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Sekcja Bibliotekarska przy Okręgu Śląskim Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Katowicach aktywnie włączyła się w obchody Jubileuszowego 
Roku Czytelnika, którym ogłoszony został rok 20141.  Z jej inicjatywy 18 
września 2014 r.,  pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”, zostało zorgani-
zowane seminarium literackie, w sali konferencyjnej Centrum Informacji 
Naukowej i Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach.  Organizatorami byli Centrum Informacji 
Naukowej i Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersy-
tetu Ekonomicznego, Zarząd Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa 
Polskiego oraz Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach. Celem 
przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń zawodowych w zakresie promo-
wania czytelnictwa przez biblioteki szkolne, publiczne i naukowe. 

Wśród zaproszonych gości byli obecni: Anna Tokarska,  dyrektor Insty-
tutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego,  
Małgorzata Gwadera z tej samej instytucji, Katarzyna Czapla-Durska, kie-
rownik wypożyczalni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy 
w Katowicach, Sylwia Błaszczyk, członek Zarządu Głównego i przewod-
nicząca Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Alina 
Grabna, prezes Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 
Polskich w Częstochowie, przewodniczące Sekcji Bibliotekarskich ZNP: 
Róża Mordyńska (Zabrze), Gabriela Piasecka (Mysłowice), Justyna Górni-
kowska (Tychy), Beata Wolna-Kudełko (Siemianowice Śląskie), Iwona Filus 
(Będzin), Danuta Jeziorowska (Chorzów) oraz wiceprzewodniczące.

Zgromadzonych powitały Jadwiga Witek, rzecznik prasowy CINiBA, 
specjalista ds. promocji PR oraz Renata Sowada, przewodnicząca Sekcji 

1 Zob. http://www.sbp.pl/650
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Bibliotekarskiej przy Okręgu Śląskim Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Katowicach. Jadwiga Witek przedstawiła działania CINiBA dotyczące 
realizacji projektów „Śląskie czyta” oraz „Spotkania polonistyczne”. Pierw-
szy z projektów, realizowany od kwietnia do listopada 2013 r. w formie 
programu telewizyjnego we współpracy z TVP Katowice,  przybliżał istotne 
zagadnienia współczesnej literatury polskiej, szukając odpowiedzi na 
pytania szczególnie dotyczące literatury regionu i prezentującego pisarzy 
pochodzących ze Śląska (m. in. Zbigniew Białas, Aleksander Nawarecki 
i Wojciech Kuczok). Podobny cel przyświecał także drugiemu z projektów,  
o charakterze naukowo-kulturotwórczym, w którym naukowcy UŚ przybli-
żali tematy naukowo-badawcze, umożliwiające poznanie różnych obszarów 
literatury. Przedstawione projekty są kolejnymi działaniami biblioteki pro-
mującymi i popularyzującymi osiągnięcia naukowe społeczności akademic-
kiej, a także osobom spoza niej. 

Referat Biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
jako Szkolne Centrum Kultury wygłosiła następnie Agnieszka Kłyk. Szkolna 
biblioteka – pracownia interdyscyplinarna odgrywa istotną rolę w społecz-
ności szkolnej i lokalnej. Jest miejscem otwartym i przyjaznym dla czytel-
nika, jak też to doskonały przykład podążania za potrzebami młodych ludzi 
wychowanych w erze cyfryzacji. 

Katarzyna Janczulewicz omówiła kolejno założenia Wielkiej Ligi Czytel-
ników, miejskiego konkursu czytelniczego dla uczniów klas 1-6 szkół pod-
stawowych, trwającego przez cały rok szkolny. Uczniowie nie tylko czytali 
wskazane przez organizatorów książki, rozwijali umiejętność wyszukiwania 
informacji, logicznego rozumowania, wyobraźnię i myślenie przestrzenne. 
Wielka Liga Czytelników promowała rodzinne spędzanie czasu. Finałowa 
„III Wielka Zabawa Rodzinna” aktywizowała rodziny do wspólnej zabawy 
i spędzania czasu razem, m.in. poprzez udział w licznych atrakcjach edu-
kacyjno-kulturalnych: Korowód Postaci z Książek, Pokaz Talentów, tur-
nieje fi nałowe Wielkiej Ligi Czytelników, zabawę integracyjną „Rodzina Na 
Medal”, spotkania autorskie z pisarzami książek dla dzieci. 

Renata Sowada ukazała działania podejmowane przez Sekcję Bibliotekar-
ską ZNP w Częstochowie na rzecz promocji czytelnictwa, wśród nich Paradę 
Postaci Literackich, Regionalną Sesję Popularyzatorską, maratony czytelni-
cze, Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie, konkursy dla uczniów 
i nauczycieli bibliotekarzy, warsztaty, szkolenia i spotkania autorskie.

Podczas seminarium wręczono nagrody przyznane w Wojewódzkim 
Konkursie Fotografi cznym „Biblioteka w oczach czytelnika”, zorganizowa-
nym pod patronatem Jadwigi Aleksandry Rezler, prezesa Okręgu Śląskiego 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach, przez Okręgową Sekcję 
Bibliotekarska ZNP. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a ich zadaniem było wykona-
nie fotografi i. Komisja w składzie: Katarzyna Czapla – Durska, kierownik 
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wypożyczalni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Kato-
wicach – przewodnicząca, Anna Przygódzka, kierownik Filii nr 13 Biblio-
teki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, przewodnicząca 
Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie – członek, 
Teresa Terlicka, dyrektor  Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie – czło-
nek, postanowiła przyznać nagrody w kilku kategoriach oraz wyróżnienia. 

W kategorii  gimnazjum: pierwsze  miejsce Gimnazjum nr 21 w Czę-
stochowie – praca Edyty Kaszyńskiej (opiekun Bożena Policińska) pt.: 
„Moja ulubiona. Czytałam ją...”. Fotografi a, pomimo prześwietlenia, a może 
właśnie dlatego, nabrała ciepłego klimatu, w którym utrwalony jest wyraz 
żywego zainteresowania uczennicy wybraną książką. Drugie  miejsce Gim-
nazjum nr 21 w Częstochowie – praca Angeliki Głowackiej (opiekun Bożena 
Policińska) – „Czytanie wśród książek”, za ukazanie domowego klimatu 
w bibliotece  i niewątpliwej przyjemności w czytaniu wśród dzieci młod-
szych. Trzecie  miejsce Zespół Szkół Sportowych w Mysłowicach – praca 
Pauliny Krawczyk z III kl. Gimnazjum (opiekun Gabriela Piasecka), przed-
stawiająca wychowawczą rolę biblioteki, oraz  Gimnazjum nr 5 w Często-
chowie - praca Sylwii Mościńskiej (opiekun Alina Grabna) – „Szalona biblio-
teka”, przedstawiająca próbę gry, tańca i śpiewu grupy młodzieży, która 
znalazła przyjazną przystań w bibliotece właśnie, oraz „Wigilia  w biblio-
tece”, uznająca bibliotekę za instytucje kultywującą tradycję.

W kategorii szkoła podstawowa: pierwsze miejsce Zespół Szkół Spor-
towych w Mysłowicach – fotografi a Joanny Horwacik  z kl. VI (opiekun 
Gabriela Piasecka), za uwiecznienie klimatu spotkania z książką, chwili 
zabawy i odpoczynku w bibliotece. Drugie  miejsce Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie - praca Krystiana Klu-
ski z kl. VI (opiekunki Izabela Sitek, Renata Sowada)  pt.: „Pośród książek, 
znaczy w bibliotece”, za oddanie wiernie swobody i miłej chwili spędzonej 
w bibliotece. Trzecie miejsce Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyj-
nymi nr 53 w Częstochowie – praca Dawida Gruzli z kl. VI (opiekunki Iza-
bela Sitek, Renata Sowada) pt.: „W bibliotecznym nieładzie” utrwalająca 
nowoczesność w bibliotece i pokazująca połączenie tradycyjnych zbiorów 
słowa pisanego z przyjemnym przeglądaniem stron  w komputerze.

W kategorii szkoła ponadgimnazjalna: pierwsze miejsce Zespół Szkół 
Zawodowych w Siemianowicach – praca Szymona Piątkowskiego (opiekun 
Agnieszka Kłyk) „Się dzieję” – za wyeksponowanie roli biblioteki w poznawa-
niu nowych dziedzin w trakcie pracy zespołowej i w rozwoju zainteresowań 
młodych ludzi, drugie miejsce Zespół Szkół Zawodowych w Siemianowi-
cach – obraz Marka Mierzwy (opiekun Agnieszka Kłyk) „Oczka w biblio-
tece”, ukazujący dyskretną i fachową pracę pań bibliotekarek, z niekrępu-
jącą kontrolą formy zachowania czytelników.

Przyznano wyróżnienia następującym osobom: Jan Strzebińczyk, 
Jerzy Kucza, Adam Żuk, Natalia Bibrzycka G, Zuzanna Horwacik SP ZSS 
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Mysłowice (opiekun Gabriela Piasecka);  Ewelina Łuksza, Magda Nieświec 
G AZSO Chorzów (opiekun Danuta Jeziorowska); Agata Paliwoda ZSOiZ 
Siemianowice Śl. (opiekun Agnieszka Kłyk); Agata Żyła, Monika Muskała 
G5 Częstochowa (opiekun Alina Grabna).

Organizator konkursu wyraził serdeczne podziękowania Wszyst-
kim Uczestnikom za udział i zaprosił do uczestnictwa w kolejnej edycji, 
w roku przyszłym. Seminarium „Czytanie łączy pokolenia” zakończyło 
zwiedzanie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej przez 
uczestników. Działania zaprezentowane podczas seminarium „Czytanie 
łączy pokolenia” pozwoliły na podkreslenie współpracy nauczycieli biblio-
tekarzy i bibliotekarzy w promowaniu czytania, a przez to motywowanie 
uczniów do częstszego sięgania po ciekawą książkę. Informacje dotyczące  
seminarium są dostępne na stronie internetowej CINiBA i w „e-Kurierze 
NB” www.actual2005.republika.pl.


