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W roku szkolnym 2017/2018 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii 

Grzegorzewskiej w Zielonej Górze podjęła szereg działań zmierzających do upowszechniania 

czytelnictwa oraz rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży. 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. 

Promocja czytelnictwa ma miejsce również poprzez coroczne spotkania literackie. 

Zapraszamy wówczas 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”, „Piekła i raje 

Marka Hłaski”, „Chciałbym wszystkie takie chwile ocalić od zapomnienia Konstanty Ildefons 

Gałczyński”, „Rok Henryka Sienkiewicza”. W listopadzie 2017 r. bohaterem tego typu 

przedsięwzięcia był Joseph Conrad, a w połowie grudnia odbyło się spotkanie „Znawca mgły 

i zaświatów - Bolesław Leśmian i jego twórczość”. Oba wydarzenia przyciągnęły liczną 

grupę młodzieży z zielonogórskich szkół ponadgimnazjalnych.  

Okazją do zintensyfikowania naszych działań na rzecz popularyzacji czytelnictwa jest 

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W tym czasie w PBW odbywają się imprezy promujące 

Bibliotekę i czytelnictwo, między innymi Festiwal Kulinarny, którego kolejne edycje, 

wskazywały na lekturowe odniesienia. To cieszący się dużym zainteresowaniem społeczności 

lokalnej pokaz umiejętności uczestników prezentujących własne potrawy oraz nawiązujące do 

nich teksty.  

Tegoroczny XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „(Do)wolność czytania” 

rozpoczęła prezentacja bibliotekarskich pasji podróżniczych. Wystawa „Bibliotekarze 

podróżują po Polsce” umożliwiła promocję albumów, książek podróżniczych, przewodników 

turystycznych i fotografii ukazujących najpiękniejsze zakątki naszej Ojczyzny. 

Do czytania literatury podróżniczej zachęcał Miłosz Hrabi, który podczas spotkania w ramach 

cyklu „Kawiarenka 7 Kontynentów” z pasją opowiadał o swoich egzotycznych wyprawach. 

Ważnym wydarzeniem z punktu widzenia popularyzacji czytelnictwa, było spotkanie  

z Adamem Jeske, Prezesem RDB Polska. Podczas swojego wykładu Adam Jeske 

zaprezentował czasopismo „Harvard Bussines Review Polskaˮ, ofiarowane w darze PBW  

w Zielonej Górze . Uczestnicy, w tym uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej 

Górze, mieli okazję poznać walory tego prestiżowego magazynu, zapewniającego solidną 

dawkę wiedzy biznesowej i zagadnień z zakresu rozwoju osobistego. 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej jest orędownikiem 

szczytnej idei bookcrossingu. Prowadzimy wieloletnie akcje uwalniania książek dla dorosłych 

czytelników oraz dla dzieci i młodzieży.  

Możliwość pozyskania kolejnych tytułów do domowej biblioteczki daje również całoroczny 

kiermasz książki, który cieszy się sporym zainteresowaniem odwiedzających nas 

mieszkańców regionu. 

Szlachetną akcję stanowi 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 
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wartości czytania. Tę wartość promujemy także poprzez działania o charakterze 

edukacyjnym. Dzieje się to, między innymi, przez realizowane w Bibliotece zajęcia 

biblioterapeutyczne dla uczniów z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście 

oraz dla zielonogórskich uczniów i przedszkolaków. W roku szkolnym 2017/2018 

prowadzone były następujące zajęcia z wykorzystaniem biblioterapii: „Słuchaj rodziców 

kaczorku!ˮ, „Obcy wśród nas”, „Agresja, jak sobie poradzić?ˮ, „Kuferek pełen baśniowych 

fantazji”, „Zajęcia biblioterapeutyczne z wykorzystaniem książki Katarzyny Szestak Szary 

domekˮ. Biblioterapia jest dla nas dziedziną, którą staramy się wciąż zgłębiać, wdrażać  

i „zarażać” nią innych. Wspólnie z innymi nauczycielami tworzymy na terenie naszej 

Placówki sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli „Terapeutyczna wartość literatury – 

zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem biblioterapii”. 

Tematyka pozostałych sieci współpracy i samokształcenia w PBW w Zielonej Górze pozwala 

na bieżącą wymianę doświadczeń nauczycieli bibliotekarzy w zakresie propagowania 

czytelnictwa.  

W ramach wspomagania szkół nasi nauczyciele występują podczas posiedzeń rad 

pedagogicznych w placówkach oświatowych na terenie województwa, a także na zebraniach 

rodziców w celu aktywizacji dorosłych w rozwijanie pasji czytelniczych ich pociech. Nie 

brakuje również wykładów naszej kadry pedagogicznej na corocznie organizowanym Forum 

Bibliotek Szkolnych Województwa Lubuskiego. Celem IV Forum Bibliotek Szkolnych 

Województwa Lubuskiego pn. „Biblioteka w świecie informacji” było pogłębienie wiedzy na 

temat znaczenia dostępu do informacji we współczesnym świecie, roli biblioteki, także 

szkolnej, aktualnych narzędzi oraz technologii na usługach bibliotek, umożliwiających 

dotarcie do poszukiwanej literatury. Prezentowane na Forum wirtualne wypożyczalnie Ibuk 

Libra oraz Academica, zapewniają naszym czytelnikom szerokie spektrum możliwości po 

uruchomieniu cyfrowego dostępu do literatury z różnych dziedzin, w tym również 

beletrystyki. 

Popularyzacja literatury pięknej i zachęcanie do sięgania po wystawione publikacje odbywa 

się też poprzez wystawy. Warto wspomnieć choćby o grudniowej ekspozycji „Bolesław 

Leśmian - Poeta! - Znawca mgły i winaˮ, wystawie poświęconej życiu i twórczości 

Stanisława Wyspiańskiego, prezentacji sylwetki Josepha Conrada, a także ekspozycji „2018 

Rokiem Zbigniewa Herberta”. 

Cieszymy się, że niektóre z wystaw są wypożyczane przez zainteresowane szkoły, co stanowi 

jedną z wielu inicjatyw na rzecz wspomagania szkół i placówek oświatowych.  

Eksponujemy również nowości w Wypożyczalni i Czytelni, by nasi użytkownicy nie 

przeoczyli kolejnych nabytków w Bibliotece, w tym również kanon aktualnych lektur 

szkolnych i pozycji z literatury pięknej, które można wykorzystać na zajęciach z dziećmi  

i młodzieżą.  

Recenzje, proponowanych czytelnikom książek ze zbiorów PBW, można znaleźć w zakładce 

„Polecamy” na stronie www.pbw.zgora.pl, w czasopiśmie „Bibliotekarz Lubuski”  

oraz w audycjach radiowych „Godzina Rektorska” w Radiu Index. 

Biblioteka rokrocznie włącza się w akcje Narodowego Czytania. We wrześniu 2017 roku, 

inspirowaliśmy odbiorców tego przedsięwzięcia do lektury „Weselaˮ Stanisława 

Wyspiańskiego. 

http://www.pbw.zgora.pl/
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Wzięliśmy również udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”, dzięki 

któremu udało się zakupić 228 tytułów (356 wol.) nowości wydawniczych.  

Z kolei pozyskanie ze Stowarzyszenia Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka bogato 

ilustrowanych książek, albumów i filmów DVD dla dzieci i młodzieży wzbogaciło 

księgozbiór o ciekawe pozycje, które stanowią pomoc dydaktyczną dla prowadzących zajęcia 

edukacyjne nauczycieli bibliotekarzy. 

Warto podkreślić, że w 2016 roku zainicjowaliśmy akcję „Książka na św. Jana”, polegającą 

na obdarowywaniu czytelników, odwiedzających nas w dniu imienin Jana Kochanowskiego, 

prezentami książkowymi. Tegoroczna formuła to samodzielnie wybrana książka, z szeregu 

proponowanych tytułów, przez czytelników, którzy zawitali do nas w sobotę 23 czerwca 2018 

roku. 

Skoro mowa o akcjach i kampaniach czytelniczych, nie sposób przeoczyć tych, których 

adresatami są dzieci i młodzież. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” nauczyciele 

bibliotekarze odwiedzali szkoły i przedszkola, by czytać baśnie, bajki, legendy, opowiadania  

i wiersze. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej 

Górze zaangażowała się w rozpropagowanie kampanii społecznej „Mała książka - wielki 

człowiek”, przypominającej o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania 

już od pierwszych miesięcy życia dziecka.  

Z myślą o najmłodszych stworzyliśmy kącik czytelniczy. Kolorowy, zaopatrzony  

w bezpieczne dla dzieci sprzęty, „Kącik Małego Czytelnika”, to przestrzeń specjalnie 

wyznaczona dla małego dziecka, które towarzyszy dorosłym podczas odwiedzin w Bibliotece. 

Pociechy naszych czytelników 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: „Spotkanie z książką  

w bibliotece” „Ptasie radio, Lokomotywa… Przedszkolaka wzywa”, „Ziemia Lubuska  

w legendach”, „Moi ulubieni bohaterowie bajek”,. „Zrób sobie mema - wykorzystanie TIK  

w popularyzacji czytelnictwaˮ.  

Oferta, którą w tym roku szkolnym poszerzyliśmy o kolejne propozycje lekcji realizowanych 

przez naszych nauczycieli bibliotekarzy, cieszy się dużym zainteresowaniem lubuskich 

przedszkoli i szkół. 

To właśnie uczniowie z lubuskich szkół wzięli udział w konkursie literackim „Droga do 

marzeń przez szczęście, przypadek czy wytrwały wysiłek?” ogłoszonym w maju 2018 r. 

Konkurs skierowany do uczniów siódmych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych 

oraz ponadgimnazjalnych, zorganizowany został przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką 

im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze i Polskie Towarzystwo Zapobiegania 

Narkomanii Oddział w Zielonej Górze.  

W kolejnym roku szkolnym planujemy następne oraz kontynuację przedsięwzięć, 

zmierzających do podniesienia kompetencji i zainteresowań czytelniczych dzieci, młodzieży 

oraz osób dorosłych. Niezmiennie oferujemy wsparcie szkołom w zakresie promocji 

czytelnictwa. Zapraszamy do korzystania z oferty i zbiorów Pedagogicznej Biblioteki 
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Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze oraz do odwiedzania naszej 

strony internetowej i fanpage’a. 

 

( Anna Aleksandrowicz) 


