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OPIS	  PRGRAMU	  PROMOCJI	  CZYTELNICTWA	  
TYTUŁ	  PRORAMU:	  Wissens-‐Trolley	  (Tramwaj	  wiedzy)	  

ORGANIZATOR	  PROGRAMU:	  	  Österreichischer	  Buchklub	  der	  Jugend	  	  (Austriacki	  Klub	  
Książki	  dla	  Młodzieży)	  we	  współpracy	  z	  Ministerstwem	  Nauk	  i	  Badań	  w	  Austrii	  

Opis	  przygotowany	  przez	  partnera	  projektu	  LiRe:	  	  Instytut	  Literatury	  dla	  Dzieci	  

Czas	  i	  miejsce	   Grupa	  docelowa	  
Od	  2008	  roku	  do	  dnia	  
dzisiejszego	  

Co	  roku	  uczniom	  szkół	  podstawowych	  I	  gimnazjów	  oferuje	  się	  
pakiet	  książek	  popularno-‐naukowych	  (wiek	  uczniów	  6-‐9	  i	  10-‐14	  
lat)	  
	  

Krótki	  opis	  
	  
Czytanie	  to	  nie	  tylko	  czytanie	  beletrystyki.	  Program	  poświęcony	  jest	  prezentacji	  najlepszych	  
książek	  popularno-‐naukowych	  dla	  dzieci	  I	  młodzieży	  w	  kolejnym	  roku	  kalendarzowym.	  We	  
współpracy	  z	  Ministerstwem	  Nauki	  i	  Badań	  Austrii,	  czasopismem	  „Kultura	  Książki”	  oraz	  
gronem	  specjalistów	  i	  grupą	  młodych	  czytelników	  zostają	  wybierane	  najlepsze	  książki	  
popularno=-‐naukowe	  w	  danym	  roku.	  Następnie	  zostają	  podzielone	  na	  dwie	  grupy	  wiekowe	  a	  
Klub	  Książki	  przygotowuje	  odpowiedni	  materiał	  metodyczny	  do	  pracy	  z	  tymi	  książkami	  
podczas	  lekcji.	  	  
Przygotowane	  zestawy	  pytań,	  dotyczące	  treści	  książki	  pomagają	  dzieciom	  lepiej	  zrozumieć	  
naukowe	  wywody.	  Zestawy	  książek	  i	  materiałów	  metodycznych	  są	  wypożyczane	  
zainteresowanym	  szkołom.	  
	  
Cele	  (ogólne	  i	  szczegółowe)	  
Cele	  ogólne:	  
-‐	  Promowanie	  czytelnictwa	  książek	  popularno-‐naukowych	  i	  wiedzy	  

Cele	  szczegółowe:	  
-‐	  Rozwijanie	  kultury	  czytelniczej	  wśród	  dzieci	  I	  młodzieży	  w	  różnym	  wieku	  

-‐	  Stymulowanie	  zainteresowania	  naukami	  ścisłymi	  

-‐	  Promowanie	  czytania	  książek	  popularno-‐naukowych	  z	  różnych	  dziedzin	  

-‐	  Umożliwianie	  dostępu	  dzieciom	  do	  najlepszych	  książek	  popularno-‐naukowych	  

-‐	  Rozbudzanie	  zainteresowania	  dzieci	  badaniami	  naukowymi	  

-‐	  Rozwijanie	  umiejętności	  wykorzystywania	  książek	  popularno-‐naukowych	  i	  rozumienia	  
tekstów	  naukowych	  

Przebieg	  programu	  i	  działań	  promujących	  czytelnictwo	  
	  
Zespół	  specjalistów	  z	  różnych	  dziedzin	  nauki	  i	  literatury	  dziecięcej	  opracowuje	  listę	  książek	  
popularno-‐naukowych	  dla	  dzieci	  i	  młodzieży	  na	  dany	  rok.	  
Następnie	  młodzi	  czytelnicy	  głosują	  na	  najlepsze	  książki	  roku	  podczas	  organizowanego	  w	  
Austrii	  przez	  biblioteki	  publiczne	  i	  księgarnie	  Tygodnia	  Nauki.	  
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Następnie	  Klub	  Książki	  opracowuje	  zestawy	  materiałów	  metodycznych	  w	  celu	  wykorzystania	  
wybranych	  książek	  podczas	  lekcji.	  Przygotowane	  pakiety	  są	  wypożyczane	  bezpłatnie	  szkołom	  
podstawowym	  i	  gimnazjom,	  zainteresowanym	  realizacją	  programu.	  
Rezultaty	  /	  Uzasadnienie	  skuteczności	  programu	  
	  
Program	  jest	  realizowany	  od	  5	  lat	  I	  cieszy	  się	  dużą	  popularnością	  wśród	  dzieci	  i	  młodzieży	  
oraz	  nauczycieli.	  
	  
Ponad	  20	  000	  czytelników	  bierze	  udział	  w	  wyborze	  książki	  roku.	  
	  
Autorzy	  wybranych	  książek	  mają	  możliwość	  rozpowszechnianie	  rezultatów	  swoich	  badań	  i	  
zainteresowania	  nauką	  młodych	  ludzi.	  
	  
Poszerzony	  jest	  dostęp	  dzieci	  I	  młodzieży	  do	  książek	  popularno-‐naukowych.	  
	  
Liczba	  zamawianych	  pakietów	  „Tramwaju	  wiedzy”	  z	  książkami	  i	  materiałem	  metodycznym	  
wzrasta	  z	  roku	  na	  rok.	  
	  
	  

WNIOSKI	  	  
(CO	  PRZEBIEGŁO	  PRAWIDŁOWO	  I	  DLACZEGO)	  

	  
W	  ostatnich	  latach	  wzrasta	  sprzedaż	  książek	  popularno-‐naukowych	  dla	  dzieci	  i	  młodzieży.	  
Autorzy	  książek	  zapewniają	  ich	  atrakcyjność	  poprzez	  opisy	  ciekawych	  badań.	  

Zainteresowanie	  książkami	  popularno-‐naukowymi	  wśród	  dzieci	  i	  młodzieży	  wzrasta.	  Praca	  z	  
książką	  tego	  typu	  nie	  tylko	  zapewnia	  rozwój	  wiedzy,	  ale	  również	  wzrost	  kompetencji	  i	  
umiejętności	  zrozumienia	  tekstu.	  „tramwaj	  wiedzy”	  ma	  swój	  ogromny	  wkład	  w	  podnoszenie	  
wiedzy	  i	  kompetencji	  uczniów.	  

Zaproponowane	  metody	  pracy	  z	  książkami	  popularno-‐naukowymi	  stanowią	  bodziec	  dla	  
nauczycieli	  i	  wzmagają	  kreatywność	  uczniów.	  
	  
	  

BIBLIOGRAFIA	  I	  WEBGRAFIA	  
www.buchklub.at/	  	  

	  


