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Konferencja „Czytamy ↔ Wychowujemy” 
(Pszczyna, 19 kwietnia 2016 r.)

19 kwietnia 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie 
odbyła się konferencja „Czytamy ↔ Wychowujemy”. Jej organizatorami 
były: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie, obchodzą-
ca w tym roku siedemdziesięciolecie działalności, oraz Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, Filia w Pszczynie, świętująca 
jubileusz sześćdziesięciopięciolecia istnienia.

Dyrektorzy bibliotek i szkół, bibliotekarze i nauczyciele z powiatu 
pszczyńskiego oraz zaproszeni goście spotkali się, aby rozważyć prob-
lem braku zainteresowania dzieci i młodzieży czytelnictwem.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał wicestarosta pszczyński, 
Krystian Szostak, który stwierdził, że problem braku czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży jest jak najbardziej znany i aktualny w śro-
dowisku bibliotekarzy. Wskazał na rywala, jakim są współcześnie nowe 
nośniki informacji zastępujące książki. Wyraził nadzieję, że efekty tej 
konferencji znajdą odbicie przede wszystkim w czytelnictwie, by można 
było z powodzeniem odbudowywać jego poziom, sprawiając, że książki 
znów staną się atrakcyjne dla młodego pokolenia.

Następnie głos zabrał dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej w Katowicach, Krzysztof Kobiałka. Wyraził on nadzieję, że dzięki 
konferencji uda się wypracować metody, które pozwolą poprawić ja-
kość czytelnictwa dzieci i młodzieży: „Kiedyś problemem był dostęp 
do książki. Dzisiaj taki problem raczej nie występuje. Co jest zatem 
powodem, że młodzież nie czyta? Myślę, że konferencja pomoże nam 
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w rozwikłaniu tej kwestii i wybraniu drogi, która pozwoli czytelnictwo 
w naszym regionie poprawić”.

Konferencji przysłuchiwali się: zastępca burmistrza Pszczyny, Bar-
bara Sopot-Zembok, radni powiatu pszczyńskiego, Danuta Kocurek 
i Zygmunt Jeleń, radna gminy Pszczyna, Maria Szostak, reprezentująca 
również Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pszczynie, naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia, Krystyna Świerkot-Żmij, oraz naczelnik 
Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego, Kinga Pławecka-Bratek.

Na konferencję złożyły się dwa wystąpienia naukowe, prezentacje 
własne bibliotek z regionu pszczyńskiego, dwa wystąpienia licealistek, 
zaplanowano także panel dyskusyjny.

Jako pierwsza wystąpiła Beata Przewoźnik – pracownik naukowy 
Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. W referacie Źródła informacji o książce dziecięcej 
i młodzieżowej – wybrane zagadnienia wskazała na bardzo istotną rolę 
doboru literatury proponowanej dzieciom i młodzieży. Omówiła trzy 
czasopisma: „Guliwer”, „Świat Książki Dziecięcej” oraz „Ryms” – jako 
podstawowe źródła informacji o książce dziecięcej i młodzieżowej na 
polskim rynku wydawniczym.

Komunikaty na temat dobrych praktyk w bibliotekach publicznych 
regionu wygłosili bibliotekarze: Zofia Szołdra – dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goczałkowicach-

 -Zdroju, Renata Szweda – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Miedźnej z siedzibą w Grzawie oraz Renata Misiura – bibliotekarz 
i lider akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” w Miejsko-Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej w Pszczynie. W wystąpieniach zaprezentowano 
ciekawe i różnorodne formy pracy z młodym czytelnikiem, realizowane 
przez książnice w regionie.

Interesujące było wystąpienie uczennic I klasy Liceum Ogólno-
kształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie, Natalii Czerneckiej 
i Zuzanny Janosz, które podzieliły się osobistymi refleksjami na temat 
czytania książek (w przygotowaniu wystąpienia pomagała im nauczy-
cielka języka polskiego, Ilona Gumola).

Pierwsza z licealistek stwierdziła: „Czytam, bo od najmłodszych lat 
czytała mi mama. Czytam, bo w moim domu jest dużo książek. Stoją 
na półkach w ważnym miejscu domu i przyglądają mi się bacznie. Tak 
naprawdę, to ja im się przyglądam. I tak od dziecka kusi mnie zdejmo-
wanie tych książek. Często sięgałam po takie, które były zupełnie nie 
na moją miarę. Teraz mam już ten luksus, że potrafię czytać wszystko” 
[1]. Na koniec przywołała refleksję o czytaniu, zaczerpniętą z Księgi 
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ziół Sándora Márai: „Czytać należy intensywnie… Czytać trzeba na 
śmierć i życie, bo to największy ludzki dar” [5, s. 38–39].

Druga z uczennic w wystąpieniu zatytułowanym Wszystko zaczęło 
się do księgi przyznała, że z dobrą książką osiąga tzw. dobrostan psy-
chiczny; wymieniła przy tym Pożegnanie z Afryką Karen Blixen, poezje 
Wisławy Szymborskiej i ks. Jana Twardowskiego [3].

Ostatnim punktem konferencji był wykład Ireny Koźmińskiej, pre-
zesa Fundacji „ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom”, pt. Wycho
wanie przez czytanie, dotyczący roli czytania w procesie wychowaw-
czym młodego pokolenia. Prelegentka omówiła temat doboru lektur, 
by miały one jak najlepszy wpływ na zdolności percepcyjne, empatię, 
refleks dzieci i młodzieży, by rozwijały ich umiejętności interpersonal-
ne. Przedstawiła praktyczne rady, pomocne w wychowaniu dzieci na 
czytelników – ludzi wykształconych, dobrych i szczęśliwych, żyjących 
nie tylko lepiej i ciekawiej, ale nawet dłużej.

Ponadto zainteresowani mogli zapoznać się z listą książek reko-
mendowanych przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” 
oraz obejrzeć wystawę książek dostępnych w zbiorach Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej, Filii w Pszczynie.
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