
W  roku  szkolnym  2015/2016  zgodnie  z  decyzją  Ministra  Edukacji  Narodowej,  jednym  z 
priorytetów  polityki  oświatowej  było  rozwijanie  kompetencji  czytelniczych  oraz 
upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

Pedagogiczna  Biblioteka Wojewódzka  im. Marii  Grzegorzewskiej  w  Zielonej  Górze  od  lat 
podejmuje szereg działań, które zmierzają do promowania czytelnictwa. Wiele z nich wpisuje 
się w codzienną działalność Biblioteki. To między  innymi: aktualizowane na bieżąco plansze 
okolicznościowe, na  których  zamieszczane  są  informacje, plakaty,  zdjęcia oraz  artykuły na 
temat  życia  i  twórczości  pisarzy,  zestawienia  bibliograficzne,  a  także  zakupy  nowości  z 
dziedziny czytelnictwa dzieci i młodzieży. 

Upowszechnianie czytelnictwa ma miejsce również poprzez coroczne spotkania literackie, na 
które zapraszamy wykładowców, przybliżających sylwetkę wybranego twórcy. Odbywa się to 
najczęściej w  korelacji  z  ogłaszanym  przez  Sejm  Rzeczypospolitej  Polskiej  rokiem  danego 
pisarza,  bądź  ważnym  wydarzeniem  związanym  z  tą  postacią.  Warto  wymienić  kilka 
dotychczasowych:  „Odkrywanie  Tuwima”,  „Sławomir Mrożek:  o  sobie,  o  nas”,  spotkanie 
literackie  poświęcone  Wisławie  Szymborskiej,  „Piekła  i  raje  Marka  Hłaski”,  a  w  grudniu  
2015  r.  „Chciałbym  wszystkie  takie  chwile  ocalić  od  zapomnienia”  Konstanty  Ildefons 
Gałczyński (1905‐1953).  

Nie  brakuje  również  spotkań  autorskich.  W  maju  2016  r.  gościliśmy  lubuskiego  pisarza 
Krzysztofa Koziołka; znanego artystę‐malarza Adama Wojciecha Bagińskiego oraz Zbigniewa 
Jaworskiego ‐ twórcę znakomitego albumu „Świat zbudowany jest z kreski – pięćdziesiąt  lat 
piękna architektury w rysunku”. Spotkania uświetniły obchody XIII Ogólnopolskiego Tygodnia 
Bibliotek.  

W  tym czasie na  terenie PBW w Zielonej Górze oraz w  filiach odbywają  się  liczne  imprezy 
promujące Bibliotekę i czytelnictwo, między innymi Festiwal Kulinarny, którego trzy spośród 
siedmiu edycji, wyraźnie wskazywały na  lekturowe odniesienia. Ostatni  z nich, VII Festiwal 
Kulinarny pod hasłem „Inspiracje literacko‐kulinarne”, był popisem umiejętności uczestników 
prezentujących własne potrawy i teksty do nich nawiązujące. 

Pedagogiczna  Biblioteka  Wojewódzka  im.  Marii  Grzegorzewskiej  jest  też  orędownikiem 
szczytnej  idei bookcrossingu. Prowadzimy wieloletnie odrębne akcje uwalniania książek dla 
dorosłych czytelników oraz dla dzieci i młodzieży  
 
Szlachetną  akcję  stanowi  również  kampania  Zaczytani.org,  do  której  postanowiliśmy 
dołączyć 24 czerwca 2016 r. Zbiórka, mająca na celu wyposażenie bibliotek Małego Pacjenta 
w  szpitalach  i  domach  dziecka,  przypomina  naszym  czytelnikom  o  biblioterapeutycznej 
wartości czytania. 
Tę wartość promujemy poprzez działania o charakterze edukacyjnym. W tym roku szkolnym 
były  to  wykłady  i  prelekcje  („Inspiracje  bajką  filozoficzną,  „  Biblioterapia  jako  forma 
wspomagania  szkół  i  placówek  oświatowych”),  wystawa  „Biblioterapia  –  słowa,  które 
inspirują  oraz  Sieć  współpracy  i  samokształcenia  nauczycieli:  Terapeutyczna  wartość 
literatury – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem biblioterapii. 



Tematyka  pozostałych  Sieci współpracy  i  samokształcenia w  naszej  instytucji  pozwala  na 
bieżącą  wymianę  doświadczeń  nauczycieli  bibliotekarzy  w  zakresie  propagowania 
czytelnictwa.  

 
Prezentowanie literatury pięknej i zachęcanie do sięgania po wystawione publikacje odbywa 
się  także  poprzez  wystawy.  Warto  wspomnieć  choćby  o  cieszącej  się  sporym 
zainteresowaniem  ekspozycji  „Znani,  czytani,  lubiani...  –  autobiografie,  biografie, 
wspomnienia w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w 
Zielonej Górze”, a  także zorganizowanej w 100. Rocznicę urodzin Poety: „Można odejść na 
zawsze, by stale być blisko. Ks. Jan Twardowski (1915‐2006)”. 
Cieszy nas fakt, że niektóre z wystaw są wypożyczane przez zainteresowane szkoły.  
 
Recenzje proponowanych  czytelnikom  książek  ze  zbiorów PBW można  znaleźć w  zakładce 
„Polecamy” na stronie www.pbw.zgora.pl, a także w miesięczniku studenckim Uniwersytetu 
Zielonogórskiego „UZetka” w „Kąciku o książce”. 
 
Należy również podkreślić, że Biblioteka chętnie włącza się w akcje Narodowego Czytania. W 
2015  roku,  inspirowaliśmy  odbiorców  tego  przedsięwzięcia  do  lektury  „Lalki”  Bolesława 
Prusa.  
 
Bierzemy  udział  w  programie  „Książki  naszych  marzeń”  oraz  „Narodowym  Programie 
Rozwoju Czytelnictwa”.  
 
Zainicjowaliśmy  akcję  „Książka  na  św.  Jana”,  polegającą  na  obdarowywaniu  czytelników, 
odwiedzających nas w dniu imienin Jana Kochanowskiego, prezentami książkowymi.  
 
Skoro  mowa  o  akcjach  i  kampaniach  czytelniczych,  nie  sposób  przeoczyć  tych,  których 
adresatami są dzieci i młodzież. W ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” nauczyciele 
bibliotekarze wielokrotnie odwiedzali szkoły  i przedszkola, by czytać baśnie, bajki,  legendy, 
opowiadania i wiersze.  
Z myślą o najmłodszych w Zielonej Górze oraz na  terenie  filii utworzono kąciki czytelnicze. 
Kolorowy,  zaopatrzony  w  bezpieczne  dla  dzieci  sprzęty,  „Kącik  Małego  Czytelnika”,  to 
przestrzeń  specjalnie wyznaczona dla małego dziecka,  które  towarzyszy dorosłym podczas 
odwiedzin  w  Bibliotece.  Najmłodsi  mogą  więc  ciekawie  spędzić  czas  przy  lekturze, 
udostępnionych w  „Kąciku”  popularnych  książeczek  dla  dzieci.  Część  z  nich  pozyskaliśmy 
poprzez włączenie  się w  2014  roku  do  programu  akcji  „Czytam  sobie”,  której  celem  jest 
pokazanie dzieciom, że samodzielne czytanie jest dobrą zabawą. 
Promowanie  literatury  pięknej  dla  dzieci  i młodzieży  odbywa  się  także w  ramach  zajęć  z 
edukacji czytelniczej i medialnej, których odbiorcami są przedszkolaki i uczniowie z lubuskich 
placówek oświatowych. Przykładowe tematy to: „Ptasie radio, Lokomotywa… Przedszkolaka 
wzywa”, „Ziemia Lubuska w legendach”, „Moi ulubieni bohaterowie bajek”.  
 
Uczniowie  szkół  podstawowych  z  województwa  lubuskiego  byli  również  uczestnikami 
półfinału Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”, który odbył  się w kwietniu 
2016 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze 
oraz w Filii PBW w Żarach.  
 



Jednym  z  ostatnich  działań  w  roku  szkolnym  2015/2016  było  uruchomienie  dostępu  do 
zasobów  Cyfrowej Wypożyczalni  Publikacji  Naukowych  ACADEMICA.  Publikacje  chronione 
prawem  autorskim  są  teraz  dostępne  dla  zarejestrowanych  użytkowników  Biblioteki  na 
przeznaczonym do tego celu terminalu w Czytelni PBW. 
 
W  kolejnym  roku  szkolnym  planujemy  następne  oraz  kontynuację  przedsięwzięć, 
zmierzających do podniesienia kompetencji  i zainteresowań czytelniczych dzieci, młodzieży 
oraz  osób  dorosłych.  Oferujemy  wsparcie  szkołom  w  zakresie  promocji  czytelnictwa. 
Zapraszamy  do  odwiedzania  Biblioteki  jako  tzw.  „trzeciego  miejsca”  i  korzystania  z  jej 
zasobów. 
(red. A. Aleksandrowicz) 


