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Konferencja „Sztuka czytania – sztuka książki” 
(Gliwice, 24 października 2018 r.)

24 października 2018 r. w Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Paw-
ła II w Gliwicach odbyła się konferencja pt. „Sztuka czytania – sztuka 
książki”. Została zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Gliwicach, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gliwice, 
Biblioteki Narodowej w Warszawie i Europejskiego Roku Dziedzi-
ctwa Kulturowego 2018 oraz pod patronatem medialnym TVP Kultura 
i „Dziennika Zachodniego”. Głównym celem wydarzenia było spotkanie 
specjalistów, przedstawicieli różnych ośrodków akademickich i osób 
zawodowo związanych z książką i sztuką. Podzielono je na trzy częś- 
ci: Sztuka czytania; Sztuka książki oraz Finał XII Międzynarodowego 
Konkursu na Ekslibris Gliwice 2018.

Spotkanie prowadził Grzegorz Romanow, natomiast uroczystego 
otwarcia dokonała Bogna Dobrowolska, dyrektor Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Gliwicach. Równocześnie z konferencją przebiegały 
wydarzenia towarzyszące: „Magda Rysuje – notatki graficzne z kon-
ferencji” (komentarz graficzny Magdaleny Arażny z Warszawy) oraz 
„Grafika w wersji mini – ekslibris cyfrowy i transfer na papier lub 
tkaninę” (w wykonaniu Marty Frąckowiak z Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach). 

Pierwszy z prelegentów, Michał Rusinek, wygłosił referat O pożyt-
kach z czytania na temat konieczności czytania dzieciom. Dzieci nadal 
dzielą się na te, które czytają, i te, które nie czytają. Dzieci czytające 
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mają bogatszy i bardziej precyzyjny zasób słów. Prelegent zwrócił 
uwagę, że cyfrowa wersja książki nie niszczy u młodych odbiorców 
nawyku czytania. 

Marek Kaczmarek w wystąpieniu pt. Czytanie zmienia nasze mózgi 
omówił problematykę „pierwotnego śladu pamięciowego” i „mechani-
zmów lustrzanych”. Podkreślił, że opowieści wpływają na nasz mózg 
tak samo jak przeżywane przez nas doświadczenia. Dzięki opowieściom 
i czytaniu można „pokonywać” przestrzeń i czas. 

Referat Agnieszki Przybyszewskiej pt. Inne(?) czytanie: o współ-
czesnych paktach z czytelnikiem i interfejsach literatury był poświęcony 
współczesnemu odbiorcy książek -labiryntów, różnego rodzaju grywal-
nych opowieści, historii dziejących się „między słowem”. Prelegentka 
przedstawiła przykłady książek, które formą i zamysłem odbiegają od 
klasycznych literackich interfejsów. Są to np. powieści paragrafowe i li-
teratura tasowalna (m.in. Pamiętnik Cathy Seana Stewarta czy Ludzie 
z papieru Salvadora Plascencii).

Referat pt. KsiążkaGO – gamifikacja książek na smartfonach w służ-
bie czytelnictwa, kończący pierwszą część konferencji, wygłosił Marcin 
Skrabka. Prelegent dowodził, że akt czytania odbywa się w jakimkol-
wiek miejscu oraz na urządzeniach, które początkowo nie były elek-
tronicznymi czytnikami książek. Biblioteki w Polsce, m.in. Miejska 
Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, używają nowoczesnych technologii, 
np. gier na smartfony, do promocji własnej działalności i czytelnictwa. 
Uzależnienie od smartfonów można zatem wykorzystać do tego, by 
zainteresować książkami tych, którzy nie są ich miłośnikami. 

Drugą cześć konferencji otworzył Grzegorz Leszczyński refera-
tem Książka dla dziecka, czyli pochwała głupoty. Prelegent podkreś- 
lił, że książka dla dziecka i nastolatka zmieniła swoje początkowe 
przeznaczenie, od podstawowej roli wychowawczej i moralizatorskiej 
do dawania radości i odrobiny szaleństwa. Świadczą o tym przykłady 
literackie: od Przygód Tomka Sawyera Marka Twaina do Mikołajka 
René Goscinny’ego i Jeana -Jacques’a Sempé oraz Koszmarnego Karolka 
Franceski Simon. W podobny sposób ewoluowała grafika książkowa. 
G. Leszczyński zwrócił uwagę, że dzieci, które mają styczność z ilu-
stracją, znakomicie odróżniają sztukę od wszechobecnego kiczu, należy 
im tylko na to pozwolić. Na zakończenie zaprezentował interesujące 
ilustracje i fragmenty utworów wybranych autorów tekstów i grafik 
(Alicja Kocurek, Joanna Kulmowa, Jan Marcin Szancer, Józef Wilkoń, 
David Walliams). 

Katarzyna Handzlik-Bąk wygłosiła prelekcję pt. Ilustracje w prze-
strzeni, skupiając się na relacjach między działalnością rzeźbiarską 
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a książką. Pokazała m.in. zdjęcia pomnika spalonych książek w Berlinie 
oraz książki -ławki w Stambule. Omówiła zjawiska: book folding artu, 
tradycji inkam, pomników książki oraz analizy „ilustracji” w prze-
strzeni. Przedstawiła przykłady prac rzeźbiarskich, które powstały na 
podstawie twórczości literackiej Bolesława Leśmiana, Brunona Schulza 
i Lewisa Carrolla. 

Kilka kolejnych wypowiedzi dotyczyło jednej z form sztuki książki –  
ekslibrisu. Referat pt. Ekslibris jako narzędzie edukacyjne wygłosił 
Krzysztof Marek Bąk. Omówił w nim m.in. potencjał edukacyjny eks-
librisów, wspominając działalność Albrechta Dürera i Alfonsa Muchy. 
Zaprezentował i scharakteryzował najstarszy chłopski ekslibris – Jury 
Gajdzicy z Cisownicy. 

Prelekcja Mariusza Dańskiego pt. Ex e ‑libris – innowacja czy re-
petycja dotyczyła sfery nowych mediów i cyfrowej wersji ekslibrisu. 
Pojawienie się na rynku wydawniczym książek elektronicznych oraz 
czytników dostosowanych do nowych formatów e -booków wywołało 
kolejne zjawisko, a mianowicie opracowanie ekslibrisu cyfrowego (elek-
tronicznego). Prelegent zaprezentował przykładowe ekslibrisy cyfrowe 
zgłoszone do konkursu na Ekslibris Gliwice 2018.

W trakcie trzeciej części konferencji odbył się Finał XII Między-
narodowego Konkursu na Ekslibris Gliwice 2018 – ogłoszono wyniki 
i wręczono nagrody (tę najważniejszą otrzymał Niemiec Josef Werner). 
Na wystawie pokonkursowej zaprezentowano nagrodzone i wyróżnione 
prace. Do końca 2018 r. można je obejrzeć w sali wystawowej Filii nr 1 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Szeroka tematyka spotkania cieszyła się zainteresowaniem pub-
liczności. Na zakończenie konferencji B. Dobrowolska podziękowała 
wszystkim zgromadzonym, pogratulowała nagrodzonym w konkursie 
oraz zaprosiła uczestników na wystawę i kolejną edycję konkursu na 
ekslibris.

Tekst wpłynął do redakcji 5 grudnia 2018 r.


