. A miał zaledwie 47,
gdy papież ogłosił go kardynałem.

Student 3: Mówi nam, że to też
jest katecheza: nad strumykiem,
na górskim szczycie, na leśnej polanie – tu wszędzie można poczuć
Boga.

Panna Weronika: Co to za śpiewy?
Kto tak hałasuje w lesie nad rzeką?
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SCENA 7 – KARIERA

Pan w marynarce: Hmmm, staje
się coraz ważniejszy w Kościele.

Pan w koszuli: Ludzie go uwielbiają. Gdy w Nowej Hucie nie było
kościoła, zorganizował pasterkę na
wolnym powietrzu. Przyszły tłumy.
Pan w marynarce: Dużo podróżuje. Musimy wiedzieć dokąd, z kim
i po co się spotyka.
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Pan w koszuli: Przyciąga wielu ludzi
do kościoła. Trzeba go mieć na oku.
Pan w garniturze: Tak jest, towarzysze, nie spuszczajcie go z oka!

Razem czytają: Wśród głośnych
nazwisk pojawia się nazwisko Polaka – Karola Wojtyły.

SCENA 8 – WYBÓR

Narrator: Podsłuchy czy śledzenie nie przeszkodziły Wojtyle kontynuować swej misji. Zaczął się
czas licznych podróży. Najpierw
był wyjazd do Kanady, potem wizyta w Stanach Zjednoczonych,
a następnie: Australia, Nowa Zelandia, Papua Nowa Gwinea i Filipiny.
A tymczasem w Watykanie…

Narrator: Kiedy ksiądz Mieczysław
Maliński mówił do swego przyjaciela Karola Wojtyły, że ten zostanie papieżem, mogło to brzmieć jak
żart. Papież spoza Włoch? To się
nie zdarzyło od 1523 roku. Papież
ze słowiańskiego kraju? Kardynał
z Polski, kraju rządzonego przez
komunistów? Nie, to chyba niemożliwe… Pamiętajcie, nie ma rzeczy niemożliwych!

Na scenę wbiegają chłopcy z gazetami. Przekrzykują się sensacyjnymi
informacjami z pism.

W mieszkaniu gdzieś w Ameryce,
polonijna rodzina, przygotowują się
do oglądania transmisji.

Sprzedawca gazet 1: Niesamowite wieści! Zmarł papież Paweł VI.
Watykan wybierze nowego papieża. Świat potrzebuje papieża
dialogu.

Mężczyzna: Cicho już! Zobaczmy,
co tam w Watykanie! Już cztery razy
głosowano! A dym wciąż czarny.

SCENA 7 – JAN PAWEŁ I

Sprzedawca gazet 2: Uwaga, ważne wiadomości: 25 sierpnia 1978
roku rozpocznie się konklawe. Kardynałowie będą wybierać papieża.
Kto nim zostanie?
Sprzedawca gazet 1: Dzisiejsze
gazety informują: 111 kardynałów
z 38 krajów w Kaplicy Sykstyńskiej
wybiera papieża.
Sprzedawca gazet 2: Najnowsze
wieści! Papież wybrany! Głową
Kościoła zostaje Albino Luciani
i przyjmuje imię Jana Pawła I.
Sprzedawca gazet 1: Z ostatniej
chwili. Sensacyjne wieści z Rzymu! Zaledwie 34 dni od wyboru
papieża głowa kościoła umiera
w nocy. Świat ponownie stoi przed
koniecznością wyboru papieża.

Kobieta 1: Mówi się, ze Wojtyła, nasz
rodak, ma szansę zostać papieżem.
Mężczyzna: Cicho już, zaraz się zaczyna…Psst…
Na ekranie pojawia krótki filmik
z wyboru Wojtyły na papieża. Po zakończonym filmiku wiwaty i radosne
okrzyki.
Kobieta 2: Co to za radość dla Polaków!
Kobieta 3: Ciekawe, czy nasza rodzina z Krakowa też siedziała przed
telewizorem?
Mężczyzna 2: Nawet jeśli, nie myśl,
że komunistyczne władze pozwoliły im obejrzeć transmisję z wyboru
papieża. My tu, w Chicago, wcześniej niż w Krakowie wiemy, że…
Wszyscy: Mamy papieża Polaka!

Sprzedawca gazet 2: Najnowsze
wiadomości! Kolejne konklawe ustanowiono na 15 października. Kiedy
poznamy imię nowego papieża?
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Mężczyzna 1: Nie martw się, dowiedzą się. A wtedy wszystkie
dzwony zadzwonią radośnie:

Wszyscy: Wiwat Jan Paweł II!

SCENA 9 – PIELGRZYMKI
Narrator: I tak się stało. To był
niezwykły pontyfikat. Nieustająca praca i modlitwa, spotkania,
audiencje, narady, pisanie encyklik. Starania o dialog pomiędzy
różnymi kościołami, troska o młodych. To także tysiące przebytych
kilometrów, pielgrzymki do najodleglejszych zakątków świata.
A wśród nich pielgrzymki szczególnie ważne – te do ojczyzny.
Szkolny chór wykonuje piosenkę
Leć muzyczko.

SCENA 10 – ZAMACH
Narrator: Ale czym są nawet najszczersze życzenia wobec nieprzewidzianych niebezpieczeństw?
Podczas swej pierwszej papieskiej
mszy papież mówił: nie lękajcie się.
Czy lękał się wtedy, 13 maja na placu świętego Piotra?
Na scenie pojawia się prezenterka
telewizyjna z komunikatem Watykanu.
Prezenterka: Drodzy widzowie!
Oto najnowsze wieści z Watykanu. W oficjalnym komunikacie
Stolicy Apostolskiej czytamy: 13
maja 1981 roku o godzinie 17.13 na
placu świętego Piotra został postrzelony ojciec święty Jan Paweł
II. Zamachowcem był 23-letni Turek Ali Agcza. Zamachowiec został zatrzymany. Ojciec święty został dotkliwie zraniony w brzuch.
Operacja w klinice Gemeli trwała
5 godzin. Powiodła się, a prognozy lekarzy są optymistyczne.
Z relacji naszego korespondenta wynika, że Jan Paweł II modli się za brata, który do niego
strzelił. Cały świat zjednoczył się
w modlitwie o powrót papieża do
zdrowia. Będziemy na bieżąco
informować państwa o rozwoju
wydarzeń.
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SCENA 11 –
OCENA PONTYFIKATU
Narrator: Dwa lata później Jan Paweł II odwiedził w więzieniu człowieka, który chciał odebrać mu
życie. Czy potrafilibyście być tak
wielcy jak on? Pomyślcie o tym, gdy
znów śmiertelnie pogniewacie się
na kolegę z ławki, bo zrzucił wasz
piórnik… Wielki papież, wielki człowiek, wielka osobowość. Nic dziwnego, że pokochali go ludzie na całym świecie. A ich miłość nie słabła.
Na scenę wchodzą ludzie z flagami
różnorodnych państw. Wykrzykują
pozdrowienia w różnych językach.
Dziennikarka z mikrofonem.

lat cierpi na chorobę Parkinsona.
W ostatnich latach zdrowie ojca
świętego mocno ucierpiało. Niektórzy radzili mu, by odpoczął, by
się wycofał. A on wtedy co odrzekł? „ A czy Chrystus oddał swój
krzyż?” Podziwiam Jana Pawła II…
Narrator(ka) oddala się. Na scenę
wchodzą zasmucone, zapłakane
panie, mieszkanki Wadowic.

SCENA 12 – ŚMIERĆ
Kobieta 1: Dzień dobry, pani Weroniko. Co pani taka zatroskana?
Kobieta 2: Złe wieści płyną z Watykanu o zdrowiu naszego papieża.

najsmutniejszą z wieści – papież
Jan Paweł II odszedł do domu
Ojca. Pogrzeb Jana Pawła II odbył się sześć dni później. We mszy
na placu świętego Piotra wzięło
udział 300 tysięcy wiernych oraz
200 prezydentów i premierów.
A ilu obejrzało ja na ekranach telewizorów? ! Wielu zgromadzonych
na uroczystości ludzi już wtedy,
w dniu pogrzebu Wojtyły przyniosło ze sobą transparenty.
Osoba 1: Santo subito! Jan Paweł II
święty natychmiast!
Osoba 2: Santo subito! Jan Paweł II
był świętym człowiekiem!
Pozostali skandują: Santo subito!

Dziennikarka przepytuje pielgrzymów: Za co kochacie papieża Jana
Pawła II?
Pielgrzym 1: Papież dba o młodych
! zorganizował dla nas Światowe
Dni Młodzieży! Kochamy go!
Pielgrzym 2.: To mądry duchowny!
Rozmawia z wyznawcami innych
religii. Doceniam to!
Pielgrzym 3: Jeździ po całym świecie! Odwiedza ubogich i ciemiężonych.
Pielgrzym 6: Napisał kilka wartościowych książek! I sztuk teatralnych.
Pielgrzym 1: Jest niezwykle pracowity. To bardzo owocny pontyfikat!
Pielgrzym 2: Potrafił wybaczyć zamachowcowi. To wielki czyn!
Pielgrzym 6: To wzór dla ludzi na
całym świecie!
Podchodzi Narrator.
Narrator: To może jeszcze ja coś
dodam. Proszę spojrzeć, z jakim
trudem się porusza. Musi bardzo
cierpieć. Przeszedł przecież poważne operacje biodra. Od wielu
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Kobieta 3: Słyszałam. Znów jest
gorzej.
Kobieta 1: całe Wadowice drżą
z niepokoju o jego stan.
Kobieta 2: Boję się, że będziemy
musieli się z nim pożegnać. Z naszym ukochanym Karolem…
Kobieta 3: Pójdźmy do kościoła.
Będziemy się modlić za zdrowie
Jana Pawła II.
Kobiety razem: Chodźmy!
Narrator: Ludzie gromadzili się nie
tylko w rodzinnych Wadowicach.
W ostatnich dniu życia tłumy ludzi
w licznych miastach na świecie
zbierały się, by trwać w modlitwie
u boku ukochanego papieża.

Piosenka Santo subito w wykonaniu
chóru.
Narrator: Spokojnie, droga do
świętości jest znacznie dłuższa.
Najpierw beatyfikacja, czyli uznanie
za błogosławionego. Ta nastąpiła
w kwietniu 2011 roku, a w 2014, również w kwietniu, papież Jan Paweł II
został ogłoszony świętym. Teraz
jest patronem rodzin, a my możemy się do niego zwracać i prosić
o łaski. A także dziękować za tych
26 lat jego pięknego pontyfikatu.
I pamiętać o Lolku, chłopcu, który
stał się świętym…

JUSTYNA JĘDRZEJAK

Za Narratorem pojawiają się występujący. Mają zasmucone miny,
modlą się i z niepokojem wpatrują
w okna. Gdy rozlegają się dźwięki
piosenki, wszyscy występujący zastygają w bezruchu.
Piosenka Księga się zamyka w wykonaniu solisty.
Narrator: 2 kwietnia 2005 roku
o godzinie 21.37 świat usłyszał tę
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100. rocznica odzyskania
niepodległości przez Polskę
Scenariusz dla uczniów szkół podstawowych
AGNIESZKA STAWOWSKA

Występują: Adam, Grześ, Ania, Uczeń
1, Uczeń 3, Uczeń 4, Uczeń 5, Adam
Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Józef
Piłsudski, uczniowie przedstawiający
Rosję, Austrię i Prusy, uczniowie przedstawiający legiony polskie
Rekwizyty: duża oś czasu z zaznaczonymi datami: 2018, 1918, 1914,
1795, 1793, 1772 i strzałką, którą można po niej przesuwać
Adam: Wolne dziś. Fajnie, co?

Ania: Świetnie. I co dalej?
Adam: No… Dalej już byliśmy niepodlegli.
Ania: A komu byliśmy wcześniej podlegli?
Adam: Tak naprawdę to nie do końca
rozumiem, o co chodzi z tą całą niepodległością. Wiem, że jest to ważne święto, wszędzie wiszą flagi, w telewizji pokazują defilady i przemawiają. Po prostu
świętujemy, że żyjemy w wolnym kraju.

Grześ: No, fajnie…
Adam: Tylko pogoda kiepska. Mogliby
zrobić to święto w maju.
Grześ: W maju są już dwa.

Ania: To wszystko prawda, ale warto
by znać dokładniej swoją historię. Gdyby 100 lat temu nie walczono o Polskę,
mówiłbyś teraz po niemiecku albo po
rosyjsku. Ale żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się w czasie o ponad…

Adam: No to w czerwcu.
Grześ: 100 lat!
Ania: Chłopaki, co wy wymyślacie!
Świętować 11 listopada w maju?
Adam: Wtedy przynajmniej jest już
ciepło.
Ania: Okej, ale 11 listopada wypada
w listopadzie. Czy ty w ogóle wiesz, co
to za święto?
Adam: Jasne, że wiem. 11 listopada
Polska odzyskała niepodległość.
Ania: Tak, ale czy dokładnie wiesz, jak
to było, w którym roku?
Grześ: Właśnie mija 100 lat. Tak mówili w telewizji, więc to musiało być
w 1918.
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Ania: Ponad 200 lat.
Wychodzą uczniowie z osią czasu.
Uczeń 1: 100 lat temu, czyli w 1918
roku, zakończyła się I wojna światowa i Polska odzyskała niepodległość,
czyli znów stała się wolnym krajem.
Uczeń 2: Ale jeszcze ponad 100 lat
wcześniej… jeden… dwa… trzy… i nie
ma Polski.
Uczeń 1: Właśnie tak. Jeden, dwa,
trzy, czyli 123 lata Polska w zasadzie
nie istniała. Zniknęła z map świata. Została podzielona między Austrię, Prusy i Rosję. Jak to się stało? Wyobraź-

my sobie, że to jest Austria. Wchodzi
uczeń symbolizujący Austrię. To jest
Rosja. Wchodzi uczeń symbolizujący
Rosję. A to są Prusy. Wchodzi uczeń
symbolizujący Prusy.
Uczeń 2: To natomiast jest Polska.
Wchodzi uczeń, który trzyma duży arkusz papieru. Mogą być na nim kontury
Polski przed zaborami.
Uczeń 1: Był rok 1772. Sytuacja w Polsce nie była zbyt dobra i nasi trzej sąsiedzi wykorzystali to i przyłączyli po kawałku ziem polskich do swoich państw.
Uczniowie symbolizujący Rosję, Austrię i Prusy odrywają po kawałku papieru trzymanego przez ucznia symbolizującego Polskę.
Uczeń 2: Tak jakby wzięli sobie po kawałku tortu.
Uczeń 1: Ale Rosji i Prusom bardzo zasmakował ten tort i za rok zagarnęły
po kolejnym kawałku.
Uczniowie znów odrywają po kawałku
arkusza papieru.
Uczeń 2: Skoro udało się zabrać trochę jeden i drugi raz, to za trzecim razem, w 1795 roku, wzięli już całość. Nazywamy to trzecim rozbiorem Polski.
Uczeń 1: Polska znalazła się pod zaborami. W zasadzie przestała istnieć,
rządzili nią zaborcy. Jeden, dwa, trzy
(wskazuje na uczniów symbolizujących
Rosję, Austrię i Prusy) – trzech zaborców dokonało rozbiorów Polski.
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Adam: I Polacy tak po prostu pozwolili
odebrać sobie Polskę? I nic nie zrobili?

Wchodzi uczeń przebrany za Henryka
Sienkiewicza.

Wchodzi uczeń przebrany za Józefa
Piłsudskiego.

Ania: Ależ robili. Przez ponad 100 lat
robili wszystko, by odzyskać niepodległość. Ale to nie było takie proste.
Nie mieliśmy szans w walce zbrojnej.
Byliśmy sami przeciwko trzem zaborcom, w dodatku rozbici.

Henryk Sienkiewicz: Wiedzieliśmy,
że musimy się wzmocnić, aby móc
odzyskać nasz kraj. Ale nie mogliśmy
zapomnieć, kim jesteśmy. Pisałem
o wspaniałych dziejach Polski, o momentach, w których udało nam się pokonać wrogów. Wiedziałem, że kiedyś
będziemy wolnym krajem.

Uczeń 4: A oto i Józef Piłsudski. Panie
marszałku, wiemy, że zrobił pan wiele
dla Polski. Co mógłby pan powiedzieć
współczesnym Polakom?

Grześ: Zgadza się, organizowano kilka powstań, ale wszystkie zakończyły
się klęską. Chociaż były ważnym elementem walki o wolność.
Uczeń 2: Jeden, dwa, trzy i przez 123
lata (pokazuje na osi czasu) Polacy szukali sposobu, by odzyskać swój kraj.
Na scenę wchodzą uczniowie przebrani
w stroje z czasów tworzenia legionów.
Uczeń 3: Próbowano tworzyć legiony
polskie, aby przy boku Napoleona walczyć o wolność. Z tego czasu pochodzi nasz hymn narodowy. Było to niedługo po trzecim zaborze, ale nie dało
Polsce upragnionej niepodległości.
Na scenę wchodzi uczeń przebrany za
Adama Mickiewicza.

Henryk Sienkiewicz staje z tyłu sceny.
Uczeń 4: W domach rodzinnych mówiono po polsku i opowiadano prawdziwą historię. Następne pokolenia
pamiętały, że są Polakami.
Uczeń 2 pokazuje na osi czasu rok
1914: Wreszcie, w 1914 roku, pojawiła
się dla Polski szansa.

Adam Mickiewicz: Polska zawsze
była ważna w mojej poezji i we wszystkich moich dziełach. Pisałem o niej,
walczyłem o nią tak, jak mogłem. Wiele lat spędziłem poza Polską, moja
tęsknota za ojczyzną jest w każdym
słowie.

Adam: I wojna światowa była szansą
dla Polski?!
Ania: Była to szansa na odzyskanie
niepodległości.

Grześ: I wojna światowa to dosyć
skomplikowana sprawa. Wybuchła
w 1914 roku, a zakończyła się w 1918.
Jak sama nazwa wskazuje, było w nią
zamieszane bardzo dużo państw, między innymi nasi zaborcy.
Ania: Natomiast po jej zakończeniu
ustalono w Europie nowe granice.
Adam: Rozumiem! I wtedy znów pojawiła się Polska!
Ania: Właśnie tak.

Adam Mickiewicz staje z tyłu sceny.
Uczeń 5: Kolejni pisarze także wzywali Polaków do pracy, która pozwoliła nam się wzmocnić i odbudować.
Henryk Sienkiewicz pisał powieści
historyczne, a w 1905 roku otrzymał
Literacką Nagrodę Nobla.
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Piłsudski staje z tyłu sceny.
Uczeń 5: Józef Piłsudski był ważną
postacią w historii Polski i warto dowiedzieć się o nim więcej. Był bardzo
charyzmatyczny i krąży o nim wiele
anegdot i historii.

Uczeń 1: Wybuchła I wojna światowa.

Adam: Nie bardzo rozumiem.
Uczeń 4: Wielcy poeci i pisarze podnosili naród na duchu i nie pozwalali
zapomnieć, kim jesteśmy. Jednym
z nich był Adam Mickiewicz. Panie
Adamie, w jaki sposób przypominał
pan o Polsce?

Józef Piłsudski: Zawsze zależało mi na
wolności i niepodległości Polski. Walczyłem o to, by przyszłe pokolenia żyły
w wolnej Polsce, i cieszę się, że możecie chodzić do polskiej szkoły i mówić
w ojczystym języku. Polacy mogą pracować i budować wspaniały kraj.

Uczeń 3 pokazuje na osi czasu rok 1918:
Ważnym wydarzeniem było przybycie
do Warszawy marszałka Józef Piłsudskiego i mianowanie go naczelnym
dowódcą Wojska Polskiego właśnie 11
listopada. Później został on tymczasowym naczelnikiem państwa.

Adam: Sporo wiadomości. Możemy
to jeszcze raz podsumować?
Ania: Oczywiście. 1772, 1793, 1795 –
rozbiory Polski.
Grześ: Na 123 lata Polska znika z map
świata, ale Polacy pamiętają, kim są,
i cały czas szukają sposobu na odzyskanie niepodległości.
Adam: 1914 – wybucha wojna, a gdy
w 1918 się kończy, Polska odzyskuje
niepodległość.
Ania: To tak w bardzo dużym skrócie. W rzeczywistości była to bardzo
skomplikowana sytuacja i wiele osób
miało wpływ na wydarzenia w Polsce
i na świecie.
Grześ: Dziś jednak powinniśmy się
cieszyć, że żyjemy w wolnym kraju,
i dbać o to, żeby Polska była silna, niezależna i dobrze się rozwijała.
Adam: Powinniśmy też być dumni
z tego, że jesteśmy Polakami.

AGNIESZKA STAWOWSKA
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Scenariusze
na Święto Niepodległości

– zestawienie materiałów repertuarowych

Obchody 11 listopada w szkole nie muszą polegać tylko na przedstawieniu i wysłuchaniu akademii. Warto sięgnąć po inne, angażujące sposoby świętowania niepodległości. Przykładem
może być gra miejska, o której pisaliśmy w „Bibliotece w Szkole” nr 4/2018. Inspiracje można też
znaleźć w artykule J. Jędrzejak Nie tylko akademia, czyli garść pomysłów na uczczenie 11 listopada, który ukazał się w nr 10/2015 „Biblioteki w Szkole” (do kupienia na www.sukurs.edu.pl).

„BwS” – „Biblioteka w Szkole”
„WdS” – „Wszystko dla Szkoły”
Szkoła podstawowa:
•• Gawryłow G., „A to Polska właśnie…” (scenariusz szkolnej audycji radiowej z okazji Święta Niepodległości),
„WdS” 2000, nr 10, s. 21-22.
•• Gorlewska A., Rotmańska M., Ślady Święta Niepodległości w naszym mieście (akademia szkolna), „WdS”
2009, nr 7-8, s. 9-10.
•• Kopinke A., Szymkiewicz T., „Wolność kocham i rozumiem…”. Scenariusz uroczystości z okazji Święta Niepodległości, „WdS” 2009, nr 10, s. 13-14.
•• Kubiec B., Olejarska M., Aby Polska była Polską (scenariusz słowno-muzyczny), „WdS 2002, nr 10, s. 17-19.
•• Makaryk M., Rozmysłowska-Rypuła E., Opowiedz mi,
dziadku: scenariusz z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, „BwS” 2009, nr 9, s. 28-31.
•• Rzepska E., Polska droga do wolności: scenariusz z okazji Święta Niepodległości, „WdS” 2004, nr 9, s. 17-20.
•• Sobieraj G., Scenariusz z okazji Święta Odzyskania
Niepodległości, „BwS” 1995, nr 9, s. 6-7.
•• Stefaniak A., Siudzińska U., Scenariusz uroczystości
Święta Odzyskania Niepodległości, „WdS” 2000, nr 3,
s. 9-10.
•• Szczerkowska L., Rok 1918: scenariusz uroczystości
szkolnej z okazji 11 Listopada – Narodowego Święta
Niepodległości (dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej lub młodszych klas gimnazjum), „BwS” 2011,
nr 9, s. 25-27.
•• Szpunar-Jura M., Scenariusz uroczystości z okazji
Święta Niepodległości, „BwS” 2001, nr 9, s. 29-31.
•• Szulc B., 11 listopada – Święto Niepodległości: scenariusz montażu słowno-muzycznego, „WdS” 2004, nr 10,
s. 17-18.
•• Woźniak B., Święto Niepodległości, „WdS” 2008,
nr 7-8, s. 12-13.
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Szkoła ponadpostawowa:
•• Buśko W., Maciejko E., Nowakowska G., Święto Odzyskania Niepodległości. Scenariusz uroczystości,
„BwS” 1996, nr 9, s. 12-15.
•• Jachimczak B., „A gdy wolności przyszedł czas…”.
Montaż publicystyki i poezji poświęconej Rocznicy Niepodległości, „BwS” 1991, nr 9, s. 10-12.
•• Jachimczak B., Feniks. Montaż słowno-muzyczny,
„BwS” 1992, nr 7-8, s. 16-18.
•• Jachimczak B., Modlitwa polskiego żołnierza. Scenariusz z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
„BwS” 2012, nr 9, s. 24-26.
•• Jachimczak B., Ojczyzna jest naszą matką. Scenariusz
z okazji Święta Niepodległości, „BwS” 2018, nr 5,
s. 27-29.
•• Jachimczak B., Polacy mają w sobie instynkt wolności…
Scenariusz słowno-muzyczny z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości, „BwS” 2008, nr 9, s. 26-28.
•• Jachimczak B., „Polsko ty moja”. Scenariusz uroczystości poświęconej Rocznicy Niepodległości, „BwS” 1991,
nr 9, s. 709.
•• Konopka A., Rudolf R., Święto Odzyskania Niepodległości. Scenariusz uroczystości, „BwS” 2012, nr 7-8,
s. 27-29.
•• Modeńska J., „Wstań Polsko Moja”. Scenariusz uroczystości, „BwS” 1991, nr 9, s. 13-17.
•• Kubiec B., Olejarska M., Aby Polska była Polską (scenariusz słowno-muzyczny), „WdS 2002, nr 10, s. 17-19.
•• Pelka W., Teatr Wolnej Myśli „Pod Białym Orłem”. Scenariusz spektaklu teatralnego z okazji Święta Niepodległości, „BwS” 2018, nr 4, s. 37-41.
•• Sobieraj G., Scenariusz z okazji Święta Odzyskania
Niepodległości, „BwS” 1995, nr 9, s. 6-7.
•• Ziętek J., 11 Listopada – Święto Niepodległości (scenariusz uroczystości), „WdS” 2008, nr 6, s. 21-24.
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AKTUALNOŚCI

KONFERENCJA
BIBLIOTERAPEUTYCZNA
14-15 listopada 2018 r. w RZPWE Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej
w Opolu odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna,
IV edycja opolska „Otwórz książkę,
otwórz umysł”. Podczas 2 dni spotkań
bibliotekarze, nauczyciele, literaturoznawcy i eksperci w dziedzinie biblioterapii wymienią się doświadczeniami
w zakresie wykorzystania elementów
biblioterapii w edukacji czytelniczej.
Można się zgłaszać do 12 października.
Więcej informacji: https://bit.ly/2Poflcz

AKTUALNOŚCI

STOŁÓWKA W BIBLIOTECE?
W niektórych bibliotekach szkolnych
będą stołówki szkolne.
Trwają prace nad nowelizacją ustawy Prawo oświatowe. Związek Miast
Polskich forsował wprowadzenie do
ustawy zapisu, „by nie wszystkie szkoły
musiały mieć stołówkę, lecz by w niektórych przypadkach można na nią wykorzystać inne pomieszczenia, np. salę
lekcyjną, bibliotekę czy świetlicę”. Pod
koniec lipca uczestnicząca w spotkaniu
z przedstawicielami ZMP wiceminister
edukacji Elżbieta Machałek zgodziła
się wprowadzić tę zmianę do projektu.

KONKURS „KANON DZIŚ!”
Między 3-30 września 2018 r. szkoły
podstawowe i biblioteki szkolne mogą
się zgłaszać do konkursu „Kanon dziś!”
na najlepszą akcję promującą czytelnictwo. Akcję należy przeprowadzić
2-31 października 2018 r. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Więcej informacji: http://mbp-oswiecim.pl/
akcja-czytelnicza-konkurs/

KONKURS NA KAMPANIĘ
CZYTELNICZĄ
„#COJACZYTAM”
15 września rusza konkurs „#cojaczytam”. Zespoły uczniów ze szkół lub
z bibliotek publicznych będą musiały
przygotować i przeprowadzić w szkole,
bibliotece lub innym wybranym miejscu kampanię promującą czytelnictwo
i przekonać swoich rówieśników, że
czytanie to świetna zabawa, a nie tylko
szkolny obowiązek. Konkurs potrwa do
30 listopada. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Nowoczesna Polska. Konkurs dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Więcej informacji: wolnelektury.pl

2019 ROKIEM HERLINGA-GRUDZIŃSKIEGO
Rok 2019 został ustanowiony przez
Sejm RP Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Autor Innego świata
i Dziennika pisanego nocą obchodziłby
w nim 100. urodziny.
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Liczba miesiąca:

2 030 802

2 030 802 książek zakupiły biblioteki
szkolne i pedagogiczne w 2017 r.
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Najwięcej nowych książek
pojawiło się w bibliotekach szkolnych
woj. mazowieckiego – 292 070,
i śląskiego – 231 659, a najmniej w woj.
opolskim – 44 058, i lubuskim – 46 140.
Szczegółowe omówienie efektów
NPRCz w 2017 r. opublikujemy
w „Bibliotece w Szkole” nr 10/2018.

KALENDARIUM
8 września

Narodowe Czytanie
Przedwiośnia

20 września Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka
21 września

Międzynarodowy
Dzień Pokoju

26 września

Europejski Dzień
Języków

29 września

Ogólnopolski Dzień
Głośnego Czytania
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PRZEGLĄD KSIĄŻEK

Przegląd książek
Dział redaguje BERNADETA LISTWOŃ, autorka bloga o książkach dla dzieci i młodzieży
„Półeczka z książkami” (poleczkazksiazkamibeel2.blox.pl).

Dla tych, którzy
ponoć nie lubią
czytać książek
Jak wytresować smoka
Cressida Cowell
Wydawnictwo Znak

Przezabawna opowieść o społeczności wikińskiej
zamieszkującej pewną wyspę. Grupka młodych
wikingów przygotowuje się do święta inicjacji. W tym
celu udaje się do jaskini, w której zimują smoki. Każdy
z kandydatów musi złapać smoka, by następnie go
wytresować. Wśród adeptów jest Czkawka – syn
wodza. Chłopiec daleki jest od ideału mieszkańca
wyspy. Nie cierpi przemocy i przelewu krwi. W przygotowaniu kolejnych 5 tomów.

7+

Zwykli niezwykli ludzie Słynni warszawiacy na przestrzeni dziejów: od legenWarszawiacy
Małgorzata Ruszkowska
Ilustracje:
Marta Ruszkowska
Wydawnictwo
Dwie Siostry

darnej syreny po Janusza Stannego. Postacie historyczne, ludzie sztuki, literatury, naukowcy, muzycy,
aktorzy. Mniej i bardziej znane nazwiska. Biografie
pełne są ciekawostek i informacji, na które nie ma
czasu na tradycyjnych lekcjach. Interesująca szata
graficzna przedstawiająca bohaterów z przymrużeniem oka. Na końcu dołączono mapę, która pomoże
odnaleźć miejsca związane z bohaterami książki.

W 100. rocznicę odzy- Dziadek Edziu przyznaje się przed rodziną, że napisał
skania niepodległości książkę o powstaniu wielkopolskim. Pojawiają
A u nas powstanie
Magda Podbylska
Ilustracje:
Katarzyna Bukiert
Wydawnictwo Bis

Mieszanka grozy,
przygody i fantastyki
Serafina i zmiennokształtny
kostur
Robert Beatty
Wydawnictwo Mamania

Polubić historię?
Ale historia…
Stasiu, co ty robisz?
Grażyna Bąkiewicz
Ilustracje: Artur Nowicki
Wydawnictwo
Nasza Księgarnia
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się wspomnienia, mało znani członkowie rodziny,
wydarzenia w Poznaniu sprzed 100 laty. Wnuki i dzieci
dziadka mają możliwość poznania historii najbliższych
i swojej małej ojczyzny. Do fabuły wpleciono też
informacje na temat codzienności zwykłej polskiej
rodziny mieszkającej w zaborze pruskim, okraszone
co rusz jakimiś zwrotami z gwary poznańskich pyr.

Ukrywana w piwnicach olbrzymiej posiadłości
Vanderbiltów Serafina powraca w drugim tomie.
Dziewczynka żyje na granicy dwóch światów: ludzkiego i zwierzęcego. Wokół mają miejsce mroczne
i niebezpieczne zdarzenia – dwunastoletnia Serafina
spróbuje je rozwiązać. Minusem tej książki jest to,
że zbyt szybko się kończy. Należy przygotować się
na gęsią skórkę i dreszczyk emocji. Teraz trzeba
czekać na trzeci tom serii.

Na lekcjach historii u pana Cebuli uczniowie mogą za
pomocą specjalnych ławek przenosić się w czasie do
różnych epok. To nie tylko wycieczka, ale i trudne zadanie do wykonania. Tym razem mają rozwikłać tajemnicę
ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Historia i prawdziwa, i z przymrużeniem oka.
Dużo uroku dodają komiksy Artura Nowickiego, pełne
humoru słownego i sytuacyjnego. Dzięki nim można
łatwiej zrozumieć wiele zawiłości historycznych.

9+

9+
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Królowa
Książek

Książka
na medal

Dobra

Przeciętna

Śmieszna

Świetne
ilustracje

Do głośnego
czytania

Dla nauczycieli/
rodziców

Polubić matematykę
Bakterie do kwadratu,
czyli matematyka jest
wszędzie
Anna Cerasoli
Ilustracje: Adriano Gon
Wydawnictwo Adamada

Dla przyszłych
geologów i nie tylko
O skałach i minerałach
Radosław Żbikowski
Wydawnictwo Multico

Spoglądajmy w niebo
Co widzimy w gwiazdach?
Ilustrowany przewodnik
po nocnym niebie
Kelsey Oseid
Wydawnictwo
Nasza Księgarnia

Biografia Bony Sforzy
Ja, Bona
Janina Lesiak
Wydawnictwo MG
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Kiepska

+

Wiek odbiorców

Co zrobić z rodzinnym beniaminkiem, którego wszystko interesuje, zadaje mnóstwo pytań i nie daje żyć?
Najlepiej sprawić, by spędzał jak najwięcej czasu ze
swoim dziadkiem, emerytowanym nauczycielem.
Obaj panowie oddają się swojej pasji – matematyce.
W rozmowach pojawiają się m.in. starożytni Sumerowie, Babilończycy, arytmetyka zegara, futbolu,
a nawet samurajskich mieczy. Dla miłośników królowej
nauk i tych, którzy za nią niespecjalnie przepadają.

Autor o skałach i minerałach wie wszystko. A swoją
wiedzą i pasją potrafi dzielić się i zarazić jak mało kto.
Po lekturze żaden kamień nie będzie już tylko kamieniem. Człowiek co rusz coś podnosi, porównuje, szuka
cech charakterystycznych, próbuje nazwać. W środku
mnóstwo informacji, ciekawostek, zdjęć. Szansa na
poszerzenie wiedzy nie tylko na temat wszechobecnego piaskowca czy gliny. Topazy, tanzanity, morganity –
to zaledwie kilka przykładowych smaczków.

Bogato ilustrowany przewodnik po niebie: przeważają
gwiazdozbiory, ich starożytne nazwy, nawiązanie do
mitologii. Autorka przedstawiła sposób czytania nieba
w dawnych czasach, gdy nasi przodkowie nie mieli
do dyspozycji precyzyjnych narzędzi i instrumentów.
Dużo uwagi poświęcono też Drodze Mlecznej,
Księżycowi, Słońcu, poszczególnym planetom Układu
Słonecznego, planetoidom, kometom i meteorom.

Opisywana dotąd przez innych, teraz sama dochodzi
do głosu. Niezbyt lubiana, twarda, uparta, charakterna. Dlaczego podejmowała takie a nie inne decyzje,
co sądziła o ludziach z najbliższego otoczenia, jak
kształtowała politykę polską i zagraniczną? Piąty
z kolei portret polskiej władczyni po Dobrawie,
Jadwidze, Annie Jagiellonce i Cecylii Renacie. Obraz
kobiety i epoki – zbeletryzowana biografia ukazująca
sytuację na dworze królewskim na tle obyczajowym.
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Jak kupować książki,
by spodobały się uczniom?

SPIS TREŚCI

Bezpłatny dodatek do „Biblioteki w Szkole”
nr 9/2018

ENb

Krótka ściąga z rynku książki

G

Książki najczęściej wypożyczane w 2017 roku
według sprawozdań z realizacji NPRCz

I

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020
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To chyba działa!

Z

a nami już dwie edycje Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z udziałem
bibliotek szkolnych. W roku 2016
i 2107 w programie wzięło udział
7981 szkół, do których zakupiono
łącznie ponad 3,8 mln książek za
kwotę ponad 74,5 mln zł. To wzbogacenie szkolnych księgozbiorów
na niespotykaną dotychczas skalę.
W wielu bibliotekach po raz pierwszy pojawiła się bogata, atrakcyjna
dla uczniów oferta czytelnicza.
Nie tylko w oficjalnych sprawozdaniach z realizacji NPRCz, ale też
(co ważne) w niezależnych badaniach czytelnictwa młodzieży odnotowano w ostatnich latach wzrost
znaczenia bibliotek szkolnych jako
źródła książek czytanych w czasie
wolnym. Widać to szczególnie na
wsi i wśród uczniów, których rodzice nie mają wyższego wykształcenia.

Ważny jest fakt, że z bibliotek szkolnych na wsi korzysta podobny odsetek dziewcząt i chłopców. Co więcej
– także zupełnie nowym zjawiskiem
jest odnotowany w najnowszych badaniach spory wzrost liczby nastolatków (głównie dziewcząt) czytających
w czasie wolnym oraz zanik różnicy
między odsetkiem uczniów nieczytających na wsi i w miastach.
Te korzystne zmiany są możliwe
dzięki lepszemu wyposażeniu księgozbiorów bibliotek szkolnych, dostępności przebojów czytelniczych nastolatków, co wyrównuje luki w dostępie
do książki na wsi i małych miastach
oraz w środowiskach, w których
uczniowie nie mają domowych księgozbiorów, a zakupy książek nie są
popularne. O to chodziło i na taki
potencjał bibliotek szkolnych zwracaliśmy uwagę, domagając się włączenia szkół do Narodowego Progra-

mu Rozwoju Czytelnictwa. Wiemy,
że program ma wiele niedociągnięć,
a przede wszystkim nie jest dostosowany do rytmu pracy szkół, ale chyba
warto podejmować wyzwanie.
Od nauczycieli bibliotekarzy realizujących NPRCz w dużym stopniu zależy, jakie książki zostaną
kupione, czy będą one odpowiadać
zainteresowaniom uczniów. Sugerujemy, by zakupy robić z rozwagą i w sposób przemyślany, zadbać
przede wszystkim o atrakcyjne tytuły do czytania w czasie wolnym,
a nie tylko o uzupełnienie czy odnowienie zbioru lektur obowiązkowych. Na dalszych stronach poradnika przedstawiamy informacje
i praktyczne opinie, które z pewnością w tym pomogą.
JULIUSZ WASILEWSKI
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Krótka ściąga z rynku książki
Tworząc listę książkę do kupienia, warto skorzystać z wielu źródeł informacji.
Poniższy krótki przegląd stanowi przykładowy plan działań.

Skąd czerpać informacje?

PORTALE

•• od uczniów – przez rozmowy, ankiety lub sondy;

lubimyczytac.pl

•• z recenzji na stronach, blogach,
vlogach, w prasie, telewizji (obok
wykaz, od czego możesz zacząć);

biblionetka.pl

•• z list laureatów nagród;

Największy w Polsce portal o książkach. Tworzą go użytkownicy,
zawiera prawie 2 mln opinii i bazę 11 mln książek.
Społecznościowy portal z bazą ponad 500 tys. książek.
Ma własny algorytm rekomendujący książki na podstawie
wystawionych ocen.

madreksiazki.org

•• z list bestsellerów, internetowych
baz książek i rankingów;

Serwis poświęcony literaturze popularnonaukowej (nowej
i starszej) w każdej formie: książek, e-booków i gier. Zawiera podział
na dziedziny i kategorie wiekowe.

•• od innych nauczycieli, bibliotekarzy
z biblioteki publicznej (na zasadzie
wymiany doświadczeń).

szczecinczyta.pl
Portal o książkach ze szczególnym uwzględnieniem literatury
dziecięcej i dla młodzieży. Odrębna kategoria „Dzieci polecają”.

autorzy365.pl
Portal poświęcony książkom i autorom. Serwis społecznościowy –
można dodawać i oceniać książki, a na podstawie ocen powstaje
ranking. W dziale dla dzieci i młodzieży ponad 1000 pozycji.
Raport z Ogólnopolskich
Wyborów Książek, które w 2015 r.
przeprowadziło 2400 bibliotek.
Wyniki:
www.wyboryksiazek.pl oraz
„Biblioteka w Szkole” nr 6/2015.

culture.pl
Największe internetowe źródło wiedzy o polskiej kulturze. W dziale
„#Literatura” publikuje recenzje ambitnych nowości wydawniczych.

czasrodzica.pl
Portal dla rodziców, którego ważną część stanowią recenzje książek:
dla ciekawskich dzieci i dorosłych ceniących estetykę.

zabawkator.pl
Strona z recenzjami książek, gier i osobnym działem „Książki”.
Recenzje można przeglądać według wieku dziecka i przedziału
cenowego.

BLOGI
juniorowo.pl

wielkibuk.com

parapetliteracki.pl

Blog dla rodziców. W dziale „Książki,
filmy, muzyka…” publikuje recenzje
i zestawienia nowości wydawniczych
dla dzieci w wieku szkolnym.

Blog o literaturze, głównie kryminalnej.
Jak pisze autorka, „Czas zmienić
podejście i zrozumieć, że książka jest
dla KAŻDEGO, to nie szkolny
przymus, ale piękna, tajemnicza
wyprawa w nieznane światy”. Na
kanale YT o tej samej nazwie regularnie pojawiają się recenzje nowości.

Blog o książkach i wydarzeniach
kulturalnych w duchu slow life.

czytambolubie.com

ksiazkisportowe.blogspot.com

poleczkazksiazkamibeel2.blox.pl
Blog z setkami recenzji autorstwa
Bernadety Listwoń. Książki można
przeglądać po tagach: półeczka
maluchów, starszaków, 6-10, 10+,
półeczka młodzieży.

lekturaobowiazkowa.pl

Recenzje nowości wydawniczych –
literatury obyczajowej i kryminałów.

Blog o popkulturze, fantasy, science
fiction i komiksach. Cykl „Jak zacząć
czytać?” ułatwiający orientację
w bogatym dorobku wielkich autorów.

Blog o książkach, kulturze i czytaniu.
Zawiera recenzje książek. głównie
z gatunku literatury obyczajowej.

booklove.pl

ksiazkinaostro.pl
Blog Pauliny Małochleb, krytyczki
i badaczki literatury, sekretarza
Nagrody im. Wisławy Szymborskiej.
Profesjonalne recenzje nowości
wydawniczych.
Jedyny w swoim rodzaju blog
z recenzjami książek o sporcie.
Autor na bieżąco śledzi ten segment
rynku wydawniczego. Profesjonalne
recenzje i kopalnia tytułów.

Vlogi na YouTubie

ZAGRANICZNE BESTSELLERY

Barłóg Literacki

2017 – Amazon.com*:

Kanał pisarki Sylwii Chutnik i dziennikarki Karoliny Sulej. Prowadzące
przedstawiają nowości literackie na… łóżku, żartując i rozmawiając
z pisarzami i pisarkami.

B R.J. Palacio, Cudowny chłopak
F Jeff Kinney, Dziennik cwaniaczka,
t. 1, Ucieczka
G Neil deGrasse Tyson, Astrofizyka
dla zabieganych
W Rod Campbell, Kochane Zoo
c Jay Asher, 13 powodów

Bukbuk
Kanał pisarki Anny Dziewit-Meller poświęcony nowościom
wydawniczym, w tym książkom dla dzieci. Zawiera rekomendacje
tematyczne i rozmowy z autorami.

Book Reviews by Anita
Vlog o książkach, w którym autorka poleca książki dla młodzieży.

Tuczytam
Wideoblog z recenzjami nowości: reportaże, kryminały, komiksy, literatura
dla dzieci i młodzieży.

Esa Czyta
Wideoblog poświęcony nowościom wydawniczym z różnych gatunków.
Wyróżnia się cyklem o odkrywanej ostatnio mitologii słowiańskiej.

Czytam Sobie
Obszerne wideorecenzje nowości wydawniczych, w tym reportaży
i literatury pięknej.

2016 – Amazon.com*:
B J.K. Rowling, Harry Potter i przeklęte dziecko
G Jeff Kinney, Dziennik cwaniaczka.
t. 11, Ryzyk-fizyk
Q Harper Lee, Zabić drozda
S J.K. Rowling, Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć
; Eric Carle, Bardzo głodna gąsienica
* wybór książek dla dzieci i młodzieży

NAGRODY LITERACKIE
Książka roku LubimyCzytać.pl

„Książka roku” IBBY

Nagroda „Nike”

Nagroda przyznawana w kilkunastu
kategoriach, od 2016 r. także literatury
dziecięcej i fantastyki młodzieżowej.
Wyboru spośród propozycji wybranych przez twórców strony dokonuje
co roku ponad 100 tys. użytkowników.
Literatura dziecięca:
2017 – Elena Favili, Francesca Cavallo,
Opowieści na dobranoc dla młodych
buntowniczek
2016 – Sarah Pennypacker, Pax
Fantastyka młodzieżowa:
2017 – Sarah J. Mass, Dwór mgieł i furii
2016 – J.K. Rowling, Harry Potter
i przeklęte dziecko
Literatura młodzieżowa:
2017 – John Green, Żółwie aż do końca
2016 – Colleen Hoover, Tarryn Fisher,
Never, never
Literatura młodzieżowa:
2017 – John Green, Żółwie aż do końca
2016 – Colleen Hoover, Tarryn Fisher,
Never, never
Literatura faktu, publicystyka:
2017 – Peter Wohlleben, Duchowe
życie zwierząt
2016 – Peter Wohlleben, Sekretne
życie drzew
Literatura piękna:
2017 – Z. Miłoszewski, Jak zawsze
2016 – Hanya Yanigahara, Małe życie

Konkurs na wartościową artystycznie
i literacko książkę dla dzieci. Nagrody
w 3 kategoriach: za wartość literacką,
ilustracje i promocję czytelnictwa.
2017 – książka dla dzieci: K. Ryrych,
Łopianowe pole
książka dla młodzieży: Marcin Szczygielski, Serce Neftydy
2016 – książka dla dzieci: Marcin
Szczygielski, Klątwa dziewiątych urodzin
książka dla młodzieży: Joanna Fabicka, Rutka
2015 – książka dla dzieci: Agata
Suchowierska, Mat i świat
książka dla młodzieży: Małgorzata
Warda, 5 sekund do IO

Najgłośniejsza i najwyższa polska
nagroda literacka. Obejmuje prozę,
poezję i reportaże. Wyniki są ogłaszane we wrześniu.
2017 – Cezary Łazarewicz, Żeby nie
było śladów (reportaż)
2016 – Bronka Nowicka, Nakarmić
kamień (poezja)
2015 – Olga Tokarczuk, Księgi Jakubowe (powieść)

„Przecinek i Kropka”
Konkurs na najlepszą książkę dla
dzieci. Nagroda przyznawana przez
Empik, od 2017 r. w dwóch kategoriach: do lat 5 i dla 5-9 lat.
2017 – do lat 5: Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Florka. Zapiski ryjówki.
6-9 lat: Małgorzata Strękowska-Zaremba, Dom nie z tej ziemi
2016 – Barbara
Kosmowska, Tru
2015 – Justyna Bednarek, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek
(czterech prawych i sześciu lewych)

Nagroda im. Kornela
Makuszyńskiego
Nagroda przyznawana żyjącym
polskim autorom za książkę dla dzieci
młodszych.
2017 – K. Nawratek, Kresek, Bartek
i całkiem zwyczajny początek
2016 – Zuzanna Orlińska, Stary Noe
2015 – Rafał Witek, Zgniłobrody
i luneta przeznaczenia

Inne nagrody i wyróżnienia:
•• Paszport „Polityki” w kategorii
literatury (str. 13)
•• Konkurs im. Astrid Lindgren (str. 33)
•• Książka roku GoodReads.com
(str. 33)
•• Nagroda „Dobre Strony” (str. 13)

Książki najczęściej
wypożyczane w 2017 roku
według sprawozdań z realizacji NPRCz
Dziewczęta

CHŁOPCY

H. Webb, seria Zaopiekuj się mną

J. Kinney, Dziennik cwaniaczka

seria Nela – mała reporterka

A. Maleszka, seria Magiczne drzewo

B. Andrzejczuk, Pamiętnik nastolatki

A. Sapkowski, seria Wiedźmin

M. McDonald, seria Hania Humorek

J.K. Rowling, seria Harry Potter

B. Kosmowska, Dziewczynka z parku

J. Flanagan, seria Zwiadowcy

A. Tyszka, Zosia z ulicy Kociej

M. Widmark, H. Willis, seria Biuro
detektywistyczne Lassego i Mai

R. Opalak, Dzienniczek zakręconej
nastolatki

F. Simon, seria Koszmarny Karolek

M. Widmark, H. Willis, seria Biuro
detektywistyczne Lassego i Mai

J.R.R. Tolkien, seria Władca Pierścieni

A. Chylińska, Zezia i Giler

J. Dashner, seria Więzień labiryntu

D. Terakowska, Tam, gdzie spadają
anioły

D. Brown, Początek

A. Maleszka, seria Magiczne drzewo

J. Christa, Kajko i Kokosz

Z. Stanecka, seria Basia

R. Kosik, seria Felix, Net i Nika

J. Kaczkowski, Życie na pełnej
petardzie

G.R.R. Martin, seria Gra o tron

G. Delahaye, seria Martynka

D. Glukhovsky, Metro 2033

A. Głowińska, seria Kicia kocia

B. Mull, seria Baśniobór

Źródło: Zestawienie MEN na podstawie sprawozdań wojewodów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi i ORPEG za 2017 r.
Książki nie są uporządkowane według popularności, lecz stanowią zbiór najpopularniejszych tytułów.
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JAK KUPOWAĆ KSIĄŻKI?

Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2016-2020
Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez
promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Trochę historii:
Biblioteki szkolne przez wiele lat były całkowicie pomijane w rządowych programach wspierających zakup książek. Dopiero w 2013 roku, po głośnej akcji „Stop likwidacji bibliotek”, rozszerzono program Biblioteki Narodowej
„Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” o dodatkowy Priorytet 2 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych” (z kwotą 3 mln zł). Nie było to rozwiązanie satysfakcjonujące ze względu na niską kwotę dotacji i skomplikowaną procedurę (książki były kupowane
przez biblioteki publiczne, stanowiły formalnie ich własność, a biblioteki szkolne mogły z nich jedynie korzystać
na podstawie umów partnerskich), ale wydawało się, że pierwszy ważny krok został zrobiony. Był to jednak
przedwczesny optymizm.
W ogłoszonych pod koniec 2013 roku założeniach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata
2015-2020 biblioteki szkolne w ogóle nie zostały uwzględnione. W tej sytuacji redakcja „Biblioteki w Szkole” podjęła zakrojone na szeroką skalę działania. Staraliśmy się przekonywać, że program rozwoju czytelnictwa, który
nie uwzględnia wsparcia bibliotek szkolnych, z założenia nie może być efektywny, a określanie go jako „narodowy” jest zdecydowanie na wyrost. Założyliśmy specjalną stronę internetową pokazującą nasze argumenty. Wykorzystując wypracowane podczas akcji „Stop likwidacji bibliotek” kontakty i formy przekazu informacji, lobbowaliśmy na rzecz bibliotek szkolnych w środowisku ludzi związanych z edukacją i kulturą, wśród dziennikarzy
zajmujących się tą tematyką. Wysyłaliśmy pisma i apele do premiera, ministrów, posłów, senatorów, różnego rodzaju ciał przedstawicielskich. Odniosło to oczekiwany skutek i w pewnym momencie na przeszkodzie stała już
tylko tradycyjna niechęć do bibliotek szkolnych ówczesnej minister edukacji narodowej – Krystyny Szumilas.
Sytuacja zmieniła się po objęciu tej funkcji przez Joannę Kluzik-Rostkowską. W 2015 roku przeprowadzono
pilotażowy program „Książki naszych marzeń”, w którym na dofinansowanie zakupu książek dla szkół podstawowych przeznaczono 20 mln zł, a od 2016 roku biblioteki szkolne i pedagogiczne zostały objęte Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa, który będzie realizowany do 2020 roku. Co będzie później? Nie wiadomo. Ale
trudno dziś sobie wyobrazić sytuację całkowitego pomijania bibliotek szkolnych w ewentualnych dalszych działaniach tego typu.

NARODOW Y
PROGRAM
ROZWOJU
CZ Y TELNIC T WA
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Poradnik na temat aplikowania przez szkoły
i biblioteki pedagogiczne do Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa opublikowaliśmy
w „Bibliotece w Szkole” 2017 nr 9.
Można go nabyć w wersji cyfrowej na stronie:
http://sukurs.edu.pl/
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HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU
Harmonogram realizacji Priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie
rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych
Lp.

Zadanie

Czas

1.

Złożenie przez dyrektorów szkół i dyrektorów bibliotek pedagogicznych
wniosków do organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej lub biblioteki pedagogicznej.
Złożenie przez dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
wniosku o udzielenie wsparcia na zakup książek do bibliotek szkół za
granicą.

Do dnia 31 października roku
poprzedzającego przyznanie
wsparcia finansowego (czyli np.
do 31 października 2017, żeby
uzyskać wsparcie w roku 2018).

2.

Złożenie przez organy prowadzące (będące jednostkami samorządu
terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu
terytorialnego lub osobami fizycznymi) wniosków do wojewodów
o udzielenie wsparcia finansowego

Do dnia 20 listopada roku
poprzedzającego przyznanie
wsparcia finansowego.

3.

Wojewodowie oraz ministrowe będący organami prowadzącymi
szkoły (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Rolnictwa,
Minister Środowiska i Minister Sprawiedliwości) składają do Ministra
Edukacji Narodowej informację o łącznej wysokości wnioskowanych
kwot wsparcia finansowego.

Do dnia 15 grudnia roku
poprzedzającego przyznanie
wsparcia finansowego.

4.

Wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w
rezerwie celowej, zawierającym propozycję podziału środków pomiędzy
poszczególne województwa oraz ministerstwa prowadzące szkoły.

Niezwłocznie po ogłoszeniu
ustawy budżetowej na rok,
w którym ma być przyznane
wsparcie finansowe.

5.

Dokonanie oceny wniosków przez wojewodów i ministrów, będących
organami prowadzącymi szkoły.

W terminie 30 dni od dnia
ogłoszenia ustawy budżetowej
na rok, w którym ma być
przyznane wsparcie finansowe.

6.

Ministrowie będący organami prowadzącymi szkół przekazują
prowadzonym szkołom środki budżetu państwa w ramach wsparcia
finansowego na zakup książek, a w przypadku Ośrodka Rozwoju
Polskiej Edukacji za Granicą także wysyłkę książek.

W terminach uzgodnionych
z dyrektorami szkół lub
dyrektorem Ośrodka Rozwoju
Polskiej Edukacji za Granicą.

7.

Wojewodowie przekazują organom prowadzącym szkoły (jednostki
samorządu terytorialnego, osoby prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego oraz osoby fizyczne) środki budżetu państwa w ramach
wsparcia finansowego na zakup książek.

14 dni od dnia podpisania umowy.

8.

Wykorzystanie wsparcia finansowego przez organy prowadzące oraz
dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Do dnia 31 grudnia danego roku

9.

Przekazanie wojewodzie przez organy prowadzące szkoły lub biblioteki
pedagogiczne sprawozdań dotyczących realizacji programu.

Do dnia 15 stycznia roku
następującego po otrzymaniu
wsparcia finansowego

10.

Wojewodowie, ministrowie będący organami prowadzącymi szkoły
oraz dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przekazują
Ministrowi Edukacji sprawozdania dotyczące realizacji programu.

Do dnia 15 lutego roku
następującego po otrzymaniu
wsparcia finansowego

11.

Analiza i ocena realizacji programu przez Ministra Edukacji Narodowej
i przekazanie sprawozdania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Do dnia 15 marca roku
następującego po otrzymaniu
wsparcia finansowego
Źródło: men.gov.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego
wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości
wydawniczych (Dz. U. 2015 poz. 1667).
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KWOTA WSPARCIA
Z budżetu państwa program
przewiduje wsparcie w wysokości:
•• dla szkoły do 70 uczniów –
2480 zł;
•• dla szkoły od 71 do 170
uczniów – 4000 zł;
•• dla szkoły powyżej 170
uczniów – 12 000 zł;
•• dla bibliotek pedagogicznych –
4600 zł.
Udział własny organu prowadzącego dla wszystkich szkół
i bibliotek pedagogicznych ustalono
w wysokości 20% całości zadania.
A zatem kwota dotacji może wynosić:
•• dla szkoły do 70 uczniów: 2480
zł z programu + 620 zł od organu prowadzącego = 3100 zł;
•• dla szkoły od 71 do 170 uczniów:
4000 zł z programu + 1000 zł od
organu prowadzącego = 5000 zł;
•• dla szkoły powyżej 170
uczniów: 12 000 zł z programu
+ 3000 zł od organu prowadzącego = 15 000 zł;
•• dla biblioteki pedagogicznej:
4600 zł z programu + 1150 zł od
organu prowadzącego = 5750 zł.
Pieniądze tylko raz. W ramach
NPRCz 2016-2020 organ prowadzący może otrzymać wsparcie
finansowe dla poszczególnych
szkół i bibliotek pedagogicznych
tylko raz. Dlatego warto dokonać
dobrego, przemyślanego wyboru
książek, które zostaną kupione,
a także poszukać korzystnych
warunków ich zakupu. Kupując
taniej, kupisz więcej.
Zakupy kończymy 31 grudnia.
Czas realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zaczyna się w dniu podpisania przez
organ prowadzący umowy z wojewodą, a kończy 31 grudnia danego
roku kalendarzowego. Oznacza
to, że do wkładu własnego organu prowadzącego można zaliczyć
tylko wydatki na zakup książek
poniesione od dnia podpisania
przez organ prowadzący umowy
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z wojewodą w sprawie udziału
w programie do 31 grudnia danego
roku kalendarzowego. Czyli można przygotowywać się do zakupów
przed podpisaniem umowy (np.
wybierać książki, szukać dostawcy, negocjować warunki), ale data
formalnego zakupu musi być późniejsza niż data podpisania umowy. Zakupy należy zakończyć 31
grudnia, a w praktyce wcześniej,
bo organy prowadzące najczęściej
wymagają złożenia przez szkoły
sprawozdań do połowy grudnia.
Nie ulega wątpliwości, że harmonogram programu nie jest
dostosowany do specyfiki działania szkół, planowania pracy,
harmonogramów dodatkowych
przedsięwzięć. Szkoły pracują od
września do czerwca, a w lipcu
i sierpniu są zamknięte. Tymczasem Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa zakłada rozpoczęcie
i zamknięcie wszystkich działań
do końca roku kalendarzowego.
Biorąc pod uwagę terminy zatwierdzania wniosków, podpisywania
umów, przekazywania środków
finansowych (często z opóźnieniem), a także przerwę wakacyjną, na zakupy książek i realizację
wymogów NPRCz szkoły mają
faktycznie zaledwie kilka miesięcy. Jest to poważny mankament,
na który jednak szkoły nie mają
wpływu. Trzeba się dostosować.
O ZAKUPACH
Nowości wydawnicze. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
Priorytetu 3 NPRCz mówi bardzo
ogólnie, że pieniądze mogą być
przeznaczone na zakup „nowości
wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)”.
Urzędnik lubi pokazać, że jest
ważny, więc w pierwszym roku
funkcjonowania programu niektóre
organy prowadzące próbowały dla
swoich potrzeb wypracować definicję terminu „nowości wydawnicze”
w odniesieniu do NPRCz. Efekty
bywały śmieszne. Na przykład je-

den z organów prowadzących próbował wymusić na szkołach, by mogły kupować tylko książki wydane
w ostatnich dwóch latach. Zdecydowanie w żadnych dokumentach
związanych z NPRCz nie ma (zapisanych wprost lub jako sugestia)
takich ograniczeń czasowych.
Termin „nowości wydawnicze”
należy rozumieć jako szeroko rozumianą literaturę współczesną.
Na pewno nie można kierować
się wyłącznie datą wydania danej
książki. MEN uważa wręcz, że
dawno wydane książki we współczesnych wznowieniach są również „nowościami”.
Nie ulega wątpliwości, że intencją twórców programu jest
zwiększenie atrakcyjności bibliotek
szkolnych poprzez ich lepsze wyposażenie w książki do czytania „pozaedukacyjnego” – dla przyjemności, dla rozwoju zainteresowań,
rozrywki. Zdecydowanie słusznie
założono, że taki zabieg może sprzyjać zwiększeniu zainteresowania
uczniów czytaniem. Jest to zgodne
także z szeroko rozumianym interesem bibliotek szkolnych. Widać to
zresztą w najnowszych badaniach
czytelnictwa młodzieży, pokazujących wyraźny wzrost znaczenia
bibliotek szkolnych jako miejsca
pozyskiwania książek, szczególnie
w małych miejscowościach i na wsi.
Taką rolę przyzwyczajania
młodych ludzi do czytania mogą
spełnić książki cieszące się zainteresowaniem uczniów, popularne,
modne. Może to być beletrystyka, reportaże, literatura popularnonaukowa, poradniki, biografie, komiksy. Nie tylko w formie
papierowej, ale także w postaci
e-booków i audiobooków.
Sporo emocji wzbudzają też pytania o możliwość zakupu lektur
szkolnych. W niektórych szkołach
jest nacisk dyrektorów (a pewnie
czasem wynika to także z zapobiegliwości nauczycieli bibliotekarzy),
żeby przy okazji zastrzyku finansowego z budżetu państwa odświeżyć
szkolny zasób lektur obowiązko-
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wych. W związku z reformą edukacji, likwidacją gimnazjów i zmianami w kanonie lektur taka pokusa
będzie zapewne jeszcze silniejsza.
W dokumentach wprowadzających Priorytet 3 NPRCz nie ma
żadnych przeciwwskazań związanych z zakupem lektur szkolnych.
Zgodnie z literą prawa można
je więc kupować. Warto jednak
pamiętać, że NPRCz nie jest pomyślany jako okazja do uzupełnienia bibliotecznych zestawów
lektur obowiązkowych (chociaż
takiej możliwości nie wyklucza),
lecz jako okazja do zakupu tytułów
popularnych, które mają szansę
rozbudzić chęć do czytania właśnie
dla przyjemności, a nie wypełnienia obowiązku szkolnego.
Cele programu są warte wsparcia przez nauczycieli bibliotekarzy.
Niezależnie od tego poszerzenie
funkcji bibliotek szkolnych z pewnością nie pozostanie bez wpływu
na ich społeczny odbiór, ocenę
przydatności. W czasach szukania
oszczędności w szkołach jest to
naprawdę ważne. Zdecydowanie
łatwiej szukać sojuszników w walce o np. wydłużenie czasu otwarcia biblioteki (a w ekstremalnych
sytuacjach – o jej istnienie w ogóle), która pełni wiele przydatnych
funkcji, ma atrakcyjną ofertę dla
uczniów, a nie jest tylko miejscem
wydawania podręczników i wypożyczalnią lektur. Dlatego zgodnie
z duchem prawa (czytaj: celami
programu) oraz interesem szkół,
bibliotek szkolnych i samych nauczycieli bibliotekarzy powinno
się raczej wykorzystywać możliwość kupowania lektur z umiarem i rozsądkiem. Zapewnienie
uczniom dostępu do kanonu lektur obowiązkowych należy do zadań organów prowadzących.
OBOWIĄZEK KONSULTOWANIA ZAKUPÓW
Rozporządzenie w sprawie Priorytetu 3 NPRCz obliguje szkoły do
zasięgnięcia opinii rodziców i sa-
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morządu uczniowskiego przy zakupie książek oraz podjęcia współpracy z biblioteką publiczną lub
pedagogiczną, obejmującej m.in.
planowanie zakupów książek.
Na początek ważna uwaga: wymóg „zebrania opinii”
czy „podjęcia współpracy” nie
oznacza konieczności automatycznego uwzględnienia wszystkich uwag czy propozycji (które
zresztą mogą być czasem z sobą
sprzeczne). Konsultacje polegają
na zebraniu opinii i rozważeniu
ich przy podejmowaniu decyzji,
a nie na konieczności uzyskania
zatwierdzenia list konkretnych
książek przez rodziców, uczniów
czy pracowników innych bibliotek. Niezgodne z prawem i rozsądkiem są też próby wymuszania
przez organy prowadzące obowiązku przedstawiania wykazów
planowanych tytułów do akceptacji. Opinie rodziców i uczniów
trzeba traktować poważnie, starać
się je uwzględnić, ale ostatecznego wyboru książek dokonuje nauczyciel bibliotekarz, który najlepiej zna potrzeby swoich uczniów
i biblioteki oraz ofertę, jaka aktualnie jest na rynku księgarskim.
Fakt zbierania opinii rodziców
i uczniów oraz współpracy z biblioteką publiczną lub pedagogiczną musi być udokumentowany. Może to być krótki protokół
z zebrania, oświadczenie, pismo,
pisemna adnotacja na propozycji
nauczyciela bibliotekarza itp.
Zasięgnięcie opinii rodziców
może mieć różne formy i zakres. Może to być umożliwienie
wszystkim rodzicom składania
propozycji tytułów – np. poprzez
wpisywanie ich na listę umieszczoną w oznaczonym miejscu,
wypełnienie ankiety w trakcie
zebrań okresowych, za pośrednictwem strony internetowej lub
e-dziennika. Inną formą może
być zwrócenie się do rady rodziców z prośbą o mniej lub bardziej
szczegółową opinię na temat książek, które jej zdaniem powinny

zostać kupione. W niektórych
szkołach, które już aplikowały do
NPRCz, nauczyciele bibliotekarze przedstawiali radom rodziców
wstępne wykazy książek, które
zamierzali kupić, prosili o uwagi
i propozycje uzupełnień.
Wydaje się, że najlepszą formą konsultacji z rodzicami jest
przedstawienie do zaopiniowania
koncepcji zakupów (ogólne informacje na temat planowanych
zakupów, proporcje poszczególnych typów literatury z przykładowymi tytułami). Dokumentem
potwierdzającym dokonanie konsultacji jest wówczas odpowiedź
rady rodziców na przedstawioną
propozycję.
Pozyskiwanie opinii uczniów
(reprezentowanych np. przez samorząd uczniowski, koło czytelnicze) może mieć podobne formy,
ale doświadczenie uczy, że dobre
efekty (w typowaniu listy atrakcyjnych lektur oraz – co jest ważne – zainteresowaniu uczniów
programem i biblioteką) dają róże
akcje podejmowane przez samorząd (ankiety, głosowanie itp.).
Sposobem na jednoczesne pozyskanie opinii i rodziców, i samorządu jest powołanie komisji
(składającej się z przedstawicieli
tych ciał), która zatwierdza koncepcję zakupów i ewentualnie
wybranych tytułów.
Należy unikać sytuacji, w której nauczyciel bibliotekarz bierze
na siebie obowiązek uzyskania
zatwierdzania konkretnych, zamkniętych wykazów książek,
ponieważ trudno z góry przewidzieć, ile książki będą faktycznie
kosztowały oraz czy wszystkie
tytuły będą dostępne. Osoba realizująca zakupy książek musi
mieć możliwość podejmowania
szybkich, samodzielnych decyzji w ramach przyjętej wcześniej
strategii.
Współpraca z innymi bibliotekami w kwestii planowania zakupów książek może być pożyteczna. Niektóre biblioteki publiczne
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miewają dużą wiedzę na temat
pozalekturowych preferencji czytelniczych dzieci i młodzieży. Poza
tym warto – szczególnie w małych
miejscowościach – porozumiewać
się w sprawie zakupów książek, by
racjonalnie wydawać pieniądze,
zapewniając uczniom dostęp do
możliwie szerokiej oferty.
Nadal trzeba pamiętać, że terminy „współpraca” i „wymiana
informacji” nie oznaczają obowiązku jakiegoś zatwierdzania
przez bibliotekę publiczną listy
książek kupowanych przez szkołę. Pamiętajmy też o formalnym
potwierdzeniu kontaktów z biblioteką publiczną lub pedagogiczną (np. wymiana maili, notatka ze spotkania) włożonym do
segregatora z napisem „NPRCz”.
LISTA KSIĄŻEK
Kilka zasad. Tworząc listę książek do kupienia za pieniądze
z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, warto kierować
się kilkoma zasadami:
•• Wybierz książki, których poczytność jest wśród uczniów sprawdzona. „Ogólnopolskie wybory książek”, zorganizowane na
początku 2015 r. przez redakcję
„Biblioteki w Szkole”, pokazały,
że książki nie są uczniom obojętne, że wzbudzają emocje. Szkoły,
które włączyły się do naszej akcji, mają swoje listy bestsellerów.
Warto też korzystać z podsumowania Ogólnopolskich Wyborów Książek, które opublikowaliśmy w „Bibliotece w Szkole” nr
6/2015. Jest to badanie czytelnicze zrobione na wielkiej próbie,
a jego wiarygodność gwarantuje
sposób przeprowadzenia. Od
2015 r. minęło trochę czasu, więc
warto przyjrzeć się nowościom.
•• Spytaj w bibliotece publicznej,
jakie książki są najchętniej czytane w grupie wiekowej, która
cię interesuje.
•• Wykorzystaj swoje kontakty
z uczniami, wiedzę o ich gustach,
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zawodową intuicję. Korzystaj
z rozmów z uczniami, którzy sporo czytają. To dobrzy doradcy.
•• Porozmawiaj z pedagogami
i psychologami szkolnymi.
Niech wskażą tytuły książek,
które ich zdaniem warto zakupić do biblioteki.
•• Porozmawiaj z nauczycielami
przedmiotowymi. Często mają
dobrą orientację w książkach
popularnonaukowych ze swojej
dziedziny.
•• Krytycznie podchodź do informacji. Każde wydawnictwo
przedstawia swoje książki jako
bestsellery czytelnicze. Bardziej wiarygodne są niezależne
opinie i recenzje (np. blogi czytelnicze, dyskusje na forach internetowych, strony na Facebooku, vlogi). Przykładową listę
przydatnych stron znajdziesz
w naszym poradniku.
•• Sprawdź, które książki dostały
w ostatnich latach uznane nagrody lub nominacje. To nie
znaczy, że automatycznie są najlepsze i każdemu się spodobają,
ale zawsze sporo się o nich mówi.
•• Krytycznie podchodź do różnego rodzaju rankingów, które
są często zmanipulowane przez
wydawców lub stanowią ukrytą
platformę płatnej reklamy.
•• Oceń księgozbiór swojej biblioteki i zastanów się, jak podzielić
pieniądze, którymi dysponujesz,
pomiędzy poszczególne grupy
wiekowe uczniów i rodzaj literatury. Zaplanuj, w ilu egzemplarzach kupisz poszczególne tytuły.
Uwaga praktyczna: wykazy książek warto zrobić w Excelu. Ułatwia
to ich porządkowanie, korekty, notowanie cen różnych dostawców,
pozwala kontrolować zamówienia.
Wykazy zacznij robić, gdy tylko
dowiesz się o zakwalifikowaniu do
programu (lub nawet bezpośrednio
po złożeniu wniosku, szczególnie
jeśli masz w perspektywie szybkie,
ale sensowne wydanie na książki
15 000 zł). W niektórych księgar-

niach internetowych można też
wcześniej przygotowywać się do
zakupów, korzystając ze schowków.
Czego za pieniądze z NPRCz
nie można kupować?
Podręczników (szkolnych i naukowych), słowników, encyklopedii, czasopism, filmów (także
adaptacji lektur).

KUPUJEMY
Przyznanie szkole dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek umożliwia (w zależności od wielkości
szkoły i cen wybranych książek)
kupno od ok. 150 do ok. 800-1000 egzemplarzy książek. To
duże i czasochłonne wyzwanie,
a jednocześnie odpowiedzialność.
Jak kupować ?

•• Pamiętaj, że rynek książki jest
rynkiem klienta. Przychodząc na
zakupy z dużą kwotą, jesteś dla
dostawcy ważnym kontrahentem.
•• Książki mają różne ceny u różnych dostawców. Warto poświęcić trochę czasu, rozesłać zapytania, podzwonić i sprawdzić,
gdzie jest taniej. Nie bój się hurtowni. Nie musisz być dużą księgarnią, by korzystać z ich oferty.
•• Negocjuj rabat za zakup większej liczby książek. Korzystaj ze
specjalnej oferty, którą dla bibliotek mają niektóre hurtownie i księgarnie. Rabat w wysokości ok. 30% jest całkowicie
realny. To daje (w zależności od
wysokości dotacji) kwotę od ok.
800 do ok. 4000 zł. Warto.
•• Pytaj o gwarancje terminu dostawy. Niektóre księgarnie internetowe przyjmują zamówienia,
z których później nie są w stanie
się wywiązać. Jest to szczególnie
kłopotliwe w sytuacji, gdy księgarnia żąda przedpłaty, co powoduje „zamrożenie” pieniędzy
i uniemożliwia dokonanie zaku-
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pu u innego dostawcy. Dlatego
warto ustalać (telefonicznie lub
pocztą elektroniczną) wygodne dla szkoły zasady (płatność
przelewem po dostawie, przedpłata tylko w przypadku korzystniejszych warunków itp.).
•• Nie musisz kupować wszystkich książek w jednej księgarni/
hurtowni.
•• Nie kupuj w miejscach, gdzie
oferowane są książki po cenach
sugerowanych przez wydawcę,
„z okładki”.
W dotychczasowych edycjach
NPRCz niektóre szkoły były zmuszane do ogłaszania przetargów
lub składania tzw. zapytań ofertowych u różnych dostawców.
Wszystkie jednostki budżetowe
(w tym szkoły) przy wydawaniu
środków publicznych muszą działać zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Nie oznacza
to jednak obowiązku stosowania
procedury przetargu przy każdym
zakupie. Ustawa o zamówieniach
publicznych zwalnia z konieczności przetargów zakupy o wartości
poniżej 30 tys. euro, czyli ok. 125
000 zł netto (maksymalne środki
przyznawane z NPRCz wynoszą
15 000 zł). Formalnie nie ma więc
obowiązku stosowania przetargu
czy innej procedury wynikającej z ustawy o zamówieniach publicznych. Zdarza się jednak, że
w szkołach funkcjonuje regulamin
zamówień publicznych do 30 tys.
euro, który określa wewnętrzne
zasady zakupów za pieniądze publiczne. Zatem przed dokonaniem
zakupu książek w ramach NPRCz
należy sprawdzić, czy taki regulamin w szkole funkcjonuje. Jeżeli
tak, to należy go stosować. Jeżeli
nie, to trzeba pamiętać o ogólnych
regułach wydatkowania pieniędzy
publicznych – w sposób celowy,
oszczędny i efektywny.
Do wydatków z NPRCz można
zaliczyć tylko faktury za książki
zakupione po terminie podpisania
umowy przez organ prowadzący.
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WPROWADZENIE KSIĄŻEK
DO OBIEGU BIBLIOTECZNEGO
Program zakłada szybkie wykorzystywanie w szkołach książek
zakupionych z dotacji. W sprawozdaniu jest pytanie o liczbę
wypożyczeń książek z dotacji.
Dlatego należy szybko wprowadzić książki do obiegu bibliotecznego. Najlepiej wpisywać je na
bieżąco. Niestety przy zakupie
nowości niektóre pozycje trzeba
opracowywać samodzielnie, bo
w zasobach Biblioteki Narodowej
opisy pojawiają się z opóźnieniem.
Nie ma wymogu zakładania
odrębnej księgi inwentarzowej dla
książek zakupionych z NPRCz.
Warto jednak wpisać je do księgi
w taki sposób, by można było je
w razie potrzeby łatwo wskazać
(np. grupowo).
SEGREGATOR Z NAPISEM
„NPRCz”
Wszystkie dokumenty i materiały
związane z aplikacją i realizacją
Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa – także programy,
scenariusze przedsięwzięć, maile, wykazy książek, ogłoszenia,
notatki służbowe, ewentualną
dokumentację fotograficzną itp.
– warto gromadzić w jednym
miejscu. Nie trzeba przesadzać
z drobiazgowością, ale na wszelki
wypadek lepiej mieć wiarygodną
dokumentację realizacji wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. Taki segregator będzie
bardzo pomocny przy pisaniu
sprawozdania oraz w przypadku
kontroli, które są wyrywkowo
przeprowadzane przez urzędy
wojewódzkie. Z informacji osób,
które były kontrolowane, wynika,
że w przypadku prawidłowo zebranej dokumentacji kontrola nie
jest uciążliwa. Polega głównie na
potwierdzeniu wykonania zadeklarowanych we wniosku zadań
oraz zakupu książek.

Krótka ściąga
z rynku książki
CZASOPISMA
„Kwartalnik RYMS”
Kwartalnik poświęcony literaturze dla
dzieci i młodzieży – klasyce i nowościom wydawniczym. Warto zajrzeć
do zamieszczonego na stronie działu
„Recenzje” i archiwum zawartości
poszczególnych numerów, gdzie zostały wypisane recenzowane książki.

„Książki. Magazyn do czytania”
Popularny dwumiesięcznik dla miłośników literatury. Omawia aktualne zjawiska literackie i nowości wydawnicze.

„Magazyn Literacki Książki”
Profesjonalny miesięcznik poświęcony rynkowi wydawniczemu
i księgarskiemu. W każdym numerze
znajdują się recenzje ok. 100 nowych
tytułów i listy bestsellerów.

„Nowe Książki”
Profesjonalny miesięcznik poświęcony nowościom wydawniczym. Każdy
numer zawiera ok. 80 recenzji.

NAGRODY LITERACKIE
Paszport „Polityki” w kategorii
literatury
Nagroda tygodnika „Polityka” przyznawana w kilku kategoriach, m.in.
literatury. Zwykle jest przepustką
do kolejnych prestiżowych nagród.
2017 – Marcin Wicha, Rzeczy, których
nie wyrzuciłem
2016 – Natalia Fiedorczuk-Cieślak,
Jak pokochać centra handlowe
2015 – Łukasz Orbitowski, Inna dusza

Nagroda „Dobre Strony”
Konkurs na najlepszą książkę dla dzieci i młodzieży. Fundatorem jest prezydent Wrocławia. Od 2017 r. nagroda
jest przyznawana w 2 kategoriach:
literatura dla dzieci i młodzieży.
Ostatnie nagrody:
2017 – Książka dla dzieci: seria
Książki jutra
Książka dla młodzieży: N. Terranova,
Bruno
2016 – Kern. Wiersze dla dzieci, praca
zbiorowa
2015 – Davide Cali, Serge Bloch, Wróg
BIBLIOTEKAWSZKOLE.PL
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Dymki na półkach, czyli jakie
komiksy warto mieć w bibliotece
Komiks to pojemny termin obejmujący tak różne formy jak krótkie, zabawne paski, wielotomowe
sagi o przygodach superbohaterów i wymagające dzieła poruszające poważne tematy ze
świata dorosłych. Bez względu na ostateczny wybór ważne jest jedno – trudno o lepszą i bardziej
naturalną zachętę do czytania niż wciągająca narracja obrazkowa.

MICHAŁ TRACZYK

Z

astanawiając się nad zakupem nowych tytułów do
biblioteki, trzeba pamiętać, że dziś słowo „komiks” oznacza dużo więcej niż jeszcze 20 lat
temu, że u nas również jest już pojemne na równi ze słowem „literatura”. Na świecie jest to oczywiste
od co najmniej kilkudziesięciu lat.
To oznacza, że każdy jest w stanie
znaleźć coś dla siebie. Co prawda
historie obrazkowe nadal stanowią nikły procent polskiego rynku
książki, jednak z roku na rok ich
obecność w obiegu czytelniczym
staje się coraz bardziej widoczna.
Na tyle, aby pojawiły się trudności
z wyborem właściwych pozycji.
Czasy, gdy dostępne były
w ogromnych nakładach niemal wyłącznie komiksy dla dzieci i młodzieży wydawane przez
państwowe oficyny, minęły bezpowrotnie, choć o powstających
wówczas pracach warto wciąż
pamiętać. Tak jak pamiętają
o nich obecnie działający wydawcy, regularnie wznawiający najważniejsze utwory powstałe w czasach słusznie minionych, tworzone
przez mistrzów polskiego komiksu, a obecnie stanowiące klasykę
nie tylko komiksu dla młodych
czytelników. Tytus, Romek i A’Tomek Henryka Jerzego Chmielewskiego, Kajko i Kokosz oraz Kajtek
i Koko Janusza Christy, Przygody
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Jonki, Jonka i Kleksa Szarloty Pawel, a także komiksy Tadeusza
Baranowskiego (np. W pustyni
i w paszczy, Antresolka profesorka
Nerwosolka), o serii z kapitanem
Żbikiem rysowanej m.in. przez
Grzegorza Rosińskiego, Jerzego
Wróblewskiego i Bogusława Polcha nie wspominając – to wszystko komiksy sprawdzone i warte
poznania. Może wyłączywszy
pozycję ostatnią (Żbiki podszyte
były propagandą, której młodzi
odbiorcy nie dostrzegali; przygoda, która kiedyś rozpalała młode umysły, dzisiejszej młodzieży
może wydawać się zwietrzała),
wymienione komiksy wciąż bawią, ucząc, i uczą, bawiąc (nawet
jeśli niektóre przedstawione na ich
łamach realia straciły na aktualności). Być może dlatego fragmenty
tych historii trafiły ostatnimi laty
do szkolnych podręczników.

ZABAWA POD KONTROLĄ
Uzupełnienie powyższej listy
o nowe propozycje polskich twórców (z czym nie ma obecnie najmniejszego problemu – polski
komiks dziecięcy przeżywa swój
renesans), wydawanych choćby
przez: Egmont – inteligentny i zabawny cykl Tymek i Mistrz Rafała
Skarżyckiego i Tomasza Leśniaka, cała seria publikacji będących
pokłosiem Konkursu im. Janusza
Christy, by wymienić tu tylko Berenikę Kołomycką i jej opowiastki o Malutkim Lisku i Wielkim
Dziku, Kulturę Gniewu – dwie
znakomite serie: Detektyw Miś
Zbyś na tropie Macieja Jasińskiego
i Piotra Nowackiego – dla najmłodszych, oraz saga o ryjówkach
Tomasza Samojlika, ale i pozostałe
jego komiksy, także z innych wydawnictw – dla ciut starszych) czy

Kupując komiksy do zbiorów, należy wyzbyć się
nieuzasadnionego lęku przed tym, że zniechęcą
do czytania „wartościowych” książek. Komiksy
– warto to powtarzać – nigdy nie zastąpią, bo też
nigdy nie miały zastąpić, literatury. Zżymać się
na nie za szczątkowy tekst to tak jakby mieć
za złe powieściom, że mają mało ilustracji.
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Uzupełnienie zbiorów biblioteki o komiksy to
gwarancja znakomitej, podszytej dydaktyką,
zabawy dla uczniów (nie tylko) szkół
podstawowych, a jednocześnie doskonały
materiał do wykorzystania podczas lekcji
dla nauczycieli chcących urozmaicić lekcje
zarówno języka polskiego, jak i historii tudzież
przyrody czy nawet, a może, zwłaszcza, plastyki.
Wydawnictwo Tadam – kolejne
części W koronie Bartosza Sztybora, Piotra Nowackiego i kolorysty Łukasza Mazura, a także
klasyczne serie w rodzaju Lucky
Luke’a Morrisa, Asteriksa i Obeliksa
René Goscinnego i Alberta Uderzo
czy serii Fistaszki zebrane Charlesa
M. Schulza – to gwarancja znakomitej, podszytej dydaktyką, zabawy dla uczniów (nie tylko) szkół
podstawowych, a jednocześnie doskonały materiał do wykorzystania
podczas lekcji dla nauczycieli chcących urozmaicić lekcje zarówno
języka polskiego (choćby komiksy
Baranowskiego), jak i historii (np.
Asteriks i Obeliks czy Borka i Sambor Elżbiety Żukowskiej i Karola
Kalinowskiego; ostatnio ukazał się
w Polsce francuski trzytomowy
cykl Irena poświęcony Irenie Sendlerowej) tudzież przyrody (wszystkie bez wyjątku utwory Samojlika)
czy nawet, a może, zwłaszcza, plastyki (komiksy to niewyczerpane
źródło plastycznych inspiracji;
poza tym swoich komiksów doczekało się już wielu artystów, ale znaleźć można i piękne przewodniki,
jak choćby ten, za który odpowiadają Ivana i Gradimir Smudja –
Z biegiem sztuki).
RADOŚĆ Z LEKTURY
Kupując komiksy do zbiorów, należy wyzbyć się nieuzasadnionego
lęku przed tym, że historie obrazkowe odciągną młodzież od „prawdziwej” literatury, zniechęcą do
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czytania „wartościowych” książek.
Komiksy – warto to powtarzać
– nigdy nie zastąpią, bo też nigdy
nie miały zastąpić literatury, nie
stanowią jej erzacu, zwalniającego z konieczności przegryzania się
przez grube i nieatrakcyjne wizualnie tomiszcza. Tak, w komiksach
jest mało tekstu (czasem nie ma
go wcale), ale zżymać się na nie za
szczątkowy tekst, który nijak nie
chce złożyć się w rozbudowaną fabułę, to tak jakby mieć za złe powieściom, że mają mało ilustracji,
z których, po usunięciu tekstu, nie
da się odtworzyć opowiadanej historii. Komiksów nie czyta się łatwiej,
czyta się je inaczej, tak jak inaczej
konstruuje się historie z obrazków.
Być może lektura komiksów
da komuś wymówkę, by nie czytać literatury. Być może kogoś do
sięgnięcia po inne książki zachęci. Jednak myśląc w ten sposób,
pozostajemy w sferze domysłów.
Kto będzie chciał czytać książki,
ten będzie. Lepiej zatem zastanawiać się nad tym, co czytelnikom
podsunąć, zaoferować, dać pod
rozwagę. I tu pojawia się problem
– nie zawsze to, do czego chcemy
młodzież zachęcić, jest tym, po
co młodzi ludzie chcą sięgać. Czy
jest się czym martwić? Moim zdaniem nie. Natomiast warto mieć
to na względzie.
Komiks dla młodego czytelnika
to przede wszystkim przygoda –
wyraziści bohaterowie, z którymi
można się utożsamić, wciągające
akcje, w które można zaangażo-

Klasyka w nowym wydaniu
– Rafał Skarżycki, Tomasz
Leśniak, seria Tymek i Mistrz;
– René Goscinny, Albert
Uderzo, seria Asterix i Obelix;
– Berenika Kołomycka, seria
Malutki Lisek i Wielki Dzik;

– Maciej Jasiński, Piotr Nowacki, seria Detektyw Miś Zbyś
na tropie;
– Tomasz Samojlik, seria
o Ryjówce (Ryjówka przeznaczenia, Norka zagłady, Powrót
rzęsorka, Zguba zębiełków);
– Jean-David Morvan, Severine
Trefouel, Irena (3 tomy);
– Charles M. Schulz, seria
Fistaszki;
– Gradimir i Ivana Smudja,
Z biegiem sztuki;
– Bartosz Sztybor, Piotr
Nowacki, seria W koronie;
– Elżbieta Żukowska, Karol Kalinowski, seria Borka i Sambor.

wać się emocjonalnie, atrakcyjne
światy, do których chce się powracać. Niezależnie od tego, czy
historia będzie przedstawiona realistycznie (np., by znowu sięgnąć
do polskiej klasyki, Funky Koval
Macieja Parowskiego, Jacka Rodka i Polcha), czy nie (dla odmiany
wspomnę Ralpha Azhama Lewisa
Trodheima), czy będzie osadzona
w bliżej nieokreślonej przeszłości
(jak jedna z najlepszych serii komiksowych – Thorgal Jeana Van
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Hamme’a i Rosińskiego), czy też
zabierze czytelnika w przyszłość
(tym razem coś z klasyki europejskiej – Valerian Pierre’a Christina
i Jean-Claude’a Mézières’a). Jeśli
bohaterowie mają mieć supermoce, to niech mają; nawet jeśli historie z postaciami w trykotach nie
są zbytnio pogłębione, zapoznanie
się z nimi nikomu nie zaszkodzi.
W końcu chodzi o przyjemność
z lektury, a nie każda książka musi
być przy okazji mądra.
Komiksy przygodowe:
– Maciej Parowski, Jacek Rodek, Polch, seria Funky Koval;
– Lewis Trondheim, seria Ralph
Azham;
– Jean Van Hamme, Rosiński,
seria Thorgal;
– Pierre Christin, Jean-Claude
Mézières, Valerian.

KOMIKSEM O WSZYSTKIM
Ale i pozycje mądre i ważne warto
mieć na półce. Trudno wyobrazić
mi sobie licealną bibliotekę bez
Mausa Arta Spiegelmana, który
właśnie tym dziełem udowodnił,
że komiks udźwignie każdy, nawet najcięższy temat (jak w tym
przypadku Holokaust). A – wiemy to także z literatury (z którą
można przecież komiks zestawiać, np. podczas lekcji, w prezentacjach i pracach zaliczeniowych) – wybór możliwości jest
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ogromny. Konflikty zbrojne (komiksy-reportaże ze Strefy Gazy
Joego Sacco), zmagania z chorobą (Rycerze świętego Wita Davida
B. – epilepsja, Niebieskie pigułki
Frederika Peetersa – AIDS, Tylko
spokojnie Bartka Glazy – rak), autobiografizm (Persepolis Marjane
Satrapi) lub biografia (Dym Marcina Węcławka i Marcina Podolca), szukanie własnych korzeni
(Portugalia Cyrila Pedrosy), narodowe przywary (Powstanie. Film
narodowy Jacka Świdzińskiego)
– to tylko garść propozycji tematów (do zapoznania, przemyślenia
i przedyskutowania) oraz ich komiksowych realizacji, stanowiących i ważne dokonania w historii
gatunku, i znaczący głos w dyskursie kulturowym, i – każdorazowo – punkt wyjścia do dalszych
komiksowych poszukiwań.
Komiksy dla liceum:
– David B., Rycerze świętego
Wita;
– Henryk (Bartek Glaza), Tylko
spokojnie;
– Cyril Pedrosa, Portugalia;
– Frederik Peeters, Niebieskie
pigułki;
– Joe Sacco, Strefa Gazy.
Przypisy;
– Marjane Satrapi, Persepolis;
– Art Spiegelman, Maus: opowieść ocalałego;
– Jacek Świdziński, Powstanie.
Film narodowy;
– Marcin Węcławek, Marcin
Podolec, Dym.

PODSUMOWANIE
Różnorodność zbiorów nie gwarantuje pasji zaszczepionej na
całe życie, ale pozwala wierzyć
w to, że ziarno zasiane we wczesnej
młodości będzie miało szansę zaowocować. Dzieci, które odkryją
w komiksach coś dla siebie (a dzieciom zdecydowanie łatwiej niż dorosłym), będą szukały następnych
tytułów, przechodząc kolejne etapy
wtajemniczenia i w końcu odnajdując ten najważniejszy dla siebie
skrawek komiksowego wszechświata. I bez znaczenia jest, czy
pozostaną wierne swoim pierwszym odkryciom (komiksy dla
najmłodszych to w gruncie rzeczy
utwory dla dzieci w każdym wieku), będą szukały przygód przeżywanych wspólnie z ulubionymi
bohaterami, czy też skupią swoją
uwagę na propozycjach bardziej
wymagających
(artystycznych,
obyczajowych, poruszających ważkie tematy). Istotne jest to, by ich
przygoda, jeśli nie zacznie się (tak
jak np. moja) w domowej biblioteczce, miała szansę rozpocząć się
w szkolnej bibliotece.
MICHAŁ TRACZYK

– dr, literaturoznawca, kierownik
Pracowni Komiksu Biblioteki
Uniwersyteckiej w Poznaniu,
współzałożyciel i członek Zarządu
Fundacji Instytut Kultury Popularnej, zastępca redaktora naczelnego „Zeszytów Komiksowych”,
autor dwóch monografii, redaktor
Polskiej Bibliografii Wiedzy
o Komiksie i koordynator
Poznańskiej Dyskusyjnej
Akademii Komiksu.

Komiks na zajęciach:
Wykorzystanie komiksu daje nieograniczone możliwości tworzenia
scenariuszy lekcyjnych, które zachęcą dzieci i młodzież do czytania.
Przykładowe scenariusze na podstawie serii Kajko i Kokosz, Jonka,
Jonek i Kleks oraz Asteriks są dostępne do pobrania za darmo ze strony:
https://swiatkomiksu.pl/komiks-w-bibliotece/
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Jedna książka
w dwóch odsłonach
Wśród osób korzystających z bibliotek można wyróżnić dwa główne typy czytelników:
osoby, które lubią czytać, oraz osoby, które muszą czytać, ale wcale tego robić nie lubią.
Daje się też łatwo zauważyć, że do tego drugiego typu zalicza się bardzo duża grupa uczniów
wszystkich poziomów szkół. Można oczywiście zastanawiać się, co jest tego przyczyną
i kto jest winien takiemu nastawieniu uczniów do czytania, jednak biblioteki i bibliotekarze
mogą zrobić coś więcej – promować czytelnictwo poprzez przygotowanie się na to,
by przedstawić atrakcyjną ofertę zarówno jednym, jak i drugim czytelnikom.

DLA LUBIĄCYCH CZYTAĆ
Pierwszy typ czytelnika, czyli
osoba, która lubi czytać, robi to
z przyjemnością i z własnej woli.
Wybiera książkę samodzielnie, na
podstawie własnych, wyrobionych
już w jakimś stopniu preferencji
czytelniczych. Takiego czytelnika
może zmotywować do pożyczenia książki nie tylko jej gatunek
literacki czy nazwisko autora, ale
również jej strona estetyczna, gdyż
docenia on książkę od strony wizualnej – ładne wydanie, dobrej
jakości papier, ciekawe ilustracje,
przyciągająca wzrok okładka.
Wszystkim tym może pochwalić się seria Kolorowa Klasyka
wydawnictwa GREG, w której
skład wchodzą kanoniczne dzieła
literatury polskiej i światowej dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, zilustrowane przez najlepszych grafików. Taka książka zachęca do
czytania, rozwija wrażliwość estetyczną, utwierdza w przekonaniu,
że czytanie daje przyjemność. Jest
doskonałym wyborem także dla
najmłodszych dzieci, dla których
książki wypożyczają rodzice z zamiarem czytania na głos – duża
liczba ilustracji i bogata oprawa
kolorystyczna przykuwają uwagę,
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wyrabiają poczucie, że książka
to coś wartego zainteresowania.
Kontakt z tak przygotowaną lekturą zwiększa szansę na to, że
w przyszłości dziecko zasili szeregi
świadomych miłośników książek
i będzie już samo przychodziło po
kolejne pozycje.
LEKTURA (NIE)ZROZUMIAŁA?
Inaczej jest z osobami, które przychodzą po książkę tylko dlatego,
że muszą ją przeczytać. Głównym
powodem, dla którego uczniowie
nie lubią czytać lektur, jest fakt,
że ich nie rozumieją oraz w konsekwencji nie radzą sobie z pracą
z utworem na lekcji. Dla takich
czytelników idealną ofertą są lektury z opracowaniem Wydawnictwa GREG. Wersja z opracowaniem ułatwia zrozumienie tekstu,
gdyż zawiera komentarz do niego,
prezentuje całość wiedzy, jakiej
uczeń będzie potrzebował na lekcji, dzięki komentarzom bocznym
zwraca uwagę czytelnika na to,
co szczególnie ważne. Pozwala na
bieżąco, podczas lektury, sięgnąć
do wyjaśnień, które pomogą pojąć
i zinterpretować trudniejsze fragmenty. Opracowanie stanowi swoisty przewodnik po lekturze, dzię-

ki któremu uczeń nie ma wrażenia,
że został z tekstem pozostawiony
sam sobie i nie wie, jak do niego
podejść. Dodatkowo wydania te są
mniejsze i lżejsze niż seria Kolorowa Klasyka, dzięki czemu łatwiej
i poręczniej zabrać je ze sobą na
lekcję. Praca w oparciu o takie
książki może przyczynić się docelowo do zmiany podejścia do
lektur dzięki pokazaniu uczniowi,
że lektura wcale nie musi być niezrozumiała i nudna. Być może taki
uczeń sięgnie po jakąś książkę spoza listy lektur – a to początek drogi
do stania się miłośnikiem czytania.
DWA WYDANIA, JEDEN CEL
W interesie każdej biblioteki jest
dbanie o to, by jej oferta była jak
najszersza i odpowiadała potrzebom wszystkich czytelników, jacy
do niej przyjdą. Z tego powodu
warto mieć na półkach nie jedno wydanie danego tytułu, lecz
dwa – zarówno wersję w serii
Kolorowa Klasyka, jak i lekturę
z opracowaniem. Każde z wydań odpowiada potrzebom innej
grupy czytelniczej, ale w konsekwencji oba przyczyniają się do
propagowania czytelnictwa. A to
jest przecież główny cel bibliotek.
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Zakupy z NPRCz oczami
bibliotekarzy
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa daje bibliotekom jedyną w swoim rodzaju
szansę uzupełnienia braków w nowościach wydawniczych. Z drugiej strony, z wydaniem
pieniędzy często wiąże się presja czasowa i stres wynikający z niepewności, co wybrać
z ogromnej oferty wydawniczej. Czym się kierować? Czego unikać? Na co zwrócić uwagę?
Odpowiedzi na te kluczowe pytania zawierają wypowiedzi samych bibliotekarzy udzielone
w ramach ankiety przeprowadzonej przez redakcję „Biblioteki w Szkole”.

PRIORYTETY ZAKUPOWE
Typ szkoły:
szkoła podstawowa
Wielkość szkoły:
ponad 150 uczniów
Liczba zakupionych pozycji:
358

Jakie książki zakupiono do biblioteki?

Szkoła, w której pracuję, mieści
się na terenie wiejskim. Organ
prowadzący nie pomaga nam
w zakupie literatury. Nawet na
wniosek w sprawie zakupu lektur szkolnych do nowej podstawy
programowej otrzymaliśmy nega-

Bibliotekarz, mimo
sporej kwoty dofinansowania, często
staje przed trudnym wyzwaniem
oszacowania priorytetów w zakresie
zakupu książek.
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tywną odpowiedź. Dlatego też ze
środków z NPRCz zakupiliśmy
lektury szkolne, które stanowiły
68% wszystkich kupionych książek – do grupy tej zaliczyć można
nowe wydania „starszych” lektur.
Reszta środków została podzielona na literaturę dziecięcą i młodzieżową. Dla młodszych dzieci
zakupione zostały książki takie jak:
•• Paulette Bourgeois, seria Franklin;
•• Paula Harrison, seria Magiczni
przyjaciele;
•• Elżbieta Wójcik, seria Samochodzik Franek;
•• Holly Webb, seria Zaopiekuj się
mną;
•• seria Scooby Doo oraz Już Czytam
wydawnictwa Zielona Sowa;
Nieco starsi uczniowie chętnie
sięgali po książki:
•• Åsa Larsson i Ingela Korsell, seria Pax;
•• seria Nela – mała reporterka
(różni autorzy, wyd. National
Geographic);
•• Marcin Rosłoń, seria Bohaterowie z boiska;
•• Martin Widmark, Helena Willis, seria Biuro Detektywistyczne
Lassego i Mai;
•• seria Wojny dorosłych – historie
dzieci (różni autorzy, wyd. Literatura).
•• Yvette Żółtowska-Darska, Lewy
– chłopak, który zachwycił świat.

Mniejszą popularnością cieszyły się książki takich autorów jak
Grzegorz Kasdepke czy Agnieszka Stelmaszyk, których teksty
często znajdują się w podręcznikach szkolnych.
W dziale literatury młodzieżowej przybyło przede wszystkim
pozycji z zakresu fantastyki, takich jak:
•• Allan Frewin Jones, Gary
Chalk, seria Podzielone królestwo;
•• Rafała Kosik, seria Felix, Net
i Nika;
•• Brandona Mull, seria Baśniobór;
oraz typowej dziewczęcej literatury takiej jak:
•• John Green, Papierowe miasta.
•• Colleen Hoover, Hopeless;
•• Colleen Hoover, Tarryn Fisher,
Never, Never;
O ile literatura dziewczęca od
razu zniknęła z półek, o tyle powieści fantastyczne nie cieszyły
się zbytnią popularnością.
Gdzie kupować książki?

Książki zostały zakupione u lokalnego dostawcy, który oferuje
najniższe ceny, a z którym współpracujemy wiele lat. Za przyznane
środki uzupełniliśmy księgozbiór
o 358 nowych pozycji. Dzięki jego
pomocy udało się nam wybrać
wiele ciekawych pozycji, które
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były aktualnie na topie. Wyszukiwanie książek do projektu było
wyzwaniem, gdyż wymagało
mnóstwa czasu spędzanego na
przeglądaniu stron internetowych,
blogów oraz grup na Facebooku,
zrzeszających bibliotekarzy z całej
Polski. Najbardziej przydatna okazała się strona www.lubimyczytac.
pl, na której dostępnych jest wiele
recenzji ułatwiających wybór najlepszych książek.
MARTA ANDRUSIEWICZ

Międzybrodzie Żywieckie,
Szkoła Podstawowa

BITWA O KSIĄŻKI
Typ szkoły: liceum
Rok udziału w programie:
2016/2017
Kwota dofinansowania:
15 tys. zł
Liczba zakupionych
pozycji: 797

Ogłoszenie wyników pierwszej
edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zelektryzowało
społeczność naszego liceum. Co
można kupić za 15 tys. zł? Wszystko! Czego dusza czytelnika zapragnie, o czym marzą młodzieńcze
serca oraz to, o czym skrycie fantazjuje bibliotekarka. Uzupełnienie
księgozbioru, odnowienie kanonu
lektur, książki naukowe do każdego przedmiotu, a może coś ekstra?
Rzeczywistość okazała się jednak nie tak różowa, bo program
miał swoje ograniczenia i wymogi.
Potrzeby biblioteki duże, wybory
młodego czytelnika nie do końca
przemyślane, a braki w księgarniach spowodowane wzrostem
popytu utrudniały zakupy. I tak
właśnie rozpoczęła się największa
batalia o książki, jaką widziały
mury naszej biblioteki.

9/2018

Gdzie zajrzeć, sporządzając listę?

Przy sporządzaniu listy pomocne
okazały się:
•• analiza wyników akcji „Ogólnopolskie Wybory Książek” (wyboryksiazek.pl) – dane uzyskane
od uczniów liceum oraz opublikowane w „Bibliotece w Szkole”
(Ogólnopolskie wybory książek.
Raport, nr 6/2015, s. 3-15).
•• ankieta przeprowadzona pod koniec czerwca: uczniowie odpowiadali na pytanie, co chcieliby, żeby
zostało zakupione do biblioteki,
a nauczyciele zostali poproszeni
o polecenie ciekawej i wartościowej literatury dla młodzieży;
zorganizowane
•• seminarium
przez Wojewódzką Bibliotekę
Pedagogiczną w Rzeszowie pt.
„Czytelnik YA – jak do niego
dotrzeć, jak go zainspirować,
zachęcić do czytania?”. Szczególnie wykład znawcy literatury
dla dzieci i młodzieży, profesora Grzegorza Leszczyńskiego,
wniósł wiele ciekawych przemyśleń na temat czytelnictwa
młodzieży, a w dalszej kolejności
listę autorów i tytuły współczesnych książek, które są bliskie
młodym dorosłym czytelnikom;
•• wakacyjna lektura Wielkie małe
książki. Lektury dzieci. I nie tylko G. Leszczyńskiego, gdzie autor opowiada o książkach czytanych przez dzieci i nastolatki,
tłumaczy też pewne zjawiska
zachodzące w literaturze;
•• nieoceniona pomoc wiernych
czytelników szkolnej biblioteki,
którzy dzieląc się wrażeniami
i przemyśleniami na temat lektur
i nowości wydawniczych, bardzo
chętnie włączyli się w tworzenie
listy książek do zakupu;
•• serwisy o książkach: recenzje
książek, rankingi, nowości wydawnicze i opinie czytelników
(szczególnie te negatywne): Lubimy Czytać (lubimyczytac.pl), BiblioNETka (biblionetka.pl), Mądre Książki (madreksiazki.org);
•• kilka blogów i vlogów o książkach, szczególnie o nowościach

wydawniczych: BooksSilence
(books-silence.com), Wielki BUK
(wielkibuk.com i https://youtube.
com/channel/UCGwb0HDls_
iDidD4ku5fMsw), Czytam Sobie (https://www.youtube.com/
user/CzytamSobie);
•• recenzje książek w czasopismach:
„Fanbook” i „Biblioteka w Szkole”.
Gdzie zostały zrobione zakupy?

Po porównaniu cen u trzech różnych sprzedawców (księgarnie Naukowa i Bonito, hurtownia Korob)
przygotowano zapytania ofertowe
do tych trzech sprzedawców. Realizacja zamówień nastąpiła do
końca grudnia (wyjątek stanowiły
albumy z Arkad, zamówione bezpośrednio u wydawcy).
Jakie książki zakupiono do biblioteki?

W ramach zakupów zakupiono
książki ekstrawaganckie – drogie
i pięknie wydane egzemplarze,
które mają czytelnika zachwycić,
książki zaskakujące oraz część wydań albumowych, które mogą stanowić pomoc w prowadzeniu lekcji
i przygotowaniu do egzaminów:
•• Ewa Romkowska, Moda. Wielka księga ubiorów i stylów;
•• Sara Ayad S., Roderick Cave,
Historia książki. Od glinianych
tabliczek do e-booków;
•• Shaun Tan Przybysz – powieść
graficzna, porusza problem
emigracji i wojny;
•• Maciej Parowski, Andrzej Sapkowski, Wiedźmin – wydanie
kolekcjonerskie, komiks;
•• Maria Poprzęcka M., Arcydzieła malarstwa polskiego;
•• Piotr Marczak, Dzieje Polski
w obrazach.
Które książki się sprawdziły?

Najpopularniejszymi książkami
były tytuły znane już czytelnikom
z lepszych lub gorszych ekranizacji, takie jak:
•• Jojo Moyes, Zanim się pojawiłeś;
•• Suzanne Collins, trylogia Igrzyska śmierci;

BIBLIOTEKAWSZKOLE.PL

I

19

JAK KUPOWAĆ KSIĄŻKI?

•• James Dashner, cykl Więzień
labiryntu;
•• Nicholas Sparks Najdłuższa podróż;
•• Stephanie Meyer, saga Zmierzch.
Niesłabnącą popularnością cieszy się literatura fantasy, która
„zaspakaja potrzebę obcowania
z tajemnicą w świecie tajemnic
pozbawionym…”1. Należy tu wymienić całe serie:
•• Andrzej Sapkowski, Wiedźmin;
•• Marissa Meyer, Saga księżycowa;
•• Kiera Cass, Rywalki;
•• Becca Fitzpatrick, Szeptem;
•• Cassandra Clare, Dary Anioła,
jak również autorów takich jak:
Neil Gaiman, Ursula Le Guin,
J.R.R. Tolkien, Stephen King. Są
też czytelnicy, którzy do rąk nie wezmą fantasy, a zaczytują się w powieściach obyczajowych z nutką romantyzmu doprawionych wątkiem
kryminalnym. Poczytni autorzy to:
Nicholas Sparks, Rainbow Rowell,
Jodi Picoult, Guillame Musso, Jojo
Moyes, Gayle Forman, a ciekawe
tytuły to:
•• Emma Donoghue, Pokój;
•• Sharon M. Draper, Tylko w mojej głowie;
•• Nina George, Lawendowy pokój.
Nie można zapomnieć o kryminałach i thrillerach. Najbardziej
poczytni autorzy to: Katarzyna
Bonda, Tess Gerritsen, Becca Fitzpatrick i serie Sama Sheparda Pretty
Little Liars i The Lying Game. Zakupionych zostało kilka egzemplarzy książek w języku angielskim
i niemieckim z serii Kryminał z ćwiczeniami (Edgard). Uczniowie wypożyczają je chętnie w ramach samokształcenia, tak samo jak książki
Reginy Brett i Tony’ego Buzana.
Co się nie sprawdziło?

Zakupowe niewypały – to książki, które wbrew wcześniejszym
założeniom nie przypadły młodemu czytelnikowi do gustu.
1 G. Leszczyński, Wielkie małe książki.
Lektury dzieci. I nie tylko, Poznań
2015, s. 224.
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•• Dużym rozczarowaniem są
serie Czerwona królowa Victorii Aveyard i Wodospady cienia
C.C. Hunter, gdzie czytelnicy
po przeczytaniu pierwszego
tomu są zawiedzeni i nie chcą
czytać reszty.
•• Z powodu oryginalnego formatu lub objętości dzieła niewypożyczane są książki: Trudi
Canavan, Elżbiety Cherezińskiej Harda, a także Trylogia
Niezgodna Veroniki Roth (wydana przez Wydawnictwo Amber w jednym opasłym tomie).
Średnie jest również zainteresowanie komiksami historycznymi zakupionymi w ramach
programu (jedynie manga Mushishi Yuki Urushibary jest często wypożyczana),
Z jakich książek lepiej zrezygnować?

Prohibita – w czasie analizy potrzeb czytelniczych zdarzały się
tytuły, które budziły zastrzeżenia
ze względu na swoją treść obyczajową i nie zostały zamówione
do biblioteki. I chociaż jak pisze
G. Leszczyński, „erotyzm nastolatków chodzi innymi niż miłość
drogami”2, to pewne wybory
czytelnicze budzą spore kontrowersje. Jedna grupa to popularne
serie erotyczne:
•• E.L. James, Pięćdziesiąt twarzy
Greya;
•• Sylvia Day, seria Rozpalona;
•• Samantha Young, seria On Dublin Street;
•• a nawet serie fantasy o podobnej tematyce, np.: Larissa Ione,
seria Demonica. Również niektóre tytuły z literatury Young
Adults (młodych dorosłych)
popularne wśród nastolatków
nie zostały zakupione, np.:
•• John Green, Will Grayson, Will
Grayson;
•• Mia Sheridan Bez słów;
•• Colleen Hoover, Hopeless.
2

Tamże, s. 258

Inna kategoria książek niezakupionych to horrory G. Mastertona i krwawe mangi: Balsamista
Mutsukazu Mihary i Monster
Naokiego Urasawy.
Podsumowanie

Bitwa o książki zakończyła się sukcesem w grudniu 2016 roku, uzyskana dotacja została wykorzystana
co do grosza. Udało się zakupić 797
egzemplarzy, z czego 46% stanowiły lektury szkolne. Dziś stoi na półkach w bibliotece armia nowych,
ciekawych książek czekających tylko na chętnego czytelnika. Mimo
napiętych terminów, dodatkowych
działań wymaganych w NPRCz,
problemów z zamówieniami i brakami w księgarniach był to bardzo
ciekawy i owocny okres pracy.
AGNIESZKA BAŁCHAN

Kolbuszowa, Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
W SZKOLNEJ BIBLIOTECE
Typ szkoły:
szkoła podstawowa
Kwota dofinansowania:
15 tys. zł

Co kupiono w ramach NPRCz?

Jednym z kryteriów zakupu nowych lektur było założenie, że
50% z nich będą stanowić nowe
lektury szkolne, a pozostałą część
nowości wskazane przez czytelników. W przypadku nowych lektur
zakupiono po 25 egzemplarzy, pozostałych tytułów – po jednym.
Ze względu na wysokie koszty zrezygnowano z zakupu komiksów.
Książki na temat niepełnosprawności:
•• seria Opowiem ci, mamo (różni
autorzy) – książka obrazkowa;
•• Daniel Mizieliński, Aleksandra
Mizielińska, trylogia Mamoko –
książki obrazkowe;
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Każdego roku wraz
z nowymi uczniami
w szkole pojawiają
się też nowe preferencje czytelników.
•• Helena Bross, Klasa 1b – duża
czcionka;
•• Agnieszka Łubkowska, Elementarz dla dzieci z dysleksją – łatwe
teksty do czytania;
•• Marta Galewska-Kustra, Z muchą na luzie ćwiczymy buzie,
czyli zabawy logopedyczne dla
dzieci – wiersze logopedyczne;
•• seria Czytam sobie (różni autorzy)– duża czcionka, różny poziom trudności;
•• Natalia Usenko, Bractwo-piractwo. Przygoda matematyczna –
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nauka matematyki poprzez zabawę;
•• Grzegorz Kasdepke, Do trzech
odlicz! Zabawy matematyczne
– nauka matematyki poprzez
zabawę;
•• Marine Carteron, Podpalacze
książek – książka przygodowa,
której jedną z bohaterek jest
dziewczynka z autyzmem;
•• Paweł Pawlak, Ignatek szuka
przyjaciela – książka poruszająca temat inności i przyjaźni;
•• Irena Landau, Witaj, córeczko!
– książka poruszająca problem
adopcji;
•• Agnorszka Bloska, Za duży na
bajki – książka poruszająca problem choroby dziecka, zawierająca bajki terapeutyczne;
•• Guus Kuijer, Książka wszystkich
rzeczy – książka poruszająca temat inności;
•• Barbara Kosmowska, Marta Kra-

, TO TYLKO Z OPRACOWA

marz, Pozłacana rybka – książka
poruszająca problem choroby
brata i rozwodu rodziców;
•• Iga Zakrzewska-Morawek, Świat
według Żunia – przedstawia
świat widziany oczami dziecka
niepełnosprawnego;
•• Barbara Kosmowska, Dziewczynka z parku – książka poruszająca problem śmierci ojca
i cukrzycy.
ALINA CIEKALSKA

Katowice, Szkoła Podstawowa nr 15

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ?
Biblioteka CKZiU w Jaworznie
obsługująca trzy szkoły techniczne to największa pod względem
liczby woluminów szkolna biblioteka w mieście. Skąd więc pomysł
na udział w NPRCz? Odpowiedź
nasuwa się sama: z potrzeby no-
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Pewniak
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Inni wydawcy zgadują, czego trzeba się nauczyć –
my wiemy, o co zapytają nauczyciele!
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wych czytelników. Ta zamierzona gra słów dokładnie oddaje cel
olbrzymiej pracy wielu osób. Biblioteka Centrum chciała zyskać
nowych czytelników, a ci z kolei
chcieli wypożyczać nowe książki.
Gdzie zajrzeć, sporządzając listę?

Dokonując wyboru tytułów, planowanych do zakupu, bibliotekarki kierowały się przede wszystkim
sugestiami tych, dla których książki miały być zakupione. Uczniowie
CKZiU mieli możliwość przedstawienia swoich preferencji czytelniczych oraz wyrażenia swojej opinii
na temat proponowanych przez
nich książek w ankietach i rozmowach, prowadzonych z czytelnikami w bibliotece, oraz na lekcjach
wychowawczych i bibliotecznych.
Na podstawie pierwszych wyników stworzono wstępną listę
planowanych zakupów. Lista ta
systematycznie się powiększała po
kolejnych diagnozach.
Na zakup nowości miały też
wpływ konsultacje z nauczycielami różnych przedmiotów oraz
instytucjami: Miejską Biblioteką
Publiczną w Jaworznie oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką
im. J. Lompy w Katowicach – Filią w Jaworznie. Ponadto bibliotekarze dołożyli starań, by na ostatecznej liście książek znalazły się
też propozycje ze stron internetowych typu „warto przeczytać” lub
„hity książkowe”, takich jak:
•• Lubimy Czytać (lubimyczytac.pl);
•• Dwutygodnik (dwutygodnik.
com);
•• Xięgarnia (xiegarnia.pl);
•• Edutorial (edutorial.pl, np.
https://edutorial.pl/recenzje/
13-premier-ksiazek-2016-roku-od-ktorych-sie-nie-oderwiesz/);
okiem
nastolatki
•• Książki
(http://ksiazkiokiemnastolatki.
blogspot.com/).
W propozycjach przewidziano też
książki dla uczniów z dysfunkcjami lub orzeczeniami o niepełnosprawności. Swoje decyzje nauczyciele bibliotekarze konsultowali ze
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szkolnymi pedagogami, przedstawicielami rodziców i samorządem
uczniowskim. Niektóre propozycje
uczniów zaskakiwały bibliotekarzy, a nierzadko budziły w nich
pewne obawy co do dojrzałości
i odpowiedniego przygotowania
młodzieży do ich odbioru. Logiczna argumentacja zainteresowanych
i innych nauczycieli wielokrotnie
przeważała szalę decyzyjną na korzyść wpisania na listę zakupów
tych właśnie tytułów.
Gdzie zostały zrobione zakupy?

Przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczących zamówienia bibliotekarki wraz z nauczycielką języka niemieckiego pisały zapytania
ofertowe do różnych wydawnictw
i hurtowni książek. Po otrzymaniu
informacji zwrotnych prowadziły
rozmowy telefoniczne na temat
konkretnych tytułów oraz porównywały oferowane ceny.
Jakie książki zakupiono do biblioteki?

Czy ostatecznie zamówione tytuły
można ocenić jako przysłowiowy
strzał w dziesiątkę? W większości przypadków tak. Największą
popularnością cieszą się nazwiska
autorów takich jak: Tess Gerritsen, Stephen King, Guillaume
Musso, Alexandra Bracken, Peter
Brett, Remigiusz Mróz, Jacek Piekara, Andrzej Pilipiuk.
Do najczęściej wypożyczanych
można z pewnością zaliczyć również książki takie jak:
•• Marc Elsberg, polsko- i anglojęzyczna wersja Zero;
•• J. Flanagan, seria Zwiadowcy;
•• D. Glukhovsky, seria Metro 2033;
•• G.R.R. Martin, Pieśń lodu i ognia.
Swoich czytelników odnalazły też:
•• piękne książki Doroty Terakowskiej,
•• książki Jojo Moyes;
•• książki Katarzyny Bereniki Miszczuk;
•• książki mówiące o problemach
młodzieży (wypożyczają je głównie dziewczęta);

•• książki historyczne;
•• reportaże Swietłany Aleksijewicz.
Z obserwacji bibliotekarek wynika, iż książki cieszą się większym
powodzeniem niż audiobooki czy
filmy, choć i te mają swoich zwolenników.
Czytelnicy biblioteki CKZiU to
nie tylko uczniowie, ale również
ich rodzice, a także pracownicy –
nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Hitem wśród damskiego grona wypożyczających,
zwłaszcza ostatniej grupy, stała się
Cukiernia pod Amorem Małgorzaty
Gutowskiej-Adamczyk.
Co się nie sprawdziło?

Najmniejszym zainteresowaniem
cieszą się książki Małgorzaty Musierowicz, co wynika z profilu szkoły, w którym przeważają męskie
zawody, z wieku i zainteresowań
uczniów. Książki tej autorki zakupiono prognostycznie, mając na
uwadze nowe kierunki nauczania
proponowane przez szkołę a także
reformę oświaty i związane z nią
obniżenie wieku młodzieży rozpoczynającej naukę w szkole średniej.
Czytelnicy bardzo chętnie wypożyczają zakupione nowości. Minusem projektu jest jednorazowość
przyznawanych funduszy oraz ich
wielkość. Bardziej celowe byłoby
umożliwienie wydania przyznanej
kwoty w ciągu 2-3 lat, bowiem
najlepsi czytelnicy czekają na kolejne nowości autorów, w których
zasmakowali dzięki NPRCz, a na
to szkoła najczęściej nie ma już pieniędzy. Każdego roku wraz z nowymi uczniami w szkole pojawiają
się też nowe preferencje czytelników. Chcąc przekonać młodzież,
że czytanie jest fascynującym sposobem na spędzenie wolnego czasu, musimy ciągle szukać nowych
środków na nowe książki.
MARIOLA GAWROŃSKA
EWA UCHOLC

Jaworzno, Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
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SUKCESY I ŻYCZENIA
Typ szkoły:
szkoła podstawowa
Rok udziału w programie:
2016/2017

Gdzie zajrzeć, sporządzając listę?

Zakup książek z NPRCz poprzedziłyśmy wieloma ankietami skierowanymi do uczniów, rodziców
i nauczycieli.
Co się sprawdziło?

Żelazne bestsellery wśród zakupów, czyli książki, po które ustawiały się kolejki, to:
Dla młodszych czytelników:
•• Martin Widmark, Helena Willis, seria Biuro detektywistyczne
Lassego i Mai;
•• Holly Webb, seria Zaopiekuj się
mną;
•• seria Nela – mała reporterka,
(różni autorzy).
Klasy III-VIII:
•• Jeff Kinney, seria Dziennik cwaniaczka;
•• Lincoln Peirce, seria Zapiski luzaka;
•• Andy Griffiths, seria …-piętrowy domek na drzewie;
•• Andrzej Maleszko, seria Magiczne drzewo;
•• Åsa Larsson, Ingela Korsell,
seria Pax;
•• seria Spirit Animals (różni autorzy);
•• seria Wielcy i sławni (różni autorzy).
Co się nie sprawdziło?

Chociaż zakupy były robione
w dużej mierze pod dyktando czytelników, to okazało się, że wiele
zakupionych pozycji w naszej szkole jednak wcale nie cieszyło się powodzeniem. Tak było z książkami
takimi jak (chociaż w innych szkołach te książki są chętnie czytane):
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•• Rafał Kosik, seria Feliks, Net
i Nika;
•• Moony Witcher, Dziewczynka
z siódmego Księżyca;
•• John Flanagan, Drużyna i Zwiadowcy.
Czego zabrakło na liście?

Książki kupowałyśmy w czasie,
kiedy nie było jeszcze pewności,
że wkrótce staniemy się szkołą
ośmioletnią, nie obowiązywała też
obecna lista lektur. Teraz żałuję, że
tak wcześnie otrzymaliśmy zgodę
na udział w programie i fundusze
– dziś prawdopodobnie dokonałybyśmy zupełnie innych wyborów.
Po pierwsze, uzupełniłybyśmy
zestaw lektur, po wtóre, kupiłybyśmy książki dla starszej młodzieży (klasy VII, VIII) – młodzi
ludzie z tych klas czytają dość
chętnie, ale niestety w naszej bibliotece nie ma pozycji, o które
pytają. Najczęściej powtarzają się
pytania o mangi oraz o powieści
z gatunku literatury dla młodych
dorosłych. Oto kilka tytułów z listy poszukiwanych pozycji:
•• książki Colleen Hoover – szczególnie Never, never;
•• książki Nicholasa Sparksa;
•• trylogia Kathrin Lange: Serce
ze szkła, Serce z popiołu, Serce
w kawałkach;
•• książki Eve Ainsworth – szczególnie 7 dni;
•• książki Johna Greena – szczególnie Gwiazd naszych wina.
Gdzie kupować książki?

Wszystkie zakupy robiłyśmy
w księgarni internetowej Bonito.
pl – bardzo polecam.
Na prośbę autorki publikujemy
relację anonimowo.

LICZY SIĘ JAKOŚĆ
KSIĄŻEK
Typ szkoły:
szkoła podstawowa, liceum
Rok udziału w programie:
2017/2018
Kwota dofinansowania:
15 tys. zł

Rok szkolny 2017/2018 zawsze
będzie mi się kojarzył z hasłem
„Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa”.
Jak wyglądał proces zakupu
książek?

Pracuję w zespole szkół (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące), więc 15
tys. zł, które dostaliśmy w ramach
NPRCz, musiałam rozdzielić między trzy szkoły. Cały proces zakupów podzieliłam więc na trzy
części – za każdym razem wysyłałam do dwóch różnych oferentów
(księgarnie internetowe i stacjonarne) zapytania o cenę. Kiedy w II
semestrze dowiedziałam się, że dostaliśmy dofinansowanie na kolejny
rok szkolny, przesłałam przez stronę internetową szkoły, Facebooka
i e-dziennik informację o NPRCz
i prośbę do czytelników (uczniów,
nauczycieli i rodziców) o nadsyłanie ciekawych tytułów, które mogłabym kupić w ramach programu.
Gdzie zajrzeć, sporządzając listę?

Oczywiście ciekawe tytuły podpatrywałam też wcześniej u koleżanek w zaprzyjaźnionych biblio-

Starałam się wszystkie książki zakupić
w twardej oprawie. Inaczej rzecz ujmując,
nie była ważna dla mnie ilość zakupionych
książek, ale ich jakość!
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tekach szkolnych, w księgarniach,
na stronach internetowych wydawnictw. Często wchodziłam
na strony internetowe Empiku,
Wydawnictwa Znak, Ona czyta, Szczecin Czyta (portale na
FB) – tam śledziłam zwłaszcza
nowości i bestsellery książkowe.
Jeszcze jedna uwaga – starałam
się wszystkie książki zakupić
w twardej oprawie. Inaczej rzecz
ujmując, nie była ważna dla mnie
ilość zakupionych książek, ale ich
jakość! Zwłaszcza przy lekturach,
których zbiór też uzupełniłam
przy okazji tych zakupów.
Które książki się sprawdziły?

Po kilku miesiącach mogę stwierdzić, że sprawdziły się takie tytuły i serie, jak:
Klasy 0 i I-III szkoły podstawowej:
•• David McKee, seria Elmer;
•• Marcin Mortka, seria Przygody
Tappiego z Szepczącego Lasu;
•• seria Nela – mała reporterka
(różni autorzy);
•• Gilbert Delahaye, Marcel Marlier, seria Martynka,
•• Zofia Stanecka, Marianna
Oklejak, seria Basia;
•• Jakub Skwarz, seria Księżniczka
Adela;
•• Joanna Krzyżanek , seria Cecylka Knedelek;
Klasy IV-VIII szkoły podstawowej:
•• Martin Widmark, Helena Willis, seria Biuro detektywistyczne
Lassego i Mai;
•• Jørn Lier Horst, seria Biuro detektywistyczne nr 2;
•• Jeff Kinney, seria Dziennik
Cwaniaczka;
•• Paweł Beręsewicz, Barbara Kosmowska i in., Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach;
•• Agnieszka Stelmaszyk, seria
Kroniki Archeo;
•• John Flanagan, seria Zwiadowcy;
Liceum:
•• George R.R. Martin, seria Pieśń
lodu i ognia;
•• Frank Herbert, seria Diuna;
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•• Małgorzata Gutowska-Adamczyk, seria Cukiernia pod Amorem;
•• Natalia Fiedorczuk, Jak pokochać centra handlowe;
•• Ildefonso Falcones, Katedra
w Barcelonie, Bosonoga królowa,
Dziedzice ziemi;
•• Beata Majewska, Konkurs na
żonę, Bilet do szczęścia, Zdążyć
z miłością;
•• Katarzyna Grochola, Osobowość
ćmy, Trzepot skrzydeł, Kryształowy Anioł, Houston, mamy problem;
•• Carlos Ruiz Zafón; Cień wiatru, Gra Anioła, Marina, Więzień nieba.
SYLWIA JAGUSZEWSKA

Szczecin, Zespół Szkół Sportowych
im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej

POCZYTNE NOWOŚCI
I ZESTAW AMBITNEJ
LITERATURY
Typ szkoły:
szkoła podstawowa, liceum
Rok udziału w programie:
2017/2018

Jak wyglądało zbieranie rekomendacji?

Zapotrzebowanie na konkretne
tytuły młodzież, rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły
mieli możliwość zgłaszania codziennie poprzez Facebooka – tu
biblioteka ma swój fanpage – lub
wrzucając karteczki z zapisanym
autorem lub tytułem książki do
specjalnego słoja książkowych
życzeń, który na co dzień stoi na
jednym ze stolików biblioteki.
Młodzież i nauczyciele z tej opcji
korzystali chętnie.
Jak przebiegał proces zakupów?

Pierwsze zakupy w ramach
NPRCz zrobiłyśmy, korzystając
z propozycji uczniów i nauczy-

Dzisiejszy młody
czytelnik chce
książkę ładną,
nową, estetyczną.
Stare, zniszczone
rzadko kogo cieszą
(choć i tacy uczniowie się zdarzają).
cieli, oraz na bazie tego, co same
zapisałyśmy na niezliczonej ilości
kartek z pomysłami zbieranych
właściwie przez cały rok. Wśród
pierwszych zakupów było gros
lektur, bo to jednak główna potrzeba biblioteki. Część uczniów
zniechęcona wyglądem lektur
wydanych jeszcze w latach 50. czy
60. rezygnowała z ich wypożyczania. Chcąc zatrzymać młodzież,
dać im to, czego potrzebuje, będziemy przy każdym zamówieniu
domawiać kolejne egzemplarze,
by ten zbiór odświeżyć, uatrakcyjnić wizualnie. Dzisiejszy młody czytelnik chce książkę ładną,
nową, estetyczną. Stare, zniszczone rzadko kogo cieszą (choć i tacy
uczniowie się zdarzają).
Gdzie zajrzeć, sporządzając listę?

Skąd czerpiemy wiedzę dotyczącą
innych niż lekturowe pozycji?
•• Naszą inspiracją bywa Tygodnik
Kulturalny, program emitowany w TVP Kultura.
•• Natchnieniem jest także prenumerowany przez bibliotekę
„Magazyn Książki” oraz inne
czasopisma, choćby „Biblioteka w Szkole”, „Charaktery”,
„Mówią Wieki”. Rekomendacje
redakcyjne, reklamy nowości
książkowych – wszystko może
stanowić bodziec do zakupu.
•• Główną bazą jest nasza wiedza
na temat tego, co młodzież chce
czytać. Są lata, gdy uczniowie są
zaciekawieni literaturą popularnonaukową poświęconą historii.
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Był okres poczytności wspomnień i pamiętników osób uzależnionych. Przez jakiś czas furorę robiły książki o wampirach
(nie tylko powieści). Obecnie
zainteresowaniem cieszy się literatura psychologiczna dotycząca
samorozwoju, radzenia sobie
z sytuacjami trudnymi, ale też ta
ucząca bycia po prostu szczęśliwym, spełnionym człowiekiem
(stąd zakup Żyj lepiej, kochaj
mądrzej Philipa Zimbardo i Rosemary Sword).
•• Staramy się, by zakupy nie były
naszą zachcianką, a dobrze przemyślanym wyborem, bo pieniądze, które spływają tak rzadko,
powinny być wydane idealnie.
Dbamy o to, by pojawiały się
książki szukane przez młodzież,
książki będące aktualnymi hitami księgarskimi, ale i te, które
zdobywają literackie nagrody,
np. Nike, Angelusa, Goncourtów. O nagrodzonych pisarzach
informujemy na stronie FB.
Gdy dana pozycja jest w bibliotece, zawsze podkreślamy, że ją
mamy, i zachęcamy do wypożyczenia. Jeśli nie mamy – czekamy na moment, by ją zakupić.
Co warto kupić do biblioteki?

Uważamy, że nie ma książek
niegodnych zakupu. Jeśli młodzież chce czytać – chcemy jej to
umożliwić. Jednak w miarę możliwości staramy się kształtować jej

Uważamy, że nie
ma książek niegodnych zakupu. Jeśli
młodzież chce czytać – chcemy jej to
umożliwić. Jednak
w miarę możliwości
staramy się kształtować jej gust.
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gust. Obok powieści Guillaume’a
Musso, Eleny Ferrante czy Nicholasa Sparksa pojawią się wśród zakupionych książek reportaże. Oto
przykładowe tytuły:
•• Gillian McCain, Legs McNeil,
Please kill me. Punkowa historia
punka (historia punk rocka);
•• Karolina Bednarz, Kwiaty
w pudełku. Japonia oczami kobiet (w ostatnich latach widać
wzrost zainteresowania tym
krajem);
•• Hisham Matar, Powrót. Ojcowie, synowie i kraj pomiędzy nimi
(opowieść o Libii);
•• Lawrence Wright, Wyniosłe
wieże (o Al-Kaidzie).
Kolejną grupą są szeroko omawiane dzieła, jak np.:
•• Dorota Masłowska, Inni ludzie;
•• Anna Cieplak, Ma być czysto;
•• Rupi Kaur, Mleko i miód (pozycja tym cenniejsza, że w wersji
polsko-angielskiej).
Będą też zakupione powieści
w wersji do nauki języka obcego:
•• Bram Stoker, Dracula;
•• Jerome K. Jerome, Trzech panów w łódce, nie licząc psa ze
słownikiem.
Liceum od następnego roku
szkolnego przekształca się w liceum z oddziałami dwujęzycznymi, zatem te pozycje będą szczególnie cenne.
Naszą listę zakupów wzbogaci
spora liczba autorów piszących
kryminały. Światowe szaleństwo
na punkcie literatury kryminalnej
objęło i kopernikańską społeczność. Zakupiłyśmy już książki
pióra Zygmunta Miłoszewskiego, Remigiusza Mroza, Ryszarda
Ćwirleja, Charlotte Link, Wojciecha Chmielarza – przy następnych
zakupach dodamy inne nazwiska oraz kolejne tytuły wcześniej
wspominanych autorów.
Brakuje w zestawie fantastyki?
Będą i takie pozycje, np. Problem
trzech ciał Cixin Liu, Modyfikowany węgiel Richarda Morgana.
Pojawią się też nowe przekłady,
np. dramatów Samuela Becketta

w tłumaczeniu Antoniego Libery
czy Serca ciemności (znanego nam
jako Jądro ciemności) Josepha
Conrada w tłumaczeniu Jacka
Dukaja.
W zakupach uwzględniłyśmy
także pozycje dotyczące historii –
wciąż jest niemałe grono czytelników zainteresowanych tematyką
dawnych wieków, a także i biografiami. W ramach ostatniego zakupu pojawiły się książki takie jak:
•• Herman Lindqvist, Wazowie.
Historia burzliwa i brutalna;
•• Marek Aureliusz, Rozmyślania;
•• Andrzej Franaszek, Herbert.
Biografia Andrzeja Franaszka –
t. 1, Niepokój, t. 2, Pan Cogito;
•• Iwona Kienzler, Prowokatorka.
Fascynujące życie Marii Dąbrowskiej – biografia Marii Dąbrowskiej;
•• Andrzej Cyżewski, Piękny dwudziestoletni Andrzeja Czyżewskiego – biografia Marka Hłaski.
Odbiorców znajduje też tematyka
okołobiologiczna, np.:
•• Richard Dawkins, Samolubny gen;
•• Giulia Enders, Historia wewnętrzna. Jelita – najbardziej
fascynujący organ naszego ciała;
•• Johannes Hinrich von Borstel,
Historia wewnętrzna. Serce.
Niezmiennie zainteresowaniem
cieszą się wszelkie opowieści
o podróżach – stąd zakup książek:
•• Tomek Michniewicz, Samsara.
Na drogach, których nie ma;
•• Mariusz Sepioła, Himalaistki.
Opowieść o kobietach, które pokonały każdy szczyt;
•• Maja Sontag, Majubaju, czyli
żyrafy wychodzą z szafy;
•• Michał Cessanis, Made in China.
Obrazu naszych zakupów niech
dopełni Niedyskretnik Therese
Oneill – przewodnik po czasach
wiktoriańskich, oraz sennik –
100 snów, które wszyscy mamy, i co
one znaczą Iana Wallace’a.
Gdzie kupować książki?

Zakupy – radość ogromna, pomniejszona o dylematy – gdzie
kupować. W księgarniach miej-
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scowych, by wspierać lokalny
biznes, a przy okazji pracować na
dobre relacje? Czy w hurtowni
internetowej – bezosobowo, bez
możliwości przerzucania kartek,
wąchania pachnących struktur,
ale tanio? To coroczne frasunki
przy każdych większych książkowych zakupach. Księgarnia
z reguły nie zaoferuje tak dobrego
rabatu jak hurtownia. Owszem
– wyjdzie naprzeciw i zaokrągli
rachunek do pożądanej przez nas
kwoty, tak by wydać co do grosza uzyskane z NPRCz pieniądze,
jednak nie kupimy tam tyle wolumenów co w hurtowni…
Jako że zapotrzebowania książkowe naszej biblioteki wspięły się
na wysokość Mont Blanc, podjęłyśmy decyzję, że chcemy dużo
i tanio. Tym samym odpadły opcje
współpracy z księgarniami (znamy
rabaty dawane przez księgarnie,
wiemy, że są dla nas za niskie, zależy nam na każdym dodatkowym
egzemplarzu). Pozostałyśmy przy
mniej przyjemnej, ale bardziej
opłacalnej formie zakupu – przez
internetowe dyskonty.

niej równa się najwięcej, a to dla
szkolnej biblioteki priorytet.
Przez wiele lat korzystałyśmy ze
strony Azymutu i tam dokonywałyśmy zakupów, bo firma oferowała najkorzystniejsze rabaty. Od
jakiegoś czasu chętniej współpracujemy z dyskontem Aros. Ceny są
tam niskie, a – o czym już wiele
razy wspominałam – dla nas najważniejsze jest zakupienie książek
w najniższej cenie. Aros wysyła
faktury pro forma, więc istnieje
możliwość płacenia za zakupiony
towar zgodnie z polityką finansową szkoły. Paczki z odpowiednio
zabezpieczoną zawartością dowozi
kurier. W przypadku większych
zamówień przesyłka jest za darmo.

W dyskoncie…

…w księgarni

Na rynku funkcjonuje ich niemało. Nim dokonałyśmy zakupu, porównałyśmy ceny w paru
z nich, a następnie sprawdziłyśmy,
jakie są opcje płatności. Tu pojawił się problem. Niektóre z tanich
księgarni (np. Livro) umożliwiają
płatność przelewem na konto od
razu przy zakupie lub gotówką
przy odbiorze. Sądzę, że w większości szkół możliwa jest tylko
płatność po otrzymaniu faktury
(choćby pro forma), czego powyższa firma nie robi – a szkoda,
bo sądzę, że więcej bibliotek skusiłoby się na ich ofertę (naprawdę
dobre ceny!). Porównywanie cen
w różnych internetowych księgarniach to czynność pracochłonna,
ale opłacalna, bo dzięki różnicom
w wartościach można dokonać
optymalnego wyboru cenowego,
czyli najtańszego zakupu. Najta-
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Porównywanie cen w różnych internetowych
księgarniach to czynność pracochłonna, ale
opłacalna, bo dzięki różnicom w wartościach
można dokonać optymalnego wyboru cenowego, czyli najtańszego zakupu. Najtaniej równa się
najwięcej, a to dla szkolnej biblioteki priorytet.

Nie chcąc zupełnie pozbawić się
bibliotekarskiego kontaktu z księgarnią, od wielu lat zamawiamy
w jednej z księgarni bony książkowe na nagrody dla uczniów. Bony
o różnych nominałach księgarnia
drukuje na bieżąco według naszych zamówień – wręczamy je
uczniom wyróżniającym się w nauce na zakończenie roku szkolnego, olimpijczykom podczas święta śzkoły oraz jako nagrody dla
laureatów konkursów. Taka forma nagród świetnie się sprawdza
w liceum. Młodzież sama dokonuje zakupu, wybierając takie książki, które dla nich są cenne.
Przed nami jeszcze parę zamówień. Z dalszymi czekamy na
następny rok szkolny, by kolejne
roczniki miały możliwość dorzucenia własnych pomysłów czytelniczych. Chcemy zaspokoić po-

trzeby młodzieży, która dopiero
zasili nasze liceum. Dzięki temu
biblioteka od początku szkolnej
kariery pierwszaków będzie miejscem atrakcyjnym i żywym, bo
z możliwością wpływania na kształt
księgozbioru. Zapewne spróbujemy
zakupów w innych dyskontach i tanich księgarniach pełne nadziei, że
w nich będzie większa tolerancja na
prośby o faktury pro forma.
Jednocześnie żałujemy, że nie
mamy możliwości pobuszowania
pomiędzy księgarskimi regałami,
nie możemy dotknąć, obejrzeć, potrzymać w dłoni, przeczytać choć
fragmentu wybieranej powieści.
To byłaby wersja idealna. Jednak
póki ceny wyglądają jak wyglądają, to dla nas zbyt kosztowna
przyjemność. Na szczęście internet
jest nieocenionym źródłem wiedzy
o książkach, więc często przed
zakupem mamy możliwość czytać opinie na blogach, sprawdzać
gabaryty woluminu na stronach
księgarni, weryfikować możliwość
zamówienia książki w twardej
oprawie oraz kalkulować, czy nie
bardziej opłaca się w miękkiej itp.
Ot, klasyczne biblioteczne dylematy…. Dobrze, że możemy je mieć!
Mamy cichą nadzieję, że wśród
zakupionych pozycji każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli nie? To
przecież dopiero początek zakupów… – ich finał powinien zadowolić większość zainteresowanych,
a przynajmniej tak się nam marzy.
MAGDALENA
OLSZEWSKA-MISZKIEL

Kołobrzeg, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika
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NAPAWAJMY SIĘ
PRAWDZIWĄ ROZKOSZĄ
CZYTANIA!

Typ szkoły: liceum
Rok udziału w programie:
2016/2017
Kwota dofinansowania:
15 tys. zł
Liczba zakupionych książek:
540

Jak wyglądało zbieranie rekomendacji?

zainteresowań
•• Rozpoznanie
uczniów umożliwiły mi wielokrotne rozmowy z wiernymi
czytelnikami, którzy w ostat-
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nim czasie szczególnie zainteresowani byli literaturą fantasy.
•• W zainteresowaniach wszystkich uczniów pozwoliła mi natomiast rozeznać anonimowa
ankieta na temat preferencji
czytelniczych uczniów. Dzięki niej zyskałam nie tylko listę
pozycji, które młodzież chętnie
zobaczyłaby na półkach szkolnej biblioteki, ale także informacje na temat zainteresowań,
a także tego, czy uczeń wypożycza lektury z biblioteki szkolnej, czy czytuje audiobooki,
czy może książki obcojęzyczne. Pytania te związane były
z moimi planami zakupowymi w ramach programu, no bo
przecież kto zna lepiej księgozbiór biblioteki szkolnej i zapotrzebowanie na poszczególne
pozycje książkowe niż właśnie
nauczyciel bibliotekarz!

Jakie książki zakupiono do biblioteki?

Po przeanalizowaniu wyników
ankiet upewniłam się tylko, że
moje plany zakupowe w większości pokrywają się ze wskazaniami uczniów. Dzięki rozmowom
z uczniami zainteresowanymi
fantasy zostały zakupione książki
takie jak m.in.:
•• Howarda Phillips Lovecraft,
Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści;
•• Philip K. Dick, Człowiek z Wysokiego Zamku;
•• Jarosław Grzędowicz, seria Pan
Lodowego Ogrodu;
•• Stephen King, Mroczna Wieża.
Młodzież uświadomiła mi również, że oprócz wykazywania zainteresowań charakterystycznych
dla uczniów liceum ogólnokształcącego, dostrzega także potrzebę
uzupełnienia księgozbioru biblio-
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Oprócz wykazywania zainteresowań charakterystycznych dla uczniów liceum ogólnokształcącego, młodzież dostrzega także potrzebę uzupełnienia księgozbioru biblioteki szkolnej
w takich dziedzinach, jak np. muzyka czy sport.
teki szkolnej w takich dziedzinach, jak np. muzyka czy sport.
Stąd zakup m.in. książek takich
jak:
•• Brad Whitaker, Linkin Park.
Wszystko jest hybrydą;
•• Paul Wade, seria Skazany na
trening.
Warto zaznaczyć, że przy wyborze literatury z danej dziedziny nauki konsultowałam się
z nauczycielami poszczególnych
przedmiotów, i to oni podsuwali
mi nowości, które, według nich,
mogą zainteresować uczniów. Biblioteka szkolna wzbogaciła się
zatem o pozycje z dziedziny:
•• literatury – np. Stanisław Barańczak, Odbiorca ubezwłasnowolniony. Teksty o kulturze masowej i popularnej;
•• matematyki – np. Mickaël
Launay, Pi razy drzwi, czyli
dziwne przypadki matematyki;
•• fizyki i astronomii – np. Stephen Hawking, Ilustrowana
krótka historia czasu;
•• informatyki – np. Jeremy Rifkin, Trzecia rewolucja przemysłowa;
•• biologii – np. Peter Wohlleben,
Sekretne życie drzew;
•• historii – np. Jean-Paul Bled,
Oni sterowali Hitlerem;
•• geografii – np. Jean McNeil,
Dzienniki lodu.
Zakupiono też:
•• kilkadziesiąt egzemplarzy lektur (przy ich wyborze brałam
pod uwagę głosy uczniów, którzy zauważali problem braku
wystarczającej liczby egzemplarzy danej lektury). Zakupiłam
zatem po kilkanaście egzemplarzy takich pozycji jak Ferdydur-
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ke Witolda Gombrowicza czy
Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, ich zakup wiązał się bowiem również z większym wydatkiem, na który nie
zawsze mogłam sobie wcześniej
pozwolić;
•• kilkanaście audiobooków (np.
Hipotermię Arnaldur Indridason, Niełatwy dzień Marka
Owena);
•• kilkanaście książek w języku
angielskim i niemieckim o różnym stopniu trudności (np. Selected Stories D.H. Lawrence’a,
Timo darf nich sterben! Charlotte Habersack);
•• książki z powiększoną czcionką dla uczniów z dysfunkcjami
wzroku.
W trakcie zakupów zauważyłam,
że niektóre ograniczenia programu bardzo utrudniają zakup
pozycji z pewnych dziedzin (np.
fotografii, kiedy, zgodnie z wytycznymi, nie można kupić albumu, poradnika itp.).
Podsumowanie

NPRCz – mission impossible? Niekoniecznie, w moim przypadku
w celu nabycia nowych pozycji
wystarczyło „tylko”: przygoto-

wać ankietę, przeprowadzić ją
i opracować, przystąpić do zakupów (po licznych konsultacjach
z uczniami, rodzicami, lokalnymi
bibliotekami), uwzględniających
również potrzebę wzbogacenia
rozwoju młodzieży, w tym także
niepełnosprawnej lub z dysfunkcjami, opracować pozycje formalnie i technicznie, złożyć sprawozdanie i… mission complete!
Teraz pozostaje tylko napawanie
się prawdziwą rozkoszą czytania,
czego wszystkim realizującym
Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa życzę!
PAULINA PACYNA-DAWID

Kępno, Liceum Ogólnokształcące
nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego

UCZNIOWIE SAMI
WYBRALI
Typ szkoły:
szkoła podstawowa
Rok udziału w programie:
2017/2018
Kwota dofinansowania:
15 tys. zł

Jak wyglądało zbieranie rekomendacji?

•• Na sporządzenie listy zakupów
i realizację innych zadań wynikających z uczestnictwa w programie miałam niewiele czasu. Na szczęście wiele tytułów
książek już wcześniej podpowiedzieli mi uczniowie, którzy

Naprawdę niepotrzebnie uzupełniałam zasoby
biblioteki o lektury. Bo na lektury i tak pieniądze
musiałyby się znaleźć. Kupiłabym zdecydowanie więcej komiksów, które mają wielu fanów,
zwłaszcza wśród młodszych czytelników.
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swoje życzenia na bieżąco wypisują na karteczkach i wrzucają do skrzynki życzeń na stałe
wiszącej w bibliotece szkolnej.
•• Oprócz tego kierowałam się
wymianą spostrzeżeń dotyczących wyborów czytelniczych
z pracownikami biblioteki
publicznej (dzięki wymogom
NPRCz zresztą zacieśniła się
nasza współpraca).
•• Przy sporządzaniu listy zakupów posłużyłam się wynikami
ankiety przeprowadzonej wśród
młodzieży, czym zajęła się moja
koleżanka z biblioteki w gimnazjum. Był to bowiem rok początku reformy, musiałam zadbać
także o gusta starszych uczniów
z klas VII i, od tego roku, VIII.
Młodzież najczęściej wymieniała Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego, ale też s. Małgorzatę
Chmielewską i ks. Kaczkowskiego (przypuszczam, że ma to
związek z tematami omawianymi na lekcjach). Na ogół starsi
uczniowie dużo mniej czytają
niż ich młodsi koledzy i często
ich odpowiedzi na pytanie „jaką
książkę chciałbyś mieć w swojej
bibliotece?” ograniczały się do
stwierdzenia: przygodową, wojenną, fantastyczną.
•• Korzystałam również z podpowiedzi książkowych pedagoga
szkolnego i psychologów szkolnych. Poprosiłam tę grupę nauczycieli o tytuły książek, które
uważaliby za ważne dla dzieci
i młodzieży.
Gdzie warto zajrzeć, sporządzając listę?

Przygotowując listę, korzystałam
też z podpowiedzi ze stron księgarni internetowych.
•• Specjalną zakładkę „NPRCz”
utworzyła księgarnia w Tuliszkowie
(ksiegarnia-tuliszkow.
pl). Znajdują się tam tytuły
książek najczęściej kupowanych
w ramach NPRCz, co jest bardzo pomocne. Jestem naprawdę
ogromnie wdzięczna za pomoc
w robieniu zakupów księgarni
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w Tuliszkowie. Współpracuję
z tą księgarnią od wielu lat. Wysyłałam do niej listę zakupów,
a w odpowiedzi otrzymywałam
wycenę w Excelu (dzięki temu
mogłam wpisywać odpowiednią
ilość egzemplarzy i uzupełniać
o inne tytuły) oraz informację,
ile jeszcze pozostało mi do wydania. Nie było to żadnym zobowiązaniem w stosunku do tej
księgarni, resztę zakupów mogłam zrobić gdzie indziej.
•• Polecam również księgarnię
Gandalf (gandalf.com.pl) oraz
Super Siódemka (super-siodemka.pl), gdzie oprócz profesjonalnej i przychylnej szkołom
(jeśli chodzi o sposób płatności)
obsługi można uzyskać rabaty.
•• Bezstresowo robi się też zakupy
w księgarni Tania Książka (taniaksiazka.pl).
•• Natomiast odradzam robienie
zakupów dla szkoły w dyskoncie książkowym Aros (nie ma
tam możliwości otrzymania
faktury z przedłużonym terminem płatności – płaci się przy
odbiorze gotówką lub przelewem online przed wysłaniem
książek przez księgarnię, czyli
w jednostce budżetowej, co jest
problematyczne).
Co się nie sprawdziło?

Książki, które wskazali uczniowie, cieszą się największym zainteresowaniem, co zresztą nie dziwi.
Udało mi się też nakłonić czytelników do sięgnięcia po nowości,
których kupno zasugerowały inne
źródła. Ale są też książki, po które nikt nie sięgnął przez cały rok
szkolny. Przy zakupie książek dla
dzieci trzeba zwracać szczególną uwagę na wygląd książki. To
oczywiste, ale w ferworze zakupów nie zawsze dokładnie da się
książkę „zbadać” – i te właśnie
stoją na półkach (do każdej innej da się namówić przynajmniej
jednego czytelnika, sugerując mu,
że będzie pierwszym recenzentem) – książki małego formatu,

w miękkich oprawach, z dużą
liczbą stron oraz małą czcionką
(wszystko to w jednym). Treść
może być ciekawa, ale niechętnie
sięga się po tak wydaną książkę.
Nie będę podawać tytułów, bo
nie chcę, by skądinąd wartościowe książki zostały napiętnowane
przez sposób wydania.
Na półkach stoją też sugerowane przez MEN nowe stare lektury.
Oczywiście przed zakupem lektur
konsultowałam się (na specjalnie
zresztą zwołanym spotkaniu zespołu przedmiotowego) z nauczycielami polonistami. Wybrali lektury,
które będą czytane. Ale – weszła
reforma, połączone zostały dwie
szkoły (podstawowa i gimnazjum),
pojawili się nowi nauczyciele,
w czasie wakacji nowy kanon lektur stał się jeszcze nowszy – i książki grzecznie, przez nikogo nienękane, stoją sobie na półeczkach.
Czego należało kupić więcej?

Dopiero po całym zamieszaniu
z zakupami ocknęłam się i stwierdziłam, że naprawdę niepotrzebnie uzupełniałam zasoby biblioteki o lektury. Bo na lektury i tak
pieniądze musiałyby się znaleźć.
Kupiłabym zdecydowanie więcej
komiksów, które mają wielu fanów, zwłaszcza wśród młodszych
czytelników. I tutaj, przed dokonaniem zakupów, polecam zajrzeć na strony:
•• Culture.pl (culture.pl);
•• Czas Rodzica (czasrodzica.pl);
•• Juniorowo (juniorowo.pl);
•• Lektura obowiązkowa (lekturaobowiazkowa.pl);
•• Zabawkator (zabawkator.pl).
Sama nigdy nie byłam zainteresowana czytaniem komiksów,
ale dzięki podpowiedziom z tych
stron udało mi się zakupić (już
poza programem) wspaniałe
komiksy dla dzieci i młodzieży (Tomasza Samojlika często
w duecie z Adamem Wajrakiem,
Karola Kalinowskiego, Rafała
Skarżyckiego i in.).
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Z jakich książek lepiej zrezygnować?

Oczywiście zdarzyły mi się wpadki – w przypadku kilku zakupionych książek stwierdziłam, po
przejrzeniu i przeczytaniu fragmentów, że po prostu nie mogę
postawić ich na półkach z literaturą dla dzieci czy młodzieży,
mimo że były polecane. Były to:
•• Ann Marie MacDonald, Mary
Rose postanawia żyć;
•• Elizabeth Strout, Mam na imię
Lucy;
•• Izabela Szolc, Siostry.
Jest to literatura dla dorosłych
i jako taka była oznaczona, ale nie
zwróciłam na to uwagi. Udało mi
się je wymienić.
Raczej odradzam kupowanie
książek składających się z kilku
części, które trzeba czytać po kolei. Wystarczy, że jeden czytelnik
dłużej przetrzyma pierwszą lub
drugą część, i wszystko stoi na
półce. Jest to niby logiczne w bibliotece, ale dałam się zwieść i na
życzenie czytelników zakupiłam
np. cykle:
•• Lauren Book, seria Heartland;
•• John Flanagan, seria Zwiadowcy;
•• James Dashner, seria Więzień
labiryntu.
Problemu nie rozwiązało nawet nabycie większej liczby egzemplarzy.
Niewypożyczane są również
książki objętościowo nie do przyjęcia przez większość czytelników:
•• niestety – wspaniałe przecież
– książki Rafała Kosika dla
młodszych czytelników z cyklu
Amelia i Kuba;
•• pięknie wydana Lato i Ptaszynka Katherine Catmull czy
nawet Przyjaciele G. Kasdepke.
Nie cieszą się zainteresowaniem
książki Emilii Kiereś, mimo
że są ciekawe. Myślę, że to
z powodu wyglądu. Mają nietypowy rozmiar, są drukowane na
papierze kredowym, a przez to
są ciężkie i nieporęczne (Kwadrans, Srebrny dzwoneczek, Rzeka, wydawnictwo Akapit Press).
Osobiście uwielbiam opowieści
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Przy zakupie książek dla dzieci trzeba zwracać
szczególną uwagę na wygląd książki. To oczywiste, ale w ferworze zakupów nie zawsze dokładnie da się książkę „zbadać” – i te właśnie stoją
na półkach: książki małego formatu, w miękkich
oprawach, z dużą liczbą stron oraz małą
czcionką. Treść może być ciekawa, ale niechętnie sięga się po tak wydaną książkę.

tej autorki, ale nie udało mi się
namówić czytelników do wzięcia
ich do domu.
Młodzież już nie tak chętnie
jak kiedyś sięga po książki Małgorzaty Musierowicz. Uzupełniłam brakujące w mojej bibliotece
tytuły i… niestety, bez specjalnej zachęty, nikt nie pomyśli
o przeczytaniu kolejnej części
Jeżycjady.
Które książki się sprawdziły?
Klasy 0 i I-IV

Najbardziej „chodliwy towar” wśród młodszych uczniów,
z którymi pracuję (klasy 0 i I-IV),
to m.in.:
•• R. Bădescu, B. Chaud, seria Pomelo – dla najmłodszych,
•• M. Widmark, H. Willis, seria
Biuro detektywistyczne Lassego
i Mai;
•• książki G. Kasdepke, głównie
przygody detektywa Pozytywki;
•• J. Kinney, seria Dziennik cwaniaczka;
•• L. Pichon, Tomek Łebski – podobnie skonstruowana seria;
•• A. Maleszka, seria Magiczne
drzewo;
•• J.K. Rowling, seria o Harrym
Potterze – niezmiennie;
•• C.S. Lewis, seria Opowieści
z Narnii;
•• różni autorzy, książeczki z serii
Czytam sobie – wszystkie poziomy (dzieci z klas pierwszych
mają z nimi tyle radości, gdy
co jakiś czas mogą wypożyczyć
kolejny poziom!);

•• F. Simon, seria Koszmarny Karolek;
•• książki R. Dahla;
•• książki M. Szczygielskiego;
•• E. Eriksson, R. Lagercrantz, seria o Duni: Moje szczęśliwe życie, Moje serce skacze z radości,
Życie według Duni;
•• E.B. White, Pajęczyna Charlotty;
•• S. Pennypacker, Pax;
•• książki Łukasza Wierzbickiego
(zwłaszcza Afryka Kazika);
•• J. Fabicka, Rutka;
Bardzo wartościowe są także
książki z serii Wojny dorosłych –
historie dzieci wydawnictwa Literatura.
Lektury dla młodszych klas
cieszące się sympatią dzieci i nauczycieli:
•• A. Frączek, Rany Julek! O tym,
jak Julian Tuwim został poetą;
•• J. Bednarek, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (i kolejne tomy);
•• W. Cichoń, Cukierku, ty łobuzie!;
•• O. Preussler, D. Konwicka,
Malutka czarownica;
•• G. Kasdepke, seria Detektyw
Pozytywka.
Klasy V-VIII

Jeżeli chodzi o uczniów z klas
starszych, mogę polecić:
•• R. Skarżycki, seria Hej, Jędrek!;
•• M. Papuzińska, Wszystko jest
możliwe;
•• A. Stelmaszyk, seria Kroniki
Archeo;
•• C. Baker-Kline, Sieroce pociągi
(piękna!);
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•• L. Oliver, 7 razy dziś;
•• B.S. Hitchcock, Zapach domów
innych ludzi (piękna!);
•• B. Gurian, Stigmata;
•• R. Riggs, Osobliwy dom pani
Peregrine;
•• M. Zusak, Złodziejka książek;
•• K. Gier, Silver. Pierwsza księga
snów (i kolejne);
•• S. Collins, trylogia Igrzyska
śmierci.
Gdzie kupować książki?

Osobiście uważam, że przy okazji robienia tak dużych zakupów
warto wesprzeć małe księgarnie,
najlepiej lokalne, ale niestety nie
miałam na to czasu. O tym, że
pieniądze wpłynęły na konto
i można zamawiać książki, dowiedziałam się w czerwcu, pierwsze zakupy odbierałam więc
w czasie wakacji. realizację ostatnich zakupów i podsumowanie
programu pozostał mi listopad
i grudzień. Czyli w okresie kiedy
powinnam wypożyczać, promować nowe książki i pozyskiwać
czytelników – zajmowałam się
podręcznikami.
Podsumowanie

Ostatnio byłam w bibliotece
szkoły średniej, która brała udział
w programie czytelniczym. Cóż
za piękny widok – półki zapełnione nowiutkimi książkami.
I jakie tytuły! Wszystko to, czego
młodzież sobie życzyła. Trochę
gorzej z liczbą czytelników. Ale
myślę, że to jest kwestia czasu.
Pytanie o wzrost czytelnictwa
w momencie, gdy książki dopiero
trafiają na półkę, jest bez sensu.
Czytelnicy muszą się najpierw
oswoić z tym, że w bibliotece
szkolnej dostaną nowość, o której słyszeli od kolegi albo z innego źródła dowiedzieli się, że jest
warta przeczytania. Rolą bibliotekarza szkolnego jest przyciągnąć i zachęcić dzieci i młodzież
do czytania, zdobyć nowych czytelników, ale nie zrobi się tego
przez miesiąc czy dwa. Nawet jak

9/2018

ma się już w tej kwestii spore doświadczenie.
Udanych zakupów!
KATARZYNA PIECHALAK

Rokietnica, Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy

CZYM ZAINTERESOWAĆ
LICEALISTÓW?
Typ szkoły: liceum
Rok udziału w programie:
2016/2017
Kwota dofinansowania:
5 tys. zł

Jak wyglądało zbieranie rekomendacji?

Tworząc listę zakupów, korzystałam z kilku źródeł informacji.
•• Pierwszym krokiem było samodzielne rozpoznanie rynku,
czyli przeglądanie ofert księgarń i czytanie opinii na forach
internetowych (np. lubimyczytac.pl, autorzy365.pl).
•• Wykorzystałam wcześniej realizowane w mojej szkole Ogólnopolskie Wybory Książki.
Zapoznałam się również z rankingiem z całego kraju.
•• Głównym wskaźnikiem, z którego skorzystałam, były opinie
uczniów.
Zainteresowanych
uczniów poprosiłam o stworzenie ich listy książek do kupienia.
•• Zapoznałam się także z opiniami koleżanek z innych bibliotek

szkolnych na temat interesujących tytułów literatury młodzieżowej. Wymiana opinii pomogła również wyeliminować
tytuły, które nie znajdowały
zainteresowania w innych bibliotekach.
•• Tworząc ostateczną listę, wykorzystałam także obserwację
tego, jacy autorzy cieszą się zainteresowaniem.
Które książki się sprawdziły?

Z perspektywy już prawie 2 lat od
zakupów w programie mogę polecić tytuły, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.
•• John Green, Gwiazd naszych
wina;
•• Suzanne Collins, Igrzyska
śmierci (kolejne tomy)
•• Gayle Forman, Zotań, jeśli kochasz (kolejne tomy);
•• Dmitry Glukhovsky, Metro
2033 (i kolejne tomy);
•• Barbara Rosiek, Pamiętnik narkomanki;
•• Andrzej Sapkowski, Wiedźmin.
Sezon burz (i kolejne tomy);
•• James Dashner, Więzień labiryntu (i kolejne tomy);
•• Orson Scott, Ender na wygnaniu (i kolejne tomy);
•• Mafi Tahereh, Dotyk Julii (i kolejne tomy);
•• Jay Asher, trzynaście powodów;
•• Colleen Hoover, Hopeless;
•• Nicholas Sparks, Jesienna miłość;
•• Agatha Christie, Śmierć na Nilu
(i inne tytuły tej autorki).
Jak widać na załączonej liście, nie
wszystkie tytuły są nowościami.
Zdarzają się książki ponadczaso-

Przy zakupie komiksów trzeba zwracać
uwagę, aby nie składały się zbyt wielu części
(to generuje zbyt duże koszty) i seria była już zakończona, bo nie wiadomo, czy będziemy mieć
wystarczające fundusze w przyszłości,
aby zakupić kolejne tomy.
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we, które czyta kolejne już pokolenie, jak Pamiętnik narkomanki
lub klasyka kryminałów Agathy
Christie. Dobór książek dla licealistów ma swój dodatkowy plus
– jest to literatura na tyle już dojrzała, że chętnie czytana również
przez dorosłych. Nowości, które
zakupiłam, są czytane przez pracowników szkoły i mieszkańców
dzielnicy, w której pracuję. Przykładem takiego uniwersalnego bez względu na wiek tytułu
w mojej bibliotece są książki Nicholasa Sparksa.
Zakup mang – komiksów japońskich

W liceum, w którym pracuję, język japoński jest drugim językiem
do wyboru, a szkoła propaguje
kulturę Kraju Kwitnącej Wiśni.
Dodatkowo biblioteka organizuje od 6 lat Wojewódzki Konkurs
Rysowania Mangi. Postanowiłam wykorzystać zainteresowanie
uczniów kulturą japońską i zakupiłam mangi (komiks japoński).
Ponieważ nie jestem znawcą
mang, poprosiłam eksperta o wybór odpowiednich tytułów. Znalazłam w Katowicach sklep sprzedający komiksy, który pomógł
mi w odpowiednim doborze tytułów. Przy zakupie komiksów
trzeba zwracać uwagę, aby nie
składały się zbyt wielu części (to
generuje zbyt duże koszty) i seria
była już zakończona, bo nie wiadomo, czy będziemy mieć wystarczające fundusze w przyszłości,
aby zakupić kolejne tomy.
Zakupione przeze mnie mangi
były częściowo wybierane przez
młodzież, ale wszystkie tytuły
weryfikowane przez osoby pracujące w sklepie z komiksami.
•• Mamenosuke Fujimaru, QuinRose, Alicja w Krainie Koniczyny;
•• Kaoru Mori, Opowieść panny
młodej;
•• Magica Quartet, Hanokage,
Madoka;
•• Magica Quartet, Hanokage,
Madoka: The Different Story;
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Wypożyczenie mangi jest okazją, aby zapoznać
i zainteresować młodzież ofertą biblioteki.
Układ książek jest tak skomponowany,
aby wszystkie nowości były na jednym regale.
Przeglądając mangi, młodzież ma okazję
jednocześnie dostrzec inne tytuły książek.

•• Magica Quartet, Hanokage,
Madoka: The Movioe Rebellion;
•• Robico, Bestia z ławki obok;
•• Tsugumi Ōba, Takeshi Obata,
Bakuman;
•• Kemuri Karakara, Śmiech
w chmurach;
•• Yusuke Murata, ONE, One-Punch Man.
Zakup japońskich komiksów
okazał się strzałem w dziesiątkę. Komiksy cieszą się dużym
zainteresowaniem, nawet wśród
uczniów, którzy wcześniej nie
odwiedzali biblioteki. Wypożyczenie mangi jest okazją, aby zapoznać i zainteresować młodzież
ofertą biblioteki. Układ książek jest tak skomponowany, aby
wszystkie nowości były na jednym regale. Przeglądając mangi,
młodzież ma okazję jednocześnie
dostrzec inne tytuły książek.
Gdzie kupować książki?

Praktyczna realizacja zamówienia w moim przypadku przebiegła bez komplikacji. Gotową listę
książek wysłałam do kilku księgarń (nie wszystkie zgodziły się
na dokonanie wyceny). Po otrzymaniu cen wybrałam najkorzystniejszą ofertę. Tańsze tytuły pozwoliły na dokonanie większego
zamówienia.
Podsumowanie

Zgodnie z wymogami programu
realizowałam wiele różnorakich
zadań (np. projekty edukacyjne,
konkursy, wystawy). Same zaku-

py książek nie wystarczą, trzeba
odpowiednio rozpropagować informację o nowych książkach. Po
dokonaniu zakupów rozpoczęłam prowadzenie cyklu na portalu społecznościowym szkoły poświęconemu nowym książkom.
Co tydzień zachęcałam do przeczytania innej książki w krótkim
streszczeniu. Widziałam zainteresowanie w postaci zapytań
o książki polecane na portalu.
Tworząc listę książek, a później
propagując czytanie zakupionych
tytułów, starałam się sprostać
zainteresowaniom młodzieży.
Myślę, że podołałam zadaniu
i księgozbiór zakupiony z środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest czytany,
i mimo że już minęło trochę czasu od jego zakupienia, nadal jest
interesujący.
ALEKSANDRA PIEKARCZYK

Zabrze, VIII Liceum
Ogólnokształcące

NIE TYLKO FANTASTYKA
Typ szkoły: zespół szkół
Rok udziału w programie:
2015/2016
Kwota dofinansowania:
15 tys. zł
Liczba zakupionych książek:
684
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Jak wyglądało zbieranie rekomendacji?

•• Po uprzednim piśmie, skierowanym do miejskiej biblioteki
publicznej, otrzymałyśmy listę najpoczytniejszych tytułów
z wypożyczalni dla dzieci
i młodzieży. Wśród nich dominowały gatunki takie jak fantastyka, książki przygodowe,
literatura grozy. Pozycje wymienione na liście zostały przez nas
uwzględnione podczas zakupu
książek w ramach NPRCz.
•• Planując zakupy, kierowałyśmy się również, a może przede
wszystkim, wynikami ankiet
czytelniczych, przeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli w naszej szkole.
•• Ponadto bacznie śledziłyśmy
różnego rodzaju rankingi i topy
popularności książek.
kilkanaście
•• Odwiedziłyśmy
blogów dotyczących literatury
(Czytam, bo lubię, Lustro Biblioteki) oraz serwisy Lubimy
Czytać i BiblioNETka.
•• Nie omijałyśmy również recenzji prasowych, szczególnie zamieszczonych w „Rzeczpospolitej” i „Polityce”.
•• Ważnym źródłem informacji
były też rozmowy indywidualne z czytelnikami.
Co zakupiono do biblioteki?

Przy kompletowaniu księgozbioru wzięłyśmy pod uwagę potrzeby i zainteresowania czytelnicze
wszystkich użytkowników biblioteki szkolnej ZSM. Wybierając tytuły, nie zlekceważyłyśmy
żadnego gatunku literackiego.
Dzięki temu na bibliotecznych
półkach stanęły książki z takich
działów jak: literatura obyczajowa, literatura fantastyczna, literatura sensacyjna (w tym groza,
horror i kryminały), powieści historyczne, reportaże i wywiady,
biografie oraz książki albumowe.
Najchętniej wypożyczane książki
spośród zakupionych to:
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•• Justyna Kopińska, Polska odwraca oczy;
•• Jon Krakauer, Wszystko za Everest;
•• Maria Nurowska, Bohaterowie
są zmęczeni;
•• Hendrik Groen, Małe eksperymenty ze szczęściem;
•• Agata Tuszyńska, Oskarżona
Wiera Gran;
•• Mariusz Szczygieł, Kaprysik.
Damskie historie;
•• Mariusz Szczygieł, Laska nebeska;
•• Elżbieta Cherezińska, Legion;
•• Maciej Stuhr, Beata Nowicka,
Stuhrmówka, czyli gen wewnętrznej wolności. Maciej Stuhr w rozmowie z Beatą Nowicką;
•• Swietłana Aleksijewicz, Czarnobylska modlitwa.
Które książki się nie sprawdziły?

Jeżeli chodzi o wątpliwości, to
warto zaznaczyć, że fantastyczne
serie z działu literatura dla młodzieży okazały się nie do końca
trafionym zakupem. Nabyłyśmy
serię Ricka Riordana Olimpijscy herosi, która stoi nietknięta
w równym rzędzie, nie znajdując chętnych do jej wypożyczenia. Jest to seria polecana przez
miejską bibliotekę publiczną, do
której uczęszcza specyficzny typ
czytelnika. Użytkownik publicznej biblioteki częściej ulega modom czytelniczym i jest tzw. pożeraczem książek. Inaczej ma się
rzecz w bibliotekach szkolnych.
Uczniowie narzekają na nawał
obowiązków i brak czasu na lekturę. Dlatego w szkolnej rzeczywistości książki takie mogą nie
znaleźć odbiorcy.
Gdzie kupować książki?

Zakupy zostały zrobione w księgarni, której oferta wypadła najkorzystniej spośród trzech, do których wysłano zapytania ofertowe.
PAULINA CHUDY
HELENA PIETRZAK

Świdnica, Zespół Szkół
Mechanicznych

Krótka ściąga
z rynku książki
NAGRODY LITERACKIE
Konkurs im. Astrid Lindgren
Nagroda jest przyznawana w 3 kategoriach: od 6 lat, 6-10 lat i 10-14 lat.
Konkurs jest ogłaszany co 3 lata.
2016 – 0-6 lat: Łukasz Olszacki, Bajka
o tym, jak błędny rycerz nie uratował
królewny, a smok przeszedł na wegetarianizm (2. miejsce)
6-10 lat: K. Majgier, Niedokończony
eliksir nieśmiertelności
10-14 lat: M. Szczygielski, Teatr niewidzialnych dzieci
2013 – 0-6 lat: Beata Majchrzak, Opowieść o błękitnym psie, czyli o rzeczach
trudnych dla dzieci (2. miejsce)
6-10 lat: Katarzyna Ryrych, O Stevenie
Hawkingu, czarnej dziurze i Myszach
Podpodłogowych
10-14 lat: Marcin Szczygielski, Arka czasu
2010 – 0-6 lat: Grzegorz Janusz,
Misiostwo świata (2. miejsce)
6-10 lat: Barbara Stenka, Masło przygodowe
10-14 lat: Marcin Szczgielski, Czarny
Młyn, Katarzyna Ryrych, Wyspa mojej
siostry (ex aequo)
Książka roku GoodReads.com
Goodreads Choice Award – nagroda
portalu Goodreads przyznawana
od 2009 roku w styczniu w kilkunastu
kategoriach na podstawie statystyk
strony i głosowania czytelników.
Najlepsza książka Young Adult:
2017 – John Green, Żółwie aż do
końca (2. miejsce)
Karen McManus, Jedno z nas kłamie
(3. miejsce)
F. Zappia, Eliza i jej potwory (7. miejsce)
2016 – Jennifer L. Armentrout,
Co przyniesie wieczność (2. miejsce)
Nicola Yoon, Słońce też jest gwiazdą
(3. miejsce)
Tillie Cole, Tysiąc pocałunków (4. miejsce)
Najlepsza książka dla dzieci i młodzieży:
2017 – Rick Riordan, trylogia Magnus
Chace i Bogowie Asgardu (1-3. miejsce)
Jack Cheng, Do zobaczenia w kosmosie (7. miejsce)
Brandon Mull, Smocza straż (9. miejsce)
2016 – Rick Riordan, Ukryta Wyrocznia (1. miejsce)
Rick Riordan, Apollo i boskie próby
(2. miejsce)
Sarah Pennypacker, Pax (3. miejsce)
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Audiobooki w zmediatyzowanej
bibliotece
Współczesne dzieci i nastolatki należą do generacji zanurzonej w cyberprzestrzeni.
Jeżeli mają chętniej zaglądać w gościnne progi szkolnych (i nie tylko) bibliotek,
warto zadbać o obecność w cyfrowych księgozbiorach audiobooków, które oprócz
spotkania z tekstem literackim zapewniają też dużą porcję frajdy.

ANNA PODEMSKA-KAŁUŻA

A

udiobooki stają się dla tabletowych dzieci
i cyfrowej młodzieży ważną formą kontaktu
z literaturą. Przyczyn generacyjnej fascynacji młodych odbiorów należy upatrywać w silnym
wpływie nowych technologii na osobowość współczesnych uczniów. Istotnym czynnikiem wpływającym na wybory lekturowe dokonywane przez dzieci
i młodzież jest ich przynależność do społeczeństwa
informacyjnego, które preferuje narzędzia cyfrowe
i szybki dostęp do poszukiwanych treści. Na kontakt
cyfrowych tubylców z literaturą i kulturą ma wpływ
immersyjne funkcjonowanie w sieci: przedstawiciele
pokoleń cyfrowych odwołują się do środków przekazu typowych dla e-komunikacji. Jako generacje zanurzone w cyberprzestrzeni chętnie wybierają e-booki
i audiobooki jako alternatywę dla książki tradycyjnej.
DLACZEGO WARTO?
Audiobooki uaktywniają inny sposób lektury. To
książki czytane, które są niezwykłymi realizacjami
koncepcji „filologii ucha”. W nowoczesnej bibliotece, będącej coraz częściej multimedialnym centrum
kształtowania postaw czytelniczych dzieci i młodzieży, jest i powinno być miejsce na audiobooki. Osoby
dorosłe dostrzegają ich przydatność przed wszystkim
podczas wakacji lub podróży (tych bliższych i dalszych), a w kulturze dnia codziennego preferują nadal czytanie książek w formie papierowej. Zupełnie
inaczej kontakt z literaturą kształtują dzisiejsi uczniowie, którzy w dobie nieczytania lektur szkolnych
(a nawet jakichkolwiek pozycji literackich) sięgają po
inne nośniki tekstu. Coraz więcej młodych odbiorców przyznaje się do korzystania z cyfrowych wersji
tekstu (zwłaszcza nastoletni chłopcy dostrzegają wiele możliwości połączenia innych form aktywności
życiowej z wysłuchaniem tekstu). Nie bez znaczenia
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dla młodzieży jest też fakt, że audiobooki można łatwo przenosić na urządzeniach mobilnych. W dobie
regresu czytelnictwa wśród uczniów warto rozważyć
rozwiązanie, które paradoksalnie można i trzeba spożytkować w celu promocji postaw czytelniczych.
Do walorów książek do słuchania uczniowie zaliczają ekspresywny sposób prezentacji tekstu przez
lektora (zazwyczaj w tej roli występują świetni aktorzy). Lektura audialna intensywnie oddziałuje na
odbiór tekstu literackiego przez cyfrowych tubylców. Czytany sugestywnie tekst silnie wpływa na
zmysły młodych odbiorców, uaktywniając przeżycie
estetyczne, tak silnie akcentowane w nowej podstawie programowej nauczania języka polskiego.
Audiobooki fascynują dzieci i młodzież, ponieważ
barwa i modulacja głosu lektora pogłębiają zainteresowanie tekstem, nierzadko nadając książkom
czytanym specyficzny koloryt. Książki do słuchania
stanowią świadectwo maestrii lektorów. Przykłady
mistrzowskich interpretacji w wykonaniu Edyty
Jungowskiej, Jerzego Stuhra, Piotra Fronczewskiego
czy Krzysztofa Tyńca dowodzą, że osobowość aktora
ma wpływ na wybory młodych odbiorców. Dzieci
i młodzież oczekują nie tylko spotkania z dobrym
tekstem literackim, ale również zabawy (jak w przypadku przygód bohaterów Astrid Lindgren czy też
perypetii Mikołajka), a nawet dużej porcji frajdy.
Jeżeli tabletowe dzieci i cyfrowe nastolatki mają
o wiele częściej zaglądać w gościnne progi szkolnych
(i nie tylko) bibliotek, zadbajmy o obecność audiobooków w cyfrowych księgozbiorach. Formą zaproszenia uczniów do odwiedzenia bibliotek mogą być
audiobooki z mojej osobistej listy godnej polecenia
(intensywnie konsultowanej z uczniami ze szkoły
podstawowej i ponadpodstawowej). Zestawienie obejmuje książki do wysłuchania, które funkcjonują jako
pojedyncza, zamknięta całość lub stanowią część wy-
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dawnictw seryjnych (z zastrzeżeniem: mogą być poddane lekturze audialnej bez potrzeby znajomości całego cyklu – casus prozy U. Le Guin czy T. Pratchetta).
DZIECI MŁODSZE
Justyna Bednarek, Niesamowite przygody dziesięciu
skarpetek
Wydawnictwo StoryBox
2016
Czyta: Anna Wodzyńska
Czas trwania: 1 godz. 10
minut
Pomysłowe i bardzo zabawne opowieści dla dzieci
o czterech prawych i sześciu lewych skarpetkach znikających po praniu z domu Małej Be. Niesamowite przygody nietuzinkowych bohaterów będą motywować młodszych słuchaczy do rozwijania wyobraźni i własnych
talentów.

Christian Dreller, Petra Maria
Schmitt, Dlaczego rekiny nie
chodzą do dentysty? Historyjki dla ciekawskich dzieci
Wydawnictwo Prószyński
i S-ka 2017
Czyta: Anna Rusiecka
Czas trwania: 3 godz. 20 min.
Zabawne historyjki udzielają młodszym odbiorcom
odpowiedzi na najrozmaitsze dziecięce pytania i wprowadzają dzieci w oryginalny, nieschematyczny sposób
w tajemnice świata.

Inne audiobooki duetu autorskiego Dreller – Schmitt
z serii Historyjki dla ciekawskich dzieci tego samego
wydawnictwa:
– Skąd się biorą dziury w serze? (3 godz. 35 minut) (2016).
– Skąd się wzięło pisklę w jajku? (3 godz. 8 minut) (2017).
– Czy słonie boją się myszy? (2 godz. 56 min) (2017).

Grzegorz Kasdepke, Mity
greckie dla dzieci
Wydawnictwo Nasza Księgarnia 2013
Czyta: Krzysztof Tyniec
Czas trwania: ok. 5 godz.
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Bardzo popularna pozycja klasyczna, która niezmiennie
rozwija zainteresowanie młodszych uczniów wierzeniami starożytnych Greków i kanonem literatury europejskiej.

Audiobooki krótsze (ok. 1 godz.), dla bardziej zniecierpliwionych odbiorców, także autorstwa Grzegorza
Kasdepke, zostały wydane w czterotomowej serii
nakładem Wydawnictwa Audio Liber:
– Nasz przyjaciel Prometeusz (mity greckie dla dzieci
część 1)
– Złoto i uszy króla Midasa (mity greckie dla dzieci
część 2)
– Śliczna i mądra, czyli Atena (mity greckie dla dzieci
część 3)
– Głowa Meduzy (mity greckie dla dzieci część 4)
Wszystkie części ukazały się w interpretacji świetnej
polskiej aktorki teatralnej i filmowej – Grażyny Barszczewskiej.

DZIECI STARSZE / MŁODSZE NASTOLATKI
Brandon Mull, Baśniobór
Wydawnictwo Biblioteka
Akustyczna 2016
Czyta: Janusz Zadura
Czas trwania: 10 godz. 35
minut

Tego bestsellera nie trzeba polecać! Pozycja z gatunku
urban fantasy (niezwykle popularnego w tej grupie wiekowej). Audiobook w świetnej interpretacji.

Orson Scott Card, Dzieci
umysłu
Wydawnictwo Prószyński
Media 2015
Czyta: Roch Siemianowski
Czas trwania: 6 godz. 34
minuty

Ostatnia część cyklu o Enderze. W cyklu dostępne pozostałe części cyklu: Gra Endera, Ender na wygnaniu,
Mówca Umarłych. Klasyka światowej literatury dla dzieci
i nastolatków.
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Elena Favilli, Opowieści
na dobranoc dla młodych
buntowniczek
Wydawnictwo Debit 2017
Czyta: Maja Ostaszewska
Czas trwania: 4 godz.

Propozycja dla dziewczynek i młodszych nastolatek,
które lubią zakończyć intensywny dzień spotkaniem
z literaturą.

Gorzka czekolada i inne
opowiadania o ważnych
sprawach
Wydawnictwo Prószyński
i S-ka 2018
Czytają: Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Paweł Królikowski, Antoni Królikowski
Czas trwania: 7 godz.
23 minuty
Niesztampowy zbiór opowiadań o arcyważnych sprawach: przyjaźni, wolności, optymizmie, tolerancji, pozytywnym nastawieniu do Innych. Książka do słuchania, której adresatami są nastolatki w wieku 11-15 lat.
Autorami opowiadań są laureaci Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren, organizowanego przez Fundację ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom”.

R.J. Palacio, Cudowny
chłopak
Wydawnictwo Albatros
2017
Czyta: Anna Dereszowska
Czas trwania: 7 godz. 30
minut

Powieść w formie audiobooka na podstawie bestsellerowej ekranizacji z Julią Roberts, Owenem Wilsonem
oraz Jacobem Tremblayem z 2018 roku. Poruszająca
historia dziesięcioletniego Augusta, który z powodu
zniekształconej twarzy zmaga się ze swoją innością
i wykluczeniem z grupy rówieśniczej. Mądra opowieść
o przezwyciężaniu trudności i umiejętności przetrwania w niełatwej rzeczywistości szkolnej.
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Marcin Kozioł, Skrzynia
Władcy Piorunów
Wydawnictwo Prószyński
i S-ka 2017
Czyta: Andrzej Hausner
Czas trwania: 5 godz.
13 minut

Połączenie powieści przygodowej z kryminałem i literacką biografią wynalazcy – Nikoli Tesli. I nowa, świetna
pozycja uzupełniająca w kanonie lektur dla uczniów
klas IV-VI.

NASTOLATKI STARSZE (SZKOŁA PONADPODSTAWOWA)
Ursula Le Guin, Opowieści
z Ziemiomorza
Wydawnictwo Prószyński
i S-ka 2015
Czyta: Andrzej Ferenc
Czas trwania: 9 godz.
18 minut

Szósta część cyklu Ziemiomorze, która nie wymaga
znajomości poprzednich tomów sagi Ursuli Le Guin.
Pięć odrębnych opowiadań fantasy odsłania tajemnice
Archipelagu i opisuje uniwersalne doświadczenia ludzi
funkcjonujących w magicznym świecie.

James Dashner, Więzień
labiryntu
Wydawnictwo Papierowy
Księżyc 2017
Czyta: Łukasz Garlicki
Czas trwania: 11 godz.

Pierwsza część trylogii Jamesa Dashnera, która zyskała ogromną popularność wśród młodzieży. To ekscytująca opowieść o próbie wydostania się grupy chłopców
z niebezpiecznej pułapki – opuszczenie przestrzeni
otoczonej ogromnymi murami wymaga przejścia przez
tajemniczy labirynt. W przyszłości zalecany zakup całej
serii audiobooków.
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WSKAZÓWKA
Wydawnictwa seryjne w formie audiobooków –
czy warto?
Uwzględniając potrzebę przeciwdziałania zjawisku nieczytania przez uczniów, warto rozważyć
możliwość zakupu całej serii, zwłaszcza gdy jest
to pozycja aktualna, dostępna w księgarniach,
a przed wszystkim ciesząca się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży (np. trylogia
J. Dashnera czy S. Collins). Takie działanie motywuje też skrócenie czasu pomiędzy publikacją
poszczególnych części, obserwowane w ostatnich latach (coraz częściej całość ukazuje się
w formie audialnej w ciągu jednego roku). Wpraw-

Terry Pratchett, Ciekawe
czasy
Wydawnictwo Prószyński
Media 2015
Czyta: Ireneusz Załóg
Czas trwania: 11 godz.
2 minuty

dzie dział audiobooków jest dynamicznie rozwijającym się segmentem rynku wydawniczego, ale może
się zdarzyć, iż nie wszystkie części będą dostępne
(zwłaszcza w przypadku serii edytowanych przez
kilka lat, np. Ziemiomorza U. Le Guin). To dowodzi,
że nie należy czekać na ukazanie się całości cyklu. Czasem warto zainwestować też w książkę do
słuchania, która staje się bestsellerem „tu i teraz”,
a kontynuacji może doczekać się dopiero za kilka lat.
Ostatecznie o wyborze decyduje szkolny bibliotekarz, który jako kompetentny fachowiec zna preferencje młodych czytelników i zgodnie z Horacjańską
zasadą złotego środka wybierze te audiobooki, które spotkają się z autentycznym zainteresowaniem
tabletowych dzieci i cyfrowych nastolatków.

ANNA PODEMSKA-KAŁUŻA

– dr, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Literatury i Języka
Polskiego UAM w Poznaniu, autorka publikacji z zakresu
m.in. edukacji wielokulturowej i poetyki odbioru różnych
tekstów kultury we współczesnej szkole. Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą również zagadnień
wielozmysłowości w literaturze, kulturze i edukacji oraz
nowoczesnych form komunikacji, zwłaszcza w przestrzeni wirtualnej. Wspólnie z Anetą Grodecką napisała
książkę Wielozmysłowość. Filozofia i dydaktyka (2012).

Audiobook prezentuje 17. część cyklu fantasy Świat
Dysku. Dla miłośników prozy T. Pratchetta – najnowszy
tom znakomitej prozy do wysłuchania, a dla uczniów
mających z nią pierwszy kontakt – błyskotliwa i pełna
humoru opowieść o zderzeniu cywilizacji i potężnych sił
w świecie władczych magów. Plusem jest mistrzowska
interpretacja tekstu przez Ireneusza Załóga.

Suzanne Collins, Igrzyska
śmierci
Wydawnictwo Media Rodzina 2017
Czyta: Anna Dereszowska
Czas trwania: 11 godz.
19 minut

Niezwykle popularną trylogię science fiction dopełniają części: W pierścieniu ognia (2017) i Kosogłos (2017),
również wydane w formie audiobooka nakładem tego
samego wydawnictwa. Pozycja obowiązkowa na liście
bestsellerów w kategorii książek papierowych i audiobooków. W perspektywie promocji czytelnictwa warto
rozważyć zakup całości.
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www.wydawnictwo-jaguar.pl

BESTSELLEROWE
SERIEFANTASY

3 5 d z I E w C z y n . j E d n A K o Ro n A .

BESTSELLEROWE
POWIEŚCIDLAMŁODZIEŻY

K I E RA C A S S

KLASYCZNE
PRZYGODOWEFANTASY

UZNANAINAGRADZANA
LITERATURADLAMŁODZIEŻY

POWIEŚCIOBYCZAJOWE
IROMANSEDLAMŁODZIEŻY

UWIELBIANEPRZEZDZIECI
SERIEPRZYGODOWE
38 I

BIBLIOTEKAWSZKOLE.PL

9/2018

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Fenomen Rafała Kosika
Grudzień 2004. Tuż przed Bożym Narodzeniem ukazuje się
pierwsza książka Felix, Net i Nika. Autor – Rafał Kosik. Książka
szybko znika z księgarskich półek. W styczniu 2005 roku
rodzinne wydawnictwo Powergraph musi zrobić dodruk… Do dziś
ukazało się 14 tomów serii, a czytelnicy już przebierają nogami
z niecierpliwością, bo jesienią tego roku ma ukazać się 15. tom!

MARTA LIPCZYŃSKA-GIL

T

o jest fenomen na naszym kapryśnym i bardzo niestabilnym
rynku. Grupa docelowa bardzo
trudna, młodzież w tym przedziale
wieku (11-15 lat) staje się wybredna.
Jest wymagająca, nie lubi podlizywania się na siłę. Szuka bohaterów,
z którymi może się utożsamiać, języka,
który do niej trafia…
Co sprawia, że książki o trójce bohaterów tak podbiły serca i umysły dzieci
i młodzieży, ba, nawet dorosłych?
Wystarczy poczytać recenzje i komentarze czytelników w znanych
księgarniach internetowych czy na
portalach literackich, żeby przekonać
się, jak szerokie jest grono odbiorców
serii. Wystarczy zobaczyć kilometrowe kolejki do autora podczas targów
książki. To są po prostu wyznawcy!
Prawdziwi fani, oddani bez reszty, którzy pokornie stoją po autograf Rafała
Kosika przez kilka godzin. To czytelnicy, którzy czekają na każdy następny
tom z biciem serca. Autor ma nie tylko wielkie szczęście i komfort, ale też
ogromne poczucie odpowiedzialności,
żeby czytelników nie zawieść i zdążyć
z kolejnym tomem na czas.
Oto mamy trójkę bohaterów, Felixa,
Neta i Nikę, którzy są sobie wręcz
przeznaczeni. Wszyscy troje wpadają na siebie podczas pierwszego
dnia w nowej szkole. I tak zaczyna
się ich znajomość, która przeradza
się w przyjaźń na lata, czyli prawie
15 tomów wspólnych przeżyć. Każda
z postaci jest inna, Felix – głos rozsąd-
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ku, opanowany i zorganizowany. Net
– szalony informatyk, lubiący eksperymentować, z absurdalnym poczuciem
humoru, nie da się go nie lubić, oraz
Nika, niezależna, zdystansowana, która podczas sytuacji bez wyjścia to wyjście znajduje. W tle są ich domy oraz
rodzice (z wyjątkiem Niki, która, jak
się później okazuje, nie ma rodziców
i mieszka sama) sportretowani z dużym
poczuciem humoru, ale i czułością,
i oczywiście szkoła, czyli cała plejada nauczycieli i szkolnych kolegów. Weźmy
pod lupę panią bibliotekarkę, Michalinę Małolepszą, zwaną Bukwą, która
nie musi podnosić wzroku, żeby wiedzieć, kto i po jaką książkę przyszedł.
Doskonale wie, gdzie dany tytuł stoi
na półce. Chodzący księgozbiór. Albo
pana Antoniego Czwartka, nauczyciela
fizyki, który prowadzi lekcje dość nietypowo, jak na typową szkołę przystało. Fakt, że ławki na jego zajęciach
są ustawione w podkowę, świadczy
o jego otwartości wobec uczniów. Kto
nie marzy o takim nauczycielu z pasją?
W ogóle całe grono pedagogiczne jest
całkiem oryginalne i w niektórych postaciach można odnaleźć swoich nauczycieli z ich przywarami i słabościami, ale i jasnymi stronami.
Rafał Kosik jest autorem science fiction dla dorosłych, to jego specjalność.
Wiele razy podkreślał w rozmowach,
że zaczynając pracę nad książką dla
młodzieży, z góry zakładał, że musiały
znaleźć się w niej wątki science fiction.
Umiejętnie wprowadza je do historii,

co sprawia, że seria jest atrakcyjna dla
młodych ludzi. Stąd wątek sztucznej
inteligencji, robotów i paranormalnych właściwości, które posiada Nika.
To wszystko składa się na wciągającą historię, pełną zwrotów akcji,
trzymającą w napięciu. Autor znany
jest z precyzyjnych opisów budynków
(studiował architekturę), przedmiotów, specjalistycznych sprzętów. Wiem
z obserwacji własnego syna, zagorzałego fana całej serii, że to wciąga po uszy.
Mój syn przeczytał wszystkie tomy po
kilka razy! Kończył całą serię i zaczynał od nowa. Nie można go było oderwać od czytania, chwilami nie było
z nim kontaktu. To pokazuje moc
tych książek. Są po prostu skrojone na
miarę nastolatków, dotyczą ich problemów, marzeń, zainteresowań. Kosika
się po prosu czyta.
Kilka lat temu autor powołał do życia
nowych bohaterów dla młodszych czytelników – serię Amelia i Kuba. To pełne przygód historie dzieciaków, które
najczęściej z powodu siostry Kuby – Mi,
pakują się w kłopoty. I wtedy zaczyna
się wartka akacja, podróże, pościgi...
Ale za tą wartką akcją, mnóstwem
przygód i rozrywką kryje się coś więcej. Zarówno seria Felix, Net i Nika,
jak i Amelia i Kuba wspaniale pokazują relacje pomiędzy bohaterami, więzi
rodzinne, narodziny pierwszej miłości.
To książki o sile przyjaźni, pokazujące,
jak dobrze jest móc na kimś polegać,
o kogoś się troszczyć. Myślę, że Rafał
Kosik dobrał odpowiednie składniki
i wymieszał je w dobrych proporcjach
– akcja, humor, dokładne opisy, wątki
science fiction, ciekawostki oraz prawdziwe relacje międzyludzkie, i oto tysiące sprzedanych książek przez lata.
2016 rok, pierwsza część serii Felix,
Net i Nika trafiła na listę lektur szkolnych. Znowu dodruki. Paczka bohaterów ma szansę dostać się pod strzechy,
o ile już tam nie trafiła wcześniej…
MARTA LIPCZYŃSKA-GIL

– filolożka polska po UMK w Toruniu,
od 15 lat wydaje książki dla dzieci
i młodzieży, a od 11 kwartalnik
„Ryms” traktujący literaturę dla
młodych poważnie.

BIBLIOTEKAWSZKOLE.PL

I

39

JAK KUPOWAĆ KSIĄŻKI?

Fantastyka dla młodzieży
– jak może zachęcić do czytania?
Literatura dla młodzieży z gatunku fantastyki naukowej to niezbędny
element każdego szkolnego księgozbioru. Wiele książek science fiction może
z powodzeniem stać się inspiracją do innych poszukiwań literackich.
Od czego zacząć budowę takiego księgozbioru?
KAROL BARANOWSKI

Z

agadnienie literatury fantastycznej dla młodzieży jest szeroko omawiane w literaturze przedmiotu.
W niniejszym artykule chciałbym zasugerować cztery tytuły, które można zakupić
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
a które mogą przyczynić się do
zwiększenia liczby czytelników
i wciągnąć młodzież w świat literackiej przygody.
Wybrane książki to tytuły
z gatunku fantastyki naukowej
(science fiction), historii alternatywnej, literatury postapokaliptycznej. Wybór podyktowany
jest moimi osobistymi doświadczeniami czytelniczymi. Omówiona niżej Gra Endera sprawiła,
że jako nastolatek zacząłem sięgać po książki z gatunku science
fiction. Uznałem za pociągające
i interesujące to, że autorzy wiele zagadnień i istotnych dla ludzi pytań – czy to w wymiarze
egzystencjalnym, czy też bardziej
przyziemnym – poruszają się
w światach stworzonych w ich
własnej wyobraźni. Tematyka
poruszana w tych książkach
często bywa kontrowersyjna,
budzi wiele skrajnych emocji,
ale – co istotne – skłania do dyskusji i otwiera pole do rozmów
o problemach.
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ORSON SCOTT CARD, GRA
ENDERA
Książka wydana została w 1985
roku, zaś w Polsce na początku
lat 90. ukazało się kilka jej wydań (w tłumaczeniu z angielskiego przez Piotra W. Cholewę).
Gra Endera to historia młodego
chłopca, którego przeznaczeniem
jest uratowanie ludzkości. Brzemię to trudne, a dodatkowo Andrew Wiggin (zwany powszechnie Enderem) – na przeludnionej
Ziemi, gdzie Rząd Światowy pozwala mieć maksymalnie dwójkę
dzieci – urodził się jako trzeci.
W wieku kilku lat ten genialny
chłopiec został zabrany na Stację Kosmiczną, gdzie przeszedł
szkolenie, aby móc zostać dowódcą floty ziemskich statków
kosmicznych. Flota ta wyruszyła
do walki z Robalami – obcą rasą,
która niemalże zniszczyła ludzkość kilkanaście lat wcześniej.
Orson Scott Card w sposób mistrzowski opisuje doświadczenia dziecka w starciu z maszyną
wojenną i obowiązkami ponad
miarę – musztrą, ciężkimi ćwiczeniami. Gra… to także historia o dorastaniu, przyjaźni
a także byciu „innym”. I chociaż
Ender ma zaledwie kilka lat, gdy
go poznajemy, to przez to, że jest
genialnym dzieckiem, odnosimy

wrażenie, że historia dotyczy nastolatka. Zatem młodzi czytelnicy sięgający po ten tytuł nie
będą czuć zbytniego dysonansu,
a w szerszej perspektywie mogą
identyfikować się z problemami
głównego bohatera. Dodatkowym atutem przemawiającym
za zainteresowaniem tym tytułem może być ekranizacja książki
(z 2013 roku w reżyserii Gavina
Hooda), uznana za film dynamiczny, ciekawy i nowoczesny.
Orson Scott Card, Gra Endera,
Prószyński i S-ka 2013.

ANDRZEJ PILIPIUK, CYKL
OKO JELENIA
Cykl siedmiu książek powstałych w latach 2008-2015. To
dynamicznie napisana historia
podróży w czasie, w której biorą udział współczesny nastolatek
z Warszawy, nauczyciel informatyki oraz szlachcianka z polskiego
dziewiętnastowiecznego dworku.
Zostają oni przeniesieni do roku
1559 i na terenie Norwegii muszą wykonać zadanie zlecone im
przez tajemniczą siłę z kosmosu.
Wszystkie tomy napisane są zrozumiałym i bogatym językiem,
cechują się świetnie poprowadzo-
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ną i wartką akcją, dlatego na pewno przykują uwagę młodych czytelników, którzy nie zatrzymają
się na pierwszym tomie. Zwłaszcza że nastoletni bohater musi tu
stawić czoła niełatwej rzeczywistości sprzed ponad kilkuset lat.
Jest to zatem dobra lekcja historii
i obyczajowości dawnych wieków.

kusami chciwej korporacji. Player
One cechuje się wartką akcją, pełną
ciekawych nawiązań do popkultury. Przedstawioną tu mroczną, ale
bardzo ciekawą wizję przyszłości
Ziemi, przeniósł na filmowy ekran
Steven Spielberg.
Ernest Cline, Player One,
Wydawnictwo Feeria 2018.

Andrzej Pilipiuk, Oko jelenia,
t. 1-7, Fabryka Słów 2008-2015.

SUZANNE COLLINS, TRYLOGIA IGRZYSKA ŚMIERCI
ERNEST CLINE, PLAYER ONE
Książka ta, wydana w Polsce
w 2018 roku, jest dystopijną i ponurą wizją przyszłości. Rok 2045
– świat nie jest przyjaznym miejscem, a jedynym ratunkiem dla
ludzi, w tym głównego bohatera
– nastolatka o imieniu Wade, jest
wirtualny świat OASIS. OASIS
zostało stworzone przez geniusza
komputerowego, który udostępnił
je ludzkości za darmo. Można tam
robić co się chce, być kim się chce
i żyć w dowolnie wybranym miejscu. W chwili śmierci właściciela OASIS wszyscy przebywający
w wirtualnym świecie dostali wiadomość, że ten, kto zdobędzie Miedziany Klucz, otrzyma całą fortunę twórcy OASIS. Wade Watts
większość życia spędził w OASIS
i ma jeden cel: odnaleźć Miedziany
Klucz i uratować OASIS przed za-
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Trylogia Suzanne Collins to jeden z największych bestsellerów
książkowych ostatnich lat, w Polsce ukazała się w 2013 roku. To
ponura wizja przyszłości, w której
12 dystryktami zarządzają okrutne władze, zmuszające przedstawicieli tych dystryktów do udziału w Igrzyskach śmierci. Igrzyska
to walka na śmierć i życie, a wygrany może być tylko jeden.
Główna bohaterka, Katniss
Everdeen, to szesnastolatka, która poświęca się i zamiast młodszej siostry zgłasza się do udziału
w walce. Książka to zapis jej przeżyć, przemyśleń i działań, w wyniku których bohaterka dołącza
do ruchu oporu, mającego za cel
obalić okrutny i autorytarny rząd.
Szybka akcja, ciekawa – choć
niezbyt odkrywcza dla znawców
gatunku – budowa dystopijnego
świata, nastoletnia bohaterka,

a także moralny i etyczny wydźwięk książki sprawiają, że warto jest polecić ją młodym czytelnikom. Cała trylogia cechuje się
przyzwoitym poziomem i może
być dobrym przyczynkiem do
rozpoczęcia przygody z literaturą
fantastyczną.
Cała trylogia autorstwa Suzanne Collins została zekranizowana i filmy te również cieszą się
ogromną popularnością.
MARCIN SZCZYGIELSKI
SERCE NEFTYDY
Serce Neftydy to space opera, napisana pomysłowo i z rozmachem,
a przeznaczona zdecydowanie
dla starszej młodzieży. Marcin
Szczygielski – znany i uznany autor książek dla dzieci i młodzieży – zaserwował czytelnikowi
mnogość pomysłów dotyczących
przyszłości ludzkości i świata
(modyfikacje genetyczne, ludzkość rozsiana po całym Układzie
Słonecznym, wirtualna rzeczywistość). Sympatyczny główny
bohater, który pragnie ocalić
pamięć o swojej matce, wikła
się w rozgrywkę, której korzenie
sięgają setek lat wstecz. Poznajemy Ziemię z odległej przyszłości i towarzyszymy Effiemu
w jego przygodach. Dynamicznej
i wciągającej fabule towarzyszy
niezwykły polot i humor. Autor
w sposób naturalny i logiczny
prowadzi czytelnika poprzez
bardzo rozbudowany świat, nie
stroniąc od tematów związanych
z dojrzewaniem, miłością, etyką i moralnością. Zaletą książki
jest również możliwość głębszego
poznania mitologii starożytnych
Egipcjan, do której odwołuje się
autor, wpisując się tym samym
w literackie trendy (vide Rick Riordan). Na końcu książki czytelnik
znajdzie słowniczek bóstw i pojęć
egipskiej mitologii. Serce Neftydy
uzyskało tytuł Książki Roku 2017
dla młodzieży przyznawany przez
Polską Sekcję IBBY.
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PODSUMOWANIE
Lista ciekawych blogów z fantastyką:

Literatura dla młodzieży z gatunku fantastyki naukowej obfituje w ogromną ilość ciekawego
materiału. Wiele z tytułów –
nieco zapomnianych – z powodzeniem można podsunąć dziś
młodzieży i chciałbym Państwu
polecić te klasyczne pozycje,
a także pozycje nowe – mogące
stać inspiracją do poszukiwań
literackich.
KAROL BARANOWSKI

– bibliotekarz-nauczyciel. Pracuje
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie. Uzależniony od książek, roweru i Internetu. W swojej pracy stawia na
nowoczesne technologie, które
uatrakcyjniają zajęcia, ale nie zapomina o promocji czytelnictwa.
Uprawia również swój skromny
kawałek Internetu pod adresem:
www.charliethelibrarian.com
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– Stefa Psotnika (www.strefapsotnika.pl)
Blog o książkach dla dzieci i młodzieży poświęcony nowościom
wydawniczym i klasyce dziecięcej literatury światowej.
– Kroniki Nomady (www.kronikinomady.pl)
Blog poświęcony science fiction, fantasy i horrorom. Artykuły były
częściowo publikowane w „Nowej Fantastyce”.
– IMHO – Bardzo subiektywnie (www.bardzosubiektywnie.pl)
Blog z recenzjami poświęcony popkulturze: literaturze (głównie
fantastycznej), filmom, serialom i anime.
– Biblioteka Kruka (www.bibliotekakruka.pl)
Blog z recenzjami poświęcony literaturze, głównie science fiction,
a także szeroko rozumianej klasyce i literaturze fantasy.
–G
 niazdo Światów (www.gniazdoswiatow.net)
Autorski blog z krótkimi i dłuższymi tekstami na temat m.in. komiksów i literatury fantastycznej.
– Dowolnik (www.mcagnes.blogspot.com)
Blog z recenzjami poświęcony fantastyce, kryminałom i komiksom.
– Klucz do wyobraźni (www.nieczytam.blogspot.com)
Blog poświęcony fantastyce pisany z perspektywy czytelniczki.
– eFantastyka (www.efantastyka.pl)
Społecznościowy portal o fantastyce – w dziale „Biblioteka” znajdują się recenzje pisane przez różnych autorów.
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Przegląd książek – 20 tytułów, które
powinny się znaleźć w każdej bibliotece
Książki z poniższej listy mają zapach lawendy. Zostały subiektywnie wybrane z setek
pomysłów. Jestem w ogrodzie, ścinam lawendę i w myślach układam ten wybór.
Przesuwam, wyrzucam, dokładam, szukam, wspominam. Dużo tego. Kolejność
przypadkowa – poukładana według wieku odbiorców. To zaledwie 20 tytułów, a półki
księgarskie uginają się pod ciężarem wspaniałych pozycji. Niektóre mogą czytać i dzieci,
i młodzież. Bo któż nie kocha baśni? Kto nie lubi studiować map albo filozofować?
BERNADETA LISTWOŃ

Mapy
Aleksandra i Daniel Mizielińscy
Wydawnictwo Dwie Siostry

Pszczoły
Wojciech Grajkowski
Ilustracje: Piotr Socha
Wydawnictwo Dwie Siostry

Mitologia. Przygody
słowiańskich bogów
Melania Kapelusz
Ilustracje:
Ewa Poklewska-Koziełło
Wydawnictwo Egmont

Seria Baśnie świata
Zespół autorów i ilustratorów
Wydawnictwo Media Rodzina
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Zdobywają nagrody, zdobią okna wystawowe księgarń
w najdalszych zakątkach świata. Sprawiają, że dzieci
odkładają tablety i smartfony – zamiast tego wodzą palcem
po mapie i planują podróże swoich marzeń. Dwie opcje
do wyboru – niebieska i pomarańczowa. Ta ostatnia, edycja
limitowana, wzbogacona jest o dodatkowych 16 krajów.

Absolutny must read: ze względu na zawartość i wagę tematu.
Bez pszczół nie ma życia – i to nie podlega dyskusji. Książka
przetłumaczona została na wiele języków, a jeden egzemplarz
trafił nawet do dzieci brytyjskiej pary książęcej Kate i Williama.
Na szczęście nie tylko to świadczy o wartości tej książki.
30 wielkich plansz zawiera mnóstwo informacji i ciekawostek
na temat trybu życia tych malutkich stworzonek.

Przyznajmy: przeciętny dorosły i dziecko mają raczej
niewielką wiedzę na temat słowiańskich bogów. Polski uczeń
szybciej wyrecytuje informacje o Zeusie i Prometeuszu aniżeli
Perunie i Welesie. Ta książka ma szansę to zmienić: przybliża
dawne wierzenia i tradycje naszych słowiańskich przodków.
Do tego jest przepięknie zilustrowana.

Charakterystyczny format, w każdym tomie liczba stron
słuszna, klimatycznie zilustrowane. Dzięki baśniom wędrujemy
do różnych zakątków świata: Norwegii, Japonii, Irlandii, Afryki,
a nawet Chin. Oczywiście nie mogło zabraknąć akcentu
polskiego. Na baśnie nie jest nigdy ani za wcześnie, ani za
późno. Chętnie sięgną po nie czytelnicy w każdym wieku.
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Seria Opowiada o…
Zespół autorów i ilustratorów
Wydawnictwo Multico

Seria Strrraszna historia
Terry Deary
Ilustracje: Martin Brown
Wydawnictwo Egmont

Seria Ale historia…
Grażyna Bąkiewicz
Ilustracje: Artur Nowicki
Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Seria Harry Potter
J.K.Rowling
Ilustracje: Jim Kay
Wydawnictwo Media Rodzina

Seria Dzieci filozofują
Oscar Brenifier
Ilustracje: Serge Bloch
Wydawnictwo Zakamarki

Wróg
Davide Cali
Ilustracje: Serge Bloch
Wydawnictwo Zakamarki
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Wspaniała przyrodnicza seria przybliżająca zwykłym
zjadaczom chleba, co w trawie piszczy. Pasjonaci, znawcy
przyrody zdradzają tajniki ptaków (Andrzej Kruszewicz),
psów (Marcin Jan Gorazdowski), lasu i drzew (Wojciech Gil),
a nawet gwiazd (Jerzy Rafalski) i skał (Radosław Żbikowski).
To zaledwie kilka przykładów z szerokiej oferty: poszerzają
wiedzę i uwrażliwiają na to, co dookoła się dzieje.

„Łeeeee – tylko nie historia!” – jeśli usłyszycie takie
narzekania, zaproponujcie książkę z tej serii. Autor wyszukuje
różne smaczki, niektóre informacje… wręcz szokują. Ale
dzieci to lubią. A historię naprawdę da się zjeść – zwłaszcza
tak dobrze przyprawioną. Właśnie pojawiło się wznowienie
kultowej serii w większym formacie.

Magiczne ławki w klasie historyka Cebuli sprawiają, że można
się przenosić do woli w odległe czasy. Uczniowie mają
do wykonania jakieś ważne zadanie – co, ku naszej uciesze,
łatwe nie jest, i ZAWSZE pojawiają się jakieś komplikacje
z powrotem do współczesności. Do fabuły pełnej przygód
wpleciono informacje o dawnym życiu. Każda część serii
poświęcona jest innemu polskiemu władcy.

Wiem, wiem… Harry Potter jest w każdej bibliotece.
Ale czy akurat to wydanie? Od trzech lat na jesieni ukazuje się
ogromna ilustrowana księga z przygodami czarodzieja
z Hogwartu. Dziesiątki ilustracji: niektóre z nich na wielkoformatowych rozkładówkach, inne całkiem malutkie: zaledwie
ozdobniki na danej stronie. Uwaga! Za oknami liście zaczynają
rudzieć i żółknąć – wkrótce kolejny, czwarty tom!

Kto jak kto, ale Francuzi mają bogate tradycje w dziedzinie
filozofii. Współcześnie pielęgnuje je m.in. Oscar Brenifier,
który popełnił serię filozoficzną dla dzieci (choć można
pomysł ten przenieść również na grunt pracy ze starszymi).
Zachęca do filozofowania na różne tematy: życia, uczuć,
dobra i zła, piękna i sztuki. Książka niby dla dzieci,
ale skorzysta z niej każdy.

Wartościowa lektura o antywojennym charakterze.
Burzy mit wojny, podczas której dzieją się (ponoć) rzeczy
wielkie. Ludzka strona konfliktu – gdzie są głód, zimno,
samotność, choroba, tęsknota, złość, bezradność. Ukazane
w przystępny, niekiedy komiczny sposób. Skłania ku refleksji
– i małych, i dużych. Temat, niestety, wciąż aktualny.
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Królestwo dziewczynki
Iwona Chmielewska
Wydawnictwo Entliczek

Cuda wianki. Polski Folklor
dla młodszych i starszych
Marianna Oklejak
Wydawnictwo Egmont

Drzewo kłamstw
Frances Hardinge
Wydawnictwo Czarna Owca

Rok Szczura
Clare Furniss
Wydawnictwo Dwie Siostry

W kręgu sztuki.
Wybór gawęd
Bożena Fabiani
Wydawnictwo PWN
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Temat, pomysł na jego przedstawienie – wszystko to robi wrażenie. Jest tu swego rodzaju mieszanina delikatności, intymności i tajemnicy. Chmielewska uchwyciła moment stawania się
kobietą. Ten stan biologiczny przyrównuje do baśni. Uroczysty
dzień nie ma jednak nic wspólnego z wielkim świętowaniem.
Królewna-kobieta jest osłabiona, obolała i przestraszona.
I potem, już co miesiąc, staje się panią swojego królestwa.

Tytuł mówi już wszystko. Na samym wstępie Marianna
Oklejak przyznaje, że ta książka powstała z zachwytu nad
polską kulturą ludową. Zaznajamiając się z tą książką, nie
sposób nie odczuć tego, że stwierdzenie to jest autentyczne.
Elementy strojów, biżuteria, elementy religijne, wycinanki,
tkaniny, hafty, pisanki, pająki ze słomy, bibuły, papieru i włosia
końskiego, instrumenty muzyczne, przedmioty codziennego
użytku, jedzenie i picie, kapliczki, zabawki, święta, obrzędy
związane z porami roku, tradycje rodzinne, piosenki
i przyśpiewki, koronki.

Drzewo kłamstw to wciągająca i mroczna powieść
przenosząca czytelnika ok. 150 lat wstecz, do epoki
wiktoriańskiej. Ma specyficzny klimat. Mieszanina wielu
gatunków: powieści obyczajowej, kryminału, historycznej,
przygodowej, science fiction i thrillera. W skrócie można
by się pokusić o takie podsumowanie: skamieniałości,
falsyfikaty, morderstwo i wiara w siłę nauki. Nastoletnia
Faith, ambitna i żądna wiedzy dziewczyna, walczy o swoje
miejsce w twardym świecie mężczyzn.

Pearl ma 15 lat, dopiero zaczyna żyć, a już tyle nieszczęść
spadło na jej głowę. Jest marzec. Widzimy smutną nastolatkę
w kościele na uroczystości pogrzebowej jej matki. Niedawno
na świat przyszedł… Szczur. To znaczy dziecko, dziewczynka,
maleńka Rose. Pearl będzie musiała zmierzyć się z nową
rzeczywistością, co nie będzie łatwe. Bardzo dobra powieść
dla nastolatków, która świetnie oddaje, co w młodej duszy gra.
Brawo za brak łatwych rozwiązań, za pokazanie dorosłych
i młodych ze wszystkimi ich wadami i zaletami. Za to, że autorka nie poszła w łzawy i tani happy end.

Gawęda – to jest właściwe określenie. Okazuje się, że o sztuce
można opowiadać na luzie, bez zanudzania licznymi datami
i suchymi faktami. Autorka nawiązuje formą do dawnych
czasów, kiedy to zasiadano przy stole i długimi godzinami
opowiadano sobie różne historie, wspominano minione czasy
i ludzi, których już nie ma. Takie są właśnie te historie o malarzach, rzeźbiarzach i architektach: słucha się ich (są wersje
audio) i czyta je z wypiekami na twarzy, i nie chce się odejść
od tego stołu. Warto wzbogacić księgozbiór o inne tytuły.
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Seria Podróże retro
Wydawnictwo Zysk i S-ka

Dym
Antón Fortes
Ilustracje: Joanna Concejo
Wydawnictwo Tako

Archi.TEKTURKI. Powojenne
budynki warszawskie
Ilustracje: Robert Czajka
Wydawnictwo Muzeum
Powstania Warszawskiego

Żmijowisko
Wojciech Chmielarz
Wydawnictwo Marginesy

Niedźwiedź i słowik
Katherine Arden
Wydawnictwo Muza
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W świecie, gdzie każdy z nas może udać się w najodleglejszy
zakątek świata, gdzie królują sprzęty, gadżety, warto
poczytać o tym, jak zdobywano i poznawano świat dawniej.
Bez nowoczesnych cudów i osiągnięć techniki, aparatów
fotograficznych i telefonów, termicznych śpiworów i namiotów,
GPS. Ba – bez antybiotyków ratujących życie. Książki pokazują
świat, którego już nie ma, i… uczą pokory. Wśród autorów
A.F. Ossendowski, Rufin Piotrowski, Gertrude Bell, Tadeusz
Perkitny.

Oszczędna w słowach, zilustrowana w odcieniach szarości
opowieść o Holokauście. Niesamowite emocje, wzruszenie,
przerażenie. Książka może pomóc w zrozumieniu tematu
Holokaustu. Na pewno nie dla najmłodszych dzieci, nie do
czytania w samotności. Zapada w pamięć, ale trzeba do niej
dojrzeć – bo takich lektur nie czyta się ot, tak sobie. Trzeba
najpierw porozmawiać o wydarzeniach Zagłady, by pomóc
w jej odbiorze. Warto sięgnąć po nią przy omawianiu tematyki
Holokaustu ze starszą młodzieżą.

Warszawa w 3D. Dosłownie. Po otwarciu książki wyskakują
z niej modele architektoniczne znanych budynków stolicy,
m.in.: Pałacu Kultury i Nauki, Sejmu RP, Rotundy, mostu
Świętokrzyskiego. Na pewno spodoba się jej szata
graficzna, wykonanie – sam pomysł to ewenement na rynku
księgarskim. A ze względu na wysoką cenę nie trafia zbyt
często na prywatne półki. Kto wie, może będzie inspiracją
do zainteresowania architekturą młodszych i starszych.

Cudze chwalicie… Zachwycamy się skandynawskimi kryminałami, a tymczasem na naszym rodzimym gruncie też mamy
wyśmienitych autorów gatunku. Wojciech Chmielarz niewątpliwie do nich należy – a zwłaszcza jego ostatnia książka.
Mija rok od zaginięcia nastoletniej Ady. Zrezygnowany ojciec
odwiedza miejsce tragedii. Sęk w tym, że wszyscy napotkani
i zagadywani go unikają i nikt go nie chce w tym odludnym
miejscu.

Średniowieczna Ruś, daleka Północ, gdzie panuje zimno i głód.
Właścicielowi majątku rodzi się kolejne dziecko – córka Wasia,
która widzi i słyszy to, czego nie zauważają inni. Tymczasem
upomina się o nią legendarny Pan Zimy – postać znana
z ludowych bajek i opowieści. Wokół zaczynają dziać się dziwne
i tajemnicze rzeczy. Nieprzewidywalna baśń, która będzie miała
ciąg dalszy, bowiem to dopiero pierwszy tom trylogii. W tle
ciekawy obraz dawnej Rusi: zwyczaje, moda, religia, drewniana
Moskwa, potrawy i wystrój wnętrz.
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