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TYTUŁ PROJEKTU: „Matylda”  

 

OGÓLNA KONCEPCJA  

 
Projekt "Matylda" nawiązuje do głównej bohaterki książki Roalda Dahl'a, o tym samym 

tytule. Dziewczynka, która zanim skończyła 3 lata nauczyła się sama czytać i dla której literatura 

stała się odskocznią od codzienności a jednocześnie inspiracją, jak sobie radzić z problemami w 

domu i szkole. Matyldę wędrującą samą z wózeczkiem wypełnionym książkami między domem 

a biblioteką przenosimy w dzisiejsze czasy, chcemy stworzyć z niej "wzorzec do naśladowania" 

dla młodych czytelników.  

Poprzez twórcze działania o charakterze zabawy chcemy namawiać do sięgania po literaturę 

już od najmłodszych lat, inspirować rodziców do podejmowania działań literackich z dziećmi. 

Chcielibyśmy wykazać, że książka może towarzyszyć dziecku od najmłodszych lat, że może być 

doskonałym narzędziem do rozmów na trudne tematy, że te kilka, kilkadziesiąt stron zawiera w 

sobie historie i problemy, które dobrze znamy a czujemy się z nimi osamotnieni. 

Na miejsce realizacji zadania wybierzemy 10 małych stacjonarnych księgarń zlokalizowanych w 

niewielkich miejscowościach, ponieważ tam właśnie możemy nawiązać bezpośredni i bliski 

kontakt z mieszkańcami.  

"W Polsce małe sklepy z książkami przegrywają rywalizację z molochami. Dane są alarmujące. 

W ciągu pięciu ostatnich lat ubyło z mapy Polski aż 700 księgarni. (...) W ciągu pięciu lat 

zniknęło 700. Za rok będziemy mówić o kolejnych 300, a za dwa lata ubędzie nam następnych 

kilkaset miejsc. To realny problem. Księgarnie są tkanką kulturalną kraju, a ta ubożeje” ostrzega 

Piotr Dobrołęcki. (redaktor naczelny magazynu "Książki"). 
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GŁÓWNY CEL PROJEKTU: 
 

„Matylda" to ogólnopolski projekt, realizowany w 10 indywidualnych księgarniach 

stacjonarnych o powierzchni do 120 metrów kwadratowych posiadających powyżej 1000 

tytułów w sprzedaży, zwłaszcza w zakresie beletrystyki i literatury dziecięcej, w 

miejscowościach do 40 tys. mieszkańców. W ramach zadania zostaną zrealizowane interaktywne 

i twórcze działania promujące czytelnictwo: wystawa niszowych książek dla dzieci, czytanie 

performatywne współczesnej, wartościowej literatury dziecięcej z wykorzystaniem elementów 

teatralnych, małych instrumentów, warsztaty: tworzenie opowieści z wykorzystaniem kostek 

opowieści ("story cubes"), warsztaty dla dzieci i dorosłych - tworzenie własnej książki a także 

spotkania autorskie z uczestnikami projektu, jako autorami książek. Zadanie będzie bezpłatne dla 

uczestników. Dodatkową wartością zadania jest element badawczy, uczestnicy wypełnią ankiety, 

które dadzą realny obraz czytelnictwa w miejscowościach i pozwolą zdefiniować potrzeby 

czytelnicze.  

 

 

Zakładanymi celami zadania były: 

- wspieranie działalności i rozwoju księgarń z małych miejscowości,  

- promocja księgarń wśród lokalnych społeczności,  
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- wzmacnianie funkcji księgarń stacjonarnych jako ośrodków animujących życie kulturalne 

(literackie),  

- promocja i wspieranie czytelnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i dorosłych,   

- wzmacnianie pozytywnego obrazu wspólnego, rodzinnego głośnego czytania,   

- promowanie czytelnictwa współczesnej wartościowej literatury dziecięcej,   

- rozbudzanie potrzeb literackich poprzez tworzenie indywidualnych książek,   

- inspirowanie do podejmowania twórczych działań i sięgania po książkę, jako narzędzie do 

rozpoczynania rozmów na trudne tematy  

- przeprowadzenie badania czytelnictwa w miejscowościach do 40 tys. mieszkańców,   

- prezentacja w formie wystawy współczesnej, wartościowej literatury dziecięcej. 

 

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA PROJEKTU: 
Zadanie  "Matylda"  rozpoczęło  się  zgodnie  z  harmonogramem dnia 26 sierpnia 2019r.  

 

I. Działania przygotowawcze: 
 

1. Zebranie zespołu projektowego, zapoznanie z projektem, podział obowiązków: 

26 sierpnia 2019r. zebrał się zespół projektowy, wszystkich zapoznano z założeniami projektu i 

jego zadaniami. Rozdzielono obowiązki. Przygotowane zostały i podpisane umowy ze 

współpracownikami.  

 

2. Przeprowadzenie naboru księgarni, gdzie będzie realizowane zadanie. Do księgarń 

spełniających kryteria projektu zostały wysłane zapytania dotyczące chęci udziału w 

wydarzeniu.   

 

3. Nawiązanie kontaktów z właścicielami księgarń i ustalenie szczegółowego harmonogramu 

działań. Z wybranymi księgarniami zostały ustalone dogodne dla księgarzy i zespołu 

projektowego terminy realizacji projektu. 

 

4. Konsultacje merytoryczne dotyczące m.in. wyboru pozycji literatury dziecięcej, 

dostosowanie poszczególnych pozycji literackich do wieku odbiorców.  Koordynator 

merytoryczny projektu wspólnie z konsultantem dokonali wyboru książek, które powinny 

znaleźć się na wystawie. Wybrane pozycje uwzględniały różnorodność wiekową potencjalnych 

uczestników. Na wybór książek miała wpływ nie tylko ich treść, ale również oprawa graficzna, 

interesująca forma wydawnicza. 
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5. wybór środków twórczych w pracy z dziećmi i opiekunami. Ze względu na specyfikę 

działalności Fundacji i osób z nią współpracujących zdecydowano, że najodpowiedniejsze do 

realizacji  czytań performatywnych i zaplanowanych działań warsztatowych będą lalki 

teatralne typu muppet, przedmioty codziennego użytku, materiały, które sprawdziły się 

podczas dotychczasowych działań Fundacji. Zdecydowaliśmy się również na wybór prostych 

instrumentów recyklingowych takich jak: grzechotka „zaklinacz deszczu”, drewniana żaba, 

klasyczne grzechotki wykonane z papieru mache, mały instrument przypominający 

„burczybas” 

 
6. Zakup książek na wystawę.  

Zgodnie z wytycznymi konsultanta do spraw literackich  zostały zakupione książki. 

Nawiązaliśmy również współpracę z wydawnictwami, które bezpłatnie udostępniły książki na 

wystawę, do czytań performatywnych i do działań warsztatowych 

 

7. Stworzenie  scenariusza działań warsztatowych i czytań performatywnych. Został 

przygotowany scenariusz działań warsztatowych uwzględniający artystyczny, autorski wkład 

aktorek prowadzących wydarzenie, uwzględniający nieprzewidywalność wydarzeń o otwartym 

charakterze realizowanych w plenerze dla zróżnicowanych wiekowo uczestników.  Autorka 

scenariusza w oparciu o rekomendacje konsultanta literackiego przygotowała scenariusze 

czytań performatywnych,  ze wskazaniem na poszczególne środki wyrazu.  
 

8. Projekt aranżacji przestrzeni, zakup 

elementów i wykonanie stoiska 

literackiego. Została zaprojektowana 

przestrzeń, która miała zachęcać 

uczestników do brania udziału w 

wydarzeniu. Inspiracją do stworzenia 

projektu była powieść pt. „Matylda” 

R. Dahla. Dominującymi byłe 

naturalne kolory (zieleń, jasne drewno, 

drobne akcenty kolorystyczne…). 

Podstawowymi elementami aranżacji przestrzeni była sztuczna trawa, drewniane skrzynki, 

wysokie sztuczne trawy w biało - zielonych osłonkach, różnokolorowe poduszki z naturalnym 

wypełnieniem.  

Bardzo istotna była możliwość szybkiego montażu i demontażu stoiska, możliwość jego 
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przewożenia, trwałość poszczególnych elementów, względy bezpieczeństwa i możliwość 

ustawienia poszczególnych elementów w zmiennej przestrzeni.  

 

9. Zakup materiałów  niezbędnych do przeprowadzenia działań warsztatowych. Zostały 

zakupione materiały plastyczne, papiernicze, rękodzielnicze niezbędne do przeprowadzenia 

zaplanowanych działań warsztatowych. 

 

10. Projekt, druk i dystrybucja materiałów 

promocyjnych (plakaty, ulotki). 

Zostały zaprojektowane, grafiki promujące 

wydarzenie (plakaty, ulotki, baner do wykorzystania 

w mediach społecznościowych, ramki do zdjęć). 

Plakaty i ulotki zostały wydrukowane i rozesłane do 

księgarni biorących udział w projekcie. Na 

materiałach promocyjnych znalazła się informacja o 

źródle dofinansowania zadania wraz z logotypami. 

Na materiałach graficznych zostały umieszczone 

także logotypy partnerów zadania – wydawnictw, 

które udostępniły książki na wydarzenie. 
 

II. Zasadnicze działania 
 

Od 14 do 26 października 2019r. zostały przeprowadzone zasadnicze działania projektowe. W 

projekcie wzięło udział 10 księgarni z województw pomorskiego, wielkopolskiego, 

mazowieckiego  i łódzkiego.   

Działania były prowadzone zgodnie z następującym harmonogramem: 

14.10, godz.: 10:00 – 14:00- Księgarnia Locum, Wągrowiec, Rynek 23  

15.10 , godz.: 10:00 – 14:00- Księgarnia Alfabet, Starogard Gdański, ul. Spichrzowa 10  

16.10, godz.: 10:00 – 14:00 Księgarnia Alfabet, Czersk, ul. Kościuszki 29  

17.10, godz. 11:00 – 15:00 – Księgarnia Między Kartkami, Chojnice, ul. 31 Stycznia 28 

18.10, godz. 12:00 – 16:00 – Księgarnia, Brusy, ul. Pocztowa 1 

19.10, godz.: 10:00 -14:00, Księgarnia Sofia, Bytów, ul. Generała Sikorskiego 32a/3  

https://www.facebook.com/locumKreskowiak
https://www.facebook.com/Ksi%C4%99garnia-Alfabet-919007228192355/
https://www.facebook.com/pg/Ksi%C4%99garnia-Alfabet-747280468710570/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pages/category/Bookstore/Ksi%C4%99garnia-Mi%C4%99dzy-Kartkami-Chojnice-500040120487357/
https://sofia.sklep.pl/c/742-ksiazki.html
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22.10, godz.: 16:00 – 20:00, Kluboksięgarnia Baja Book, Otwock, ul. Warszawska 23 

24.10, godz. 11:00 – 15:00 – Księgarnia Anna, Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 3 

25.10, godz. 14:00 – 18:00 – Księgarnia Słowosfera, Aleksandrów Łódzki, ul.Przystanek 44 

26.10, godz.: 10:00 – 14:00 – Księgarnia Skład Główny, Koluszki, ul. Brzezińska 21  

W ramach projektu zostały  przeprowadzone działania mające na celu wpieranie promocyjne 

księgarń i promocję czytelnictwa wśród i dla dzieci i młodzieży.  

Wydarzenie było bezpłatne dla uczestników. 

W zależności od frekwencji i stopnia zaangażowania uczestników wydarzenie trwało od 4 do 5 

godzin dziennie. W prowadzenie działań animacyjnych zostały zaangażowane dwie zawodowe 

aktorki: Anna Guzik i Maria Janus.  

Wydarzenie składało się z następujących elementów: 

1. Wystawa książek, która była zrealizowana w ramach stoiska czytelniczego. Dzięki 

sprzyjającym warunkom pogodowym każdorazowo stoisko było rozstawiane przed księgarniami. 

Jego atrakcyjna forma budziła 

zainteresowanie  wśród 

przechodniów, którzy 

zatrzymywali się, dopytywali: 

„co to za akcja” a osoby, które 

przechodziły z dziećmi 

dosiadały się i niejednokrotnie 

spędzały 2-3 godziny 

uczestnicząc w wydarzeniu, 

nawet jeśli nieco przeziębieni 

wracali właśnie od lekarza, 

śpieszyły się lub miały inne plany. Książki były wyeksponowane w drewnianych skrzynkach 

będących elementem stoiska czytelniczego. Książki były dostępne dla wszystkich chętnych, 

którzy mogli z nich dowolnie korzystać. Na wystawie znalazły się książki z prywatnych 

zbiorów, zakupione w ramach zadania a także książek podarowanych przez  wydawnictwa: 

Egmont, Media Rodzina, Dwie Siostry, Kultura Gniewu, Polarny Lis, Wilga, Wydawnictwo RM, 

BoNoBo. Dzięki współpracy z wydawnictwami na wystawie znalazły się różnorodne książki 

kierowane do każdej grupy wiekowej, książki artystyczne, komiksy, książki pop- up, książki 

http://bajabook.pl/
http://www.slowosfera.pl/
https://www.facebook.com/KsiegarniaSkladGlowny/
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kontrastowe, książki interaktywne, książki biograficzne… Na wystawie były także 

wyeksponowane książki poruszające ważne i „trudne tematy” tj. „Włosy mamy”, „Bezsenność 

Jutki”…, książka pisana alfabetem Braill’a („Czarna książka o kolorach”), książka typu flip 

book.  

2. Czytania performatywne. Kiedy zebrała się większa grupa dzieci lub do wydarzenia 

dołączała  zorganizowana grupa przedszkolaków lub uczniów, aktorki obecne na stoisku 

przeprowadzały  głośne czytania książek z wykorzystaniem sprzętu nagłośnieniowego, lalek 

teatralnych, drobnych  instrumentów  i z czynnym udziale słuchaczy. Do czytania 

performatywnego aktorki wybierały na bieżąco książki dostosowane do wieku uczestników. 

Podczas czytań najczęściej wybieranymi książkami były: „Matylda”, „Cisza”, „Kolorowy 

potwór”, wybrana książka z serii „Basia”, „Już”, „Cuda wianki” „Fala”, „Kruszynka”, książki z 

serii „Jak pokonać…”… Zdarzało się, że na stoisku było niewiele dzieci, wówczas dobrym 

pomysłem okazało się bardziej kameralne, wspólne, głośne czytanie mniejszej grupie lub 

jednemu dziecku, wybranej przez nie książki.  Aktorka wykorzystywała również w tym celu 

lalkę teatralną lub instrument. Wielokrotnie obserwowałyśmy również sytuacje, kiedy opiekun z 

dzieckiem siadali na uboczu stoiska i wspólnie czytali lub oglądali książki. Zdarzały się również 

sytuacje, kiedy rodzice podchodzili z bardzo małymi dziećmi (0-1), wybierali książki 

kontrastowe i wspólnie je „czytali”.  

3. Warsztaty – tworzenie opowieści z wykorzystaniem „kostek opowieści” (‘story cubes’). 

Kostki wyglądem przypominają kostki do gry, jednak zamiast "oczek" są na nich obrazki. 

Uczestnicy wyrzucając po kolei kością, inspirują się wyrzuconym rysunkiem i tworzą własną, 

niepowtarzalną opowieść. Zabawa ma charakter integracyjny i pobudzający wyobraźnię. 

Podczas wydarzenia zostały 

wykorzystane następujące komplety 

kostek: aktywność, akcje, podróże. 

Zabawa ta szczególnie sprawdzała się, 

kiedy dzieci stwierdzały, że nie mają 

pomysłu na swoją książkę. 

Kilkukrotnie również bawiły się nimi 

w małych grupach, wykorzystując 

wszystkie komplety kostek.  
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4. Warsztaty – tworzenie własnej książki. Uczestnicy otrzymywali puste strony, ich 

zadaniem było nadanie jej tytułu i wypełnienie jej dowolnie stworzoną treścią. Z 

wykorzystaniem materiałów papierniczych uczestnicy wykonywali książki wg własnego 

pomysłu. Wypełniali je treścią i ilustracjami. Animatorki zachęcały dzieci do tworzenia prac  nie 

ograniczanych żadnym tematem, do „puszczenia wodzy fantazji”.  Uczestnicy mieli do 

dyspozycji podstawowe materiały plastyczne tj. kartki, mazaki, kredki, naklejki, różnokolorowe i 

ozdobne taśmy a także materiały „nieoczywiste”, które cieszyły się ogromnym „wzięciem” tj. 

kolorowe pompony, piankowe naklejki, kolorowe wyciorki. Dzieci tworzyły książki 

samodzielnie, przy wsparciu animatorów lub, co nas szczególnie cieszyło, wspólnie z 

opiekunami.  Niektóre dzieci inspirowały się książkami zgromadzonymi na wystawie lub w 

księgarni, inne tworzyły książki o swojej rodzinie, ulubionych bohaterach, o emocjach, 

zwierzętach, książki abstrakcyjne, rozkładane i książki zawierające w sobie wszystkie elementy 

dostępne na warsztatach. Książki oczywiście dzieci zabierały do domu. 

           

5. Spotkania autorskie z dziećmi. Kiedy dzieci wykonały swoje książki przez animatorów 

było aranżowane spotkanie autorskie. Autorka lub autor książki był proszona o zajęcie miejsca 

na środku stoiska czytelniczego a animator uroczyście zapowiadał jej/jego przybycie. Następnie 

wspólnie z autorem prezentował książkę pozostałym uczestnikom wydarzenia. Kolejnym 

punktem spotkania były pytania prowadzącego do autorki/ autora: „Czy jest to Pani/Pana 

debiut?”, „Jak zachęci Pani/Pan naszych czytelników do sięgnięcia po książkę?”, „Kto jest 
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autorem ilustracji?”, „Proszę przybliżyć nam nieco treść książki”…. Następnie padały pytania z 

widowni, zadawane przez dzieci lub rodziców: „Czy będzie kontynuacja książki?”, „Czy książka 

będzie dostępna w lokalnej księgarni?”, „A czy ta książka będzie droga?”, „Komu dedykuje 

Pani/Pan swoją książkę?”… Niekiedy pojawiały się prośby o przeczytanie fragmentów książki 

lub prezentację ilustracji.  

Łącznie w ciągu 10 dni zrealizowano 10 wydarzeń w przestrzeni publicznej. 

 

III. Dokumentacja i promocja  
 
Przez cały czas trwania projektu była prowadzona dokumentacja fotograficzna wydarzenia. 

Materiały dokumentujące realizację zadania były umieszczane na stronie www i portalach 

społecznościowych Fundacji a także księgarń biorących udział w projekcie. 

Zdjęcia i opisy dokumentujące postępy pracy nad projektem były sukcesywnie umieszczane 

na stronach internetowych i portalach społecznościowych (facebook, twitter) Fundacji – ależ 

Gustawie!:  

http://alezgustawie.pl/gustaw/matylda-2/ 

https://twitter.com/alezGustawie 

https://www.facebook.com/alezGustawie/ 

 

W ramach działań promocyjnych zostały zaprojektowane i wydrukowane plakaty i ulotki 

promujące wydarzenie, które zostały rozesłane do księgarń z prośbą o ich rozwieszenie i 

dystrybucję w szkołach i przedszkolach. W ramach działań promocyjnych informacje o projekcie 

opatrzone wymaganymi logotypami zostały rozesłane do lokalnych mediów, szkół, przedszkoli, 

ośrodków kultury i urzędów, gdzie było realizowane zadnie. Zaproszenie na wydarzenie 

opublikowały na swoich stronach WWW lub portalach społecznościowych niemal wszystkie 

księgarnie, portal organizacji pozarządowych: ngo.pl, a także na portalu fb – Książki kupuję 

kameralnie. 

 

Została nawiązana współpraca z portalem „Czas dzieci”, który objął projekt „Matylda” 

patronatem medialnym.  

Informacje o wydarzeniu ukazały się: 

https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,113122eb.html 

https://wydarzenia.ngo.pl/309327-matylda.html 

https://www.wagrowiec.eu/pl/kalendarium-imprez/matylda-inspirujace-spotkania-w-

ksiegarniach 

https://twitter.com/alezGustawie
https://www.facebook.com/alezGustawie/
https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,113122eb.html
https://wydarzenia.ngo.pl/309327-matylda.html
https://www.wagrowiec.eu/pl/kalendarium-imprez/matylda-inspirujace-spotkania-w-ksiegarniach
https://www.wagrowiec.eu/pl/kalendarium-imprez/matylda-inspirujace-spotkania-w-ksiegarniach
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https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,113122eb.html 

https://szkola.sp3.chojnice24.pl/artykul/187/matylda/ 

https://www.facebook.com/KsiazkiKupujeKameralnie/ 

https://www.facebook.com/locumKreskowiak/ 

https://www.facebook.com/Ksi%C4%99garnia-Alfabet-747280468710570/?ref=br_rs 

https://www.facebook.com/Ksi%C4%99garnia-Alfabet-919007228192355/?ref=br_rs 

https://www.facebook.com/Ksi%C4%99garnia-Mi%C4%99dzy-Kartkami-Chojnice-

500040120487357/?epa=SEARCH_BOX 

https://kurierbytowski.com.pl/artykul/czytali-i-pisali-ksiazki/828036 

https://www.facebook.com/KsiegarniaSkladGlowny/ 

https://www.facebook.com/bajabook/ 

https://www.facebook.com/Slowosfera/ 

 

IV. Sporządzenie raportu ewaluacyjnego, rozliczenie finansowe i merytoryczne zadania. 

W listopadzie ewaluator i koordynator merytoryczny projektu, Anna Zadęcka- Zięba, na 

podstawie przygotowanych wcześniej i wypełnionych metryczek obserwacji działań 

projektowych, ankiet przeprowadzonych wśród dzieci, opiekunów i księgarzy  oraz rozmów z 

uczestnikami wydarzenia i księgarzami, sporządziła raport ewaluacyjny. Zadania projektowe 

monitorowane były na bieżąco. Dodatkowo odbyło się spotkanie podsumowujące projekt z 

prowadzącymi zasadnicze działania projektowe. Poziom osiąganych przez rezultatów badany 

był przez koordynatora merytorycznego i prowadzących zajęcia, poprzez systematyczne 

obserwacje w czasie wydarzenia. Z zakładanych na etapie tworzenia i składania wniosku 

narzędzi ewaluacyjnych, rekomendowanych przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych 

"Stocznia" w publikacji "Miniporadnik ewaluacji dla realizatorów projektów edukacji 

kulturalnej" wykorzystany został formularz/metryczka obserwacji (Załącznik nr 1), 

zmodyfikowany na potrzeby projektu, kierowany do dzieci i młodzieży, kupon ewaluacyjny,  

(Załącznik nr 2). Dodatkowymi narzędziami były stworzone na potrzeby zadania ankiety dla 

opiekunów dzieci (Załącznik nr 3) i dla księgarzy (Załącznik nr 4). 

Został sporządzony raport końcowy, który został przedstawiony zespołowi biorącemu udział 

w projekcie, po konsultacjach  i poprawkach raport został umieszczony na stronie www 

Fundacji – ależ Gustawie! 

W związku z wyjątkowym zdyscyplinowaniem całego zespołu projektowego, przychylności 

księgarni biorących udział w projekcie, realizacja zadania zakończyła się zgodnie z 

harmonogramem dnia 31.12. 2019 r. 

 

https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,113122eb.html
https://szkola.sp3.chojnice24.pl/artykul/187/matylda/
https://www.facebook.com/KsiazkiKupujeKameralnie/
https://www.facebook.com/locumKreskowiak/
https://www.facebook.com/Ksi%C4%99garnia-Alfabet-747280468710570/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Ksi%C4%99garnia-Alfabet-919007228192355/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Ksi%C4%99garnia-Mi%C4%99dzy-Kartkami-Chojnice-500040120487357/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/Ksi%C4%99garnia-Mi%C4%99dzy-Kartkami-Chojnice-500040120487357/?epa=SEARCH_BOX
https://kurierbytowski.com.pl/artykul/czytali-i-pisali-ksiazki/828036
https://www.facebook.com/KsiegarniaSkladGlowny/
https://www.facebook.com/bajabook/
https://www.facebook.com/Slowosfera/
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ORGANIZACJA PRACY I WSPÓŁPRACA PRZY PROJEKCIE. 
 

W przygotowaniu i realizacji działań projektowych brali udział profesjonaliści. Nad 

realizacją  działań projektowych czuwał koordynator merytoryczny projektu oraz prowadzące 

wydarzenie aktorki. 

Współpraca osób, które wspierają się w działaniach, błyskawicznie reagują na nieprzewidziane 

sytuacje tworzy niezwykle komfortowe warunki pracy, pozwala realizować wydarzenia na 

najwyższym poziomie, realizując wspólne cele.  

Duże znaczenie w przebiegu wydarzeń miało niewątpliwie duże zaangażowanie wszystkich 

księgarni biorących udział w  projekcie. Wiedza i doświadczenie księgarzy a także ich zapał 

okazały się bezcennym wsparciem podczas realizacji zadania.  

 

CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW:   

Uczestnikami projektu „Matylda” byli mieszkańcy miejscowości: Wągrowiec, Starogard 

Gdański, Czersk, Chojnice, Brusy, Bytów, Otwock, Brzeziny, Aleksandrów Łódzki, Koluszki.  

Uczestników wydarzenia na potrzeby ewaluacji zadania podzieliliśmy na trzy grupy 

1. KSIĘGARZE 

W projekcie wzięło udział 10 księgarni z bardzo zróżnicowanym stażem. Najkrócej istniejąca 

księgarnia powstała w 2018 roku a najdłużej działająca, wielopokoleniowa działała od 1962 

roku.  

Wśród księgarzy przeprowadziliśmy ankiety zawierające pytania otwarte. Poprosiliśmy w 

nich m.in. o ocenę poziomu czytelnictwa w miejscowości na podstawie sprzedaży, rozmów z 

klientami. Pojawiają się głosy wskazujące na niskie czytelnictwo, jednak większość 

ankietowanych ocenia je na średnim poziomie, pojawiają się jednak wskazania, że „rodzice mało 

czytają dzieciom, skupiając się wyłącznie na zabawach”, „czytelnictwo zanika wśród dzieci 

powyżej 10 roku życia”. Niepokojąca jest opinia jednego z księgarzy, który prowadzi jedyną 

księgarnię w miejscowości: „Poziom czytelnictwa jest słaby, książki kupowane są najczęściej z 

okazji świąt  lub uroczystości komunijnych.” 

Przeprowadzając ankietę chcieliśmy się również zbadać jakie są preferencje czytelnicze 

mieszkańców miejscowości, w których realizowany był projekt. Właściwe w tym przypadku 

wydało nam się spytanie o to księgarzy, ponieważ mają oni bardzo szeroki ogląd sytuacji, 
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niejednokrotnie osobiście znają swoich klientów, wiedzą o jakie pozycje dopytują klienci, jakie 

książki najszybciej „znikają z półek”.  Właściciele w ankietach wskazali: ogólnie rozumiane 

nowości – 3, Kryminał – 4 wskazania, romanse (literatura kobieca) – 2 wskazania, biografie  - 2 

wskazania, literatura dziecięca – 4 wskazania. W jednej z księgarni pojawiają się wskazania 

sugerujące, że książki są kupowane jako prezenty: książki albumowe, przyrodnicze, świat 

zwierząt, religijne.  

Trudna sytuacja na rynku 

księgarskim sprawia, że niemal 

wszystkie księgarnie miały w 

swojej ofercie nie tylko książki. 

Bardzo często były to gry i 

drobne zabawki. Z początku w 

zdziwienie wprawiały nas 

niektóre księgarnie oferujące 

również do sprzedaży artykuły 

gospodarcze, instrumenty 

muzyczne czy kantor wewnątrz księgarni, jednak z  rozmów z księgarzami dowiedzieliśmy się, 

że sytuacja ekonomiczna wymusiła rozszerzenie asortymentu o zupełnie nie związane z 

książkami produkty. Z niesprzyjającą księgarzom sytuacją właściciele radzą sobie także w inny, 

niezwykle inspirujący i atrakcyjny sposób. W pełni zgadzamy się z tezą Magdaleny Majewskiej 

postawioną w artykule „To nie jest tylko sklep z książkami”: „ (…) księgarnie to dziś często 

znacznie więcej niż tylko „sklep z książkami”. W wielu z nich prowadzone są różnego rodzaju 

działania kulturalne i szczególnie w mniejszych miejscowościach potrafią być prawdziwymi 

ośrodkami kultury(…)”. W większości księgarni, w której prowadziłyśmy działania właściciele 

w ankietach wskazywali na dodatkowe działania, które podejmują. W większości są to spotkania 

autorskie, sporadycznie pojawiają się warsztaty, działania około literackie kierowane do dzieci 

(4/10 księgarni). Pojedynczo pojawiają się również zupełnie nowe, w naszej ocenie fantastyczne 

inicjatywy księgarzy tj. „koncerty”, „spotkania autorskie promujące lokalnych pisarzy”, 

„warsztaty muzyczne, artystyczne, urodziny”. W naszych podróżach po księgarniach  trafiliśmy i 

na taką, której pozasprzedażowa działalność wprawiła nas, w trwające do dziś zdumienie. Otóż, 

księgarnia ta prowadzi regularnie (!): spotkania autorskie, koncerty, klub dyskusyjny – „Piątki 

literackie”, „Śniadania i kolacje literackie”, spotkania z dziećmi i mniej regularne, spontaniczne 

wydarzenia.   
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Głównym przedmiotem naszej działalności jest teatr, wykorzystujemy go w wielu obszarach 

kultury i sztuki. Dotychczas prowadziliśmy działania około czytelnicze współpracując z 

bibliotekami. Przygotowując się do realizacji zadania zapoznaliśmy się z badaniami, artykułami 

dotyczącymi sytuacji księgarni. Chcąc udoskonalać nasze przyszłe działania interesowały nas 

bezpośrednie relacje księgarzy dotyczące ich problemów i trudności w prowadzeniu księgarni. 

Najczęściej wskazywaną przeszkodą jest: „nieuporządkowany rynek książki, który sprawia, że 

ceny proponowane przez księgarnie internetowe są niższe od tych w hurtowniach dla nas 

[księgarni].”, „Ceny książek w Internecie poniżej ceny zakupu.”, „Niskie ceny książek w 

Internecie.” Pojawiają się także nieprzychylne opinie o sprzedaży książek w supermarketach i 

dyskontach, które mogą zaoferować znacznie niższe ceny niż księgarnie.  

Jeden z księgarzy do dziś odczuwa skutki „samowoli wydawniczej”, kiedy wydawnictwa zaczęły 

omijać księgarnie i kierować swoją ofertę bezpośrednio do szkół: „Brak możliwości sprzedaży 

podręczników szkolnych spowodowała , że działalność księgarska jest słabo opłacalna , a 

bywają miesiące że do tej działalności trzeba dopłacać.” 

Wśród księgarzy z krótszym stażem pojawiają się także ogólne problemy związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej: „koszty pracy, podatki i biurokracja”. 

Na zakończenie ankiety „oddaliśmy głos” księgarzom, których poprosiliśmy o ocenę 

wydarzenia, pozostawiając także miejsce na luźne wnioski i sugestie:  

„Bardzo dobrze zorganizowane wydarzenie. (…) Jestem zainteresowana kolejnymi 

inicjatywami. Zapraszamy częściej” 

„Jest pięknie! Panie cud, miód, malina. Jedyne co bym zmieniła to częstotliwość!” 

„Dziękuję za inspirację, za piękną inicjatywę (…). Jesteście Panie super przygotowane, 

zaangażowane, zdeterminowane, żeby nie powiedzieć „stworzone”  do takich pięknych, 

kolorowych, rozwijających, dziecięcych inicjatyw.” 

 „Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Państwa profesjonalizmu. Wszystko zorganizowane 

na bardzo wysokim poziomie. Zapraszamy do nas częściej” 

„Super pomysł. Więcej działań z lalkami – dzieciaki to lubią” 

„Zaplanujcie warsztaty np. 40 – minutowe w księgarni dla określonej grupy osób (w 

konkretnym wieku)” 
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„Wydarzenie bardzo ciekawe i potrzebne, lepszy byłby termin letni” 

„Mam krytyczny umysł, ale ciężko się czegoś doczepić. Panie były oddane sprawie i 

dzieciom, co nie jest normą” 

Bardzo cieszy nas również, że nasze działania zainspirowały niektórych właścicieli 

księgarni do podejmowania podobnych działań, w ankietach spotkaliśmy się i z taką opinią: 

„Państwa event dał nam porządnego kopniaka, bo odzew był super, także zaczniemy działać”. 

2. DZIECI I MŁODZIEŻ  

Z badania ewaluacyjnego, wykorzystującego ankiety wypełniane przez dzieci i opiekunów, 

wynika, że  w  projekcie  wzięło  udział  łącznie  311 dzieci  i młodzieży w bardzo 

zróżnicowanym wieku (od 6 m-cy do 14 lat). Natomiast obserwacje animatorów i 

koordynatora wskazują na  większą liczbę uczestników (ok. 450 dzieci). Ze względu na 

ogromne zainteresowanie wydarzeniem i wynikającą z tego  intensywną pracę zespołu 

projektowego, nie zawsze była możliwość wręczenia ankiet wszystkim uczestnikom. 

Kilkukrotnie zdarzyło się również, że do wydarzenia dołączały się zorganizowane grupy 

przedszkolaków (będące na spacerze lub zaproszone przez księgarzy), wówczas również nie 

było możliwości przeprowadzenia ankiet.  

 
 
Wśród dzieci zostały przeprowadzone ankiety, które wypełniały samodzielnie lub wspólnie z 

opiekunem lub animatorką. Ankiety w swojej formie zostały dostosowane do wieku odbiorców. 

Uczestnicy mieli za zadanie pokolorowanie kredkami w jednym z trzech kolorów pól 

odpowiadających ich opinii. (Ankieta – załącznik nr 2) 

Analizie ewaluacyjnej została poddana wyłącznie grupa uczestników, która wypełniła ankiety. 

Na ich podstawie i w oparciu o formularze obserwacji i informacje zebrane przez aktorki 

prowadzące wydarzenie uzyskaliśmy następujące dane: 

W wydarzeniu wzięło udział 311 dzieci i młodzież od 3 do 14 lat. 
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Wykres nr 1. Uczestnicy wydarzenia – dzieci i młodzież 

Jak wynika z naszych obserwacji w wydarzeniu wzięły udział dzieci od 6 miesiąca życia. Ze 

względu na ogromne, w niektórych miejscowościach zainteresowanie wydarzeniem, nie było 

możliwości przeprowadzenia ankiet wśród wszystkich uczestników wydarzenia. 

Uczestnikom zadaliśmy pytanie o ich zainteresowanie książkami, różnego rodzaju literaturą 

(albumy, komiksy, beletrystyka, książki obrazkowe…). 

Istotnym jest, że ankieta była przeprowadzana wśród uczestników po zakończeniu ich 

aktywności podczas wydarzenia. Zauważyliśmy, że niektóre dzieci na początku niechętnie 

podchodziły do naszego stoiska (szczególnie dzieci w wieku 9 -13 lat), twierdziły, że książki są 

nudne. Zachęcone, przysiadały przy stoisku i zawsze znajdowały odpowiednią dla siebie 

książkę, która je zainteresowała lub zaintrygowała. Wśród wyżej wspomnianej grupy 

uczestników szczególne zainteresowanie budziły książki – zagadki. 

 

Wykres nr 2. Czy uczestnicy wydarzenia są zainteresowani książkami ? 
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Na wydarzenie składały się: czytanie performatywne, warsztaty tworzenia własnej książki, 

spotkania autorskie z dziećmi jako twórcami książek, dostęp do książek na stoisku czytelniczym, 

gra kostki opowieści (‘story cubes’). 

Odpowiedzi uczestników (dzieci i młodzieży) wydarzenia na podstawie ankiet przedstawiały się 

następująco: 

 

Wykres nr 3. Czy uczestnicy wydarzenia byli z niego zadowoleni ? 

 

 

Wykres nr 4. Stopień zadowolenia uczestników z warsztatów? 
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Wykres nr 5. Zadowolenie uczestników z przedstawionych na stoisku czytelniczym propozycji literackich? 

 

 

Wykres nr 6. Czy uczestnicy są zainteresowani ponownym udziałem w wydarzeniu 

 

Jednym z zasadniczych celów zadania było zachęcenie uczestników do korzystania z lokalnych 

księgarni. Księgarnie, które wzięły udział w wydarzeniu traktowane były przez nas podmiotowo. 

Uczestników zainteesowanych poszczególnymi pozycjami literackimi „odsyłaliśmy” do 

księgarni. Niejednokrotnie byłyśmy świadkami, kiedy księgarze doradzli młodym czytelnikom 

odpowiednie dla ich wieku książki. Mamy nadzieję, że nasze wydarzenie skutecznie wpłyneło na 

promocję księgarni i zachęciło dzieci i młodzież do jej odwiedzenia. Niewielki procent 

ankietowanych miał wątpliwości co do odwiedzenia księgarni w ich mieście w przyszłości. 



19 
 

 

Wykres nr 7. Perspektywa odwiedenia przez uczestników lokalnej księgarni 

 
Wnioski z obserwacji najmłodszych uczestników w trakcie wydarzenia (warsztatów, 

uczestnictwa w czytaniach performatywnych, korzystania z książek na wystawie) są bardzo 

optymistyczne: odbiór działań projektowych był pozytywny, uczestnicy byli zadowoleni i 

usatysfakcjonowani proponowanymi działaniami.  

W ankiecie kierowanej do dzieci było miejsce na wyrażenie w dowolny sposób swoich odczuć, 

uwag na temat wydarzenia. Przykładowe reakcje najmłodszych uczestników umieszczone w 

ankietach: 
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3. DOROŚLI (RODZICE, DZIADKOWIE, OPIEKUNOWIE) 

Na podstawie wypełnionych ankiet w wydarzeniu wzięło udział 74 dorosłych osób. Z obserwacji 

animatorów i koordynatora zadania wynika, że było ich znacznie więcej, nie wszyscy jednak 

wypełnili ankiety. W wydarzeniu wzięli udział zarówno rodzice dzieci, jak i ich dziadkowie, 

nianie, czy opiekunowie grup przedszkolnych (ta grupa nie była poddana badaniu 

ewaluacyjnemu).  

Przeprowadzając ankietę chcieliśmy zbadać ogólny poziom czytelnictwa wśród dorosłych 

uczestników wydarzenia. W ankiecie zadaliśmy pytania o to czy uczestnicy czytają książki w 

ogóle, w jakiej formie a także o zasób domowych biblioteczek. 

 
Wykres nr 8. Poziom czytelnictwa dorosłych uczestników wydarzenia 

 
Kolejne pytania zakładały możliwość wielokrotnego wyboru. 
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Wykres nr 9. Forma czytelnictwa 

 

 
Wykres nr 10. Zasoby książkowe 

 

W ankiecie pytaliśmy także o źródła dostępu do książek: 

 
Wykres nr 11. Dostęp do książek 
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Mimo możliwości wielokrotnego wyboru, w przypadku ankiet ze wskazaniem jednego tylko 

źródła dostępu do książek ankietowani wskazywali wyłącznie księgarnię. Zapytaliśmy również o 

to „Czy lokalna księgarnia spełnia Państwa oczekiwania czytelnicze? 

Zdecydowana większość, bo aż 63 osoby odpowiedziały twierdząco, zachwalając przy tym 

lokalną księgarnię „są to ludzi z wieloletnią tradycją i nic w niej nie brakuje.” 

Jednoznacznej odpowiedzi negatywnej udzieliły dwie osoby. 

Dwie osoby z badanych „przyznały się”, że odwiedziły księgarnię po raz pierwszy a 7 

pozostałych osób zgłosiło swoje uwagi: „mogliby mieć większy wybór”, „brak literatury 

fachowej”, „brak komiksów i nowości” 

 

Kolejnym elementem, który nas interesował były relacje czytelnicze opiekunów z dziećmi i 

młodzieżą, polegające na wspólnym czytaniu. 

Wyniki wskazują, że ponad 80% opiekunów czyta swoim dzieciom. 

 

Wykres nr 12. Czytanie dziecku 

Ponad 50% z nich robi to codziennie. Analizując pozostałe dane ankiety a mianowicie wiek 

dzieci i młodzieży, którzy przyszli wraz z opiekunami nasuwa się wniosek, że im starsze dzieci 

tym mniejsza częstotliwość codziennego czytania. Starsze dzieci (od 9 roku życia) czytają sobie 

same, sporadycznie z rodzicami. Kolejnym czynnikiem, który sprzyja wspólnemu „nieczytaniu” 

jest wskazywany przez rodziców brak czasu. 

Dorośli respondenci wskazując na wybór książek do wspólnego czytania, wskazywali dość 

ogólnie na książki „dostosowane do wieku dziecka” lub bajki, baśnie, wiersze. W odpowiedziach 

pojawiały się także konkretne tytuły lub autorzy („Kubuś Puchatek”, „Kicia kocia”, „Nela”, 

Grzegorz Kasdepke…), książki tematyczne (edukacyjne, o robotach, detektywistyczne, o 

zwierzętach…). Pojawił się także rozbudowana wypowiedź wskazująca na bardzo świadomy 
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wybór pozycji literackich: „Takie, które uczą dzieci wartości i tolerancji, które są ładnie wydane. 

Książki, których przeczytanie powoduje, że [dzieci] chcą zadawać pytania.” 

Stopień zadowolenia dorosłych uczestników wydarzenia badany był na podstawie otwartego 

pytania ankietowego: „Jak podoba się Pani/Panu dzisiejsze wydarzenie?” 

Odpowiedzi jednoznacznie wskazują na wysoki poziom zadowolenia. Badani chwalą wydarzenie 

ogólnikowo:  

„Bardzo ciekawe i kreatywne spotkanie.” 

„Wspaniała uczta dla dzieci. Dziękuję w imieniu wnuczki.” 

„Dzisiejsze wydarzenie było bardzo ciekawe. Zarówno ja i córka świetnie się bawiłyśmy. Cieszę 

się, że w małym mieście zorganizowali Państwo tak interesujące wydarzenie. Bardzo 

dziękujemy.” 

„Bardzo fajny pomysł na spędzenie czasu z dzieckiem.” 

„Świetna zabawa i nauka dla dzieci i rodziców” 

„Dzieci zafascynowane  Różnorodność używanych materiałów do książek, zainteresowanie 

dziećmi, różnorodność atrakcji – wszystko super” 

 

W ocenie wydarzenia bardzo często była zgłaszana potrzeba częstszych tego typu wydarzeń: 

„Uważam, że dzisiejsze warsztaty powinny być cykliczne. Wspaniała inicjatywa, dziękujemy za 

możliwość wzięcia w niej udziału.” 

„Bardzo ciekawa forma zajęć, oby więcej tego typu wydarzeń” 

„Potrzeba więcej takich działań” 

„Bardzo ciekawie. Powinno być takie częściej, bo czytanie jest ważne dla rozwoju dziecka.” 

„Bardzo fajna inicjatywa dla małych społeczności. Oby częściej.” 

„Uważam, że jet to inicjatywa bardzo potrzebna dzieciom. Mogłoby być więcej takich wydarzeń 

 DZIĘKUJEMY !!!” 

„Cieszę się, że moja wnuczka zainteresowała się książkami. Dobrze by było aby częściej się 

odbywało.” 

 

Dorośli uczestnicy wydarzenia zwracali uwagę na poszczególne elementy wydarzenia tj. 

czytania performatywne, warsztaty tworzenia własnej książki, spotkanie z dziećmi jako autorami 

książek, książki wyeksponowane na wystawie: 

„Bardzo fajny dobór książek na półeczkach” 

„Super pomysł to promowanie czytania wśród dzieci, świetnie wybrane książki.” 

„Dużo książek dla maluchów. Na pewno jakieś kupimy [w księgarni].” 

„Bardzo dużo ciekawych i mądrych książek. Super warsztaty i śmieszna lalka, którą pani 
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czytała.” 

„Wydarzenie super! Wnuczka zainteresowana bardzo. Rysuje i pisze książkę.” 

„Na półeczkach są komiksy. Super.” 

„Moje dziecko znalazło wiele interesujących książek, miło było patrzeć, jak je z 

zainteresowaniem czyta. Super było czytanie książki przez aktorkę.” 

„Zrobiliśmy z synami super książki. (…) Synowie czuli się wyróżnieni, kiedy mogli opowiedzieć o 

swojej książce.” 

„Czytamy z córką wiele książek i sama jeszcze nie wpadłam na pomysł stworzenia własnej 

książeczki. Córka była dumna ze swojej opowieści. Bardzo twórcze i miłe spotkanie. Bardzo 

dziękujemy.” 

4. PODSUMOWANIE UCZESTNIKÓW WYDARZENIA 

Odbiorcami pośrednimi wydarzenia byli obserwatorzy, przechodnie,  którzy z różnych 

powodów nie brali udziału w wydarzeniu (osoby bez dzieci, spieszące się do swoich 

codziennych zajęć…). Mieszkańcy ci zatrzymywali się zaintrygowani wydarzeniem, 

dopytywali o szczegóły. Zdarzały się również osoby, które były zainteresowane kupnem 

elementów aranżacji stoiska ;) Co ciekawe, mieliśmy również do czynienia z obserwatorami 

pośrednimi, którzy po udzieleniu przez animatorów informacji o wydarzeniu, odbierali wnuki 

ze szkoły, od rodziców przychodzili i tym samym stawali się odbiorcami bezpośrednimi.   

Szacunkowa liczba zakładanych odbiorców bezpośrednich i pośrednich  działań projektowych 

przekroczyła liczbę założoną we wniosku. Wpłynęły na to z pewnością: 

− zaangażowanie i widoczna radość animatorów, 

− nieoczywista i intrygująca forma stoiska czytelniczego,  

− zaangażowanie księgarni, pełne życzliwości i świadomości potrzeby działań 

kulturalnych integrujących społecznie, w działania promocyjne (oparte na oficjalnych i 

nieoficjalnych kanałach przekazu informacji), wsparcie logistyczne wydarzeń, 

− ciekawość i życzliwość mieszkańców wszystkich odwiedzonych miejscowości. 

 

Ocena stopnia zadowolenia wszystkich (właścicieli księgarni, dorosłych, dzieci i młodzież) 

uczestników dokonana została również na podstawie informacji zebranych przez aktorki 

prowadzące wydarzenie, zawarte w metryczce obserwacji a także w oparciu o obserwacje 

koordynatora merytorycznego obecnego podczas wszystkich wydarzeń. Stopień zadowolenia 

oceniany był w odniesieniu do wszystkich uczestników, którzy brali udział w wydarzeniu.  

Pod uwagę brano następujące aspekty: czy wydarzenie  podobało się uczestnikom oraz czy  byli 
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aktywni, tzn. czy chętnie uczestniczyli w wydarzeniu, jak dużo czasu spędzali na wydarzeniu i 

angażowali się w działania warsztatowe (co mogło wskazywać także na ich poziom 

zadowolenia). Do oceny w formularzach obserwacji wykorzystano 6-stopniową skalę ocen. 

Poszczególnym odpowiedziom przypisane zostały wartości numeryczne, od 6 do 1, dla których 6 

oznaczało „zdecydowanie tak”, a 1 – „zdecydowanie nie”: 

 

ODBIÓR ZAJĘĆ PRZEZ UCZESTNIKÓW 
                 
       6       5       4      3       2       1 
Czy zajęcia podobały się uczestnikom?      zdecydowanie tak      zdecydowanie nie 
 
Czy uczestnicy byli aktywni? 
(zabierali głos, zadawali pytania, 
 angażowali się w zadania)                                 zdecydowanie tak        zdecydowanie nie 

 
W ocenie prowadzących, odbiór wydarzenia przedstawiał się następująco:  
 

 

Wykres nr 13. Czy wydarzenie podobało się uczestnikom? 

 

 

Wykres nr 14. Aktywność i zaangażowanie uczestników 
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Zespół projektowy w formularzach obserwacji zwraca uwagę na niezwykłe zaangażowanie 

księgarzy, ich przychylność, przygotowanie na czas wydarzenia materiałów promocyjnych, 

wspieranie w działaniach warsztatowych i ogromną życzliwość zarówno dla odwiedzających 

wydarzenie jak i prowadzących.  

Wnioski z obserwacji uczestników w trakcie wydarzenia (warsztatów, uczestnictwa w 

czytaniach performatywnych, korzystania z książek na wystawie) są bardzo optymistyczne: 

odbiór działań projektowych był pozytywny, uczestnicy byli zadowoleni i usatysfakcjonowani 

proponowaną ofertą. 

Przykładowe zdjęcia z działań projektowych: 
 

Fotorelacja na bieżąco pojawiała się na stronie internetowej i portalach społecznościowych 

Fundacji - ależ Gustawie!  

http://alezgustawie.pl/gustaw/matylda-2/ 

https://twitter.com/alezGustawie 

https://www.facebook.com/alezGustawie/ 

oraz na facebooku poszczególnych księgarni. Jedna z nich zamieszczała również relacje „na 

żywo”.  

 

 

   

 

  

http://alezgustawie.pl/gustaw/matylda-2/
https://twitter.com/alezGustawie
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PODSUMOWANIE PROJEKTU: 
 
Realizacja zadań projektowych przyniosła zespołowi dużo satysfakcji w różnych obszarach. 

Przede wszystkim: 

 

1. Udało się wypromować księgarnie w lokalnych społecznościach poprzez 

niekonwencjonalne, twórcze działania. 

2. Promować i wspierać czytelnictwo wśród i dla dzieci i młodzieży. 

3. Zorganizować wystawę i zaprezentować różnorodne książki dla dzieci i młodzieży 

(szczególne zainteresowanie budziły książki 3D, flip book i wartościowe komiksy polskich 

autorów) 

4. Uczestnicy rozbudzili swoją twórczość poprzez tworzenie własnych książek, które 

zaskakiwały nas niejednokrotnie zarówno formą graficzną, jak i treścią. 

5. Udało nam się zbadać stan czytelnictwa wśród autentycznej grupy odbiorców 

zamieszkujących miejscowości do 40 tys. Mieszkańców. 

6. Zorganizowano 10 wydarzeń okołoczytelniczych. 

7. Zwiększyły się kompetencje społeczne i wiedza osób realizujących zadania projektorowe: 

spotkanie z nowymi odbiorcami bezpośrednimi projektu - rozmowy z nimi, szukanie 

odpowiedzi na zadawane pytania, obserwacja reakcji swoich i uczestników  doświadczanie   

– stały się powodem do autorefleksji i inspiracją do dalszych działań. 

8. Nawiązanie kontaktu z dziesięcioma księgarniami w miejscowościach do 40 tys. 

Mieszkańców. Obustronna chęć dalszej współpracy. 

 

LISTA DOBRYCH PRAKTYK: 
 

Realizacja zadania była dla nas bardzo pozytywnym doświadczeniem. Wielokrotnie 

realizowaliśmy działania w przestrzeni miejskiej, ale tego typu wydarzenie było dla nas 

zupełnie nowe. Współpracując z profesjonalnym zespołem, pełnymi życzliwości i zapału 

księgarzami, niezwykle twórczymi dziećmi i „otwartymi” opiekunami realizacja zadania była 

dla nas ogromną przyjemnością. Realizacja projektu „Matylda” zwiększyła naszą wrażliwość 

na świat, na potrzeby innych, na potrzebę działań w mniejszych ośrodkach w obszarze kultury 

w ogóle. Ale przede wszystkim utwierdził nas w przekonaniu, że naprawdę warto robić to, co 

robimy! Reakcje uczestników projektu -  dzieci, młodzieży, opiekunów i księgarzy pogłębiają 

nasze poczucie odpowiedzialności za to, co robimy i jaki wpływ wywieramy na innych. To 

inspiruje i popycha ku nowym pomysłom, zadaniom, spotkaniom. 
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Wnioski na przyszłość: 

 
1. Nie bać się innowacji, „otworzyć się” na uczestników. 

2. W działania dla dzieci angażować dorosłych, najlepiej tych  z najbliższego otoczenia 

(rodziców, rodzeństwo, dziadków, nauczycieli i opiekunów). To dorośli bardzo 

często decydują o wyborze literatury dla dzieci.  

3. Wspieranie wspólnego, głośnego czytania, jako sposób na bycie razem w różnych 

obszarach życia, na poruszanie istotnych, trudnych do zrozumienia dla dziecka 

tematów.  

4. Promowanie czytelnictwa szczególnie wśród młodzieży (11-14 lat). Na rynku 

wydawniczym istnieją propozycje skierowane do tej grupy wiekowej. Należy znaleźć 

sposób na dotarcie do tej grupy.  

 

WNIOSKI: 

 
Warto naszym zdaniem: 
 

 wrócić do dzieci i mieszkańców małych miejscowości z kolejnymi działaniami. 

Lepiej dopracować godziny wydarzenia. Zaprosić zorganizowane grupy dzieci i 

młodzieży na wydarzenie. 

 Rozszerzyć działania o kolejne małe miejscowości. 

 Wspierać nie tylko księgarnie w małych miejscowościach, ale również kameralne 

księgarnie w dużych miastach. 

 Próbować realizować wydarzenie nie tylko przy księgarni, ale w centralnym 

punkcie miasta np. na rynku. 

 Zapewnić bezpłatne gadżety promocyjne księgarniom i uczestnikom.  

 Umożliwiać bez względu na wiek, udział w działaniach czytelniczych. 

 tworzyć nowe projekty okołoczytelnicze angażujące i integrujące społecznie i 

uwrażliwiające na drugiego człowieka, przyrodę i otaczający świat. 

 rozwijać się i usprawniać umiejętności pracy z innymi poprzez działania twórcze. 
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Fundacja – ależ Gustawie! pragnie podziękować wszystkim uczestnikom projektu:  

Właścicielom: 

Księgarni „Locum w Wągrowcu” 

Księgarni „Alfabet” w Starogardzie Gdańskim 

Księgarni „Alfabet” w Czersku 

Księgarni „Między kartkami” w Chojnicach 

Księgarni w Brusach 

Księgarni „Sofia” w Bytowie 

Księgarni „Skład Główny” w Koluszkach 

Księgarni „Słowosfera” w Aleksandrowie Łódzkim 

Księgarni „Anna” w Brzezinach 

Księgarni „Bajabook” w Otwocku 

 

dzieciom, młodzieży i ich opiekunom, mieszkańcom Wągrowca, Starogardu Gdańskiego, 

Czerska, Chojnic, Brus, Bytowa, Koluszek, Aleksandrowa Łódzkiego, Brzezin i Otwocka 

 

Wydawnictwom, które podarowały książki na wystawę i do działań twórczych: 

Egmont 

Dwie Siostry 

Polarny Lis 

Wilga 

Media Rodzina 

Kultura Gniewu 

Wydawnictwo RM 

BoNoBo 

                    

 

                  Dziękujemy! To była prawdziwa przyjemność wspólnie realizować projekt. 
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Załącznik nr 1– Metryczka obserwacji o dla prowadzących zajęcia 

 

METRYCZKA OBSERWACJI 

Data obserwacji: 

  

Miejsce: Nazwa wydarzenia: 
„Matylda” 

OPIS ZAJĘĆ: 

Ile osób uczestniczyło w wydarzeniu: 

Krótka charakterystyka uczestników: 

  

Opisz, co działo się w trakcie zajęć (skrótowo, faktograficznie, chronologicznie, w punktach): 

  

ODBIÓR ZAJĘĆ PRZEZ UCZESTNIKÓW 

                               6   5    4  3   2    1 

Czy zajęcia podobały się uczestnikom?   zdecydowanie tak                               zdecydowanie nie 

Czy uczestnicy byli aktywni? 

(zabierali głos, zadawali pytania,  

angażowali się w zadania)                                  zdecydowanie tak                                zdecydowanie nie 

UWAGI OBSERWATORA: 
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Załącznik nr 2 – Kupon ewaluacyjny, ankieta dla dzieci i młodzieży, uczestników wydarzenia 
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Załącznik nr 3  - ankieta dla dorosłych uczestników wydarzenia, opiekunów dzieci i młodzieży 

Szanowni Państwo, 

Bardzo dziękujemy za udział w projekcie Fundacji – ależ Gustawie pt.: „Matylda”.  

Uprzejmie prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania. Pozwoli nam to poznać sytuację małych 

księgarń, Państwa potrzeby i oczekiwania, aby w przyszłości móc udoskonalać nasze działania. 

Odpowiedzi są anonimowe i posłużą do sporządzenia raportu ewaluacyjnego i zaprojektowania 

kolejnych działań naszej Fundacji. 

 
Jak długo istnieje księgarnia?  

………………………………………….. 
Jak oceniacie Państwo poziom czytelnictwa w miejscowości na podstawie sprzedaży, rozmów 

z klientami? 

……………………………………………………………………………………………………… 

Jakie są preferencje czytelnicze mieszkańców?  (na podstawie Państwa obserwacji) 
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Czy prowadzicie Państwo  pozasprzedażową działalność w księgarni? Jaką? 

……………………………………………………………………………………………………… 

Czy Państwa księgarnia organizuje wydarzenia kulturalne/czytelnicze? Jakie? Jak często? 

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

Jakie są najważniejsze problemy/trudności  w prowadzeniu księgarni? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Jak oceniacie Państwo zaproponowane przez nas wydarzenie? Co byście Państwo zmienili? 

(bardzo prosimy o szczere wypowiedzi, pozwoli nam to w przyszłości lepiej zaplanować  podobne 

działania) 

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

Drugą stronę kartki zostawiamy do Państwa dyspozycji. Możecie Państwo napisać co tylko 
chcecie. Obiecujemy wszystko przeczytać i wyciągnąć wnioski. 

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
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Załącznik nr 4 – ankieta dla właścicieli księgarń uczestniczących w projekcie 

Szanowni Państwo, 

Bardzo dziękujemy za udział w projekcie Fundacji – ależ Gustawie pt.: „Matylda”.  

Uprzejmie prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania. Pozwoli nam to poznać sytuację małych 

księgarń, Państwa potrzeby i oczekiwania, aby w przyszłości móc udoskonalać nasze działania. 

Odpowiedzi są anonimowe i posłużą do sporządzenia raportu ewaluacyjnego i zaprojektowania 

kolejnych działań naszej Fundacji. 

 

Jak długo istnieje księgarnia?  

………………………………………….. 

Jak oceniacie Państwo poziom czytelnictwa w miejscowości na podstawie sprzedaży, rozmów 
z klientami? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Jakie są preferencje czytelnicze mieszkańców?  (na podstawie Państwa obserwacji) 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Czy prowadzicie Państwo  pozasprzedażową działalność w księgarni? Jaką? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..………………… 

Czy Państwa księgarnia organizuje wydarzenia kulturalne/czytelnicze? Jakie? Jak często? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Jakie są najważniejsze problemy/trudności  w prowadzeniu księgarni? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Jak oceniacie Państwo zaproponowane przez nas wydarzenie? Co byście Państwo zmienili? 

(bardzo prosimy o szczere wypowiedzi, pozwoli nam to w przyszłości lepiej zaplanować  podobne 

działania) 

……………………………………………………………………………………………………… 

Drugą stronę kartki zostawiamy do Państwa dyspozycji. Możecie Państwo napisać co tylko 
chcecie. Obiecujemy wszystko przeczytać i wyciągnąć wnioski. 
…………………………………………………………………………………………………… 
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