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KSIĄŻKA OBRAZKOWA I JEJ ROLA  
W ROZWOJU DZIECI 

– WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ

Streszczenie: Artykuł wprowadzając w problematykę książki obrazkowej dla dzieci i młodzieży 
szczególną uwagę czytelnika skupia na zagadnieniu relacji pomiędzy obrazem a słowem. Ponad-
to podejmuje próbę uporządkowania pewnego chaosu terminologicznego wynikającego z niedo-
statecznego opracowania tego zjawiska na tle polskich realiów kulturowych. Tekst na przykła-
dzie twórczości Iwony Chmielewskiej prezentuje zasadnicze cechy książki obrazkowej, zawartą 
w niej problematykę oraz jej znaczenie i niebagatelną rolę dla rozwoju młodego odbiorcy.

Słowa kluczeowe:  picture book, książka obrazkowa, literatura dla dzieci i młodzieży, ilustracja, 
współzależność słowa i obrazu

W miarę rozwoju psychofizycznego i rosnącego doświadczenia literackiego po-
głębia się u dziecka rozpoznawanie zdarzeń, postaci, gatunków czy konwencji. Od 
skupiania uwagi wyłącznie na obrazkach przechodzi ono stopniowo do rozumienia 
towarzyszących ilustracjom słów. Poszczególne etapy komunikatu plastycznego od-
powiadają kolejnym etapom percepcyjnym dziecka. Zdaniem Alicji Baluch, „Czyta-
nie i oglądanie obrazków, kompozycji plastycznych w książkach dla małych i mło-
dych odbiorców posiada kolejne stopnie wtajemniczenia”1. Ilustracje w książkach 
dla dzieci, zróżnicowane ze względu na jego wiek, rozwój psychofizyczny, emocjo-
nalny, doświadczenia estetyczne, pełnią rozmaite funkcje, między innymi prezentują 
i porządkują otaczający dziecko świat, rozwijają wyobraźnię, uwrażliwiają na sztukę. 
Współcześnie moda na kulturę obrazkową przejawia się głównie tym, że coraz mniej 
wiadomości trafia do odbiorcy w postaci słów, następuje tabloidyzacja informacji, 
co w efekcie prowadzi do wtórnego analfabetyzmu o różnym zakresie i alfabetyzmu 
funkcjonalnego. Współczesna kultura obrazkowa cechuje się bylejakością, radykal-
nym rozpowszechnieniem form graficznych i powszechnym uproszczeniem przeka-
zu informacyjnego, dlatego tym bardziej istotna jest jakość ilustracji w książkach dla 
dzieci.

1 A. Baluch, Ilustracja, która prowadzi, „Polonistyka” 2006, nr 2, s. 27.
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Krótki zarys historii i roli ilustracji w książkach dla dzieci

Początki ilustracji w książkach dla młodych odbiorców sięgają XVIII wieku 
i wiążą się głównie z przypowieściami moralnymi, składającymi się z cykli obraz-
ków dydaktycznych z krótkim tekstem objaśniającym. Dalszy rozwój książki ilu-
strowanej związany jest z wynalezieniem litografii, a także ze spostrzeżeniem, że 
ilustracje zamieszczone w książkach pomagają dzieciom nie tylko w zrozumieniu 
treści, ale też w nauce czytania. W związku z tym obrazki coraz częściej zaczęły 
podkreślać treść, humor słowny i sytuacyjny oraz wymowę dydaktyczną utworu. 
Od momentu jej powstania, ilustracja była także zjawiskiem postrzeganym jako 
element decydujący o pewnej luksusowości wydania, a nawet dowartościowujący 
edytowany tekst.

W Polsce nową epokę w rozwoju sztuki książki otworzyła wystawa drukarska 
w Krakowie w 1904 roku2, która wyznaczyła nowe wzorce estetyczne, wskazując 
na istotną rolę folkloru rodzimego. W okresie międzywojennym plastycy odeszli 
od tradycyjnych, dekoracyjnych ilustracji na rzecz skrótowego, czasem żartobliwe-
go rysunku. To wówczas zaczęto zwracać uwagę na bezpośredni związek tekstu 
i ilustracji. Po II wojnie światowej ilustrację do książek dla dzieci zaczęli tworzyć 
wybitni polscy artyści, między innymi Olga Siemaszko, Jerzy Srokowski, Zbigniew 
Rychlicki, Mieczysław Piotrowski, Bohdan Bocianowski, Antoni Uniechowski, Jan 
Marcin Szancer, Bohdan Butenko, Janusz Stanny3. Polska szkoła ilustracji cha-
rakteryzowała się twórczym korzystaniem z tradycji i jednocześnie otwartością na 
nowe kierunki w sztuce, co stanowiło też o jej wysokim poziomie artystycznym. 
Polscy graficy na nowo odkryli zależność pomiędzy tekstem a ilustracją i zastoso-
wali całościowe traktowanie wszystkich elementów książki.

Obecnie, choć w witrynach księgarń widnieje mnóstwo bogato ilustrowanych 
książek o wysokim standardzie edytorskim, nie zawsze prezentują one równie wy-
soki poziom artystyczny, mimo to wśród ilustratorów książek dla dzieci można 
wyróżnić tak znakomitych artystów, jak: Maciej Buszewicz, Lech Majewski, Piotr 
Młodożeniec, Lucyna Talejko-Kwiatkowska, Joanna Olech, Józef Wilkoń, Małgo-
rzata Bieńkowska czy Grażka Lange. Ta ostatnia wraz z Joanną Olech stworzyła 
między innymi „nowego” „Czerwonego Kapturka”4, który, jak sama twierdzi, „jest 
kontrpropozycją na komercyjnym, przesłodzonym i w dużej mierze kiczowatym 
rynku książki. Nowa literacko i całkowicie odmienna plastycznie od powszechnego 
koperkowatego gustu książek przeznaczonych dla dzieci, jest próbą projektowania 
poważnego, a nie przymilającego się i infantylizującego”5. Ilustracje przeznaczone 

2 Staraniem towarzystwa Polska Sztuka Stosowana na wystawie jako twórcy opracowań 
graficznych książek zaprezentowali się artyści tej miary, co Stanisław Wyspiański, Karol Frycz, 
Henryk Uziembło, Stanisław Dębicki.

3 Zob. Grafika w książkach Naszej Księgarni, [oprac.] I. Witz, Warszawa 1964.
4 J. Olech, Czerwony Kapturek, [oprac. graf.] Grażka Lange, Poznań 2005.
5 G. Lange, W krainie książek, „Ryms” jesień 2010, s. 24.
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dla młodych odbiorców stanowią pod wieloma względami zjawisko wielowarstwo-
we. Dlatego i zadania tych ilustracji nie mogą być jednokierunkowe i całkowicie 
jednoznaczne. Ilustracja dla dzieci ma nie tylko bawić, uczyć czy spełniać funkcję 
estetyczną, musi być także autentycznym produktem sztuki. Powinna zatem być 
i szkołą smaku, będąc swoistego rodzaju muzeum, galerią sztuki, wystawą obrazów, 
jak i pomostem do zrozumienia literatury. Obecnie ilustracje pełnią w książkach 
dla dzieci niezwykle istotną rolę. Zdaniem Iwony Puchalskiej „nie jest to jednak do 
końca prawdą, jako że ilustracja współczesna nie musi rezygnować z przedstawień 
– inaczej jedynie ustanawia związek między tekstem a obrazem, nie na zasadzie 
zależności, czy korespondencji, ale dialogu, niemal odrębności, a niekiedy nawet 
dominacji lub niezgody, konkurencji, polemiki, prowokacji; podkreśla swoją nie 
tylko partnerską, ale i wyzwoloną rolę w korespondencji literacko-plastycznej”6.

W utworach dla najmłodszych ilustracje najczęściej prowadzą do uporządko-
wania świata przedstawionego w słowie, budują „mały świat dziecka”, rysunki stają 
się konkretyzacją słów obecnych w książce. Regularność kształtów i kolorów, a tak-
że zachowanie proporcji pomiędzy znakami ikonicznymi i słownymi prowadzą do 
poczucia harmonii i bezpieczeństwa małego odbiorcy. Rysunki działają na emocje 
dziecka (na przykład dzięki odpowiednio zastosowanym barwom, kształtom, to-
nacji mogą budować nastrój „wielkiej zabawy” czy też nastrój liryczny, baśniowo-
-oniryczny, co może wpłynąć niekiedy na zmianę w stylu odbioru). Irena Słońska 
w książce „Psychologiczne problemy literatury dla dzieci” zajęła się właśnie psy-
chologicznymi aspektami ilustracji dla najmłodszych: „Strona uczuciowa jest pod-
stawą atrakcyjności książki i ilustracji. Małe dziecko jakby «wchodzi w obrazek», 
przeżywa jego treść bardzo osobiście. On jest ośrodkiem, wokół którego krążą jego 
wyobrażenia i odczucia. Rzeczywistość łączy się z wyobraźnią, aktywizują się do-
znania minionych przeżyć”7. Z kolei według Alicji Baluch czasem to na ilustracjach 
spoczywa główny ciężar narracji, jak w książce Katarzyny Kotowskiej „Jeż”, gdzie 
już samo oglądanie wystarczy dla uchwycenia porządku zdarzeń. Mówią tu głów-
nie kolory i ich tonacja, kształty, motywy, symbole, słowa zaś jedynie uzupełniają 
przekaz ikoniczny o pewne szczegóły. Ilustracje w książkach dla dzieci i młodzieży 
mogą być środkiem do poznania siebie poprzez sztukę (zgodnie z Jungowskim ar-
chetypem zbiorowej nieświadomości) albo środkiem dydaktycznym, jako wzmoc-
nienie słownego przekazu moralizatorskiego, jak w książce Heinricha Hoffmanna 
„Struwwelpeter”8, czyli „Piotruś Rozczochraniec”.

6 I. Puchalska, O pożytkach ilustracji literackiej, [w:] Archipelag porównań. Szkice 
komparatystyczne, [red.] M. Cieśla-Korytowska, Kraków 2007, s. 198.

7 I. Słońska, Psychologiczne problemy literatury dla dzieci, Warszawa 1977, s. 167.
8 H. Hoffmann, Struwwelpeter, Frankfurt 1845; pol. wyd. Złota różdżka, ilustr. 

B. Nowakowski, Warszawa 1933. Groteskowo-karykaturalny styl ilustracji Hoffmanna, pełen 
dynamiki i surrealistycznego wdzięku, był naśladowany na całym świecie.
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Picture book – zarys problematyki  
na przykładzie utworów Iwony Chmielewskiej

Ilustracje w książkach dla młodych odbiorców stanowią przede wszystkim 
pierwsze zetknięcie się dziecka ze sztuką i są jednocześnie wstępem do wychowa-
nia ku sztuce. Dziecko – mimo iż nie porusza się samodzielnie po galeriach i muze-
ach – jest pełnoprawnym odbiorcą sztuki. Jak pisze Hanna Diduszko: „Najłatwiej 
dostępnym miejscem, w którym dziecko może obcować ze sztuką, ciągle jednak po-
zostaje zacisze domowe. Wystarczy bowiem sięgnąć po książkę, by znaleźć się nie 
tylko w kręgu sztuki słowa, ale Sztuki w ogóle. […] Ktoś musi zwrócić uwagę dziec-
ka, że ze sztuką można się kontaktować i że jest to ważne, również w przestrzeni 
domu – patrząc na ściany, gdzie wiszą obrazy, czy przeglądając kartki książek”9. 
W związku z tym wydaje się zasadnym stwierdzenie, że w społecznym obiegu książ-
ki dla dzieci władza dorosłych pośredników ma niebagatelne znaczenie dla jakości 
treści i formy, zarówno literackiej, jak i plastycznej tego medium. Fundamentalną 
kwestią jest tu świadomość estetyczna owego pośrednika. Doskonałym rozwiąza-
niem jest w tej sytuacji zaopatrywanie domowych biblioteczek w książki obrazkowe 
(picture book), w których tekst łączy się w nierozerwalny sposób z obrazem sta-
nowiąc integralną całość. Książka obrazkowa, nie konkurując z książkami prze-
znaczonymi wyłącznie do czytania, staje się dodatkowo elementem wychowania 
estetycznego. Integracja obrazu i tekstu umożliwia młodym odbiorcom pełniejsze 
odczucie i głębsze rozumienie tego, o czym mówi książka, dostarcza wzruszeń du-
chowych i estetycznych, poszerza płaszczyznę odczuwania i percypowania szeroko 
pojmowanej rzeczywistości.

Książka obrazkowa może przykuwać uwagę odbiorcy na różne sposoby. Kolo-
ry wpływające na nastrojowość, formy – raz klasyczne i dokładne, innym razem wy-
biegające poza granice kartki, ekspresja rysunku współgrająca z dynamiką tekstu, 
czasem ascetyczny, uruchamiający wyobraźnię dziecka obraz, albo pełen ulotnych, 
subtelnych elementów, operujący gamą świetlistych i jakby rozlewających się barw 
– to wszystko sprawia, że dziecko będzie chciało czytać i oglądać takie dzieło wiele 
razy, odkrywając kolejne sensy i warstwy znaczeniowe, odgadując różne tajemnice 
i zagadki lub po prostu dobrze się bawiąc. Dzięki takiej wielokrotnej lekturze od-
biorca będzie najpierw zwracał uwagę jedynie na adekwatność słowa i ilustracji, 
potem także na rozmieszczenie i ilość tekstu, aż wreszcie na krój czcionki i jakość 
papieru.

Picture book nie jest jeszcze w Polsce formą popularną, stąd być może pewien 
zamęt terminologiczny. Obok określeń: „książka z obrazkami”, „książka obrazo-
wa”, najczęściej – obok „picture book” – pojawia się nazwa „książka obrazkowa”, 
choć w języku polskim to termin dość niefortunny. Choć jest poprawny gramatycz-

9 H. Diduszko, Pełniej odczuwać, głębiej rozumieć (o relacji: dziecko – sztuka, wychowaniu 
estetycznym i książce), „Ryms”, wiosna 2009, s. 2.
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nie, to zdrobnienie „obrazek” powoduje infantylizację tego gatunku. Małgorzata 
Cackowska twierdzi, że „Problem polega na tym, że w naszej kulturze, wszelkiej 
twórczości dla dzieci odejmuje się znaczenie ważności poprzez taką, choćby słow-
ną tylko infantylizację. […] Wynika to głównie z charakteru obowiązkowej niemal 
obecności dorosłego pośrednika pomiędzy produktem kultury a dzieckiem”10. Rze-
czywiście, książka obrazkowa jest specyficznym medium kulturowym, które zakła-
da dość silny wpływ pośredników. A zatem to właśnie od nich (czyli od dorosłych) 
zależy w dużej mierze jakość udziału dziecka w kulturze, jakość inkulturacji.

Obok kłopotów związanych z terminem czy raczej tłumaczeniem nazwy „pic-
ture book”, występuje także problem na polu badawczym. W Polsce – w przeci-
wieństwie do innych krajów – nie ma opracowań teoretycznych na temat picture 
book. Trudno też jednoznacznie stwierdzić, kto ma się zajmować jej badaniem: czy 
literaturoznawcy, czy artyści plastycy, a może kulturoznawcy, historycy sztuki, czy 
też pedagodzy (z uwagi na ich przesłanie wychowawcze). Picture book jako ma-
teriał daje wiele możliwości i otwiera przeróżne ścieżki badawcze. Jest to książka 
ikonolingwistyczna , w której tekst i obraz pełnią zwykle równorzędną rolę. Czasem 
wiodącą funkcję pełni obraz, zaś krótki, parozdaniowy tekst jest właściwie pretek-
stem do zbudowania sobie na kanwie obrazu opowieści. Tekst nie może być zbyt 
„pokazujący”. Autorzy picture book twierdzą: „Jeśli szczegółowo opiszesz sytuację, 
to co pokażesz na obrazie? Tekst trzeba ociosać ze zbędnych słów, maksymalnie go 
uprościć, a słowa, których nie ma, pokazać na obrazie”. Tekst w picture book jest 
bez obrazu w pewnym stopniu nie do odczytania, nie funkcjonuje autonomicznie, 
ponieważ rozwiązanie opowieści znajdujemy dopiero w obrazie. Podobnie z obra-
zem – sam jest niepełny. Dopiero związek tych dwóch płaszczyzn, spójność obrazu 
i tekstu daje picture book.

Światowej sławy autorką picture book jest torunianka Iwona Chmielewska. 
Ukończyła grafikę na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu. Jest ilustratorką i autorką książek dla dzieci i dorosłych. Jej głów-
ną pasją jest tworzenie książek obrazkowych. Chmielewska swoje książki wydaje 
w Seulu, gdzie współpracuje z pięcioma wydawnictwami koreańskimi. Do tej pory 
ukazało się jej 14 prac (w tym 12 autorskich), między innymi: „Myśl”, „Myślący 
alfabet angielski”, „Dwoje ludzi”, „Cztery strony czasu”, „Kłopot”. W Polsce na-
kładem Wydawnictwa „Hokus-Pokus” ukazała się jej książka „O wędrowaniu przy 
zasypianiu”.

W 2000 roku otrzymała nagrodę w konkursie ProBolonia za książkę autorską 
„Pan i Kot”. W 2003 roku dostała Nagrodę Instytutu Sztuki PAN na Festiwalu 
Książki Artystycznej. „Niebieska laseczka. Niebieska skrzyneczka” otrzymała na-
grodę dla najlepszej książki tłumaczonej na język koreański oraz nagrodę meksy-
kańskiego Ministerstwa Kultury – w Meksyku książka ta została wprowadzona do 
szkół jako lektura. Rokrocznie wydawnictwa koreańskie wystawiają książki Chmie-

10 M. Cackowska, Czym jest książka obrazkowa?, „Ryms”, wiosna 2009, s. 5.
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lewskiej podczas Targów Książki Dziecięcej w Bolonii do finału konkursu Bologna 
Ragazzi Award na najlepszą książkę roku. W 2007 roku otrzymała Złote Jabłko 
za ilustracje do słownika angielsko-koreańskiego „Thinking ABC” na Międzynaro-
dowym Biennale Ilustracji w Bratysławie. To jeden z najbardziej prestiżowych na 
świecie konkursów dla ilustratorów książek. Iwona Chmielewska została wybrana 
spośród 388 artystów z 38 krajów świata.

Zanim zaczęła tworzyć książki autorskie, ilustrowała między innymi: poezje 
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Haliny Poświatowskiej, Józefa Czechowicza, 
Kazimiery Iłłakowiczówny, a także książki dla dzieci, takie jak: „Tajemniczy ogród”, 
„Mała księżniczka”, „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Kopciuszek”, „Piękna i bestia”.

Iwona Chmielewska na stałe mieszka i pracuje w Toruniu. Obecnie prowadzi 
zajęcia z książki autorskiej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

Chmielewska łączy w swoich książkach ponadczasowe treści, przewijają się 
w nich uniwersalne elementy kulturowe. Jest bardzo bogata i rozbudowana symbo-
lika oraz szeroki kontekst kulturoznawczy i antropologiczny. W książce „Niebieska 
laseczka. Niebieska skrzyneczka” autorka starała się zawrzeć swoją wiedzę o życiu, 
o ludziach, o typach psychologicznych. Opowieść ta porusza też problem równo-
ści płci. Jest naszpikowana symbolami niczym swoista łamigłówka. Otwiera przed 
uważnym czytelnikiem kolejne bramy wtajemniczenia. Można tę książkę czytać na 
najprostszym, dosłownym poziomie znaczeń, ale można też analizować dokładnie 
osobowości prezentowanych bohaterek i bohaterów (zarówno w warstwie słownej, 
jak i plastycznej). Obrazki w tej książce mają mnóstwo szczegółów, są niezwykle 
metaforyczne, prowadzą z odbiorcą swoistą grę.

Z kolei „Do połowy pełne czy do połowy puste”, gdzie już sam tytuł jest bardzo 
znaczący, przy minimalnej liczbie słów i dzięki niezwykłym symbolicznym obra-
zom przekazuje wiele złożonych i ważnych społecznie treści. Mówi ona o istot-
nych i trudnych sprawach: tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumieniu innego 
człowieka. Mówi w prosty sposób o trudnym pojęciu, jakim jest relatywizm. Czyli 
o tym, że gdy dwie osoby patrzą na jedną sprawę, to każda widzi ją ze swojej strony, 
na przykład „Kto dla jednych jest stary, dla innych jest młody” albo „Czas, który 
dla jednych jest końcem, dla innych jest początkiem”11. Autorka dodaje do książki 
następujący komentarz: „Jeśli dzielisz swój pokój z rodzeństwem, to jest wam tro-
chę ciasno. Z zazdrością patrzysz na dwa razy większy pokój kolegi – jedynaka. 
Poczujesz się lepiej, jeśli wyobrazisz sobie, że w takim pokoju, jak wasz, mieszkają 
czasem rodzice z dziećmi, bo jest to jedyny pokój, jaki mają. A zdarza się, że pokój 
tej wielkości jest marzeniem bezdomnej rodziny, która tuła się po świecie. Zwykły 
niewielki pokój potrafi się kurczyć i rozszerzać. Ta sama granica między wodą 
a niebem jest dla ryby końcem jej świata, ale początkiem świata dla ptaka. Żeby 

11 I. Chmielewska, Do połowy pełne czy do połowy puste, Seul 2008.
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zobaczyć tę granicę, ryba musi spojrzeć w górę, a ptak w dół. Być może książka ta 
pomoże ci spojrzeć na świat szerzej, nie tylko z twojego punktu widzenia”12.

Podsumowanie

Można zauważyć, że większość picture book to książki na całe życie. Książki, 
które dojrzewają wraz z czytelnikiem, ale i czytelnik dojrzewa do tego, by odkrywać 
w nich coraz to nowe treści, bo picture book nie dają gotowych odpowiedzi. Pełne 
symboli ilustracje w książkach obrazkowych powinny być – podobnie jak tekst – ra-
czej oszczędne, po to, aby odbiorca mógł je „dokończyć” czy „uzupełnić” w swojej 
głowie. Iwona Chmielewska twierdzi, że: „Mamy tendencję do nadmiaru, a jeśli 
w obrazie jest ten nadmiar, a do tego zachwycająca, skończona forma, to czytelnik 
nie ma w nim miejsca dla siebie. Nie pozostaje mu nic poza niemym zachwytem. 
W swoich książkach staram się ukryć własne ego, właśnie dlatego, żeby każdy od-
biorca mógł w nich odnaleźć siebie i mógł powiedzieć: «To jest MOJA książka». 
Chciałabym, żeby czytelnik stał się jej współtwórcą”13.

Podczas tworzenia picture book Chmielewska wykorzystuje różnorodne tech-
niki: kolaż, ołówek, akwarele. Bardzo lubi postmodernistyczne łączenie technik, 
wychodząc z założenia, iż pokazanie w jednej książce rozmaitych technik otwiera 
młodego człowieka na plastykę, na sztukę współczesną. Niekiedy stosuje też środki 
bardzo oszczędne, minimalistyczne, na przykład w książce „Kłopot” wykorzysty-
wała ten sam szablon, do którego dorysowywała kredką kilka kresek. W książce 
„Myśl”, w całości utrzymanej w sepii, niektóre elementy wychodzą poza obrazy 
i sprawiają wrażenie jakby niedokończonych. Najnowsza książka „Gdzie jest moja 
córka” jest wyłącznie szyta ze szmatek, autorka nie wykonała w niej ani jednej 
kreski. Wymyśliła też technikę polegającą na wydrapywaniu obrazków igłą na okop-
conej aksamitną sadzą kartce.

Książki Iwony Chmielewskiej z pewnością pobudzają dziecięcą wyobraźnię, 
odznaczają się wysokimi walorami intelektualnymi, przekazują ponadczasowe tre-
ści. Autorka delikatnie, z ogromną wrażliwością i smakiem prowadzi małych czy-
telników przez magiczne krainy, wprowadzając ich w świat sztuki. Jej książki to 
prawdziwa uczta dla oka.

A zatem, jeżeli chcemy, żeby dziecko dostało coś więcej niż rozrywkę i rozwija-
ło się emocjonalnie, intelektualnie i estetycznie, powinniśmy wybierać dla niego od-
powiednie książki; „Jeżeli zaś zależy nam, by dziecko stało się naprawdę dobrym, 
to jest wrażliwym, a później świadomym odbiorcą, powinniśmy mu jak najczęściej 
towarzyszyć: czytać książkę i oglądać ją razem z nim”14.

12 Tamże.
13 Picture book. Rozmowa z Iwoną Chmielewską, „Polonistyka” 2001, nr 3, s. 1.
14 H. Diduszko, dz. cyt., s. 4.
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The Influence of Picture Books on Childhood Development 
An Introduction

Abstract: This paper, introducing the issue of the influence of picture books on infant and child-
hood development, focuses on the correlation between the illustration and the accompanying 
text. Furthermore we attempt to establish a standard nomenclature for this domain, hoping to 
do away with the verbal chaos that still prevails in the Polish specialist literature, due to the lack 
of relevant scientific investigation in this field on the backdrop of polish cultural realia. Taking 
as an example the works of Iwona Chmielewska the paper points out the main properties of pic-
turebooks, presents the predominant topics and their significance and highlights their consider-
able potential on childhood development.

Key words:  picturebook, children’s and youth literature, illustration, interdependence of graphic 
presentation and text


