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Konferencja „Młody czytelnik w świecie literatury” 
(Cieszyn, 14 kwietnia 2016 r.)

14 kwietnia 2016 r. w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego 
„Publisher-Innowacje” w Cieszynie odbyła się konferencja metodyczna 
dla nauczycieli polonistów, historyków i bibliotekarzy z regionu Śląska, 
a ściślej z okręgów cieszyńskiego i jastrzębskiego. Jej organizatorkami 
były: Emilia Gibiec z Ośrodka Doskonalenia Zawodowego „Publisher-

 -Innowacje” w Cieszynie, Ewa Mrowiec z Zespołu Szkół nr 9 im. dr. 
Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju i Szkoły Podstawowej Towarzy-
stwa Ewangelickiego w Cieszynie oraz Jadwiga Picha z Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, Filia w Cieszynie. Tematem 
konferencji był stale aktualny problem czytelnictwa wśród dzieci i mło-
dzieży. Analizowano zagadnienie dostępności i bogactwa technologii 
cyfrowych, które wpływają na obecnie rejestrowany spadek czytelni-
ctwa wśród dzieci i młodzieży. Szukano też odpowiedzi na pytania, czy 
są w tym środowisku pasjonaci dobrej literatury oraz jak kształtuje się 
oferta czytelnicza.

W czasie konferencji wygłoszono trzy referaty naukowe oraz doko-
nano podsumowania podczas dyskusji.

Pierwsze wystąpienie, pt. Szanse i zagrożenia współczesnej cywili
zacji wpływające na zachowania młodego czytelnika literatury, wygłosił 
Wiesław Babik (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Autor, analizując sytuację mło-
dego czytelnika jako przedstawiciela pokolenia współczesnych „cyfro-
wych tubylców”, wskazał różnorodne zagrożenia wynikające z kontak-
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tów wirtualnych, zwłaszcza redukcję myślenia pogłębionego, wywołaną 
kontaktami z rzeczywistością wirtualną. Prezentację naukową zakoń-
czył częścią wizualno-muzyczną dotyczącą omawianej problematyki.

Drugi referat, pt. Czytelnictwo dzieci i młodzieży na Śląsku w publi
kacjach pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Nauko
wej UŚ w Katowicach, wygłosiła Beata Przewoźnik (Instytut Bibliote-
koznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach). 
Prelegentka przedstawiła historię Instytutu Bibliotekoznawstwa i In-
formacji Naukowej, obchodzącego w 2015 r. jubileusz czterdziestolecia 
działalności naukowej, a następnie omówiła publikacje pracowników 
Instytutu w zakresie czytelnictwa dzieci i młodzieży na Śląsku, szcze-
gólną uwagę zwracając na publikacje zmarłej w 2016 r. profesor Marii 
Pawłowiczowej, która wniosła nieoceniony wkład w badania dotyczące 
całego Śląska.

W wystąpieniu Świat między okładkami – współczesna beletrysty
ka dla młodego czytelnika i nie tylko Łucja Dawid, metodyk Ośrodka 
Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje” w Cieszynie, przed-
stawiła ofertę czytelniczą dla młodego odbiorcy. Zaproponowała lektury 
ambitne, pozwalające przywrócić radość z czytania, poruszające tematy: 
miłości, dorastania, problemów z rodzicami, sieroctwa, rodzeństwa, 
faworyzowania w rodzinie. Wśród nich znalazły się utwory: Barbary 
Stenko, Doroty Kassjanowicz, Zuzanny Orlińskiej, Barbary Kosmow-
skiej, Ewy Nowak i Zofii Staneckiej.

Podczas konferencji nauczyciele i bibliotekarze mogli wysłuchać 
referatów odnoszących się zarówno do współczesnych, jak i do histo-
rycznych aspektów rozpatrywanego tematu. W części dyskusyjnej na 
zakończenie spotkania oni sami, jako praktycy, chętnie podzielili się 
własnymi spostrzeżeniami. Pozwoliły one na wyciągnięcie wniosku, że 
wśród młodych czytelników wyrastają prawdziwi pasjonaci literatury, 
a środki technologiczne nie muszą stanowić przeszkody w rozwijaniu 
tej pasji.

Dla uczestników konferencji przygotowano wystawę książek oraz 
bibliografię publikacji dotyczących omawianego zagadnienia, dostępną 
w zbiorach cieszyńskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Bielsku-Białej.




