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Z książką na walizkach

Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu i Biblioteka 
Publiczna w Zgorzelcu w dniach 31 maja do 3 czerwca po raz ósmy 
zorganizowały Dolnośląskie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami 
Z książką na walizkach. Pisarze przez cztery dni odwiedzali miasta 
i miasteczka Dolnego Śląska; spotkaniom towarzyszyły kiermasze, 
parady, koncerty i konkursy związane z książkami. Akcja ta została 
zaproponowana przez Wojciecha Karwackiego, ówczesnego dyrektora 
Wydawnictwa Ossolineum, swój początek miała w 2004 roku. Ideą 
projektu jest dotarcie z lekturą do najodleglejszych zakątków Dolnego 
Śląska. Pierwszy finał odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Nowej Rudzie, w tym roku we wcześniej wspomnianym Zgorzelcu, 
a w roku 2012 – w Ząbkowicach Śląskich.

   
       Monika Byczek

Targi Książki dla Dzieci

W dniach 3-5.06.2011 roku ruszyła nowa inicjatywa stawiająca 
sobie za cel przybliżenie dzieciom świata książek, a rodzicom ukaza-
nia bogatej oferty rynku księgarskiego skierowanego do najmłodszych. 
Podczas Targów Książki dla Dzieci w hali Targów w Krakowie można 
było spotkać blisko 80 autorów i ilustratorów książek dla dzieci i 101 
wystawców. Organizatorzy imprezy zaprosili nie tylko wydawnictwa 
wraz z ofertą książek i czasopism, ale także stowarzyszenia działa-
jące na rzecz dzieci i rynku książek dla młodego odbiorcy, następnie 
muzea, kina, teatry, ośrodki kultury oraz producentów, dystrybuto-
rów i importerów zabawek i gier edukacyjnych. Większość proponowa-
nych zabaw i warsztatów była zorientowana na rozbudzenie wyobraźni 
dzieci, twórcze i poznawcze działanie, do jakiego skłania praca z tek-
stem. Spotkania warsztatowe poświęcone były między innymi zagad-
nieniom związanym z powstawaniem książki dla dzieci, budowaniem 
fabuły interesującej dla młodego odkrywcy, różnym sposobom popu-
laryzowania czytelnictwa i kultury czytelniczej. Bogaty program obfi-
tował w wystawy – zaprezentowano między innymi ilustracje Anny 
Kaszuby-Dębskiej i Joanny Sorn-Gary, Marcina Brzuchnalskiego, jak 
również Agnieszki Żelewskiej. Pokazano fotografie Kopalni Soli w Wie-
liczce w technice 3D. Podczas Targów wręczono nagrodę w konkursie 
Książka przyjazna dziecku oraz ogłoszono wyniki konkursu i plebiscytu 
na Najlepszą książkę dla młodych czytelników.


