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W  dniach  8‐19  maja  2014  roku  miał  miejsce  jedenasty  już  ogólnopolski  Tydzień  Bibliotek.  Biblioteka  Główna 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w tym roku również włączyła się do akcji. Dla bibliotekarzy przygotowane 
zostało  spotkanie:  Zawód:  bibliotekarz.  Lubię  to!  Na  wszystkich  miłośników  książek  i czytania  czekały  warsztaty, 
wykłady i spotkania.  
 
Pod hasłem przewodnim  tegorocznej  edycji  „Czytanie  łączy pokolenia” przygotowane  zostały  atrakcje  zarówno dla 
najmłodszych, jak i nieco starszych czytelników. Dla tych pierwszych studentki logopedii Instytutu Filologii Polskiej UP 
pod opieką mgr Katarzyny Sedivy opracowały warsztaty Logopedyczna gimnastyka buzi  i  języka. Podczas zajęć dzieci 
poznawały samogłoski i sylaby oraz uczyły się jak je poprawnie wymawiać.  
 
Z myślą  o  studentach  dr  Katarzyna  Pławecka,  dydaktyk  literatury  i  języka  polskiego  Instytutu  Filologii  Polskiej UP 
przygotowała wzorcową  lekcję  pod  tytułem  Czytam więc  jestem.  Spotkanie  cieszyło  się  sporym  zainteresowaniem 
młodych adeptów polonistyki. 
 
O  tym,  że  książki  mają  moc  i  mogą  leczyć  przekonywali  biblioterapeuci  –  dr  Wanda  Matras‐Mastalerz  (Instytut 
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego) i dr Lidia Ippoldt (Biblioteka Pedagogiczna w 
Skawinie). Podczas pierwszego spotkania uczestnicy odkrywali siłę drzemiącą w słowach, które mogą zarówno ranić, 
jak  i  leczyć. Jak się okazało każda z książek, z którą mamy do czynienia ma na nas wpływ – nie ma  lektury obojętnej. 
Jedne wzbudzają pozytywne emocje, inne wręcz przeciwnie. 
 
Uczestnicy warsztatu Za wszelką cenę mieć... czyli młodzież w  świecie wartości, który przygotowała dr Lidia  Ippoldt, 
wspólnie zastanawiali się nad znaczeniem podstawowych wartości w życiu każdego człowieka. Szukali odpowiedzi na 
pytania – czym jest przyjaźń, czy wszystko można kupić za pieniądze? 
 
Dr Urszula  Lisowska‐Kożuch  z  Instytutu  Informacji Naukowej  i Bibliotekoznawstwa UP  zaproponowała  spotkanie na 
temat zabaw integracyjnych, które można wykorzystać w pracy nauczyciela i bibliotekarza.  
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   Współczesne książki to nie tylko papierowe wydania, ale często również publikacje internetowe. O tym, co dobrego 
można spotkać w sieci, a przed czym należy się chronić, przekonywali członkowie sekcji Cyberpsychologii Koła Nauk 
Psychologicznych Pragma Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 
Na  tych, co nie chcą poprzestać na czytaniu, ale chcieliby wydać własną książkę, czekały warsztaty projektowania 
dobrych okładek, przygotowane przez mgr Kamilę Dąbrowę z Muzeum Podręcznika UP. Uczestnicy zapoznali się z 
technicznymi  aspektami  projektowania  oraz  omówili  błędy,  które  najczęściej  są  popełniane  przez  grafików.  Na 
koniec każdy z nich mógł spróbować swoich sił w zaprojektowaniu okładki. 
 
Ten,  kto preferuje pismo odręczne,  z pewnością  chętnie  skorzystał  z warsztatów  kaligrafii. Grzegorz Barasiński  z 
Polskiego  Towarzystwa  Kaligraficznego  podczas  spotkania Babka, matka  i  córka  karoliny…  zaprezentował wpływ 
minuskuły karolińskiej na  rozwój pisma. Można było  również wykaligrafować  swoje  imię  i nazwisko przy pomocy 
specjalnych przyborów pisarskich.  
 
Zwieńczeniem  Tygodnia  Bibliotek  był  wykład  dr  Grzegorza  Niecia  (IINiB  UP),  który  omówił  współczesne  formy 
bibliofilstwa. Pokazał  także  różne  kolekcje bibliofilskie, unikatowe wydania  kolekcjonerskie  i antykwaryczne białe 
kruki. 
 
Tegoroczny  Tydzień  współorganizowany  był  przez  Bibliotekę  Główną,  Instytut  Informacji  Naukowej  i 
Bibliotekoznawstwa  oraz  Muzeum  Podręcznika,  działające  przy Ośrodku  Inicjatyw  Edukacyjno‐Społecznych 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Równolegle z imprezami, które odbywały się w Bibliotece Głównej oraz 
w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa przy ul. Podchorążych, w siedzibie OIES przy ul. Jęczmiennej 
odbyły się spotkania dla dzieci ze szkół podstawowych. Uczniowie mieli okazję zwiedzić nowy budynek Uczelni oraz 
wziąć udział w warsztatach Moje książeczki w kolorowych okładkach. 
 
Podczas tegorocznego Tygodnia Bibliotek, który tak naprawdę trwał półtora tygodnia, w przygotowanych imprezach 
wzięło udział ponad trzysta osób. Wśród uczestników byli zarówno najmłodsi, którzy dopiero co poznają pierwsze 
sylaby  i wkraczają na drogę przygody z  literaturą, jak  i ci, którzy na tej drodze mają być przewodnikami – studenci 
polonistyki, dydaktycy  i bibliotekarze. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji  tegorocznej edycji 
imprezy,  prowadzącym  poszczególne  spotkania,  a  także  partnerom  medialnym:  Radiu  Spektrum  i  portalowi 
Pulowerek.pl. 
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Fot. 1. Warsztaty Siła słów, czyli o książkach, które znaczą prowadzi  
dr W. Matras‐Mastalerz z IINiB UP. Fot. P. Milc. 

 
 
 

 
Fot. 2. Warsztaty Psychopaci w Internecie prowadzone przez SKNP Pragma UJ. Fot. P. Milc. 
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Fot. 3. Warsztaty biblioterapeutyczne Młodzież w świecie wartości prowadzi dr L. Ippoldt  
z Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie. Fot. P. Milc. 

 
 

 
Fot. 4. Warsztaty Logopedyczna gimnastyka buzi i języka  

prowadzą studenci logopedii IFP UP. Fot. P. Milc. 
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Fot. 5. Warsztaty Jak zaprojektować dobrą okładkę książki prowadzi mgr K. Dąbrowa  
z Muzeum Podręcznika UP. Fot. P. Milc. 

 

 
Fot. 6. Wykład Współczesne bibliofilstwo ‐ formy i uwarunkowania  

prowadzi dr G. Nieć z IINiB UP. Fot. P. Milc. 
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