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Czytanie uskrzydla: promocja czytelnictwa na przykładzie działań podejmowanych
w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach Filii w Rawie Mazowieckiej

"Książka i możliwość czytania
to jeden z największych cudów naszej cywilizacji."
Maria Dąbrowska
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w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej prowadzi szereg działań wśród których jednym
z najważniejszych jest promocja czytelnictwa, która stanowi jeden z podstawowych kierunków
realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.
Składają się na nią między innymi: prelekcje dla rodziców, nauczycieli, wystawy książek,
imprezy edukacyjne, udział w ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo, zajęcia z edukacji
czytelniczej, warsztaty, sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, opracowywanie zestawień
tematycznych, indywidualne konsultacje dla nauczycieli i wiele innych. Opisane poniżej działania
stanowią jedynie wycinek z podejmowanych przez nas działań. Zasadniczo wszystkie podejmowane
przez nas działania składają się na budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki i skojarzeń z nią
związanych, zacieśnianie relacji w środowisku lokalnym (a w tym oświatowym), przyczyniają się do
promocji biblioteki, korzystania z jej zasobów oraz czytania jako takiego.

Prelekcje dla rodziców
W ramach naszej pracy przygotowujemy prelekcje, które wygłaszane są w trakcie zebrań
z rodzicami. Ich tematyka dotyczy pozytywnych aspektów czytania, wpływu czytania na rozwój
intelektualny, emocjonalny i poznawczy dzieci i młodzieży. Wskazujemy na wartościowe pozycje
książkowe. Zachęcamy również do korzystania z naszej placówki i przedstawiamy działania przez nią
podejmowane.

Wystawy i zestawienia książek
Przygotowujemy wystawy i zestawienia tematyczne publikacji mające zachęcić do lektury
pozycji z różnych dziedzin, w tym związanych z tematyką organizowanych u nas form doskonalenia
nauczyli. Przygotowywane są również wystawy oraz zestawienia nowości mające na celu zachęcenie

do sięgania po nowo zakupione do naszej biblioteki książki. Wystawy oraz zestawienia prezentowane
nie tylko na terenie naszej placówki, ale w również na terenie szkół i placówek oświatowych z terenu
objętego działalnością biblioteki. Skierowane są one w szczególności do nauczycieli oraz rodziców.
Przygotowywanie wystawy towarzyszą również imprezom organizowanym przez inne instytucje
w tym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemilogiczną
w Rawie Mazowieckiej, Świetlica Środowiskowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego, itd.

Imprezy edukacyjne, udział w ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych użytkowników organizujemy szereg akcji
i imprez. Są wśród nich Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, Tydzień Zakazanych Książek, Jak Nie
Czytam Jak Czytam, Ogólnopolski Tydzień Kariery, Cała Polska Czyta Dzieciom, Dzień Pustej Klasy,
Bernardynki Rawskie, Piknik Ekologiczny, Salonik Poezji i wiele innych. Działania te mają na celu
zachęcenie do korzystania z biblioteki, czytania, zacieśnienia relacji rodzinnych, integracji
w środowisku lokalnym. Cieszą się dużym zainteresowaniem, użytkownicy doceniają naszą pasję
i zaangażowanie. Tego typu akcje burzą stereotypy i bariery między bibliotekarzem, „poważną”
instytucją a użytkownikami. Ocieplają nasz wizerunek i uatrakcyjniają naszą ofertę, tworzą rodzinną
atmosferę.

Zajęcia z edukacji czytelniczej
Organizujemy lekcje biblioteczne i tematyczne na terenie biblioteki oraz zajęcia wyjazdowe.
W skład naszej bogatej oferty wchodzą miedzy innymi: Od tabliczki do e-booka – dzieje książki,
Śladami Henryka Sienkiewicza – w ramach obchodów 2016 roku, W świecie bajek i baśni – gry
i zabawy interaktywne, Henryk Sienkiewicz – gry i zabawy interaktywne, Biblioteka internetowa
Wolne Lektury – zasoby i sposób korzystania. Wszystkie one mają za zadanie rozbudzenie ciekawości
czytelniczej, pasji czytania i pogłębiania wiedzy. Są one zgodne z aktualną podstawą programową
oraz polityką oświatową państwa. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia
prowadzone z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, która pozwala na przekazywanie w atrakcyjny
sposób treści zajęć oraz wprowadza element aktywizacji współdziałania uczniów w prowadzeniu toku
zajęć.

Warsztaty, indywidualne konsultacje dla nauczycieli, sieci współpracy
i samokształcenia dla nauczycieli
W ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie naszej biblioteki
organizowane są różne formy doskonalenia nauczycieli, w tym dotyczące promocji czytelnictwa,
organizowane przez WODN w Skierniewicach. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, pozwalają
nam na nawiązanie bezpośredniego i co ważne częstego kontaktu z nauczycielami, poznanie ich
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zainteresowań, dostosowanie zakupywanych publikacji, i zachęcenie ich do udziału w innych
podejmowanych przez nas działaniach.
Dla naszych użytkowników mamy również przygotowaną ofertę naszych własnych warsztatów
w tym między innymi: LearningApps – tworzenie gier i zabaw interaktywnych, Obsługa programu
Windows Movie Maker, PowerPoint i Prezi – tworzenie prezentacji multimedialnych, Podstawy
obsługi komputera i korzystania z Internetu (Word, PowerPoint, Poczta i inne). Nauczyciele, którzy
skorzystają z naszych warsztatów mogą nabyć umiejętności pozwalające na uatrakcyjnienie
prowadzonych zajęć. Warsztaty skierowane są między innymi do nauczycieli bibliotekarzy, którzy
mogą wykorzystywać nabyte umiejętności w swojej pracy, w tym w promocji czytelnictwa.
Zachęcamy nauczycieli do uczestnictwa w prowadzonych przez nas sieciach współpracy
i samokształcenia, które dają okazje do dzielenia się własnymi doświadczeniami i inspirowania się
nawzajem. Sieci te to: Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli „Promocja czytelnictwa” ,
Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli „Nauczyciele z pasją”, „Edukacja z TIKiem”.

Dzielmy się pasją, promujmy czytelnictwo!
Tylko prawdziwa pasja i autentyczność w podejmowanych działaniach może przynosić owocne
skutki. Aby promować czytelnictwo nie można tylko mówić o zaletach czytania i te książki
udostępniać. Trzeba podjąć długofalowe i złożone zadania. Działania te muszą być spójne, podjęte
z zapałem i zaangażowaniem jakiego nam nie brakuje. To co robimy to nie tylko praca, ale i pasja.
Naszym nadrzędnym celem jest zadowolenie naszych użytkowników, nawiązanie z nimi bliskiej
relacji, a to osiągnąć można tylko dzięki otwartości na ich potrzeby, ciągłemu samodoskonaleniu nas
jako nauczycieli bibliotekarzy oraz naszej oferty.
Wszystkich chętnych do nawiązania z nami współpracy, korzystania z naszej oferty edukacyjnej
i udziału w naszych sieciach współpracy zapraszamy do kontaktu:
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej
ul. Zwolińskiego 8d, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. 46 815 40 14, e-mail: bibliotekarawa@o2.pl
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