Festiwal
22 września 2015 roku miałam okazję uczestniczyd w dużym wydarzeniu czytelniczym Festiwalu Książki dla Dzieci i Młodzieży „Czytajmy” w ramach projektu Bibliomania, który
odbywał się na Zamku Królewskim w Warszawie w Arkadach Kubickiego.
Z przyjemnością wędrowałam między stoiskami wydawnictw i cieszyłam oczy wielorakością tytułów i
interesującą szatą graficzną prezentowanych książek. Z jeszcze większą satysfakcją odkrywałam
tytuły, które goszczą na naszych bibliotecznych półkach. Niestety także z żalem stwierdzam, że wielu
ciekawych pozycji wciąż nie mogę zaproponowad młodym miłośnikom słowa pisanego.

Po mojej wizycie w stoiskach zaopatrzyłam się w foldery i
informatory, które postanowiłam w ramach
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
zaprezentowad na wystawie „Wydawnictwa książek dla dzieci i
młodzieży”. Jest to dobry moment na zapoznanie młodego
czytelnika z szeroką ofertą wydawniczą kierowaną do niego.

Festiwalowi „Czytajmy” towarzyszyły wydarzenia
kierowane do dzieci: Warsztatownia z różnymi
formami warsztatów dla dzieci, Strefa Małego
Słuchacza, spektakle, wystawy, spotkania autorskie
z bajkopisarzami, ilustratorami, autorami komiksów,
książek fantasy i SF.

i konferencja
Dla dorosłych zorganizowano Salę konferencyjną, gdzie odbywały
się spotkania autorskie i przedstawicieli wydawnictw a także
konferencje . Uczestniczyłam w konferencji informacyjnej
„Jak dbad o kulturę języka wśród młodzieży” prowadzonej przez
panią Ewę Grudę.
Wysłuchaliśmy wykładów naukowców z Uniwersytetu
Warszawskiego: pani doktor Weroniki Kosteckiej „W jaki sposób
literatura może kształtowad kulturę języka młodych ludzi”,

pana profesora Grzegorza Leszczyoskiego „Język w czasach milczenia”,

pana doktora Michała Zająca „Aplikacje
książkowe dla dzieci między literaturą a grą
komputerową”.

Ze szczególna przyjemnością wysłuchałam rozważao pana profesora Grzegorza Leszczyoskiego, a
niektóre z jego sformułowao należy zapamiętad: „Język układa myśli, słowa za ciebie.”, Tyle widzimy,
ile potrafimy nazwad”.

Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, Warszawskie Centrum Inicjatyw
Edukacyjno-Społecznych i Szkoleo. Pani Małgorzata Bykowska przedstawiła
zarys działalności WCIES w roku szkolnym 2015/2016. Pani Barbara
Tomkiewicz zapoznała zebranych z historią Towarzystwa Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkół Polskich i jego zadaniami w bieżącym roku.

