
BIBLIOTEKAWSZKOLE.PL I 37-8/2018

AKTUALNOŚCI 

D o pobicia zeszłorocznego 
rekordu zabrakło 53 tys. 
czytelników, ale spodziewa-

liśmy się, że w tym roku frekwen-
cja będzie nieco niższa. Choćby 
dlatego, że na każdym kroku za-
chęcaliśmy, by nie walczyć o nią 
za wszelką cenę, tylko skupić się na 
radości z czytania i dobrej zabawie. 
Rekord jest symbolem skali akcji, 
służy zmotywowaniu uczniów 
oraz pokazaniu siły organizacyjnej 
bibliotek. Natomiast jej celem jest 
budowanie pozytywnego wizerun-
ku książki, któremu nie sprzyja ja-
kakolwiek forma przymusu. Swoją 
drogą rekord i tak prawdopodobnie 
udałoby się pobić, gdyby wszyscy 
zapisani do udziału organizatorzy 
przesłali sprawozdanie, ale w tym 

roku wyjątkowo dużo placówek  
z nieznanych nam przyczyn tego 
nie zrobiło. Mniejsza z tym. Naj-
ważniejsze, że…

NIE SPOCZYWACIE  
NA LAURACH

Z lektury sprawozdań wynika, 
że akcje zostały przeprowadzone 
z jeszcze większym rozmachem  
i pomysłowością. Widać było miłą 
atmosferę, uśmiechy uczniów i to, 
że (w większości) naprawdę czytali. 
Niezmiennie cieszą (i pozytywnie 
zaskakują) nas licealiści noszący 
transparenty, prawie dorośli ludzie 
poprzebierani za postaci z bajek lub 
czytający zaproszonym przedszko-
lakom. Wydaje nam się, że organi-

zatorzy, którym akcja nie sprawiała 
satysfakcji lub w ich szkole nie uda-
wało się jej przeprowadzić (bo tak 
też się przecież zdarza), rezygnują  
z udziału, a inni udoskonalają swo-
je przedsięwzięcia. 

Dzięki pięknej pogodzie czy-
tano z reguły w plenerze. Cieszy 
nas, że czytali mieszkańcy zarów-
no wielkich miast, jak i niewiel-
kich wsi, dzięki czemu akcja ma 
prawdziwie oddolny charakter. 
Każdy organizuje ją na swoją 
miarę. Częstym motywem prze-
wodnim były pikniki rodzinne, 
pochody i manifestacje, spotka-
nia kilku placówek na rynkach, 
a także nawiązywanie do ob-
chodów stulecia niepodległości.  
W wielu sprawozdaniach chwa-

Jak czytaliśmy po raz trzeci
W III edycji akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, która odbyła się 8 czerwca o 10.00,  

udział wzięło 406 825 osób (głównie uczniów). Biblioteki ponownie zorganizowały  
najpopularniejszą akcję czytelniczą w Polsce.

Uczniowie SP im. Mikołaja Kopernika  
w Wyszynach niczym kalifornijscy hippisi
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lono udział rodziców (choć poja-
wiły się też głosy, że zaproszenia 
zostały przez nich zignorowane). 

Standardowo chętnie przyłą-
czali się przedstawiciele lokalnych 
władz, których wizerunek także 
się zmienia: zamiast przemawiać 
na temat swoich zasług, czyta-
ją bajki zgromadzonym wokół 
dzieciom. Czytano od nadmor-
skich plaż po szczyty gór. Czasem  
w niewielkich grupkach, innym 
razem w licznych zgromadze-
niach. Stosownie do możliwości, 
czasu i warunków.

TRUDNY WYBÓR

Jak co roku, najtrudniejszym 
zadaniem był wybór laureatów 
nagród, który zakończyliśmy 
chwilę przed oddaniem numeru 
do druku. Jak wybrać najlepsze 
zdjęcie spośród 12 tys.? Ostatecz-
nie zdecydowaliśmy się na zdjęcie 
debiutantów z Liceum Ogólno-
kształcące im. Sebastiana Petryce-
go z Pilzna (na okładce) ze wzglę-
du na kompozycję, pomysłowy 
minimalizm i to, że młodzież fak-
tycznie czyta na nim książki.

Jeszcze trudniejsze było przy-
znanie nagrody za najciekawszą 
formę realizacji akcji. Ostatecznie 
wygrała Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Bolesława Chrobrego w Oła-
wie za bogaty scenariusz, lokalny 
kontekst, pracę i zaangażowanie 
uczniów, współpracę z władzami  
i mediami lokalnymi. Wyróżnione 
zostały Szkoła Podstawowa nr 15 
im. Jana Kochanowskiego w Wał-
brzychu (świetnie przygotowany 
letni piknik) i Szkoła Podstawo-
wa nr 3 w Środzie Wielkopolskiej 
(liczna, rozbudowana, profesjonal-
na akcja), lecz na liście kandyda-
tów do wygranej mieliśmy jeszcze 
kilkudziesięciu organizatorów.

Absolutnym rekordzistą w kate-
gorii najliczniejszej akcji okazała 
się Biblioteka Publiczna ze Szcze-
cinka, która zgromadziła na ryn-
ku 1803 czytelników z różnych 
placówek. Współpraca między 

różnymi typami bibliotek z roku 
na rok staje się popularniejsza  
i przynosi dobre efekty.

Pełna lista nagrodzonych 
placówek znajduje się na 
stronach internetowych:  
www.czytamy.org  
i www.bibliotekawszkole.pl

PO CO TO WSZYSTKO?

Chcielibyśmy uprzedzić e-maile, 
które – choć nieliczne – budzą w nas 
poczucie, że nie jesteśmy w stanie 
w pełni wyrazić uznania dla pracy 
włożonej w akcję. Niestety spośród 
2306 organizatorów mogliśmy 
nagrodzić tylko kilkudziesięciu 
(większość poprzez losowanie),  
a z 12 tys. zdjęć opublikować kil-
kanaście i kolejne kilkadziesiąt  
w galerii na stronie. Gwarantu-
jemy jednak, że przeczytaliśmy 
każde sprawozdanie, obejrzeliśmy 
zdjęcia, filmy i załączone linki. 
Wszystkie sprawozdania (o ile nie 
zmieniono ustawień w panelu) są 
dostępne na stronie www.czytamy.
org, pod mapą uczestników.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom i organizato-
rom za poświęcony czas, pomysły 
i wysiłek. Z opinii, które czasem 
dodajecie do sprawozdań (do cze-
go zachęcamy!), wynika, że sa-
tysfakcja w pełni je rekompen-
suje. Nie ma sensu po raz kolejny 
przytaczać wszystkich korzyści, 
jakie niesie za sobą akcja, ale prio-
rytetem jest zadowolenie uczniów 
i pogłębianie relacji z nimi, w dal-
szej kolejności umacnianie pozycji 

biblioteki w szkole poprzez współ-
pracę z gronem pedagogicznym, 
lokalnymi mediami i władzami, 
a w szerszej skali budowanie wi-
zerunku bibliotek w środowisku 
zainteresowanym czytelnictwem 
i całej opinii publicznej. „Jak nie 
czytam, jak czytam” jest wspól-
nym przedsięwzięciem wszyst-
kich bibliotek, organizowanym 
bez instytucjonalnego wsparcia,  
w którym udział jest ważniejszy 
niż wyróżnienia.

CO ZA ROK?

Do tej pory każda edycja była co-
raz lepsza, więc aby formuła się 
nie wyczerpała, w przyszłym roku 
planujemy pewne zmiany. Nie 
wiemy jeszcze, jaki dokładnie bę-
dzie miała charakter, ale zamierza-
my skonsultować z wami, organi-
zatorami, pomysły i termin (który 
zawsze budzi i będzie budził kon-
trowersje) w internetowej ankiecie, 
która zostanie rozesłana wszyst-
kim placówkom biorącym udział  
w poprzednich edycjach. Zapra-
szamy także do udziału wszyst-
kich, którzy od kilku lat przy-
glądają się tym relacjom z boku. 
Spróbujcie, bo podobno warto.

Dziękujemy dyrektorowi Biblio-
teki Narodowej, Tomaszowi Ma-
kowskiemu, za objęcie akcji pa-
tronatem honorowym narodowej 
książnicy.

Dyplomy
W tym roku udało nam się zrealizować prośby o indywidualne  
dyplomy. Co prawda nie jesteśmy w stanie wydrukować i rozesłać  
ponad 2000 sztuk, ale przygotowaliśmy mechanizm, dzięki któremu 
po wpisaniu nazwy placówki w formularzu wygeneruje się  
wypełniony dyplom gotowy do druku. Można to zrobić na stronie 
www.czytamy.org. Informację rozesłaliśmy także e-mailem.



BIBLIOTEKAWSZKOLE.PL I 57-8/2018

OGÓLNOPOLSKA AKCJA MASOWEGO CZYTANIA   

III edycja akcji w liczbach

2306
sprawozdań

64%
frekwencja  

w szkołach*

176
średnia liczba  
uczestników 

1803
liczba uczestników

najliczniejszej
akcji

12 tys.
przesłanych  

zdjęć

W tym roku otrzymaliśmy  
tyle samo sprawozdań  
co w zeszłym roku.

W których województwach  
szkoły i biblioteki były  
najaktywniejsze?

232
mazowieckie

141
lubelskie

58
lubuskie

179
dolnośląskie

 83
opolskie    245 

śląskie

131
podkarpackie173

małopolskie

273
wielkopolskie

59
świętokrzyskie

135
łódzkie

72
podlaskie

125
warmińsko-mazurskie

152
pomorskie

132
kujawsko- 

-pomorskie

112
zachodnio- 
-pomorskie

Fundatorzy nagród w III edycji akcji:

Liczba sprawozdań według typu placówki
Szkoły 1637

Zespoły szkół 482

Biblioteki publiczne 115

Biblioteki pedagogiczne 23

Inne (przedszkola, ośrodki kultury itp.) 49

* w placówkach, które zadeklarowały liczbę uczniów w szkole

” Uczniowie i nauczyciele przynieśli  
na tę okazję koce, maty, poduszki;  
siedzieli, leżeli i relaksowali się  
z książką w pełnym słońcu. Widać  
było rozczarowanie czytelników,  
kiedy ogłosiliśmy zakończenie akcji.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie



III edycja
akcji

w obiektywie

Zaczytani uczniowie SP nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 75  
w Warszawie czytali m.in. na placu Piłsudskiego

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7  
w Rumii (wraz z rodzicami) czytali  
w Biedronce, Empiku, Urzędzie Miasta  
i w Stacji Kultura

W Szczecinku Miejska Biblioteka Publiczna (laureat za największą liczbę 
czytelników) zmobilizowała uczniów do przejęcia głównego placu w mieście

Nie, w Klonowej nie odbył się strajk 
generalny. To uczniowie z Zespołu Szkół 
zamanifestowali, że czytają

Wiele placówek stworzyło  
odręczne plakaty, jak SP  

im. Jana Pawła II z Zamchu

Uczniowie z II LO im. ks. Czartoryskiego 
w Puławach po prostu… czytają.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku  
dobitnie zaznaczył, że dołączył do akcji



Sporo placówek nawiązało do stulecia 
niepodległości, m.in. Szkoła  

Podstawowa z Ciechanowca…

...i SP im. Staszica w Szamotułach

Uczniowie SP im. Staszica  
z Sosnowca uznali, że nie ma plaży  
bez książki. I to bez parawanu!

Prawie 800 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przejęło rynek w Zbąszyniu

Laureat nagrody za najciekawszą formę realizacji akcji –  
SP nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Oławie

Uczniowie SP nr 1 w Złotowie stworzyli  
nieco surrealistyczny, kolorowy krąg

Letni piknik czytelniczy w Szkole  
Podstawowej nr 15 w Wałbrzychu


