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TYTUŁ PROJEKTU: „Pastelkowe opowieści”
OGÓLNA KONCEPCJA
Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki – ależ Gustawie! od wielu lat współpracuje z
najmniejszymi bibliotekami w całym kraju. Realizujemy na rzecz bibliotek rozmaite działania tj.
prezentacje spektakli teatralnych, warsztaty artystyczne. Prowadząc rozmowy z pracownikami
najmniejszych bibliotek w kraju wiemy, jak ogromna jest potrzeba organizowania
niekonwencjonalnych wydarzeń. Czytelnicy, ale i władze samorządowe mają coraz większe
oczekiwania wobec lokalnych bibliotek, a te niejednokrotnie nie posiadając wyszkolonej w tym
kierunku kadry, nie dysponując wystarczającymi środkami finansowymi oferują bardzo skromne
działania. Poprzez realizację zadania chcielibyśmy "przyciągnąć" do bibliotek najmłodszych i ich
opiekunów, wskazać bibliotekarzom możliwe i proste w realizacji formy aktywowania lokalnych
społeczności. Tym bardziej, że na terenach wiejskich dla wielu gospodarstw biblioteka jest
jedynym źródłem kontaktu z książką.
"Najwięcej rodzin niemających książek poza podręcznikami szkolnymi było na wsi i w małych
miasteczkach, w domach osób z wykształceniem podstawowym, w domach rolników "Nadal są
rodziny, w których nie ma książek lub jest ich bardzo mało – takie gospodarstwa domowe
znajdziemy szczególnie na wsi." (Zasacka Z. (2014). Czytelnictwo dzieci i młodzieży,
Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych).
Zadanie "Pastelkowe opowieści" zostało realizowane w 11 publicznych bibliotekach w
miejscowościach do 20 tys. mieszkańców w województwach: łódzkim, lubelskim, pomorskim i
jednej bibliotece zlokalizowanej w miejscowości do 40 tys. mieszkańców (Chojnice, woj.
pomorskie).
Zadanie było innowacyjne ze względu na szczególną grupę odbiorców, do której były kierowane
zasadnicze działania a mianowicie do dzieci w wieku 0 -12 lat. Kolejną grupą odbiorców byli
opiekunowie dzieci (nauczyciele, rodzice) w tym także seniorzy (dziadkowie i babcie dzieci).
Znaczący wydaje się fakt, że nie istnieją żadne badania dotyczące czytelnictwa wśród i dla
najmłodszych dzieci. Większość raportów dotyczących czytelnictwa bada grupy powyżej 15 roku
życia. Odpowiedzi, które mogą dać obraz stanu czytelnictwa u młodszych dzieci, udzielają
opiekunowie, w znacznej mierze rodzice dzieci, co świadczy, że mają oni największy wpływ na
wczesną socjalizację do kultury książki.
W ramach zadania zostały przeprowadzone nowatorskie działania wspierające rozwój
czytelnictwa. W bibliotekach była zaaranżowana przestrzeń animacyjna, w taki sposób aby
spełniała ona warunki bezpieczeństwa i jednocześnie była atrakcyjna dla najmłodszych dzieci.
Chcieliśmy, żeby dzieci, które po raz pierwszy odwiedzą bibliotekę miały związane z tą wizytą
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wyłącznie pozytywne skojarzenia. Wczesny kontakt dzieci z książką, głośne czytanie szczególnie
przez najbliższe osoby jest istotne w procesie rozwoju emocjonalnego i poznawczego, jak
wskazują wyniki badań: "Niemal wszyscy uczniowie biorący udział w badaniu deklarowali, że
głośne czytanie książek w dzieciństwie było przez nich bardzo lubiane. Pozostały im miłe
wspomnienia. Najważniejsza była więź emocjonalna powstająca między czytającym a
dziecięcymi słuchaczami. Towarzyszyły tej relacji pozytywne uczucia: miłość, przyjemność,
bliskość oraz poczucie bezpieczeństwa wynikające ze szczególnego klimatu wieczornego
czytania: ciszy, spokoju, skupienia. Czytane historie stymulowały też marzenia, miłe myśli (...)".
(Zasacka Z. (2014). Czytelnictwo dzieci i młodzieży, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych).
Przez dwa dni w danej miejscowości lokalna biblioteka stała się centrum wydarzeń dla
najmłodszych, w której odbyły się działania odpowiadające na niemal wszystkie zadania, jakie
biblioteki definiują w swoich statutach: oprowadzanie po bibliotece, prezentacja książek dla
najmłodszych:

książki

dźwiękonaśladowcze,

kontrastowe,
z

okienkami,

książek z serii "Czytam sobie" (trzy
poziomowy program wspierania nauki
czytania dla dzieci w wieku 5-7),
zabawy z wykorzystaniem stworzonych
na

potrzeby

sensorycznych,

zadania
które

zadania

pozostaną

wspólne,

głośne

w

po

książek
realizacji

bibliotekach,

czytanie

(przez

rodziców, dziadków) klasyki
polskiej i światowej literatury dziecięcej. Przewodnikiem po bibliotece, przy wsparciu
pracowników, była duża pluszowa lalka teatralna typu muppet - Pastelek.
Dodatkowym wydarzeniem dla zorganizowanych grup dzieci z lokalnych szkół w wieku 6-12 lat
było spotkanie z Ewą Gałat autorką książki dla dzieci "Pastelkowe bajeczki". Podczas spotkania
autorka, w towarzystwie pluszowego Pastelka opowiedziała dzieciom o procesie powstawania
książki, przeczytała wybraną bajkę, spotkanie było również pretekstem do rozmowy o literaturze
dla dzieci, o możliwościach jakie daje im lokalna biblioteka.
Proponowane przez nas zadanie wpisało się w założenia wieloletniego „Narodowego Program
Rozwoju Czytelnictwa” szczególnie w rekomendowanych działaniach sprzyjających rozwojowi
postaw czytelniczych wśród dzieci i młodzieży: "na nawyki czytelnicze w bardzo dużym stopniu
wpływa rodzina. Konieczne wydaje się zatem propagowanie obyczajowości domowej, w której
znaczną rolę odgrywa kontakt z książką. Trzeba wzmacniać społeczne akcje promocyjne
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skierowane w stronę rodziców(...). Należy zachęcać do głośnego czytania dzieciom oraz
rozmawiania w domu o książkach”.
GŁÓWNY CEL PROJEKTU:
„Pastelkowe opowieści" to ogólnopolski projekt, realizowany w 12 bibliotekach w
miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.
Zakładanymi celami zadania były:
- rozszerzenie działań bibliotek w zakresie usług i dostosowanie ich do potrzeb czytelników,
zwłaszcza czytelników młodych,
- wdrażanie w bibliotekach innowacyjnych działań edukacyjnych, animujących i aktywizujących
skierowanych do najmłodszych
czytelników,
- rozbudzanie i kształtowanie nawyków czytelniczych w lokalnych społecznościach w
miejscowościach do 20 tys. mieszkańców,
- animowanie kultury i życia społecznego poprzez innowacyjne działania realizowane przez
biblioteki,
- kreowanie potrzeb czytelniczych wśród najmłodszych a także ich opiekunów.
ZREALIZOWANE DZIAŁANIA PROJEKTU:
Zadanie "Pastelkowe opowieści" rozpoczęło się zgodnie z harmonogramem dnia
1 sierpnia 2019r.
I. Działania przygotowawcze i organizacyjne
1.

Zebranie zespołu projektowego, zapoznanie z projektem, podział obowiązków:

1 sierpnia 2019r. zebrał się zespół projektowy, wszystkich zapoznano z założeniami projektu i
jego zadaniami. Rozdzielono obowiązki. Przygotowane zostały i sukcesywnie były podpisane
umowy z współpracownikami. Zostały przygotowane umowy o współpracę z bibliotekami.
2.

Nawiązanie kontaktu z bibliotekami, ustalenie szczegółowego harmonogramu działań. Do
bibliotek spełniających kryteria projektu zostały wysłane zapytania dotyczące chęci udziału w
wydarzeniu. W wyniku nawiązanych kontaktów i rozmów zostało wybranych 12 bibliotek z
województwa łódzkiego, pomorskiego i lubelskiego, z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.
Zostały ustalone dogodne dla bibliotek i zespołu projektowego terminy realizacji projektu.
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3.

Stworzenie szczegółowego scenariusza działań. Został przygotowany scenariusz działań
warsztatowych uwzględniający artystyczny, autorski wkład aktorek prowadzących wydarzenie,
uwzględniający potrzeby zgłaszane przez kierowników bibliotek, specyfikę działania bibliotek
w małych miejscowościach.

4.

Zakup materiałów papierniczych i piśmienniczych niezbędnych do wykonania książek

sensorycznych i stworzenia przestrzeni animacyjnej. Zostały zakupione materiały plastyczne,
papiernicze, tekstylne niezbędne do wykonania 12 sztuk książek sensorycznych, aranżacji
przestrzeni, przeprowadzenia zaplanowanych działań w bibliotekach.
5.

Projekt i wykonanie 12 książek sensorycznych. Została zaprojektowana książka sensoryczna,
uwzględniająca wiek, możliwości manualne i percepcję odbiorców, do których była kierowana.
Głównym założeniem podczas tworzenia książki było dostarczenie różnorodnych bodźców do
rozwoju zmysłów, poszerzanie świata doznań wśród najmłodszych. Zostało wykonanych 12
książek. Każda z nich została wykonana ręcznie. Do stworzenia książki zostały wykorzystane
materiały tekstylne o różnych fakturach. Książka zawierała elementy ruchome a także komplet
trzech pacynek zakładanych na palce.

6.

Rekrutacja uczestników warsztatów. W ramach współpracy z bibliotekami została

przeprowadzona rekrutacja uczestników. Biblioteki przeprowadziły rekrutację wśród szkół i
przedszkoli. Na etapie rekrutacji i promocji wydarzenia okazało się, że formuła otwartych
spotkań nie sprawdzi się w bibliotekach w małych miejscowościach. Wspólnie z kierownictwem
bibliotek, w zależności od specyfiki lokalizacji ustaliliśmy, że w celu zapewnienia uczestników
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na wydarzenie, biblioteki korzystając z własnych, szerokich kontaktów skierują informację o
wydarzeniu do szkół i przedszkoli i zapewnią uczestników na wszystkie działania. Oczywiście
wydarzenie nadal pozostanie otwarte na uczestników spoza grup zorganizowanych.
II. Zasadnicze działania
Od 4 listopada do 17 grudnia 2019r. zostały przeprowadzone zasadnicze działania
projektowe. W projekcie wzięło udział 12 bibliotek z województw pomorskiego, lubelskiego i
łódzkiego.
Podczas realizacji zasadniczych działań okazało się, że biblioteka, która miała wziąć udział w
projekcie wycofała się z powodu rozpoczęcia prac termomodernizacyjnych. Zespół projektowy
zdecydował o włączeniu do wydarzenia biblioteki z większej miejscowości a mianowicie
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach. Ze względu na ustalony już harmonogram
wydarzeń z pozostałymi bibliotekami została również podjęta decyzja, że w ww. bibliotece
działania będą skumulowane w jeden dzień. Program wydarzenia został zrealizowany w formule
jednodniowej.
Działania były prowadzone zgodnie z następującym harmonogramem:
04 listopada - Gminna Biblioteka Publiczna, Czarne
05 listopada - Gminna Biblioteka Publiczna, Czarne ( filia w Wyczechach)
06, 07 listopada - Gminna Biblioteka Publiczna, Charzykowy
08 listopada – Miejska Biblioteka Publiczna, Chojnice (podwójne spotkanie, całodniowe
wydarzenie)
12, 13 listopada - Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie
14, 15 listopada - Gminna Biblioteka Publiczna, Przechlewo
21, 22 listopada – Biblioteka w Bochotnicy
23, 25 listopada – Miejska Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Dolnym
26, 27 listopada - Gminna Biblioteka Publiczna, Karczmiska
28, 29 listopada – Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Nałęczowie
3, 12 grudnia - Gminna Biblioteka Publiczna, Stryków
4, 5 grudnia - Gminna Biblioteka Publiczna, Lutomiersk
9 grudnia - Gminna Biblioteka Publiczna, Wolbórz
17 grudnia - Gminna Biblioteka Publiczna, Wolbórz ( filia w Goleszach)
Wydarzenie było bezpłatne dla uczestników.
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W prowadzenie działań animacyjnych zostały zaangażowane dwie zawodowe aktorki: Ewa Gałat
i Maria Janus.
W wyniku ustaleń z kierownictwem bibliotek została zmieniona formuła zasadniczych działań.
Zakładane na etapie projektu założenia pozostały bez zmian, doszły natomiast dodatkowe
elementy, które znacznie wzbogaciły wydarzenie.

Wydarzenie składało się z następujących elementów:
1. Działania animacyjne i warsztatowe
a) oprowadzanie po bibliotece. W zależności od wieku uczestników, młodsze dzieci
oprowadzał Pastelek (duża pluszowa lalka teatralna typu muppet), starsze dzieci
zapoznawały się z biblioteką w towarzystwie prowadzących. Oprowadzaniu po bibliotece
towarzyszył pracownik biblioteki, który zapoznawał dzieci z procedurą zapisania się i
zasadami korzystania z biblioteki.
b) prezentacja książek dostosowanych do wieku uczestników: książki kontrastowe,
dźwiękonaśladowcze, z okienkami, książki z serii "Czytam sobie", książki pop-up,
książki interaktywne
7

c) prezentacja i zabawy z wykorzystaniem stworzonej na potrzeby projektu książki
sensorycznej
d) działania z zakresu sensoplastyki. Z wykorzystaniem elementów tekstylnych,
papierniczych i innych uczestnicy mogli stworzyć własne plansze lub książki
sensoryczne.
e) Zabawy z pudełkiem sensorycznym. Pudełko stworzone na potrzeby projektu. Do pudełka
prowadząca wkładała rozmaite przedmioty a zadaniem uczestników było za pomocą
dotyku zidentyfikować co się w nim znajduje i opowiedzenie o tym

przedmiocie

pozostałym uczestnikom.
2. Spotkanie autorskie
Dla
grup

zorganizowanych
przedszkolnych

szkolnych

i

spotkanie

autorskie

z

Ewą

Gałat,

autorką książki „Pastelkowe
opowieści”.

W

każdej

bibliotece odbyły się po dwa
spotkania. Podczas spotkania
autorka,

w

pluszowego
opowiadała
procesie

towarzystwie
Pastelka
dzieciom

o

powstawania

książki, przeczytała wybraną
bajkę. Uczestnicy mieli okazję zadawać pytania, które niejednokrotnie były pretekstem do wielu
rozmów na różne nurtujące najmłodszych uczestników pytania. Elementami spotkania
autorskiego były:
•

- zapoznanie autorki z dziećmi

•

- rozmowa o różnicach między biblioteką a księgarnią

•

- rozmowa o procesie powstawania książki

•

- występ Pastelka

•

- czytanie wybranej bajki przez autorkę

•

- pytania do Pastelka i autorki
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•

- „czułe pożegnania”, w zależności od upodobań dzieci przytulanie Pastelka lub
„przybijanie piątki”

•

- pamiątkowe zdjęcia

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, bibliotek biorących udział w projekcie a także szkół i przedszkoli,
które wzięły udział w wydarzeniu.
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/pastelkowe-opowiesci/
https://twitter.com/alezGustawie
https://www.facebook.com/alezGustawie/
W ramach działań promocyjnych została zaprojektowana grafika promująca wydarzenie.
Pliki gotowe do umieszczenia na stronie www lub portalach społecznościowych zostały rozesłane
do bibliotek. Z wykorzystaniem ww. grafiki zostało utworzone wydarzenie na portalu
społecznościowym fb. Niektóre biblioteki we własnym zakresie wydrukowały i rozkolportowały
ulotki i plakaty wykorzystujące zaprojektowaną grafikę. Niektóre z plakatów zostały rozwieszone
w szkołach, przedszkolach, urzędach, tablicach ogłoszeń a także w lokalnych sklepach.
Informacje o projekcie opatrzone wymaganymi logotypami zostały rozesłane do lokalnych
mediów, szkół, przedszkoli, ośrodków kultury i urzędów, w miejscowościach, gdzie było
realizowane zadnie. Zaproszenie na wydarzenie i relację z jego przebiegu opublikowały na
swoich stronach WWW lub portalach społecznościowych niemal wszystkie biblioteki a także
portal

organizacji

pozarządowych

ngo.pl.

(https://wydarzenia.ngo.pl/311238-pastelkowe-

opowiesci.html)
Została nawiązana współpraca z portalem „Czas dzieci”, który objął projekt „Pastelkowe
opowieści” patronatem medialnym i umieścił informację o wydarzeniu na swojej stronie
internetowej: https://czasdzieci.pl/okiem-czasdzieci/id,11372a59.html
Informacje o wydarzeniu i relacje ukazały się w lokalnych mediach internetowych m.in.:
https://iczluchow.pl/pl/14_kultura_i_edukacja/294_pastelek_podpowiada_czytajmy.html#
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https://chojnice.dlawas.info/wiadomosci/pastelkowe-opowiesci-spotkajmy-sie-w-bibliotece/
http://chojnice24.pl/artykul/30080/pastelkowe-opowiesci-w-chojnickiej-bibliotece/
https://www.facebook.com/biblioteka.wczarnem/photos/
https://www.gokchojnice.pl/biblioteka/aktualnosci/8788/pastelkowe-opowiesci-w-bibliotece/
https://www.gokchojnice.pl/klawkowo/aktualnosci/8849/wyjazd-na-pastelkowe-opowiesci/
https://zss.czluchow.org.pl/pastelkowe-opowiesci/
https://przechlewo.naszabiblioteka.com/n,pastelkowe-opowiesci
https://wydarzenia.ngo.pl/311238-pastelkowe-opowiesci
https://www.kazimierzdolny.pl/news/zabierz-dziecko-na-pastelkowe-opowiesci/
http://gbidk-karczmiska.pl/pastelkowe-opowiesci/
https://www.facebook.com/Centrum-Informacji-Turystycznej-w-Kazimierzu-Dolnym
http://www.szkolaprzechlewo.pl/zerowka_aktualnosci.html
http://spgolesze.edupage9.org/news/
http://przedszkolekazimierz.eprzedszkola.pl/?m=galeria
https://spgolesze.edupage.org/album/
http://spcharzykowy.pl/spotkanie-z-pastelkiem-i-ksiazkami
https://www.zs7chojnice.pl/spotkanie-autorskie-z-pania-ewa-galat/
https://iczluchow.pl/pl/14_kultura_i_edukacja/294_pastelek_podpowiada_czytajmy.html
http://www.kokpit.com.pl/pl/a/Projekt-Pastelkowe-opowiesci-fotorelacja
http://www.biblioteka.strykow.pl/aktualnosci/313-pastelkowe-opowiesci
https://zss.czluchow.org.pl/pastelkowe-opowiesci/
https://przechlewo.naszabiblioteka.com/n,spotkania-z-pastelkiem-czyli-pastelkowe-opowiesci
http://www.gok.lutomiersk.info/index.php/site-map/881-pastelkowe-opowiesci-fotorelacja
https://www.kazimierzdolny.pl/news/zabierz-dziecko-na-pastelkowe-opowiesci/
http://bib.pulawy.powiat.pl/Pastelkowe-Opowiesci-Filia-Bochotnica-Fotorelacja
http://gbidk-karczmiska.pl/pastelkowe-opowiesci/
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IV. Sporządzenie raportu ewaluacyjnego, rozliczenie finansowe i merytoryczne zadania.
W grudniu odbyło się spotkanie ewaluacyjne zespołu projekowego. Zostały podsumowane
wszystkie działania związane z projektem.
W grudniu ewaluator i koordynator merytoryczny projektu, Anna Zadęcka- Zięba sporządziła
raport ewaluacyjny. Raport został oparty o przygotowane wcześniej i wypełnione metryczki
obserwacji działań projektowych, ankiety przeprowadzone wśród dzieci i ich opiekunów,
wśród bibliotekarzy, rozmowy z uczestnikami wydarzenia, pracownikami i kierownictwem
bibliotek. Działania projektowe monitorowane były na bieżąco. Poziom osiąganych rezultatów
badany był przez koordynatora merytorycznego i prowadzących zajęcia, poprzez
systematyczne obserwacje w czasie wydarzenia i bieżące rozmowy po zakończeniu
poszczególnych wydarzeń. 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" został 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
indywidualnych opiekunów dzieci (Załącznik nr 3), nauczycieli – opiekunów grup
zorganizowanych (Załącznik nr 4) i dla bibliotekarzy (Załącznik nr 5).
Został sporządzony raport
końcowy,

który

przedstawiony
biorącemu

został

zespołowi
udział

w

projekcie, po konsultacjach
i poprawkach raport został
umieszczony
www

na

Fundacji

stronie
–

ależ

Gustawie!
W związku z wyjątkowym
zdyscyplinowaniem
zespołu
przychylności

całego

projektowego,
bibliotek

biorących udział w projekcie, realizacja zadania zakończyła się zgodnie z harmonogramem
dnia 31.12. 2019 r.
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ORGANIZACJA PRACY I WSPÓŁPRACA PRZY PROJEKCIE.
W przygotowaniu i realizacji działań projektowych brały udział osoby mające
doświadczenie w realizacji poszczególnych działań projektu. Kluczowym odbiorcą działań
projektowych były najmłodsze dzieci. Mając na uwadze specyfikę pracy z tak małymi dziećmi
do prowadzenia działań animacyjnych zostały zatrudnione dwie zawodowe aktorki lalkarki,
które niejednokrotnie już sprawdziły się w podobnych działaniach.
Nad realizacją

działań projektowych czuwał koordynator merytoryczny projektu oraz

prowadzące wydarzenie aktorki. Współpraca osób, które wspierają się w działaniach, są
elastyczne i 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
bibliotek biorących udział w projekcie. Wiedza i doświadczenie kierownictwa i pracowników
bibliotek a także ich zapał okazały się bezcennym wsparciem podczas realizacji zadania.
Stopień zaangażowania pracowników bibliotek był dla nas bardzo dużym i pozytywnym
zaskoczeniem. Panie bibliotekarki w większości aktywnie uczestniczyły w działaniach
animacyjnych, tłumaczyły procedurę zapisania się do biblioteki, zasady korzystania z biblioteki
a także w razie takiej potrzeby doradzały dzieciom książki, które mogłyby je zainteresować.
Dzięki ogromnej wiedzy na temat zbiorów bibliotecznych potrafiły zaspokoić nawet
najbardziej wyszukane zachcianki literackie dzieci, wskazać poszczególne działy na półkach.
Niezwykle ważne było również nastawienie i podejście do dzieci pracowników bibliotek. Mali
czytelnicy byli traktowani z serdecznością i szacunkiem, dzięki takiemu podejściu dzieci
chętnie będą wracały do bibliotek, nie tylko, żeby wypożyczać książki, ale także uczestniczyć
w dodatkowych zajęciach organizowanych przez biblioteki. Podczas realizacji zadania
utwierdziłyśmy się w przekonaniu, że praca bibliotekarza jest naprawdę wyjątkowa, wymaga
specjalnych predyspozycji i bez wątpienia nie każdy może ją wykonywać.
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CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW:
Uczestnicy wydarzenia na potrzeby ewaluacji zadania zostali podzieleni na na trzy grupy:
bibliotekarze, dzieci, opiekunowie dzieci (rodzice, dziadkowie, nauczyciele).
Uczestnikami

byli

w

większości mieszkańcy
gdzie

miejscowości,

realizowany był projekt:
Czarne,

Wyczechy,

Charzykowy, Chojnice,
Człuchów, Przechlewo,
Bochotnica, Kazimierz
Dolny,

Karczmiska,

Nałęczów,

Stryków,

Lutomiersk,

Wolbórz,

Golesze. Należy jednak
zauważyć,

że

w

wydarzeniu
uczestniczyły dzieci ze zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych, które uczęszczają do
placówek oświatowych w danej miejscowości a zamieszkują poza większymi miejscowościami,
w których nie ma szkół i przedszkoli.
1. PRACOWNICY BIBLIOTEK
W projekcie wzięło udział 12 bibliotek.
W realizację projektu zaangażowani byli kierownicy bibliotek, jak i ich pracownicy.
Wśród pracowników bibliotek, którzy uczestniczyli w wydarzeniu zostały przeprowadzone
ankiety zawierające pytania otwarte. Poprosiliśmy w nich m.in. o ocenę poziomu czytelnictwa w
miejscowości na podstawie wypożyczeń, rozmów z mieszkańcami. W większości poziom
czytelnictwa w ocenie bibliotekarzy jest zadowalający, „na średnim poziomie”. Bibliotekarze
wskazują na: „wzrost ilości wypożyczeni, zapisanych czytelników”, na fakt, że „mieszkańcy
gminy chętnie wypożyczają książki, przychodzą na spotkania autorskie”. Niepokojąca była tylko
jedna wypowiedź wskazująca na „zmniejszającą się liczbę wypożyczeni dzieci i młodzieży”

13

Na tym tle wyróżnia się biblioteka w Nałęczowie, w gminie, która „plasuje się wśród tych o
wysokim poziomie czytelnictwa”. Ten fakt nas nie dziwi, ponieważ jest to całkiem duża
biblioteka oferująca bardzo szeroki wybór książek, pięknie zorganizowaną przestrzeń, w jednym
pomieszczeniu dwie niezależne wypożyczalnie dla dorosłych i osobną dla młodych czytelników.
Należy również zwrócić uwagę na wyjątkowe działania prowadzone przez bibliotekę w
Nałęczowie, ich skalę, intensywność i skuteczność. Pracownice biblioteki regularnie odwiedzają
przedszkola z książkami, które dzieci mogą wypożyczyć i zwrócić bezpośrednio u pani
bibliotekarki. W niemałe osłupienie wprawiła nas grupa przedszkolaków, która przyszła na
warsztaty do biblioteki i po skończonym spotkaniu dzieci „rozbiegły się” wśród półek z
książkami, doskonale wiedziały, gdzie są książki dla nich przeznaczone. Opiekunka grupy
WSZYSTKIM dzieciom rozdała ich karty biblioteczne a one samodzielnie wypożyczały książki.
Sytuacja ta była efektem prowadzonych przez bibliotekę działań zachęcających do czytelnictwa,
takich jak to wyżej wspomniane a także uroczyste „pasowanie 6-latków na czytelnika”.
Nasz projekt miał na celu zachęcenie do korzystania z bibliotek najmłodszych dzieci, od 0-do 3
lat. Potrzeba taka jest uzasadniona ponieważ, jak wskazują odpowiedzi bibliotekarzy, jest to
najmniej liczna grupa korzystająca z bibliotek. Ankietowani zwrócili uwagę na to, że „rodzice
nie mają świadomości, że są [w bibliotece] książki dla maluszków.”
Chcąc w przyszłości realizować projekty skierowane do dzieci i młodzieży spytaliśmy o
preferencje czytelnicze najmłodszych. Absolutnym hitem wśród dzieci jest seria książek „Kicia
Kocia”, „Świnka Pepa” i książki „filmowe” (inspirowane popularnymi filmami animowanymi i o
bohaterach znanych z telewizji). Dużą popularnością cieszą się książki o zwierzętach, o
księżniczkach, wśród młodszych czytelników książki – zabawki, dźwiękowe i bogato
ilustrowane.
Współczesne biblioteki aby utrzymać swoją pozycję a także chcąc „przyciągnąć” nowych
czytelników muszą oferować poza bieżącą działalnością dodatkowe działania. Wszystkie
biblioteki, które wzięły udział w projekcie taką działalność prowadzi. W większości bibliotek jest
to Dyskusyjny Klub Książki, pojawiają się także typowe usługi, które dla współczesnego
czytelnika są już „normą” tj. : punkt xsero, czytelnia internetowa, lekcje biblioteczne, spotkania
autorskie. Często spotykaną aktywnością kulturalną są wszelkiego rodzaju warsztaty literackie i
rękodzielnicze dla różnych grup wiekowych. Biblioteki w małych miejscowościach, które
odwiedziłyśmy, na podstawie szerokiej wiedzy o lokalnej społeczności

posiadają również

skierowaną do dzieci ofertę wakacyjną i feryjną. Są to regularnie odbywające się zajęcia
plastyczne, teatralne, literackie. Zadziwiająco szeroką działalność prowadzi przepięknie
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zlokalizowana, w starym dworku, biblioteka w Karczmiskach. W działaniach biblioteki poza
standardowymi i typowymi już aktywnościami znajdują się następujące działania: konkursy
czytelnicze, czytanie w przedszkolu, zajęcia szachowe, Mały Konkurs Recytatorski, Jarmark
Wielkanocny, Muzyczna Majówka, Tydzień Bibliotek, rajdy rowerowe, akcja „Objazdowy
Bibliotekarz”, Tydzień Czytania a nawet Święto Bobu. Tak szeroka i różnorodna oferta może być
efektem tego, że biblioteka działa w jednym niewielkim budynku razem z Ośrodkiem Kultury.
Pracownicy tych dwóch instytucji współpracują ze sobą i choć spędziłyśmy tam zaledwie dwa
dni miałyśmy wrażenie, że tworzą zgrany, wspierający się zespół. Biblioteką, która proponuje
swoim czytelnikom nietypowe aktywności, które były i dla nas nie małym zaskoczeniem jest
biblioteka

w

Chojnicach. Już samo
wejście do biblioteki
robiło

niebanalne

wrażenie. Pod sufitem
rozwieszone
papierowe

były
ozdoby

(prawdopodobnie
wykonane przez dzieci
na

warsztatach),

ścianach

na

rysunki,

grafiki z powitaniami w
różnych
Biblioteka

językach…
w

Chojnicach bardzo często organizuje warsztaty plastyczne i ruchowe, spotkania literackie,
filozoficzne, związane z regionem, spotkania teatralne z wykorzystaniem teatru Kamishibai,
czarnego teatru. Jako jedyna znana nam biblioteka ta prowadzi również regularnie zajęcia z
biblioterapii, ma przygotowanych do prowadzenia tego typu zajęć pracowników, co z pewnością
jest walorem ułatwiającym prowadzenie tego typu zajęć. Od Pani kierownik dowiedzieliśmy się,
że zajęcia te cieszą się bardzo dużą popularnością.
Odpowiednio przygotowana, pełna entuzjazmu i pomysłów kadra była charakterystyczna dla
każdej biblioteki, którą odwiedziłyśmy w ramach projektu. Jednak świetni pracownicy nie
zawsze są gwarantem sukcesu. Nie zawsze to wystarcza. Biblioteki borykają się z wieloma
problemami. Tymi najczęściej wymienianym w ankietach są:
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-

ograniczenia personalne (braki kadrowe). Bibliotekarze prowadzą bardzo potrzebną i

wartościową dodatkową działalność i niejednokrotnie brakuje czasu na prowadzenie bieżącej
działalności bibliotecznej.
- „brak wystarczających finansów”, „problemy z pozyskiwaniem dodatkowych funduszy na
prowadzenie działalności kulturalnej”. Mimo działania programów wspierających zakup
nowości do bibliotek, te mniejsze ciągle borykają się z brakiem finansów na ten cel. W ramach
ww. programów biblioteki chcąc uzyskać dofinansowanie muszą dysponować zwiększanym co
kilka lat wkładem własnym, który muszą pozyskać od gminy, a te nie zawsze chętnie go
udzielają. W kilku ankietach pojawiło się zagadnienie braku środków finansowych na konkretne
działania a mianowicie cieszące się wśród mieszkańców spotkania autorskie ze znanymi i
popularnymi pisarzami.
- trudności lokalowe. Problem ze zbyt małą przestrzenią pojawił się już na etapie
organizacyjnym. Niektóre z bibliotek stanowczo odmówiły udziału w projekcie ze względu na
brak miejsca do realizacji wydarzenia lub z powodu prowadzonych aktualnie prac remontowych,
termomodernizacji. Rosnące księgozbiory bibliotek i poszerzanie oferty powodują, że wzrasta
również potrzeba większych przestrzeni. Biblioteki nie zawsze są również przystosowane do
odwiedzenia ich przez osoby starsze lub niepełnosprawne. Przeszkodą nie zawsze jest jednak
brak np. podjazdów, ale np. „lokalizacja na piętrze – utrudniająca dostęp starszym czytelnikom”.
- brak możliwości „rozszerzenia czytelnictwa wśród młodzieży” i „trudności w dotarciu do
mieszkańców innych miejscowości gminy.”
W ankiecie pojawiło się miejsce na pomysły bibliotekarzy na usprawnienie i uatrakcyjnienie
działania bibliotek. Poprosiłyśmy o najbardziej śmiałe pomysły. W większości były to pomysły
dotyczące przestrzeni w dedykowanej dzieciom przestrzeni biblioteki np.: „urozmaicenie
wnętrza”, „stworzenie przestrzeni do działań animacyjnych – niekonwencjonalnej”, „stworzenie
kącika zabaw dla dzieci najmłodszych wyposażonego w książki, zabawki, poduchy i maskotki”…
Bibliotekarze chcąc zachęcić dzieci i młodzież do korzystania z biblioteki dostrzegają także
potrzebę stworzenia oferty z wykorzystaniem nowych mediów. Wśród pomysłów pojawił się
pomysł na zajęcia z wykorzystaniem VR (wirtualnej rzeczywistości), ale także konkretnie
zdefiniowana potrzeba „zakupu nowoczesnych komputerów, tabletów, czytników. Powiększenie
księgozbioru o gry różnego typu. Zakup konsoli internetowych.”. W nawiązaniu do problemów, z
którymi borykają się biblioteki pojawiła się również propozycja zwiększenia liczby
pracowników: „Myślę, że w bibliotece powinny pracować przynajmniej 2 osoby, dzięki czemu
można wykonywać bardzo interesujące projekty.” Mimo bardzo bogatej oferty bibliotekarze mają
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potrzebę zinensyfikowania działań, włączenia nowych propozycji: „większa ilość zajęć,
warsztatów czytelniczych – szczególnie dla dzieci.”, „zorganizowanie koncertów dla
mieszkańców”, „spotkania z filmowcami”, „warsztaty cyrkowe, więcej plastycznych,
fotograficzne, filmowe…”. Pojawiają się także bardzo interesujące rozwiązania związane z
bieżącą działalnością biblioteki tj.: „Animacje i spotkania poza biblioteką”, „Dotarcie do
czytelników starszych, którzy nie mogą przyjść do biblioteki (książka na telefon lub dowożenie
przez pracownika).”, „Zakup wrzutni do biblioteki.”, „Zdigitalizowanie materiałów o historii
Nałęczowa.”
Na zakończenie ankiety „oddaliśmy głos” bibliotekarzom, których poprosiliśmy o ocenę
wydarzenia, pozostawiając także miejsce na luźne wnioski i sugestie. Niezmiernie nas cieszy, że
każdy, nawet najmniejszy element wydarzenia został dostrzeżony i spodobał się pracownikom
biblioteki. Dla nas były to naprawdę wyjątkowe spotkania z ludźmi pełnymi pasji. Poniżej
przytaczamy kilka opinii na temat wydarzenia, dziękując jednocześnie za tak miłe słowa.
Pragniemy również podkreślić, że wydarzenie nie byłoby tak wyjątkowe, gdyby nie ogromne
wsparcie kierowników i pracowników bibliotek.
„Świetne zajęcia dla małego czytelnika mającego pierwszy kontakt z książką i biblioteką,
prowadzenie w formie zabawy i dużą dawką humoru. Prowadzący zajęcia profesjonalnie
przygotowani, mający bardzo dobry kontakt z dziećmi. Warsztaty z pewnością pobudziły
ciekawość czytelniczą najmłodszych i zachęciły dzieci do korzystania ze zbiorów biblioteki.
Dzieci były zachwycone autorką książki i jej kudłatym pomocnikiem – Pastelkiem. Dziękujemy za
umożliwienie nam udziału w projekcie „Pastelkowe opowieści” i chętnie skorzystamy z
podobnych akcji w przyszłości.”
„Cieszę się, że przyjechałyście do nas”
„Spotkanie było wyjątkowe i niezwykle atrakcyjne. (…)Dzieci chętnie współpracowały, świetnie
się bawiły. Dużą rolę odegrał wystrój, mówiący Pastelek i profesjonalizm Pań. Tego typu
spotkania mogłyby uatrakcyjnić działalność biblioteki częściej.”
„Super grupa dziewczyn, pełna energii i empatii. Tak trzymać!”
„Bardzo się cieszymy, że Fundacja – ależ Gustawie! przygotowała tak ciekawy projekt i
zechciała przyjechać do nas aby się spotkać z dziećmi i ich opiekunami. Spotkania były bardzo
dobrze przygotowane. Dzieci były zachwycone spotkaniami z aktorami, nietypowymi książkami,
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dekoracjami. Podobały im się warsztaty czytelnicze. Dzieci zostały w ciekawy sposób zachęcone
do wypożyczania książek i dbania o nie. Bardzo dziękujemy.”
„Kreatywna i oryginalna promocja bibliotek, książek i czytelnictwa. Ciekawa forma pracy.
Liczymy na dalszą współpracę.”
„To pierwsze takie wydarzenie w „mojej” filii bibliotecznej i jestem zachwycona. Prowadzenie
rewelacyjne, pomysły zajęć super ciekawe. Dzieci zadowolone i radosne. Uczestniczyłam w
bardzo radosnym, bardzo edukacyjnym wydarzeniu. Prowadzące Panie – rewelacyjne.
Uśmiechnięte, cierpliwe – mające świetny kontakt z dziećmi. Ciekawe pomysły zajęć - myślę, że
niektóre „podkradnę”. Na efekty zajęć nie trzeba było długo czekać, zaraz po ich zakończeniu,
obecni z dziećmi rodzice zapisywali je do biblioteki.”
„Niezmiernie nam się podobało (i nie tylko nam). Po reakcjach dzieci było widać, że zajęcia
trafiły w ich zainteresowania. Było wiele różnorodnych atrakcji i piękne dekoracje. Panie
prowadzące warsztaty i autorka rewelacyjnie reagowały na wszystkie zachcianki dzieci.”
„[Wydarzenie] pozytywne, idealne, pełne energii, promujące czytelnictwo w 100%. Przez zajęcia
nie miałam za bardzo czasu, aby wypełniać tę ankietę. Oczywiście, nie chodzi o to, że Panie
potrzebowały pomocy, ale o to, że zajęcia były tak przyciągające, że nie mogłam się skupić na
wypełnianiu ankiety. Twórzcie Panie więcej takich projektów. W imieniu bibliotekarek i
czytelników DZIĘKUJĘ za zajęcia ☺”
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W naszej ocenie współpraca z bibliotekami układała się wzorowo. Możemy sobie tylko życzyć
takiej współpracy przy przyszłych projektach. Mamy nadzieję, że nawiązane relacje w
przyszłości zaowocują wspólną realizacją nowych przedsięwzięć, tym bardziej, że jak wskazują
prowadzący zajęcia „wszystkie odwiedzone biblioteki wskazują zainteresowanie i chęć dalszej
współpracy.” W ocenie prowadzących wyrażonych w metryczkach obserwacji większość
bibliotek jest wyjątkowym miejscem, które tworzą niezwykle inspirujący ludzie. Przykładowe
opinie prowadzących:
„Ciekawostką jest to, że biblioteka jest czynna tylko na pół etatu (4 godziny dziennie), ale widać,
że cieszy się dużym zainteresowaniem i same byłyśmy świadkami dużej ilości odwiedzających/”
„Pani Eytka – bibliotekarka – fantastyczna osoba (odpowiedni człowiek na odpowiednim
miejscu) była bardzo zadowolona z udziału w projekcie. Stwierdziła, że wierzy w to, że nasze
spotkania z dziećmi zachęcą przynajmniej część z nich do zapisania się do biblioteki i czynnego
udziału w czytelnictwie.”
„Panie bibliotekarki świetnie rozpromowały wydarzenie.”
„Panie bibliotekarki w Przechlewie lubią swoją pracę – to widać i pomaga nam w pracy.”
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2. DZIECI I MŁODZIEŻ
Z badania ewaluacyjnego, wykorzystującego ankiety wypełniane przez dzieci i
opiekunów a także wywiady koordynatora z opiekunami grup wynika, że w projekcie wzięło
udział łącznie 1472 dzieci i młodzieży w bardzo zróżnicowanym wieku (od 6 m-cy do 11
lat). Natomiast obserwacje animatorów i koordynatora wskazują na

większą liczbę

uczestników (ok. 1700 dzieci). Ze względu na ogromne zainteresowanie wydarzeniem i
wynikającą z tego intensywną pracę zespołu projektowego, czynne zaangażowanie nauczycieli
w działania warsztatowe

nie zawsze była możliwość wręczenia ankiet wszystkim

uczestnikom. Zakładana na etapie przygotowawczym i realizowana na początku wydarzenia
metoda badania uczestników okazała się nie możliwa do realizacji. Dla najmłodszych
uczestników zostały przygotowane dedykowane im ankiety polegające na pokolorowaniu
kredkami w jednym z trzech kolorów pól odpowiadających ich opinii. Podczas realizacji
zadania okazało się, że zorganizowane grupy szczególnie małych dzieci nie są w stanie
wypełniać ankiet. Sam proces szykowania się do wyjścia po warsztatach, ubierania się był
niezwykle absorbujący dla wszystkich, którzy przebywali w bibliotece. Ze względu na porę
realizacji wydarzenia dzieci były pochłonięte szukaniem szalików, czapek, niemożnością
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zapięcia kurtek, rozwiązanymi butami… W rezultacie ankiety zostały przeprowadzone
wyłącznie wśród indywidualnych uczestników.
Większość wniosków dotyczących najmłodszych uczestników wydarzenia będzie opierała się
na obserwacjach koordynatora, prowadzących, opiniach nauczycieli i opiekunów dzieci a także
wypełnionych przez dzieci ankietach. Ankiety dzieci wypełniały kolorując pola kolorem
odpowiednim do ich odpowiedzi. Dzieci w wypełnianiu ankiet wspierali obecni z nimi rodzice
lub prowadzące warsztaty animatorki. Łącznie ankiety wypełniło 92 dzieci w wieku od 3 do 11
lat. Rozbieżności z liczbą opiekunów wynikają z faktu, że nie wszyscy opiekunowie dzieci
wypełnili dedykowane im ankiety. Wyniki ankiet przedstawiają się następująco:

Wykres nr 1. Uczestnicy wydarzenia – wiek

Wykres nr 2. Dzieci – czy lubią książki?

Odpowiedzi „nie wiem” pojawiały się głównie u dzieci powyżej 8 roku życia. Sporadycznie u
młodszych dzieci.
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Wykres nr 3. Dzieci – wizyta w bibliotece.

Wykres nr 4. Dzieci – zadowolenie z wydarzenia

100% ankietowanych najmłodszych uczestników było zadowolonych z udziału w wydarzeniu.
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Wykres nr 5. Dzieci – satysfakcja z księgozbioru

Wykres nr 6. Dzieci – gotowość do wzięcia udziału w podobnym wydarzeniu

23

Wykres nr 7. Dzieci – deklaracja uczęszczania do biblioteki

Opiekunów indywidualnych i grup przedszkolnych i nauczycieli, którzy odwiedzili bibliotekę
ze zorganizowanymi grupami zapytaliśmy o wiek dzieci, z którymi odwiedzili bibliotekę.
Odpowiedzi przedstawiały się w następujący sposób:

Wykres nr 8. Uczestnicy wydarzenia – dzieci i młodzież

Wśród ankietowanych nie znalazły się odpowiedzi opiekunów dzieci poniżej trzeciego roku
życia. Opieka nad tak małymi dziećmi w nowej dla nich przestrzeni (biblioteki) uniemożliwiła
rodzicom wypełnienie ankiet.
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Opiekunów i nauczycieli dzieci zapytaliśmy czy jest to pierwsza wizyta w bibliotece.
Odpowiedzi przedstawiały się następująco:

Wykres nr 9. Wizyta w bibliotece – dzieci i młodzież

Nauczycieli, opiekunów grup przedszkolnych zapytaliśmy o to, jak w ich ocenie wygląda
stan czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym
opiekunowie grup każdorazowo wskazują na ich zainteresowanie książkami: „Dzieci w wolnym
czasie często przeglądają książki znajdujące się w przedszkolnym kąciku czytelniczym.”, „Dzieci
bardzo lubią, gdy im się czyta, często do przedszkola przychodzą rodzice aby przeczytać książkę
dzieciom z grupy.” Jeśli chodzi dzieci, które chodzą do szkoły pojawiają się opinie pozytywne tj.:
„Dzieci chętnie wypożyczają książki, czytają podczas przerw.” , „Są dzieci, które chętnie sięgają
po książki, odwiedzają szkolną bibliotekę, ale są też takie, dla których czytanie jest przykrym
obowiązkiem. Natomiast wszystkie chętnie słuchają, jak im czytam.” Pojawiają się jednak
również opinie, że „dzieci mało czytają. Nie lubią lektur. Lubią komiksy, książki, gdzie jest mało
tekstu.”. Należy zwrócić uwagę, że bardzo duże zainteresowanie książkami pojawia się u dzieci
w wieku przedszkolnym. Analizując ankiety wypełnione przez nauczycieli i opiekunów
zauważyłyśmy, że wszyscy oni deklarują, że czytają dzieciom. Opiekunowie grup
przedszkolnych wskazują na to, że rodzice czytają dzieciom (przeważnie przed snem) a
ankietowani rodzice i dziadkowie każdorazowo deklarują codzienne czytanie dzieciom. U dzieci
w wieku szkolnym ten zwyczaj zanika. Bardzo nieśmiało można pokusić się o tezę postawioną w
jednej z ankiet: „czytają te dzieci, którym rodzice czytają.” , „Coraz mniej rodziców czyta
dzieciom. Dzieci też odchodzą od czytania.” Jedna z nauczycielek przedstawiła też słuszny wg
nas pogląd potwierdzający przekonanie, że nawyki czytelnicze są wynikiem „dobrego przykładu”
idącego „z góry”, a mianowicie: „Są dzieci, których rodzice czytają, dzięki czemu i one same
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czytają.” Teza ta jednak może być błędna zważywszy na ograniczoną liczbą ankietowanych.
Wydaje nam się jednak, że jest to bardzo interesujące zagadnienie do przyszłych badań stanu
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Zauważyłyśmy także, że czytają dzieci, które w szkole są
do tego skutecznie motywowane. Motywacja ta ma często formę zabawy i jest inicjatywą
nauczyciela. W jednej z ankiet przeczytaliśmy o dwóch interesujących pomysłach na zachęcenie
dzieci do czytania: „Dzieci czytają codziennie , prowadzą dzienniczek czytania. W tym miesiącu
rekord to 1029 stron, najmniej 78 stron.” , „Dzieci są zainteresowane książkami. Czytają w
klasie wybrane książki.”
Zapytaliśmy opiekunów o ocenę wydarzenia, oprócz własnych odczuć pojawiły się również ich
uwagi na temat reakcji dzieci na proponowane działania. Uwagi te wydają się nam miarodajne,
ponieważ to rodzice, dziadkowie znają najlepiej swoje dzieci a nauczyciele, opiekunowie grup
przedszkolnych również spędzają z nimi dużo czasu i znają ich możliwości, zainteresowania i
potrafią obiektywnie ocenić stopień zaangażowania. Poniżej przedstawiamy kilka opinii
odnoszących się do odbioru wydarzenia przez dzieci:
„Dzieci były radosne, zaangażowane i zaciekawione.”
„Dzieci chętnie brały udział w zajęciach, dzięki temu były kreatywne i rozwijały swoją
wyobraźnię.”
„Dzisiejsze spotkanie bardzo zainteresowało dzieci, wszystkie są skupione na prowadzących a to
jest najważniejsze.”
„Zajęcia atrakcyjne dla dzieci. Uczniowie zyskali wiele informacji przekazanych w ciekawej
formie.”
„Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona zachowaniem dzieci. Były bardzo zainteresowane i
skupione.”
„Dzieci z nosami w książkach – dosłownie. To chyba mówi samo za siebie ☺”
„Bardzo fajna atmosfera, dużo różnych materiałów, z którymi mogą pracować dzieci. Wojtek był
w swoim żywiole.”
„Moje dzieci słuchają z zapartym tchem”
„Jest super. Córka bawi się doskonale.”
„Mój synek jest oczarowany. Super, że zajęcia są „otwarte”, że może wyciągać książki z półek i
nikt za nim nie chodzi i mówi „nie wolno”. Może brać różne książki.”
„Córka jest zafascynowana książką sensoryczną. Pierwszy raz taką widzimy.”
„Nasze wnuki Natalka i Piotruś są na drugich takich zajęciach i bardzo chcieli być tutaj w
Charzykowach, więc [to] najlepszy dowód, że dzieci bardzo tego potrzebują i praca Pań jest
bardzo potrzebna i trafiona.”
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Z obserwacji prowadzących działania warsztatowe jasno wynika, że dzieci były bardzo
zadowolone z udziału w wydarzeniu i aktywnie w nim uczestniczyły. Refleksja jaka pojawiła się
na zakończenie dotyczyła udziału starszych dzieci w spotkaniach autorskich. Dzieci od 9-10 roku
czuły się „skrępowane” obecnością pluszowego muppeta, w ich własnym odczuciu były „za
duże” na tego typu propozycję.
W ocenie prowadzących, które mają duże doświadczenie w działaniach animacyjnych, dzieci
były niezwykle zaangażowane w poszczególne elementy wydarzenia a i dobór formy wydarzenia
był dla nich atrakcyjny. Reakcje dzieci niejednokrotnie nas zaskoczyły, ale i były jednocześnie
„motorem” do działania.
Poniżej wybrane refleksje prowadzących odnoszące się do najmłodszych uczestników
wydarzenia:
„tworzenie „kartek sensorycznych” w mojej ocenie bardzo otwiera dzieci – nie mają
narzuconych ram, więc mogą popuścić wodze wyobraźni”
„Dzieci były przygotowane na spotkanie autorskie. Dokładnie wiedziały na czym takie spotkanie
polega. Przygotowały wcześniej własnoręcznie zakładki do książek, które autorka po spotkaniu
otrzymała w prezencie. Miały przygotowane pytania do autorki, a także specjalne karteczki na
autografy. Dzieci pełne szacunku i zainteresowania. Na koniec spotkania każde dziecko po kolei
przytulało się z Pastelkiem. Same z siebie mówiły mu „kocham cię”, będę tęsknić”, „nie
zapomnij o mnie”, a także większość z nich musiała zrobić selfie z Pastelkiem i autorką.”
„Na spotkaniu autorskim dzieciaki były niesamowite. Było ich całkiem sporo, ale pięknie
słuchały i chętnie zabierały głos. Bardzo im się podobał Pastelek. (…) dzieci wychodziły ze
spotkania autorskiego skandując, jak na koncercie rockowym: „Pas -te -lek!, Pas-te-lek!!, Paste-lek!” (…) Szczególnie miła okazała się rozmowa z panią nauczycielką. Podeszła do mnie i ze
szczerym zdziwieniem stwierdziła: Myślałam, że dzieci będą się nudziły na spotkaniu autorskim, a
tu taka niespodzianka. Dziękuję.”
W jednej z miejscowości miała miejsce wyjątkowa dla nas sytuacja. W spotkaniu brał udział
chłopiec, który gdy tylko pojawił się Pastelek miał do niego mnóstwo trafnych i pięknie
konstruowanych pytań, mówił dużo od siebie, przedstawiał swój punkt widzenia na rozmaite
sprawy… był bardzo aktywny. Nie wiedziałyśmy o co chodzi, kiedy na twarzach Pań
nauczycielek malowało się zdziwienie tą, dla nas normalną jednak sytuacją, podczas wydarzenia
miałyśmy ich wiele. Po spotkaniu dowiedziałyśmy się od pań nauczycielek, że chłopiec ten na co
27

dzień „nie bierze udziału w zajęciach, nie wykazuje żadnej inicjatywy, często jest „nieobecny””
Mamy nadzieję, że nasze spotkanie było nie tylko dla pań nauczycielek, ale przede wszystkim dla
owego chłopca wydarzeniem, które na długo zostanie w jego pamięci. Dla nas to spotkanie było
wyjątkowe, cieszymy się, że poprzez nasze działania spowodowałyśmy „otwarcie się” dziecka a
być może udało nam się wskazać w jaki sposób można z nim pracować.
Ocena stopnia zadowolenia najmłodszych uczestników wydarzenia 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.
Pod uwagę brano następujące aspekty: czy wydarzenie podobało się uczestnikom oraz czy byli
aktywni, tzn. czy chętnie uczestniczyli w wydarzeniu, zabierali głos, zadawali pytania 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 10. Stopień zadowolenia uczestników
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Wykres nr 11. Stopień aktywności uczestników

Wnioski z obserwacji uczestników w trakcie wydarzenia (warsztatów, spotkań autorskich,
zapisywania się do biblioteki lub wyrażenia takiej chęci) są bardzo optymistyczne: odbiór działań
projektowych był pozytywny, uczestnicy byli zadowoleni i usatysfakcjonowani proponowaną
ofertą.
3. DOROŚLI (RODZICE, DZIADKOWIE, OPIEKUNOWIE, NAUCZYCIELE)
Na podstawie wypełnionych ankiet w wydarzeniu wzięło udział 92 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 i szkolnych.
Przeprowadzając ankietę chcieliśmy zbadać relacje dorosłych uczestników z lokalną biblioteką.
Zapytaliśmy czy dorośli razem z dziećmi korzystają z lokalnej biblioteki. Wyniki ankiety
przedstawiały się następująco. Należy zaznaczyć, że nie wszyscy ankietowani udzielili
odpowiedzi na to pytanie.
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Wykres nr 12. Korzystanie z biblioteki indywidualni dorośli uczestnicy

Wykres nr 13. Korzystanie z biblioteki dorośli uczestnicy – opiekunowie grup

Niektórzy nauczyciele wskazywali, że dotychczas korzystali z klasami wyłącznie ze szkolnej
biblioteki. Jednak udział w wydarzeniu, spotkanie i rozmowy z bibliotekarzami skutecznie
zachęciły do częstszego odwiedzania lokalnej biblioteki. Nauczycieli, którzy wskazywali, że
bywają w bibliotece zapytaliśmy o cele tych wizyt a także czy biblioteka spełnia w ich ocenie
oczekiwania czytelnicze dzieci.
Na drugie z pytań 98% to odpowiedzi twierdzące. Pozostałe 2% to uczestnicy, którzy dotychczas
nie znali oferty lokalnej biblioteki. Jako cel wizyt z grupą nauczyciele najczęściej wskazywali
lekcje biblioteczne, ale pojawiły się także spotkania autorskie, udział w warsztatach czy
konkursach bibliotecznych. Jako cele wizyt ankietowani wskazują również na: „poznanie pracy
biblioteki”, „zapoznanie dzieci z książeczkami i żeby niektórzy mieli wyobrażenie co to
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biblioteka.”, „uwrażliwienie, zachęta do czytania”, „oswajanie z literaturą (…) umiejętność
wypożyczania książek”, „zaprzyjaźnienie dzieci z biblioteką.”
Nauczycieli zapytałyśmy także o zapotrzebowanie na dodatkowe działania w bibliotece, którymi
byliby zainteresowani. Budujące jest, że w tej rubryce pojawiło się całkiem sporo odpowiedzi, że
„biblioteka bardzo dobrze wypełnia swoje działania.”, „już organizują – spektakle, spotkania
autorskie”, „biblioteka prowadzi szeroką działalność dla uczniów. Jest otwarta na sugestie i
propozycje nauczycieli”.
Wśród propozycji pojawiły się m.in.: spotkania autorskie, warsztaty tematyczne „wykonanie
własnej książki, zakładki itp.”, „ warsztaty komiksowe, albo z wykorzystaniem tabletów,
telefonów”,„zajęcia takie jak dziś”, „organizacja zajęć propagujących sztukę regionalną”,
„teatrzyki kukiełkowe”, „[zajęcia] dedykowane małym dzieciom”, „spotkania czytelnicze dla
dzieci z edukacji wczesnoszkolnej”, „koncerty”.
Na koniec poprosiliśmy nauczycieli o wyrażenie opinii na temat wydarzenia, w którym wzięli
udział. Wszyscy nauczyciele i opiekunowie grup wyrażali się bardzo pochlebnie o wydarzeniu
podkreślając profesjonalizm i zaangażowanie prowadzących, interesującą formę wydarzenia i
zaangażowanie dzieci. Poniżej przedstawiamy wybrane odpowiedzi, dziękując jednocześnie
wszystkim pedagogom za ich wsparcie podczas realizacji wydarzenia, za wszystkie miłe słowa
wyrażone nie tylko w ankietach, ale i wielu rozmowach:
„Fantastyczne wydarzenie”
„Zupełnie inna niż dotychczas forma spotkania autorskiego. Panie prowadzące pozwalały
dzieciom „pomylić się”, samodzielnie „szukać” odpowiedzi. Bardzo interesujące.”
„Warsztaty ciekawe, prowadzone w sposób radosny i dowcipny.”
„Bardzo ciekawe zajęcia. Pastelek bardzo fajnie wpływa na zainteresowanie dzieci lekcją
biblioteczną.”
„Bardzo dobre podejście do dzieci. Ciekawa forma przeprowadzonego spotkania. Miła
atmosfera. Bardzo miłe Panie prowadzące.”
„Bardzo ciekawe zajęcia. Dzieci dowiedziały się jak powstaje książka. Zadawały pytania autorce.
Takie spotkanie to bardzo ciekawe uzupełnienie podstawy programowej.”
„Dużo ciekawych informacji dla dzieci, ciekawa forma przekazania informacji.”
„Bardzo atrakcyjne zajęcia, przygotowane profesjonalnie (…)”
„Dużo pozytywnych emocji, utrwalenie, przypomnienie wiedzy na temat książek, zasad
wypożyczania w bibliotece”
„Spotkanie z p. Ewą bardzo mi się podobało. (…) Bardzo fajny pomysł wprowadzenia w dyskusję
Pastelka ☺”
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„Ciekawe spotkanie, wniosło wiele treści związanych z czytelnictwem, korzystaniem z biblioteki.”
„Jestem zachwycona, dzieci również. (…)Uczniowie, jak widzę są zachwyceni. Autorka ma
świetny kontakt [z dziećmi], Wielkie Brawa!”
„Zajęcia prowadzone w profesjonalny sposób”
„Zajęcia na 6+++++ ☺”
„Było miło i sympatycznie. Prosimy o więcej”

Wyjątkowa postawa nauczycieli i opiekunów grup zorganizowanych była zauważona przez
aktorki prowadzące działania warsztatowe, czemu dały wyraz w rozmowach ewaluacyjnych i
metryczkach obserwacji: „Jestem również pod wrażeniem pań nauczycielek. Wyczuwa się relację
opartą na szacunku między nauczycielkami i dziećmi (…)”

Kolejną grupą dorosłych uczestników byli opiekunowie dzieci: rodzice, dziadkowie i nianie.
Wśród tej grupy również dominuje przekonanie, że lokalna biblioteka w pełni spełnia
oczekiwania czytelnicze i „organizuje dodatkowe działania, spotkania autorskie, warsztaty. Jest
fantastyczna.”. Jako sugestie pojawiły się propozycje dodatkowych warsztatów tematycznych,
spotkań autorskich, regularnych działań okołoczytelniczych skierowanych w szczególności do
małych dzieci: „zajęcia dla maluchów”, „spotkania dla dzieci raz w miesiącu, wspólne czytanie
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książek”, „Poranki z książką. Spotkania dla mam z małymi dziećmi”. Pojawiła się również
propozycja zorganizowania w bibliotece zajęć w okresie ferii zimowych. Niektórzy ankietowani
wyrazili zadowolenie formą proponowanego przez nas wydarzenia i sugerowali „więcej spotkań
z autorami – takich jak dziś”, „takie spotkania autorskie, jak dzisiejsze”, „bardzo fajny pomysł
to właśnie spotkanie z autorkami i autorami książek tego typu”.
Podczas realizacji wydarzenia mieliśmy wiele okazji do rozmów z opiekunami dzieci. Zaznaczali
oni wielokrotnie, że brakuje im podobnych zajęć, że dla dzieci znajdujących się pod ich opieką
jest to nowość, niektórzy zapewniali, że czują się zainspirowani do podejmowania podobnych
działań w domu. Dla nas był to bardzo miły widok, kiedy patrzyłyśmy na opiekunów, którzy
wspólnie z dziećmi oglądali książki, tworzyli plansze sensoryczne, zapisywali dzieci o biblioteki
a one w tym czasie „buszowały” między regałami z książkami a potem wspólnie wychodzili
uśmiechnięci z biblioteki z książką „pod pachą”. Dziękujemy wszystkim opiekunom za
przerastające nasze oczekiwania zaangażowanie, za współtworzenie wydarzenia. Poniżej
zamieszczamy wybrane opinie opiekunów. Nie jest przypadkiem, że wszystkie one są
pozytywne. Wśród wszystkich opinii pojawiła się jedna słusznie wg nas sugerująca, że „powinny
być mniejsze grupy”.
„Jest fantastycznie. Pastelek to super pluszak. Pokazał mojej córce całą bibliotekę, gdzie są
książki dla dzieci. Córka chciała, żeby Pastelek jej czytał, pokazywała mu obrazki w książkach.
To nasza pierwsza, ale z pewnością nie ostatnia wizyta w bibliotece.”
„Fascynujące, bardzo dziękujemy !!!”
„Zajęcia bardzo mi się podobają, Panie miłe, potrafią zachęcić do pracy, mają poczucie humoru

☺, szybko nawiązują kontakt z dziećmi.”
„Bardzo interesujące, sporo śmiechu i zainteresowania, dobra zabawa dla dzieci i dorosłych.
Bardzo ciekawe spotkanie. Nowe doświadczenia. Panie prowadzące robiły to z wielką pasją i
zaangażowaniem, były bardzo otwarte i serdeczne. Wielkie dzięki.”
„Bardzo przyjemna atmosfera. Dobry kontakt z dziećmi. Język dostępny i zrozumiały dla dzieci.”
„Super dekoracja biblioteki. Bardzo estetyczna, nawiązująca trochę do zbliżających się świąt”
„Bardzo sympatyczne i kompetentne osoby prowadzące. Miła atmosfera spotkania, ciekawe
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pozycje książkowe, bardzo duże zainteresowanie i aktywność dzieci. Dużo treści dydaktycznych
w przekazie prowadzących. Super spotkanie.”
W ocenie prowadzących stopień zaangażowania opiekunów dzieci był więcej niż zadowalający:
„W zajęcia bardzo chętnie angażowali się rodzice, dziadkowie i opiekunowie.”
„Obecność rodziców (mam i babć) przyniosła wiele korzyści – można było przeprowadzić
warsztaty z tworzenia kart sensorycznych nawet z maluchami.”
PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA Z DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH:
Fotorelacja na bieżąco pojawiała się na stronie internetowej i portalach społecznościowych
Fundacji - ależ Gustawie!, bibliotek biorących udział w projekcie i niektórych szkół i
przedszkoli, które wzięły udział w wydarzeniu.
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PODSUMOWANIE PROJEKTU:
Realizacja zadań projektowych przyniosła nam dużo satysfakcji w różnych obszarach. Przede
wszystkim:
1. Fundacja nawiązała współpracę z 12 bibliotekami. Obustronna chęć dalszej współpracy.
2. Rozszerzyć działania bibliotek w zakresie usług i dostosowanie ich do potrzeb
czytelników, zwłaszcza czytelników młodych.
3. Zaproponować bibliotekom innowacyjne działania edukacyjne, animujące i aktywizujące
skierowane do najmłodszych czytelników.
4. Promować i wspierać czytelnictwo wśród i dla dzieci i młodzieży.
5. Zrealizować w 12 bibliotekach łącznie: 24 spotkania autorskie i 96 h warsztatów.
6. Stworzyć 12 książek sensorycznych wspomagających rozwój czytelniczy wśród dzieci 0 4 lata (jak się okazało cieszących się zainteresowaniem również wśród starszych dzieci) ,
które zostały podarowane bibliotekom.
7. Wykreować wizerunek biblioteki, jako miejsca sprzyjającego rozwojowi twórczości,
przyjaznego dla jej bywalców.

8. zaprezentować

interesujące

i

innowacyjne

dla

uczestników

formy

zabaw

z

wykorzystaniem różnorodnych książek,
LISTA DOBRYCH PRAKTYK:
Realizacja zadania była dla nas bardzo pozytywnym doświadczeniem. Wielokrotnie
realizowaliśmy działania na rzecz bibliotek, ale tego typu wydarzenie było dla nas zupełnie
nowe. Współpracując z profesjonalnym zespołem, niezwykle życzliwymi pracownikami
bibliotek, spotykając ciekawe nowych wyzwań, niezwykle twórcze dzieci i współpracującymi
opiekunami realizacja zadania była dla nas ogromną przyjemnością. Realizacja projektu
„Pastelkowe opowieści” zwiększyła naszą wiedzę na temat potrzeb bibliotek i ich czytelników,
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na potrzebę działań w mniejszych miejscowościach w obszarze kultury w ogóle. Ale przede
wszystkim realizacja zadania utwierdziła nas w przekonaniu, że naprawdę warto robić to, co
robimy! Reakcje uczestników projektu i rozmowy z dziećmi, opiekunami i bibliotekarzami
potwierdzają nasze poczucie odpowiedzialności za to, co robimy i jaki wpływ wywieramy na
innych. To inspiruje i popycha ku nowym pomysłom, zadaniom, spotkaniom.
REKOMENDACJE, WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ
Warto naszym zdaniem:
✓ Kontynuować współpracę z bibliotekami, wrócić do dzieci i mieszkańców małych
miejscowości z kolejnymi działaniami. Zaprosić zorganizowane grupy dzieci i
młodzieży na wydarzenie (jak sugerowali pracownicy bibliotek), pozostawiające je
jednak otwarte na osoby „z zewnątrz”.
✓ Lalka teatralna jest doskonałym „narzędziem” komunikacji szczególnie z małymi
dziećmi.
✓ Przygotować wystrój przestrzeni, gdzie będzie odbywało się wydarzenie. Sam
widok wystroju zachęcał dzieci do uczestnictwa, bardzo miło usłyszeć od 5 – latka:
„to się bardzo dobrze zapowiada”
✓ Rozszerzyć działania o kolejne małe miejscowości, włączyć w działania filie
biblioteczne.
✓ Promować rodzinne uczestnictwo w działaniach.
✓ Z bardzo małymi dziećmi trzeba pracować wolniej, nie „zasypywać” ich atrakcjami,
przyjąć ich sposoby percepcji i tempo pracy.
✓ Podjąć próbę wspierania bibliotek w działaniach „na zewnątrz”. Jednak muszą być
to miejsca przygotowane do „ciężaru” wydarzenia.
✓ Traktowanie dzieci, jak ekspertów otwiera je i zachęca do aktywności.
✓ Pozwolić dzieciom być dziećmi i podążać za ich wolnością, nie zabraniać robienia
książki „o robalach”, jeśli mają na to ochotę.
✓ 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,
poszukiwać nowych, atrakcyjnych dla młodych czytelników form ekspresji twórczej.
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Fundacja – ależ Gustawie! pragnie podziękować wszystkim uczestnikom projektu:
W pierwszej kolejności dziękujemy kierownikom i pracownikom bibliotek:
Gminna Biblioteka Publiczna, Czarne
Gminna Biblioteka Publiczna, Czarne - filia w Wyczechach
Gminna Biblioteka Publiczna, Charzykowy
Miejska Biblioteka Publiczna, Chojnice
Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie
Gminna Biblioteka Publiczna, Przechlewo
Biblioteka w Bochotnicy
Miejska Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Dolnym
Gminna Biblioteka Publiczna, Karczmiska
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Nałęczowie
Gminna Biblioteka Publiczna, Stryków
Gminna Biblioteka Publiczna, Lutomiersk
Gminna Biblioteka Publiczna, Wolbórz
Gminna Biblioteka Publiczna, Wolbórz ( filia w Goleszach)

Bardzo dziękujemy również wszystkim opiekunom grup przedszkolnych, nauczycielom i
wychowawcom a także rodzicom, babciom, dziadkom i opiekunkom dzieci, że zechcieliście nas
odwiedzić i wspólnie czytać, bawić się książkami… spędzić twórczo czas.
Najpiękniej dziękujemy dzieciom. Jesteście dla nas prawdziwą inspiracją. Wasze pomysły i
nieskrępowana wyobraźnia przypomina nam o tym co w każdym dorosłym drzemie gdzieś
głęboko. Mamy nadzieję, że my również mogłyśmy Wam coś dać od siebie, że zaraziłyśmy Was
miłością do książek.

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:
„Pastelkowe opowieści”

OPIS ZAJĘĆ:
Krótka charakterystyka uczestników:

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

ODBIÓR ZAJĘĆ PRZEZ UCZESTNIKÓW
6 5 4 3 2

Czy zajęcia podobały się uczestnikom? zdecydowanie tak

1

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 - indywidualnych opiekunów
dzieci
Szanowni Państwo,
Dziękujemy, że zechcieli wziąć Państwo udział w wydarzeniu organizowanym przez Fundację –
ależ Gustawie! i lokalną bibliotekę.
Uprzejmie prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli nam w przyszłości
udoskonalić nasze działania.
Proszę określić stopień pokrewieństwa z dzieckiem (mama, tata, babcia, ciocia,
opiekunka…)
…………………………………………………………………………………..…………………
W jakim wieku jest dziecko, z którym odwiedził Pan/Pani bibliotekę?
…………………………………………………………………………………..…………………
Czy czyta Pan/Pani dziecku?
…………………………………………………………………………….………………………
Jak często czyta Pan/Pani dziecku?
………………………………………………………………………………………………………
Czy korzysta Pan/Pani wraz z dzieckiem z lokalnej biblioteki ?
………………………………………………………………………………………………………
Czy lokalna biblioteka spełnia Pana / Pani oczekiwania czytelnicze ?
………………………………………………………………………………………………………
Czy chciałby Pan/ Pani aby lokalna biblioteka organizowała dodatkowe działania? Jakie?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………
Jak podoba się Pani/Panu dzisiejsze wydarzenie? Prosimy o szczere wypowiedzi. Wszystkie
Państwa uwagi przeanalizujemy i postaramy się udoskonalić nasze działania
………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury
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Załącznik nr 4 - ankieta dla dorosłych uczestników wydarzenia - opiekunów grup
przedszkolnych i nauczycieli
Szanowni Państwo,
Dziękujemy, że zechcieli wziąć Państwo udział w wydarzeniu organizowanym przez Fundację –
ależ Gustawie! i lokalną bibliotekę.
Uprzejmie prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli nam w przyszłości
udoskonalić nasze działania.
W jakim wieku są dzieci, z którym odwiedziła Pani/Pan bibliotekę?
…………………………………………………………………………………..…………………
Czy jest to pierwsza wizyta dzieci w bibliotece?
…………………………………………………………………………………..………………
Czy czyta Pani/Pan dzieciom podczas zajęć w szkole/przedszkolu? Jak często?
…………………………………………………………………………….……………………
Jakie książki Pani/Pan wybiera?
……………………………………………………………………………………………………
Jak wg Pani/Pana wygląda stan czytelnictwa wśród dzieci znajdujących się pod Pani/Pana
opieką? (czy dzieci przejawiają zainteresowanie książkami, czy rodzice czytają dzieciom……)
……………………………………………………………………………………………………
Czy korzysta Pani/Pan wraz z grupą szkolną/przedszkolną z lokalnej biblioteki ?
…………………………………………………………………………….………………………
Jakie są cele tych wizyt?
………………………………………………………………………………………………………
Czy lokalna biblioteka spełnia wg Pani / Pana oczekiwania czytelnicze dzieci ?
………………………………………………………………………………………………………
Czy chciałby Pan/ Pani aby lokalna biblioteka organizowała dodatkowe działania? Jakie?
………………………………………………………………………………………………………
Jak podoba się Pani/Panu dzisiejsze wydarzenie? Prosimy o szczere wypowiedzi. Wszystkie
Państwa uwagi przeanalizujemy i postaramy się udoskonalić nasze działania
………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury
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Załącznik nr 5 – ankieta dla pracowników bibliotek uczestniczących w projekcie
Szanowni Państwo,
Bardzo dziękujemy za udział w projekcie Fundacji – ależ Gustawie pt.: „Pastelkowe opowieści”.
Uprzejmie prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania. Pozwoli nam to szczegółowo poznać
sytuację bibliotek, Państwa potrzeby i oczekiwania, aby w przyszłości móc udoskonalać nasze
działania.
Odpowiedzi posłużą nam do sporządzenia raportu ewaluacyjnego i zaprojektowania kolejnych
działań naszej Fundacji.
Jak oceniacie Państwo poziom czytelnictwa w miejscowości na podstawie wypożyczeń,
rozmów z mieszkańcami?
………………………………………………………………………………………………………
W jakim wieku dzieci korzystają z biblioteki? Czy bibliotekę odwiedzają dzieci (z
rodzicami) w wieku 0-3 lata?
………………………………………………………………………………………………………
Czy dzieci korzystają z biblioteki? Jakie są ich preferencje czytelnicze? (na podstawie
Państwa obserwacji)
………………………………………………………………………………………………………
Czy prowadzicie Państwo dodatkowe (poza wypożyczalnią i czytelnią) działalność? Jaką?
………………………………………………………………………………………………………
Czy biblioteka organizuje wydarzenia kulturalne/czytelnicze? Jakie? Jak często?
………………………………………………………………………………………………………
Jakie są najważniejsze problemy/trudności biblioteki?
………………………………………………………………………………………………………
Jakie są Państwa pomysły na usprawnienie, uatrakcyjnienie działania biblioteki? (Proszę
nie myśleć o ograniczeniach i wpisać najbardziej śmiałe pomysły)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………
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)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………
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A tu możecie Państwo napisać co tylko chcecie. Obiecujemy wszystko przeczytać i
wyciągnąć wnioski.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………
Dziękujemy
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