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realizatorzy – słuchacze kierunku animator czytelnictwa

OPIS DOBREJ PRAKTYKI :
Od roku szkolnego 2017/2018 każdy kierunek kształcenia danego zawodu
przygotowuje jedną imprezę flagową. Słuchacze Studium specjalności animator czytelnictwa
przygotowali imprezę czytelniczą pn.: POCIĄG DO KULTURY w ramach ogólnopolskiej
akcji „Jak nie czytam jak czytam”.
Zaprosili do niej młodych czytelników dolnośląskich bibliotek i szkół, którzy
przyjechali do Wrocławia pociągiem z różnych miejscowości, m.in. z Oławy, Gaworzyć
k/Głogowa, Wałbrzycha, Kątów Wrocławskich, Długołęki, Pustkowia Żurawskiego,
mieszkańców Wrocławia oraz podróżnych oczekujących nieco dłużej na pociąg. Do zabawy
włączyło się ponad 150 osób.
Akcja rozpoczęła się o godzinie 10.00 na Dworcu Głównym PKP przy głównym
wejściu i polegała na głośnym odczytaniu tekstu wiersza Lokomotywa Juliana Tuwima
i podróży na zewnątrz wokół dworca. Uczestnicy utworzyli pociąg składający się z wagoników
na wzór utworu poety (w wagoniku pierwszym siedziały krowy, drugim konie, trzecim grubasy
itd.). Czytelnicy/uczniowie poszczególnych wagoników wraz z bibliotekarzami przygotowali
scenerię przydzielonego miejsca. Inwencję twórczą pozostawiono młodym uczestnikom akcji.
Niektórzy przygotowali transparenty na tę okoliczność, inni byli z banerem swojej biblioteki
lub symbolem szkoły. Organizatorzy zadbali by wszyscy uczestnicy akcji mieli egzemplarz

wierszy Tuwima, bądź skopiowany tekst Lokomotywy (część egzemplarzy książek użyczyła
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, która była partnerem akcji). Lokomotywę
wykonali słuchacze Studium i zasiedli w niej zaproszeni goście, partnerzy i organizatorzy.
Aby stworzyć większy klimat imprezy, Dworzec Główny PKP Wrocław (który był
także partnerem tego wydarzenia) wypożyczył strój dyżurnego ruchu i nadał przez megafon
komunikat następującej treści: Komunikat specjalny – o godz. 10.00 z naszego dworca sprzed
wejścia głównego w dniu dzisiejszym w ramach ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam jak
czytam” odjedzie tzw. POCIĄG DO KULTURY. Młodzi czytelnicy dolnośląskich bibliotek
wspólnie odczytają tekst Lokomotywy Juliana Tuwima. Podróżnych oczekujących nieco dłużej
na swój odjazd zapraszamy do włączenia się do akcji.
Aby uatrakcyjnić uczestnikom udział w imprezie zaproszono poszczególne grupy do
zwiedzenia i zapoznania się z ofertą kulturalną wybranej wrocławskiej filii bibliotecznej.
Przewodnikiem po mieście i bibliotece był przydzielony słuchacz/ka animacji czytelnictwa.
Główny cel akcji to budowanie pozytywnego wizerunku książki, tak by czytanie
kojarzyło się z czymś przyjemnym. Nasza akcja miała na celu również pokazanie dorosłym, że
młodzi lubią czytać i dobrze się przy tym bawią.

REZULTATY I KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI ZADANIA :
Dla słuchacza/y Studium – zdobycie doświadczenia, praktykę (jak nawiązywać
współpracę z innym partnerami). Praktyczna nauka jak się zarządza projektem. Zdobycie
umiejętności redagowania pism przewodnich do placówek, które zostały zaproszone do
współpracy

i

udziału.

Poznanie

obwarowań

organizacyjno-prawnych

związanych

z przeprowadzeniem imprezy w miejscu publicznym, o bardzo dużym natężeniu ruchu jakim
jest Dworzec Główny PKP we Wrocławiu. Takie działania są inspiracją do dalszej pracy
animacyjno-czytelniczej. Dają możliwość poznania specyfiki danej grupy wiekowej, z którą
w przyszłości mogą pracować, poznać ich potencjał.
Dla środowiska – promocja szkoły (informacje o akcji były na stronach i fanpage
wszystkich partnerów i uczestników wydarzenia, ponadto plakat wyświetlany był przez tydzień
poprzedzający imprezę na storerach w głównym holu Dworca PKP; integracja środowiska –
uczestnicy akcji byli bardzo zadowoleni i wyrazili chęć włączenie się w kolejne tego typu
przedsięwzięcia. Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła słuchaczy do dalszej współpracy.

ZAŁĄCZNIKI :


https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/87551/Pociag-do-kultury-czyli-wspolneczytanie-we-Wroclawiu



https://gazetawroclawska.pl/jak-nie-czytam-jak-czytam-ogolnopolska-akcja-wewroclawiu/ar/c1-14192747



https://czytamy.org/sprawozdanie/2019/9237/Policealne-Studium-Animatorow-KulturySKiBA-we-Wroclawiu?fbclid=IwAR0KtN38sLQYOnS9ltys56ZdmI19FTmS8J5uIavCVdOJ5B68v31y5E



http://skiba.edu.pl/2019/06/11/pociag-do-kultury-w-ramach-ogolnopolskiej-akcji-jak-nieczytam-jak-czytam/ (fotorelacja)

