BLIŻEJ UŻYTKOWNIKA

Zostań superczytelnikiem
Jest wiele konkursów na najlepszych czytelników. Pracownicy biblioteki w Dobczycach stwierdzili,
że nie ma sensu przeliczać przeczytanych, czy też wypożyczonych książek.
Założenie projektu było zupełnie inne: rozkochać najmłodszych w bibliotece.
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muję naklejkę, a kiedy uzbieram
ich kilka, dostanę kawę gratis.
Czy te metody można by w jakiś
sposób zaadaptować do potrzeb
biblioteki?

Zdjęcia: Z archiwum biblioteki

NAKLEJKI ZA KSIĄŻKI

Miś Tuliś – maskotka biblioteki
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Pomysł zrodził się dość proasza bardzo prosta akcja na
pierwszy rzut oka nie wy- zaicznie i w okolicznościach odgląda na oryginalną. Se- ległych od biblioteki. W jednej
kret tkwi w tym, jak ją „opakowa- z sieci fast foodów zaobserwowaliśmy”. Podjęte działania sprawi- łem, w jaki sposób przyciąga ona
ły, że cieszy się wielkim powodze- do siebie dzieci. Razem z zestawaniem, a jej efekty przerosły nasze mi najmłodsi otrzymują zabawki.
oczekiwania. Akcja znalazła już Restauracja zachęca zresztą do
naśladowców w kilku innych bi- kolejnych wizyt także dorosłych
– za każdą zakupioną kawę otrzybliotekach w Polsce.
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W naszej akcji zachęcamy dzieci do częstych wizyt w bibliotece – minimum raz w tygodniu.
Startujemy na początku października, ale informujemy o akcji od
początku września. W tym roku
prowadzimy już trzecią edycję
„Zostań Superczytelnikiem”. Zaprosiliśmy do udziału wszystkie
biblioteki szkolne z terenu naszej
gminy (jest ich sześć) oraz przedszkola (dwa publiczne i jedno niepubliczne). Jesteśmy otwarci również na czytelników, którzy nie
uczęszczają do żadnej placówki
na terenie gminy.
Zadaniem dzieci jest skompletowanie naklejek na karcie „Superczytelnika”. Dzieci przez kolejne 30 tygodni muszą uzbierać
20 naklejek w bibliotece publicznej bądź szkolnej (można zdobyć
jedną naklejkę na tydzień). Aby
otrzymać naklejkę, trzeba wypożyczyć przynajmniej jedną książkę lub czasopismo. Warunkiem
ukończenia akcji jest zebranie co
najmniej pięciu pieczątek w bibliotece publicznej. Tylko czy aż
pięciu? Zdecydowaliśmy się na
pięć, ponieważ nasza gmina jest
bardzo rozległa i dzieciom z najbardziej oddalonych miejscowości
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na każdej karcie. Na odwrocie
karty znajduje się natomiast bardzo krótki regulamin oraz zachęta do wspólnego czytania z rodzicami, rodzeństwem oraz babcią i dziadkiem, bo przecież nie
wszystkie dzieci potraﬁą już samodzielnie czytać.
PRACA, KTÓRA CIESZY

Karta czytelnika

pewnie trudno by było odwiedzać
nas częściej. Dzieci z przedszkoli,
a nawet młodsze, i te spoza gminy
mogą kompletować wszystkie naklejki w bibliotece publicznej.
W każdym tygodniu dzieci otrzymują inną naklejkę – są to zwierzątka, pojazdy, okolicznościowo
był św. Mikołaj, w święta bombka z choinką, a z okazji walentynek
serduszko. Pomysłów na naklejki
mamy sporo. W każdą niedzielę na
naszym proﬁlu na Facebooku wybrana przez nas osoba – czytelnik
albo ktoś znany w lokalnym środowisku – promuje naklejkę, która pojawi się od poniedziałku w bibliotece.
SPECJALNY PATRON
Ważną rolę w naszej akcji odgrywa biblioteczna maskotka – miś
Tuliś, którego imię zostało wybrane w specjalnym plebiscycie prowadzonym we wszystkich
szkołach i w bibliotece. Nasz Tuliś jest nieodłącznym towarzyszem dzieci i to on wizytuje na
początku roku wszystkie szkoły
i przedszkola, zapraszając do akcji.
Wręcza wtedy wszystkim dzieciom karty do zbierania naklejek. To jego podobizna widnieje
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Na pewno akcja wymaga od nas
wiele pracy, ale gdy widzimy jej
efekty, to sprawia nam ona nie
lada przyjemność. Naklejki projektujemy w bardzo intuicyjnym
programie graﬁcznym Canva,
który jest dostępny w internecie.
Projektujmy to może za duże słowo – staramy się wybrać najbardziej atrakcyjne elementy, które pojawią się na naklejce, czyli kwadracie o wymiarach 2,5 na
2,5 cm. Pobrany plik wysyłamy
do drukarni, która zaoferuje najtańszy wydruk naklejek. Można

również drukować własnym nakładem, ale wtedy dzieci muszą
używać kleju, bo kartki samoprzylepne nie za bardzo się sprawdzają przy tych wydrukach.
Nieco więcej pracy należy poświęcić projektowi karty. Drukujemy ją we własnym zakresie
na grubszym papierze. Zdajemy
sobie sprawę, jaka jest nierzadko sytuacja w szkołach, dlatego
przygotowujemy zestawy naklejek i przekazujemy je do bibliotek szkolnych. Zadaniem tamtejszych bibliotekarzy jest wręczanie dzieciom naklejek i dopilnowanie, by każda osoba tylko raz
w tygodniu umieszczała naklejkę na karcie. W tym celu zostawiliśmy na karcie miejsce na datę.
Żeby ułatwić sobie pracę, zaopatrzyliśmy się w małe datowniki, których używamy w bibliotece. Przy okazji akcji organizujemy
także cykl warsztatów, na które
zapraszamy dzieci.

Regulamin akcji „Zostań Superczytelnikiem”
• „Zostań Superczytelnikiem” to akcja Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Dobczycach. Adresatami akcji są dzieci ze szkół podstawowych
i przedszkoli z terenu gminy, a także spoza niej.
• Akcja trwa od 3 października 2016 r. do 29 kwietnia 2017 r.
(przez 30 tygodni) i można do niej dołączyć najpóźniej
do 1 grudnia 2016 r.
• W ciągu tygodnia dziecko może otrzymać tylko jedną naklejkę
(w bibliotece szkolnej lub publicznej), warunkiem jest wypożyczenie
przynajmniej jednej książki lub czasopisma.
• Zebranie 20 naklejek (w tym przynajmniej pięciu w Bibliotece
Publicznej w Dobczycach) umożliwia zdobycie tytułu
„Superczytelnika”.
• Jeśli dziecko nie może odwiedzić biblioteki, książkę mogą
wypożyczyć rodzice lub opiekunowie albo rodzeństwo.
• Kartę uzupełnioną naklejkami należy złożyć w Bibliotece Publicznej
w Dobczycach do 29 kwietnia 2017 r.
• Dyplomy i nagrody dla „Superczytelników” zostaną rozdane w maju
i czerwcu 2017 r.
• W każdej ze szkół wyłonimy klasę, a w przedszkolach grupę,
w której znalazło się najwięcej „Superczytelników”. Otrzymają one
tytuł „Klasa Superczytelników” lub „Grupa Superczytelników”.
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Wybrane osoby promują nowe naklejki na facebookowym proﬁlu biblioteki

MEDALE I NAGRODY
Dyplomy i nagrody zostaną rozdane przez misia Tulisia w maju
i czerwcu 2017 r. Ponadto w każdej ze szkół wyłaniamy klasę,
a w przedszkolach grupę, w której
znalazło się najwięcej „Superczytelników”. Otrzymują one tytuły: „Klasa Superczytelników” lub
„Grupa Superczytelników”. Zdajemy sobie sprawę, że liczebność
klas i grup jest różna, dlatego wykorzystamy współczynnik procentowy, by wyłonić najlepszych.
Finał jest dla nas bardzo ważną uroczystością. Tuliś wraz z zespołem biblioteki odwiedza każdą placówkę (szkoły i przedszkola) i wręcza dzieciom upominki. W zeszłym roku były to małe
książeczki, słodycze oraz specjalny medal i wyjątkowa zakładka
z hasłem „Jestem Superczytelnikiem” – przygotowana tylko dla
tych, którzy zostali najlepszymi
czytelnikami.
Akcję co roku obejmuje patronatem burmistrz Dobczyc, który stara się być obecny podczas
każdej uroczystości nagradzania
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dzieci. Miłym gestem jest też to,
że za każdym razem towarzyszy
nam Biuro Promocji, które dzięki obszernym relacjom sprawia,
że uczestnicy akcji stają się prawdziwymi bohaterami. Dla dzieci
spoza gminy i nieuczęszczających
do placówek oświatowych z rejonu gminy organizujemy ﬁnał akcji w bibliotece publicznej.
ZA CZYM
KOLEJKA TA STOI?
Przez dwa lata zbieraliśmy doświadczenia. W pierwszym roku
akcja prowadzona była tylko
w okresie wakacyjnym, a uczestnicy zbierali wtedy pieczątki na
trzech kartach. W drugiej edycji
postanowiliśmy wyjść poza naszą
bibliotekę i nawiązać współpracę z bibliotekami szkolnymi. Na
jednej karcie dzieci zbierały pieczątki w bibliotece szkolnej oraz
bibliotece publicznej. Drugą edycję ukończyło aż 252 czytelników.
Zainteresowanie obecną edycją
jest ogromne. Świadczą o tym dodruki naklejek i sobotnie kolejki

rodziców z dziećmi przy bibliotecznej ladzie. Wizyta w bibliotece staje się ważnym punktem
weekendu dla wielu rodzin.
Niejednokrotnie
przekonaliśmy się, że to dzięki najmłodszym
do naszej biblioteki traﬁają starsi
czytelnicy – rodzice, dziadkowie –
którzy przy okazji wizyty z dziećmi zapisują się do biblioteki i wypożyczają książki dla siebie.
Dzieci uwielbiają zbierać i kolekcjonować różne rzeczy. Uwielbiają też być nagradzane medalami. W tej akcji wszyscy są zwycięzcami – mali czytelnicy, którzy z ciekawością przychodzą po
kolejne naklejki, rodzice i dziadkowie, którzy zaczynają częściej
czytać dzieciom i sami korzystają
z biblioteki, i wreszcie my, bibliotekarze, bo cieszymy się, że biblioteki są pełne nie tylko książek,
lecz także czytelników, którzy coraz częściej po nie przychodzą.

PAWEŁ PIWOWARCZYK
Miejska Biblioteka Publiczna
w Dobczycach
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