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Kampania Ma³a ksi±¿ka wielki cz³owiek podbija biblioteki 28 tys. nowych czytelników w ca³ej Polsce.
Czy pierwsza wizyta w bibliotece mo¿e byæ pocz±tkiem wspania³ej przygody na ca³e ¿ycie? Wierzymy, ¿e tak! Dlatego
we wrze¶niu 2018 r. w ramach kampanii Ma³a ksi±¿ka wielki cz³owiek rozpoczêli¶my projekt pilota¿owy skierowany
do dzieci rozpoczynaj±cych edukacjê przedszkoln± oraz ich rodziców. Do Gminnej Biblioteki Publicznej w Po¶wiêtnem,
w ramach akcji, zapisa³o siê 17 ma³ych czytelników, którzy chêtnie odwiedzaj± nasza placówkê.
Nawyk codziennego czytania z dzieckiem oraz regularnego odwiedzania biblioteki warto kszta³towaæ ju¿ od
najwcze¶niejszych lat ¿ycia dziecka, dlatego zaprosili¶my rodziców trzylatków, ¿eby wspólnie ze swoimi Maluchami odebrali
w bibliotece wyj±tkowy prezent. W przygotowanej dla nich Wyprawce Czytelniczej znalaz³y siê: ksi±¿ka Pierwsze
wiersze dla& (antologia wierszy wybitnych polskich poetów), poradnik Ksi±¿k± po³±czeni, czyli o roli czytania w ¿yciu
dziecka przypominaj±cy o korzy¶ciach wynikaj±cych z czytania oraz Karta Ma³ego Czytelnika do zbierania naklejek. Za
ka¿d± wizytê w bibliotece, zakoñczon± wypo¿yczeniem minimum jednej ksi±¿ki z ksiêgozbioru dzieciêcego, Ma³y
Czytelnik otrzymuje naklejkê, a po zebraniu dziesiêciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzaj±cym
jego czytelnicze zainteresowania.
Do projektu przyjêto blisko 800 bibliotek publicznych z ca³ej Polski, co wraz z podleg³ymi im filiami daje ³±cznie 3,5
tys. oddzia³ów bibliotecznych, w których mo¿na odebraæ Wyprawki Czytelnicze. Od pocz±tku trwania pilota¿u bibliotekê
odwiedzi³o ponad 30 tys. trzylatków z rodzicami. Dla wiêkszo¶ci z nich by³a to pierwsza wizyta w bibliotece, podczas
której zosta³y zapisane do biblioteki i sta³y siê pe³noprawnymi uczestnikami ¿ycia kulturalnego. Dziêki pilota¿owi akcji
bibliotekom publicznym przyby³o blisko 28 tys. nowych czytelników! Bibliotekarze z wielkim zaanga¿owaniem w³±czyli
siê w projekt, staj±c siê dla trzylatków wyj±tkowymi przewodnikami po ¶wiecie ksi±¿ek. Uroczyste wrêczanie dziecku
dyplomu za czêste wizyty w bibliotece by³o doskona³± okazj± do zbudowania z nim trwa³ych wiêzi, które mamy
nadziejê przetrwaj± lata. Od pocz±tku trwania akcji ponad 4 tys. trzylatków odebra³o imienny dyplom za aktywne
rozwijanie czytelniczej pasji, czyli wypo¿yczenie co najmniej dziesiêciu ksi±¿ek.
Lista bibliotek, w których mo¿na odebraæ Wyprawki Czytelnicze dla trzylatków, znajduje siê tutaj.
Po sukcesie pilota¿u chcemy, ¿eby w 2019 r. tak¿e starsze dzieci otrzyma³y ksi±¿ki na dobry start. Trwaj± w³a¶nie
prace nad publikacj± przeznaczon± pod wzglêdem estetyki i tre¶ci dla dzieci w wieku przedszkolnym. Rekrutacjê
bibliotek do projektu w skali ogólnopolskiej rozpoczniemy wiosn±.
Najwa¿niejsze informacje o kampanii mo¿na znale¼æ na stronie: www.wielki-czlowiek.pl"
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