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Jak wspieramy, jak inspirujemy –
relacja ze spotkania z nauczycielami bibliotekarzami
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku

Zainteresowania (nie tylko) czytelnicze nauczycieli bibliotekarzy
– pod takim tytułem, 26 września 2012 r., odbyło się spotkanie
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku.

Głównym celem spotkania było zaprezentowanie fotoprojektu dr Klaudii Winiarskiej pt. INSPIRACJE –
IMAGINACJE – INTERPRETACJE. Klaudia Winiarska jest wykładowcą w Nauczycielskim Kolegium Języków
Obcych w Toruniu (specjalność język niemiecki). Pod jej kierunkiem w 2008 r. studenci Kolegium rozpoczęli działania twórcze, które do dziś rozwijają, promując idee rozbudowywania własnych pomysłów
i pasji. Punktem wyjścia do zaproszenia na spotkanie w Bibliotece była wystawa, prezentująca pełne tajemnicy i magii obrazy, użyczone przez wykładowczynię.
Sam fotoprojekt to długi proces. Podczas kilku sesji fotograficznych (do których pozowali głównie słuchacze i pracownicy NKJO w Toruniu) powstało ponad 200 obrazów, poddawanych uprzednio obróbce
artystycznej w profesjonalnych programach graficznych. Do artystycznych obrazów, które udostępniono
w Galerii Fotoprojektu (na stronie internetowej NKJO w Toruniu), dołączone zostały teksty literackie
w pięciu językach. Na tej podstawie powstał szeroko rozumiany materiał dydaktyczny, na bazie którego
studenci pracują podczas zajęć w Kolegium: odnajdują kontekst literacki, językowy, budują własne teksty, imaginują i interpretują bazę wyjściową, jaką stanowi obraz.
Podczas spotkania z grupą 30 nauczycieli w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku dr Klaudia
Winiarska przedstawiła projekt pisarski, który realizuje wraz ze studentami w sekcji niemieckiej NKJO
w Toruniu. Wizualizacji obrazów towarzyszyły teksty literackie, czytane przez dr. Stanisława Winiarskiego.
Uzupełnieniem możliwości pracy z obrazem i jego interpretacją, było wystąpienie dr Małgorzaty Kaczmarek. Prelegentka opowiedziała uczestnikom spotkania o projekcie ILUMINACJE, który stanowi kontynuację fotoprojektu, tym razem w sekcji francuskiej NKJO w Toruniu. M. Kaczmarek mówiła o inspiracji,
jakiej jeden obraz może dostarczać w formie dwóch różnych utworów literackich, pochodzących z różnych epok, napisanych przez różnych autorów i odwrotnie: kilka, zupełnie różnych obrazów stymuluje
proces interpretacyjny jednego utworu. Wykorzystanie wyobraźni, kreacji poszczególnych studentów
daje podstawę do różnorodnych pomysłów, rozwijania zainteresowań twórczych młodego człowieka.
Zajęcia w Kolegium nie wiążą się tylko z odczytywaniem tekstów czy wyłącznie indywidualnym odkrywaniem lub pomnażaniem pomysłów. To także punkt wyjścia do dyskusji i niejednokrotnie sporów, co podkreślali prelegenci.
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W niecodziennym spotkaniu w PBW w Gdańsku uczestniczyli nie tylko nauczyciele bibliotekarze, ale również nauczyciele innych przedmiotów. W efekcie wypowiedzi autorów projektu – wśród zebranych osób –
wywiązała się dyskusja, podczas której zastanawiano się, czy wykorzystanie fotoobrazów w trakcie zajęć
językowych i nie tylko, może być wsparciem dla prowadzącego. Czy istnieje szansa, by wyzwalanie aktywności twórczej w młodym człowieku (studencie czy uczniu) mogło doprowadzić do większego zainteresowania przedmiotem i czy pozwala na kreatywne uczestnictwo w odbiorze kultury.
Ze strony zebranych nauczycieli padło trafne spostrzeżenie, że problemy odnoszące się do omawianego
fotoprojektu, to niejako kontynuacja sesji metodycznej organizowanej w lutym 2012 r. w PBW
w Gdańsku, pod hasłem Kreatywność nauczyciela – inspiracją rozwoju pasji i talentu ucznia.
Rozbudzenie w młodym człowieku osobistych pasji nauczyciela, poprzez zastosowanie niekonwencjonalnych metod nauczania oraz pracy pozalekcyjnej może przyczynić się do samorozwoju i ewolucji twórczości ucznia. Niestety, inspirowanie aktywności wychowanka pozostaje w kontraście do realizowanego
obecnie w polskiej szkole systemu kształcenia, podporządkowanego głównie przygotowaniu do testów
egzaminacyjnych.
W trakcie spotkania pracownicy Wydziału Promocji i Współpracy ze Środowiskiem PBW w Gdańsku dodatkowo zaprezentowali zebranym nowości z zakresu literatury fachowej dla nauczycieli bibliotekarzy
(książki, czasopisma oraz wydawnictwa elektroniczne), które mogą być bardzo pomocne nauczycielom
w ponadstandardowej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Na zakończenie spotkania dr Klaudia Winiarska osobiście zaprezentowała gościom Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku fotoobrazy, które zostały wyeksponowane na terenie instytucji, a każdy
zainteresowany mógł się zapoznać z wystawą do 15 października 2012 r.
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