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W roku szkolnym 2016/2017 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. 
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”, spotkanie 
literackie poświęcone Wisławie Szymborskiej, „Piekła i raje Marka Hłaski”, „Chciałbym 
wszystkie takie chwile ocalić od zapomnienia Konstanty Ildefons Gałczyński". W grudniu  
2016 r. bohaterem spotkania był Henryk Sienkiewicz, a naszymi gośćmi między innymi 
członkowie Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza. 
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 wszystkie edycje, 
wyraźnie wskazywały na lekturowe odniesienia. To popis umiejętności uczestników 
prezentujących własne potrawy i teksty do nich nawiązujące.  
Tegoroczny XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem "Biblioteka. Oczywiście!" stał się 
okazją do prezentacji bibliotekarskich pasji, zarówno tych podróżniczych, jak i całkiem 
nietuzinkowych, ale znakomicie nawiązujących do miejsca ekspozycji. Bogatą i barwną 
kolekcję zakładek z całego świata pokazaliśmy na wystawie nauczyciela bibliotekarza z V LO 
w Zielonej Górze Renaty Bielerzewskiej „Z zakładkami przez świat. Oczywiście!”. Wernisaż 
zgromadził grono entuzjastów ciekawych form przedmiotu, który niezmiennie towarzyszy 
nam w czytaniu. 
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.  
Możliwość pozyskania kolejnych tytułów do domowej biblioteczki daje naszym czytelnikom 
również całoroczny kiermasz książki, który cieszy się sporym zainteresowaniem 
odwiedzających nas mieszkańców regionu. 
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 także poprzez działania o charakterze edukacyjnym. W tym roku 
szkolnym były to wykłady na konferencjach: „Wsparcie dzieci i młodzieży poprzez realizację 
zajęć z elementami biblioterapii w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Zielonej Górze” oraz „Promocja czytelnictwa w Pedagogicznej Bibliotece 
Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze”. W ramach wspomagania szkół 
nasi nauczyciele występują podczas posiedzeń rad pedagogicznych w placówkach 
oświatowych na terenie województwa („Magia czytania” oraz „Inspiracje bajką filozoficzną - 
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filozofia dla dzieci i dorosłych”), a także na zebraniach rodziców w ramach aktywizacji 
dorosłych w rozwijanie pasji czytelniczych ich pociech. 

 Biblioterapia jest dla nas dziedziną, którą staramy się wciąż zgłębiać, wdrażać i "zarażać" nią 
innych. Dzieje się to, między innymi, poprzez realizowane w Bibliotece zajęcia 
biblioterapeutyczne dla uczniów z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście 
oraz dla przedszkolaków z Akademii Talentów w Zielonej Górze. 
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 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”, wystawie poświęconej życiu i twórczości zielonogórskiego pisarza Michała 
Kaziowa, a także okolicznościowej ekspozycji, zorganizowanej w 100. rocznicę śmierci 
Henryka Sienkiewicza. 
Cieszy nas fakt, że niektóre z wystaw są wypożyczane przez zainteresowane szkoły.  
Eksponujemy również nowości w Wypożyczalni i Czytelni, by nasi czytelnicy nie przeoczyli 
kolejnych nabytków w Bibliotece.  
Recenzje proponowanych czytelnikom książek ze zbiorów PBW można znaleźć w zakładce 
„Polecamy” na stronie www.pbw.zgora.pl, w miesięczniku studenckim Uniwersytetu 
Zielonogórskiego „UZetka” w „Kąciku o książce”, w czasopiśmie „Bibliotekarz Lubuski” oraz  
w audycjach radiowych „Godzina Rektorska” w Radiu Index. 
Należy również podkreślić, że Biblioteka chętnie włącza się w akcje Narodowego Czytania. 
We wrześniu 2016 roku, inspirowaliśmy odbiorców tego przedsięwzięcia do lektury „Quo 
vadis” Henryka Sienkiewicza. 
Bierzemy również udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”.  
Zainicjowaliśmy akcję „Książka na św. Jana”, polegającą na obdarowywaniu czytelników, 
odwiedzających nas w dniu imienin Jana Kochanowskiego, prezentami książkowymi. 
Tegoroczna formuła to książka-niespodzianka dla naszych gości, wręczana w dniu  
24 czerwca. 
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 Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej 
w Zielonej Górze 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. 

http://www.pbw.zgora.pl/
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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 
2017 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej 
Górze. W tym roku PBW w Zielonej Górze została Koordynatorem Wojewódzkim  
III Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników. 
Ideę konkursową i zalety, płynące z czytania książek propagowaliśmy w lokalnych mediach. 
To nie jedyny konkurs, którego jednym z organizatorów jest Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze. 
W 2017 roku byliśmy współorganizatorem Konkursu Plastycznego Twórczości Dziecięcej 
„Książka – skarb w moim domu”, w którym swoje prace nadesłało ponad dwustu 
uczestników. 
Naszą ofertę wspomagania szkół i przedszkoli wzbogaciliśmy o lekcje z zastosowaniem 
teatrzyku Kamishibai oraz zajęcia na temat promowania czytelnictwa przez uczniów poprzez 
sięganie po nowoczesną formę, jaką stanowią memy internetowe. 
O memach internetowych mowa była również podczas III Forum Bibliotek Szkolnych 
Województwa Lubuskiego pod hasłem "Polubić czytanie. czytelnictwo dzieci i młodzieży". 
Celem tej edycji Forum była prezentacja ciekawych i nowoczesnych  metod popularyzacji 
książki oraz dobrych praktyk kształtujących kulturę czytelniczą i utrwalających nawyk 
czytania wśród uczniów. Nasze wsparcie dla nauczycieli bibliotekarzy to także organizacja 
wystawy prezentującej działalność i dorobek zielonogórskich bibliotek szkolnych z okazji 
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Razem z Ośrodkiem Działań Ekologicznych 
„Źródła” zaprosiliśmy nauczycieli na szkolenie „Edukacja globalna z teatrem Kamishibai”. 
Zaowocowało ono zajęciami dla dzieci w szkołach i naszej Bibliotece, w ramach których 
nauczyciele prezentowali bajki w formie obrazkowego teatru. 
Ważnym działaniem zainicjowanym w poprzednim roku szkolnym 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. 
( A. Aleksandrowicz) 


