
	  

This	  project	  has	  been	  funded	  with	  support	  from	  the	  European	  Commission.	  This	  
publication	  reflects	  the	  views	  of	  the	  partners,	  and	  the	  Commission	  cannot	  be	  held	  
responsible	  for	  any	  use	  which	  may	  be	  made	  of	  the	  information	  contained	  therein	  

OPIS	  PROGRAMU	  PROMOCJI	  CZYTELNICTWA	  
TYTUŁ	  PROGRAMU:	  „Start	  książka:	  Dojrzewanie	  z	  książką”	  

ORGANIZATOR	  PROGRAMU:	  	  Österreichisches	  Bibliothekswerk	  (Austriacka	  Sieć	  Bibliotek)	  

Opis	  przygotowany	  przez	  partnera	  projektu	  LiRe:	  	  The	  Institute	  for	  Children’s	  Literature	  

Czas	  i	  miejsce	   Grupa	  docelowa	  
Od	  2006	  co	  roku	  

	  
Program	  nieustannie	  się	  rozwija,	  coraz	  więcej	  bibliotek	  w	  całym	  
kraju	  	  włącza	  się	  w	  działania	  w	  ramach	  programu.	  Trudno	  jest	  
oszacować	  liczbę	  uczestników,	  ponieważ	  program	  obejmuje	  
cały	  kraj	  i	  w	  ramach	  tego	  programu	  jest	  realizowanych	  
mnóstwo	  drobnych	  projektów.	  Grupą	  docelową	  są	  dzieci	  od	  
wieku	  niemowlęcego	  po	  wiek	  szkolny	  i	  ich	  rodzice.	  
	  

Krótki	  opis	  
	  
W	  2006	  roku	  Austriacka	  Sieć	  Bibliotek	  uruchomiła	  program	  “Szlaki	  Życia”,	  którego	  celem	  
było	  zaopatrzenie	  bibliotek	  w	  Austrii	  w	  materiały	  dla	  nowej	  kultury	  „spotkań”.	  Filarami	  tego	  
programu	  były	  „Spotkania	  pokoleń”	  i	  „Spotkania	  kultur”	  oraz	  „Start	  książka:	  Rosnąc	  z	  
książką”.	  	  Celem	  programu	  było	  przyciągnięcie	  dzieci	  i	  ich	  rodzin	  do	  wiedzy	  i	  ekscytujących	  
spotkań	  z	  książką.	  
	  
„Start	  książka:	  Dojrzewanie	  z	  książką”	  jest	  programem	  międzynarodowym.	  Pomysł	  zrodził	  się	  
w	  Wielkiej	  Brytanii	  i	  objął	  swoim	  zasięgiem	  ponad	  20	  krajów.	  W	  każdym	  z	  tych	  krajów	  idee	  
programu	  zostały	  dostosowane	  do	  tradycji	  czytelniczych,	  kultury	  i	  istniejących	  warunków.	  
Główną	  ideą	  jest	  zachęcanie	  rodziców	  i	  osób	  pracujących	  z	  dziećmi	  do	  czerpania	  radości	  ze	  
wspólnego	  czytania	  książek	  razem	  z	  dziećmi	  od	  jak	  najmłodszego	  wieku.	  Biblioteki	  publiczne	  
są	  sercem	  tego	  programu,	  na	  który	  składa	  się	  wiele	  mniejszych	  projektów.	  
	  
W	  Austrii	  jest	  wiele	  bibliotek	  publicznych,	  ściśle	  związanych	  ze	  środowiskiem	  lokalnym.	  
Kierując	  	  swoją	  ofertę	  do	  osób	  w	  różnym	  wieku	  są	  idealnym	  	  organizatorem	  działań	  
lokalnych	  w	  ramach	  programu.	  Austriacka	  Sieć	  Bibliotek	  planuje	  popularyzowanie	  lokalnych	  
projektów	  w	  skali	  regionów.	  
	  
Cele	  (ogólne	  i	  szczegółowe)	  
	  
Cele	  ogólne:	  
Program	  „Start	  książka:	  Dojrzewanie	  z	  książką”	  w	  Austrii	  promuje	  czytelnictwo	  dzieci	  we	  
wczesnym	  wieku	  i	  czytelnictwo	  rodzinne	  	  jako	  warunek	  sukcesu	  dziecka	  w	  szkole.	  Następnie	  
program	  towarzyszy	  dzieciom	  i	  młodym	  ludziom	  w	  wieku	  szkolnym,	  dostarczając	  ciekawych	  
pomysłów	  i	  działań	  związanych	  z	  czytaniem.	  

Cele	  szczegółowe:	  
-‐	  Rozpropagowanie	  idei	  programu	  „Start	  książka:	  Dojrzewanie	  z	  książką”	  wśród	  bibliotekarzy	  	  
	  	  i	  rodziców.	  
-‐	  Promowanie	  idei	  rodzinnego	  czytelnictwa.	  
-‐	  Tworzenie	  materiałów	  i	  scenariuszy	  zajęć	  na	  poziomie	  lokalnym	  i	  regionalnym.	  
-‐	  Konsultowanie	  i	  wspieranie	  działań	  na	  poziomie	  lokalnym	  i	  regionalnym	  w	  celu	  wdrażania	  	  
	  	  projektów	  programu	  „Start	  książka:	  Dojrzewanie	  z	  książką”.	  
-‐	  Gromadzenie	  i	  analizowanie	  doświadczeń,	  nabytych	  w	  wyniku	  realizacji	  programu.	  
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-‐	  Tworzenie	  multimedialnych	  prezentacji	  najlepszych	  projektów.	  
-‐	  Współpraca	  ze	  społecznościami	  lokalnymi	  i	  włączanie	  osób	  ze	  sfer	  oświatowo-‐	  kulturalnych	  	  
	  	  	  i	  społecznych.	  
-‐	  Organizacja	  warsztatów	  I	  seminariów,	  kursów	  i	  spotkań	  dla	  bibliotekarzy,	  dotyczących	  	  
	  	  programu.	  
-‐	  Rozwijanie	  zainteresowania	  językami	  obcymi.	  
	  
Przebieg	  projektu	  i	  działań	  promujących	  czytelnictwo	  
Bloki	  tematyczne	  programu	  „Start	  książka:	  Dojrzewanie	  z	  książką”	  są:	  

• Wspólne	  poszukiwanie	  i	  odkrywanie	  
• Odkrywanie	  i	  wymyślanie	  historii	  	  
• Refleksje	  o	  mnie	  i	  innych	  cudach	  
• Rzemiosło	  i	  zabawy	  słowne	  
• Dojrzewanie	  z	  książką	  

	  
Działania	  podejmowane	  w	  ramach	  programu:	  

1. Zapewnienie	  jak	  najwcześniejszego	  dostępu	  do	  rodziców	  nowonarodzonych	  dzieci,	  
ponieważ	  na	  tym	  etapie	  rodzice	  są	  otwarci	  na	  pomysły	  i	  sugestie.	  

2. Organizowanie	  podstawowego	  I	  zaawansowanego	  szkolenia	  z	  zakresu	  czytelnictwa	  
rodzinnego	  dla	  bibliotekarzy.	  

3. Dostarczanie	  materiałów	  promujących	  bliskość	  rodziców	  i	  dzieci	  i	  zapraszających	  ich	  
do	  udziału	  we	  wspólnym	  czytaniu,	  opowiadaniu	  i	  tworzeniu.	  Rozsyłanie	  folderów,	  
książek	  ilustrowanych	  i	  innych	  materiałów,	  opracowanych	  w	  tym	  celu.	  

4. Wspomaganie	  rodziców	  w	  tworzeniu	  bliższego	  kontaktu	  z	  dziećmi	  poprzez	  
opowiadanie	  historii,	  w	  obserwowaniu	  i	  odkrywaniu	  tego,	  	  co	  pomaga	  w	  rozwoju	  ich	  
dzieci.	  Działanie	  to	  może	  być	  realizowane	  indywidualnie	  lub	  grupowo.	  

5. Tworzenie	  więzi	  z	  bibliotekarzami	  i	  organizacjami	  promującymi	  czytelnictwo;	  
zachęcanie	  do	  różnych	  form	  współpracy	  grup	  rodzice-‐dzieci,	  żłobków,	  przedszkoli,	  
szkół,	  władz	  lokalnych,	  organizacji	  społecznych	  itp.	  	  w	  celu	  wymiany	  koncepcji	  i	  
doświadczeń.	  Dostarczanie	  podstawowej	  informacji	  zarówno	  członkom	  rodzin	  jak	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
i	  specjalistom.	  Gromadzenie	  dokumentacji	  i	  informacji	  o	  dobrych	  praktykach.	  

6. Dostarczanie	  instrukcji	  i	  indywidualnego	  wsparcia	  dla	  rozwoju	  nowych	  projektów.	  

7. Dokonywanie	  tłumaczeń	  materiałów	  na	  języki	  obce.	  Program	  tworzy	  powiązania	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
z	  innymi	  kulturami	  dla	  dzieci	  imigrantów,	  żyjących	  w	  Austrii.	  Dzięki	  dostępowi	  do	  
tekstów	  w	  językach	  rodzimych	  dzieci	  i	  rodzice	  imigranci	  mogą	  dołączyć	  się	  sieci	  grup	  
czytających,	  uczących	  się	  i	  opowiadających	  historie	  i	  wiązać	  z	  własną	  kulturą.	  

Dodatkowo	  Instytut	  Literatury	  dla	  Dzieci	  zapewnia	  aktywną	  wymianę	  z	  rodzicami	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
z	  innych	  krajów.	  Zostało	  opracowane	  DVD	  z	  materiałami	  dla	  dzieci	  ,	  dotyczącymi	  
programu	  pod	  nazwą	  Kino	  Start	  Książka	  oraz	  Video	  clipy	  z	  informacją	  dla	  rodziców,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
a	  także	  materiały	  do	  dyskusji	  o	  książkach.	  
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Rezultaty	  /	  Uzasadnienie	  skuteczności	  programu	  
	  
Rezultaty	  programu:	  

1. Rodziny	  kupują	  więcej	  książek.	  
2. Rodziny	  znajdują	  więcej	  czasu	  na	  czytanie.	  
3. Rodziny	  częściej	  korzystają	  z	  bibliotek.	  
4. Dzieci	  chętniej	  mówią	  o	  przeczytanych	  książkach.	  
5. Dzieci	  uczestniczące	  w	  programie	  są	  lepiej	  przygotowane	  do	  szkoły	  i	  osiągają	  lepsze	  

rezultaty	  w	  szkole.	  
	  

	  

WNIOSKI	  	  
(CO	  PRZEBIEGŁO	  PRAWIDŁOWO	  I	  DLACZEGO)	  

Austriacka	  Sieć	  Bibliotek	  opracowała	  program	  „Start	  książka:	  Dojrzewanie	  z	  książką”	  w	  
oparciu	  o	  działania	  lokalnych	  bibliotek	  publicznych,	  prowadzonych	  w	  dużej	  mierze	  z	  
wykorzystaniem	  pracy	  wolontariuszy	  i	  dzięki	  indywidualnemu	  zaangażowaniu.	  Wsparcie	  i	  
poświęcenie	  różnych	  artystów	  i	  pisarzy	  nadaje	  programowi	  szczególne	  znaczenie.	  Program	  
ujawnił	  potencjał	  do	  dalszego	  kreatywnego	  rozwoju	  i	  udowadnia,	  że	  stanowi	  radosne	  i	  
użyteczne	  narzędzie	  dla	  tak	  ważnej	  promocji	  czytelnictwa.	  Będąc	  początkowo	  niewielką	  
inicjatywą	  kilku	  bibliotek	  publicznych,	  program	  „Start	  książka:	  Dojrzewanie	  z	  książką”	  
rozwinął	  sieć	  rodziców,	  czytelników,	  bibliotekarzy	  i	  instytucji	  zainteresowanych	  
czytelnictwem	  wśród	  dzieci.	  Program	  stale	  się	  rozwija.	  
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