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XII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego 
„Biblioteka przestrzenią do działania” 

(Zabrze, 18 marca 2016 r.)

18 marca 2016 r. odbyło się XII Forum Bibliotekarzy Województwa 
Śląskiego. Głównymi organizatorami spotkania byli Sekcja Bibliotekar-
ska przy Zarządzie Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskie-
go w Katowicach oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego – Oddział 
w Zabrzu. Coroczna konferencja środowiska bibliotekarskiego regionu 
śląskiego odbywa się przy współudziale m.in. Biblioteki Regionalnej 
w Karwinie (Republika Czeska), Biblioteki Śląskiej w Katowicach, In-
stytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach, Słowackiej Biblioteki Narodowej w Martinie 
oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Zarządu Okręgu Ślą-
skiego w Katowicach. Tegoroczna edycja Forum przebiegała pod ha-
słem: „Biblioteka przestrzenią do działania” i w swej szerokiej formule 
adresowana była do bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek. Wśród 
omawianych zagadnień znalazły się m.in.: akcje popularyzujące czytel-
nictwo wśród dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców; współpraca 
z wydawnictwami jako jedna z możliwości realizacji Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa w bibliotekach; wielorakie formy pracy 
z tekstem literackim; dziecko w świecie literatury; biblioteka jako 
miejsce nauki, kultury i rozrywki; promocja działań biblioteki. Patro-
nat honorowy nad XII Forum objęli Wojewoda Śląski, Śląski Kurator 
Oświaty i Prezydent Miasta Zabrze. Miejscem prowadzenia dyskursu 
była sala konferencyjna Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu.
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Obrady rozpoczął Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej w Ka-
towicach. W wystąpieniu zatytułowanym Długie trwanie „Guliwera”, 
kwartalnika o książce dla dziecka przedstawił okoliczności towarzy-
szące powstaniu pisma, jego radę naukową i zespół redakcyjny, gro-
no współpracujących autorów. Przypomniał cele, jakie stawiano przed 
twórcami periodyku, także przeszkody, z jakimi musieli się zmierzyć, 
oraz dokonał podsumowania ich działalności, zapowiadając uroczyste 
obchody jubileuszu powstania „Guliwera”.

Kolejną prelegentką była Halina Molin z Biblioteki Regionalnej 
w Karwinie w Republice Czeskiej, której referat, Działalność naukowa 
i kulturalnonaukowa w naszej placówce, odnosił się do akcji promu-
jących czytelnictwo wśród użytkowników Biblioteki. W wystąpieniu 
szczególnie zaakcentowała współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Polskiej Książki przy realizacji dwóch projektów wspierających czy-
telnictwo wśród dzieci i młodzieży polskich szkół podstawowych na 
Zaolziu, jak również działalność biblioteki biblioterapeutycznej, dyspo-
nującej specjalistycznym księgozbiorem wspomagającym terapię osób 
przebywających w Centrum Alzheimer Karwina-Darków.

Problematykę kultury czytelniczej Zaolzia kontynuował Karol Da-
niel Kadłubiec w referacie „Cieszyńska przestrzeń słowna” na podsta
wie najnowszej publikacji „W cieszyńskim mateczniku”. Korzystając 
z wieloletnich badań własnych, zaprezentował on tradycje i współ-
czesność rozwoju kultury czytelniczej polskiej mniejszości w czeskiej 
części Śląska Cieszyńskiego. Rozważania z zakresu folklorystyki, ję-
zykoznawstwa i kulturoznawstwa sytuowały wystąpienie w dziedzinie 
socjologii czytelnictwa.

Charakter promocji własnych dokonań miały wystąpienia (w ko-
lejności prezentacji): Andrzeja Żaka (Dziecko w sytuacji ekstremalnej 
na podstawie własnej twórczości) – początkującego pisarza dla dzieci 
i młodzieży publikującego w Wydawnictwie Akapit Press; Katarzyny 
Herich z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Kato-
wicach (O klubie interesującej książki i innych działaniach popularyzu
jących czytelnictwo dzieci i młodzieży); Joanny Lewandowskiej (Dotknij 
literatury! – spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży z Autorami 
Wydawnictwa Akapit Press).

Małgorzata Gwadera, reprezentująca Instytut Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w wystą-
pieniu Czytanie jako praktyka społeczna w Polsce i w Szwecji dokonała 
analizy porównawczej praktyk lekturowych w obu krajach w aspekcie 
socjologicznym (historycznym i współczesnym). Polemizując z pub-
likacją Szwecja czyta. Polska czyta pod redakcją Katarzyny Tubyle-



171XII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego…

wicz i Agaty Diduszko-Zyglewskiej (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 
Warszawa 2015), wskazała na różnice odnoszące się do zachowań czy-
telniczych Szwedów i Polaków, nieuprawnione generalizacje oraz brak 
wskaźników jakościowych dających ogląd kanonu lektur współczesnego 
społeczeństwa szwedzkiego.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Wielka Liga w Katowicach – Alek-
sandra Kubis-Szlachta, Iwona Müller i Janusz Piper – zaprezentowali 
cele, zadania, zasady realizacji i osiągnięcia ogólnopolskiego projektu 
promocji czytelnictwa „Wielka Liga Czytelników” za rok 2015. Lokalna 
śląska inicjatywa, dzięki pracy społecznej wielu wolontariuszy, w tym 
głównie bibliotekarzy, rozwinęła się w szeroko zakrojone, wieloaspek-
towe przedsięwzięcie, które w 2016 r. miało swój ogólnopolski finał 
4 czerwca.

Prezentacje Rodzinne czytanie – wyobraźni odkrywanie Justyny 
Konieczny z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego 
w Zabrzu i Uczeń w świecie literatury. Formy i metody wykorzystywane 
w pracy z uczniem przez nauczycieli bibliotekarzy Publicznej Biblioteki 
Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Jolanty Janickiej mia-
ły charakter instruktażowy, egzemplifikujący tradycyjne i nowatorskie 
sposoby nawiązywania twórczych relacji z czytelnikami w różnym 
wieku1.

Cykliczność konferencji Forum Bibliotekarzy Województwa Ślą-
skiego, ich ciągle otwarta formuła zaspokajająca potrzeby środowiska 
bibliotekarskiego regionu i kraju, a także ich wymiar międzynarodowy 
świadczą o dużym znaczeniu tego typu inicjatyw dla rozwoju kultury 
czytelniczej i informacyjnej zarówno bibliotekarzy, jak i zróżnicowa-
nych pod względem społeczno-demograficznym użytkowników biblio-
tek.

 1 Program, wnioski z konferencji oraz dane kontaktowe organizatorów zamiesz-
czono na stronie www.vforumbibliotekarzy.republika.pl. Ostatnie przewidziane w pro-
gramie wystąpienie: Biblioteczne szczotkowanie Renaty Sowady z Sekcji Bibliotekar-
skiej przy Okręgu Śląskim Związku Nauczycielstwa Polskiego, ze względu na limit 
czasu nie zostało wygłoszone.




