
 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie przystąpiła do akcji Cała Polska czyta dzieciom 

w 2011. Pierwszym etapem  działań było uzupełnienie wyboru lektur i zakup książek polecanych przez 

Fundację wg. tzw. Złotej listy czyli zestawu książek pobudzających wyobraźnię, kształtujących wrażliwość 

oraz uczących pięknego literackiego języka. Następnie rozesłano naszą ofertę do placówek oświatowych - 

przedszkoli, świetlic i szkół. Na odzew nie czekaliśmy długo 

 W związku z tym,  że rok 2012 został ogłoszony Rokiem Janusza Korczaka postanowiliśmy akcję głośnego 

czytania zacząć właśnie od jego książek. By uatrakcyjnić spotkanie z dziećmi przygotowano prezentację 

multimedialną, prezentującą życie i twórczość słynnego pedagoga oraz zaproszono gości, którzy czytali 

dzieciom fragmenty książek Król Maciuś Pierwszy i Król Maciuś na wyspie bezludnej. 

Nasze zaproszenie do czytania przyjęła pani poseł Magdalena Gąsior – Marek i lubelska grupa  muzyczna 

JoeSixpack, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.  

Na pewno twórczość Hansa Christiana Andersena, Juliana Tuwima czy Jana Brzechwy jest doskonale 

znana naszym milusińskim. Dzieci dopowiadały zakończenia baśni, a w trakcie czytania Lokomotywy czy 

Kaczki Dziwaczki dzielnie wspomagały osobę czytającą. 



 

 

W świat skomplikowanych zagadek kryminalnych  zaprosiliśmy naszych gości wspólnie z detektywem 

Pozytywką, godnym następcą Sherlocka Holmesa. Rozwiązywaliśmy tajemnice związków 

frazeologicznych, poznawaliśmy zasady savoir-vivre`u i uczestniczyliśmy w przygodach Kuby i Buby, 

niesfornej pary bliźniaków. A wszystko to za sprawą popularnego współczesnego pisarza Grzegorza 

Kasdepke. 

 



Absolutnym hitem okazały się spotkania, których bohaterem był Kubuś Puchatek.  Również i do tych 

spotkań przygotowano atrakcyjną wizualnie prezentację, zebrano zabawki, gry i różne gadżety związane 

z mieszkańcami Stumilowego Lasu. Dzieci przyniosły ze sobą swoje ulubione maskotki. 

Tym razem do czytania zachęcali dzieci Radosław Kusaj – student V roku prawa, miłośnik muzyki reggae 

i hip-hopu oraz Andrzej Kępski, muzyk i wokalista, nauczyciel języka angielskiego. 

 

Każde spotkanie z dziećmi staramy się kończyć krótką wycieczką po bibliotece, w trakcie której 

zwiedzamy magazyny, pokazujemy jak wygląda obsługa czytelników. Chętni mogą spróbować 

wyszukiwać pozycje w katalogu komputerowym. Staramy się przekonać naszych gości, że biblioteka 

może być fajnym i interesującym miejscem, a wizyty w niej na pewno nie są czasem straconym. 

 

Na kolejnych spotkaniach spróbujemy przybliżyć uczniom i przedszkolakom  twórczość Rudyarda Kiplinga, 

Marii Kownackiej, Marii Konopnickiej, poznamy fascynujący świat baśni braci Grimm i Charlesa Perraulta. 

I na pewno napiszemy o tym w następnej relacji 
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