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Licencja na czytanie – konferencja i warsztaty

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toru-
niu wespół z Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonale-
nia Nauczycieli w ramach działań polityki oświatowej MEN zorganizowała 
konferencję stawiającą sobie za cel wypracowanie skutecznego programu 
rozwoju czytelnictwa młodych czytelników. Konferencja „Licencja na czy-
tanie”, miała miejsce w Toruniu  14 kwietnia 2016 r. Główne zagadnie-
nie konferencji było prezentowane z wielorakich perspektyw: historyka 
literatury, socjologa, polonisty, historyka oraz księgarza. Podczas otwar-
cia  Dyrektor Biblioteki Elżbieta Wykrzykowska podkreśliła szczególną rolę 
zarówno nauczycieli jak i bibliotekarzy w inicjowaniu czytelnictwa. Odnio-
sła się również do zagadnień nowych technologii związanych z czytelnic-
twem i literaturą.  Wystąpienia skupiały się nie tylko na bieżących proble-
mach młodego pokolenia w kontekście książki (prezentowano wyniki badań 
czytelnictw mających miejsce w 2015 r. w grupie uczniów ponadgimna-
zjalnych), ale obejmowały czasy minione – zwracając uwagę na ich dobre 
praktyki. W konferencji wzięli także udział przedstawiciele rynku wydawni-
czego i księgarskiego, prezentując swoje doświadczenie i zwracając uwagę 
na znaczenie wczesnego kontaktu z książką jako katalizatora późniejszych 
postaw czytelniczych. Imprezą towarzyszącą były warsztaty „Dobra książka 
w Internecie”, które stawiały sobie za cel promowanie stron www przedsta-
wiających wartościową literaturę piękną i popularnonaukową dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Warsztaty odbyły się kilka dni wcześniej niż kon-
ferencja. Oba spotkania były adresowane do nauczycieli i bibliotekarzy. 
Grupy te ze względu na specyfi kę pracy mają możliwość faktycznego wpły-
nięcia na postawy czytelnicze młodego pokolenia. Honorowy patronat nad 
spotkaniem objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Konferencja, jak 
również warsztaty, cieszyły się sporym zainteresowaniem. Spotkanie było 
przygotowane jako zakończenie projektu „Czytaj od A do Zachwytu”.

Źródło: http://www.bptorun.edu.pl/index.php?akcja=&art_id=25&id_news=651 
Marta Kunicka
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W związku z obchodami ustanowionego przez UNESCO Międzynarodo-
wego Dnia Języka Ojczystego Biblioteka Śląska w Katowicach zapropono-
wała przeprowadzenie głosowania nad słowami, które chcemy zapomnieć. 
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Jak podała  Aneta Satława, rzecznik Biblioteki Śląskiej, chodzi o słowa uwa-
żane przez czytelników za niepotrzebne, które ich zdaniem zaśmiecają język 
polski, ale i takie, których głosujący nie lubią. Poprzednia edycja plebiscytu, 
ciesząca się ogromnym zainteresowaniem zarówno w kraju jak i za granicą 
– dotyczaca słów wartych zapamiętania i utrwalenia – miała miejsce w roku 
2013. Poza specjalnym miejscem na terenie Biblioteki swoje propozycje 
można było zgłaszać również drogą internetową. Najciekawsze propozycje, 
które zostały ogłoszone 21 lutego 2016 r., czyli podczas obchodów Międzyna-
rodowego Dnia Języka Ojczystego zostały uhonorowane nagrodami książko-
wymi. Podczas głosowania zaproponowano około 500 słów, z czego wybrano 
120 najciekawszych propozycji, z których internauci wyłonili zwycięzców. 
Najbardziej nielubianym słowami są „konkubina/konkubent” jak również 
„wykon”. Natomiast na trzecim uplasowało się określenie „zajebiście”.

Źródło:
http://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/biblioteka-slaska-konkubina-i-

wykon-oto-najbardziej-nielubiane-slowa,77918.html
Marta Kunicka

XV Poznańskie Spotkania Targowe – 
Książka dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców

W dniach 18–20 marca 2016 r. na terenach wystawienniczych Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się XV Poznańskie Spotkania 
Targowe Książki dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców. Poznańskie Spotkania  
cieszą się opinią największego wydarzenia w kraju poświęconego książ-
kom dla najmłodszych i młodych czytelników, a decyzją organizatorów  od 
2016 r. – wkracza na stałe także tematyka publikacji dla dorosłych. To 
aktywne forum: pisarzy (twórców słowa), artystów/ilustratorów (twórców 
obrazu), wydawców (twórców formy), z odbiorcami – bibliotekarzami, księ-
garzami dziećmi i ich rodzinami.

Poznańskie Spotkania jako impreza cykliczna charakteryzują się  
stałymi cyklami wydarzeń, które mają miejsce w tym czasie. Są to cykle 
wystaw: „Salon twórców” (ok. 200 prac 42 artystów z młodego pokolenia), 
„Mistrzowie ilustracji” (ok. 300 prac 47 artystów prezentująca tzw. Pol-
ską Szkołę Ilustracji 1960–1980).  Kolejny stały element targów to cykle 
warsztatów, wykładów i panelów dyskusyjnych:  „Książka dla czytelnika 
specjalnej troski” (praca z dziećmi z upośledzeniem wzroku, osiągnięcia 
i doświadczenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach;  prezentacja prac uczniów Ośrodka, inspiro-
wane Ogniem i mieczem H. Sienkiewicza, wykonane pod kierunkiem Dag-
mary Szymkowiak oraz literacko-historycznego programu artystycznego 


