Kolejna Konferencja
dla nauczycieli bibliotekarzy
9 grudnia 2014 roku miałam okazję uczestniczyć w
konferencji nauczycieli bibliotekarzy i bibliotekarzy bibliotek
publicznych „Czytelnictwo dzieci i młodzieży w dobie cyfryzacji”
zorganizowanej przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy,
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych i
Szkoleń oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
Konferencja była o tyle ważna, że nieczęsto udaje się spotkać tym dwóm gremiom
odpowiedzialnym za rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Mieliśmy okazję wysłuchać
wykładu dr Zofii Zasackiej z Biblioteki Narodowej
Instytutu Książki i Czytelnictwa, Pracowni Badań
Czytelnictwa. Prelegentka zapoznała zebranych z
wynikami badań czytelnictwa przeprowadzonymi
wśród 12 i 15-latków. Autor badań stwierdza, że nie
ma kryzysu czytelnictwa w tych grupach wiekowych w
dużych miastach. Gorzej sytuacja kształtuje się w
małych miasteczkach i na wsiach. Badania dotyczyły
preferencji czytelniczych chłopców i dziewcząt,
dostępu do książek, częstotliwości czytania.
Ciekawe było spotkanie z Anną Lipińską,
bibliotekarzem, polonistą, tłumaczem, wieloletnim
członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i
Animatorów KLANZA w sekcji Książka - Terapia Zabawa; animatorką, organizatorką i autorką scenariuszy
warsztatów czytelniczych, imprez bibliotecznych i
plenerowych, z zamiłowania bajarzem. W swojej
prezentacji mówiła o pedagogice zabawy, zwróciła uwagę
na kreatywność osób związanych z promowaniem działań
czytelniczych wśród najmłodszych. Zapoznała zebranych z
licznymi metodami i formami pracy z czytelnikiem.
Podkreśliła istotną cechę podejmowanych działań, muszą
być celowe, nie stawiamy granic dla naszej kreatywności.
Poza walorami informacyjnymi i poszerzającymi wiedzę konferencje spełniają jeszcze
jedną ważną rolę. Tutaj nawiązuje się współpracę z innymi placówkami, dowiaduje o cennych
inicjatywach, które mogą wzbogacić nasz obszar działań. Bywa się zachęconym do
aktywności, które pozostały poza kręgiem zainteresowań naszej szkoły.
Rezultatem mojej obecności na tej konferencji jest osobiste zaproszenie Katarzyny
Jasińskiej, doradcy metodycznego m. st. Warszawy w zakresie edukacji plastycznej, do
udziału w konkursie „Zwierzę i człowiek – namaluj mi bajkę”. Oczywiście przystępujemy do
konkursu, spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów. Już są pierwsze zgłoszone utwory,
teraz czekamy na prace plastyczne i wysyłamy nasz zbiorek na konkurs.
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