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O tym jak gorzowscy uczniowie mieli przerwę na czytanie

Czas wolny, zwłaszcza w szkole można wykorzystać na wiele sposobów, począwszy
od błogiego nicnierobienia poprzez skakanie, jedzenie, rozmawianie, surfowanie po
Internecie i przeglądanie portali społecznościowych, skończywszy na nauce i rozmowie
z rówieśnikami.

Czy przerwa w szkole jest dobrym momentem na czytanie? Czy widok ucznia z książką, którą czyta dla przyjemności, to rzadkość?
Podczas XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który w 2016 roku odbył się pod hasłem Biblioteka inspiruje,
Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaproponowała
szkołom zorganizowanie akcji promującej czytelnictwo, zatytułowanej Przerwa na czytanie. Chcieliśmy udowodnić
uczniom, że czytanie jest ciekawe, zachęcić ich do sięgnięcia po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.
Każda zgłoszona szkoła była zobowiązana do przeprowadzenia akcji bicia rekordu w czytaniu na dwóch lub więcej
wybranych przerwach. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego –
Jacek Wójcicki.
W założeniach akcja miała zasięg miejski, jednak już w jej trakcie okazało się, że naszą propozycją zainteresowane
są też inne szkoły. Ostatecznie zgłosiło się 27 placówek oświatowych, w tym 7 spoza miasta.

Przerwa na czytanie w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą. Fot. E. Jaworek-Klatta.
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Przed planowanym wydarzeniem niektóre szkoły przeprowadziły akcję informacyjno-agitacyjną zachęcającą do
czytania, np. Szkoła Podstawowa w Deszcznie powiadamiała uczniów przez szkolny radiowęzeł. Zespół Szkół nr 6
z Gorzowa Wielkopolskiego zamieścił wiadomość w dzienniku elektronicznym Librus z podaniem harmonogramu
przebiegu akcji na terenie szkoły.
Podczas organizacji Przerwy na czytanie Szkoła Podstawowa nr 10 oraz Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wielkopolskim współpracowały razem z Samorządem Uczniowskim, który miał wpływ na ostateczny przebieg akcji. Ich propozycje, np. aby czytanie odbyło się na piątej godzinie lekcyjnej oraz żeby przynieść w tym dniu poduszki, zostały
chętnie przyjęte przez dyrekcję.

Przerwa na czytanie w Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wielkopolskim. Fot. A. Balbierz.

Nawał pracy i wzmożony ruch nie ominął biblioteki. W Deszcznie zanotowano dwuipółkrotnie większą frekwencję
niż w poprzednich dniach i ponad trzykrotny wzrost wypożyczonych książek.
W czwartek (12 maja 2016 roku) w: Gorzowie Wielkopolskim, Deszcznie, Stawie, Bożnowie, Brójcach, Kostrzynie
nad Odrą oraz Dąbroszynie podjęto próbę bicia rekordu. Korytarze szkolne zamieniły się w ogromne czytelnie.
Czytano wszędzie: na korytarzu, boisku, w toalecie, na stołówce, bibliotece, w klasie, w auli. Uczniowie ze Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Brójcach, którzy w tym dniu byli na wycieczce, czytali książki w bibliotece na Zamku
Czocha. Ciekawym pomysłem wykazali się organizatorzy akcji z Dąbroszyna, którzy stworzyli specjalne „Strefy
Czytania” dla najmłodszych uczniów.
Pozycja czytania była również ważna. Czytano na siedząco, stojąco, leżąco, na spacerze, a nawet w biegu. Warto
zwrócić uwagę na I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie zespół cheerleaderek popisał się
ogromną kreatywnością w czytaniu lektur.
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Przerwa na czytanie w I LO w Gorzowie Wielkopolskim. Fot. I. Ostapczuk.

Jedni czytali krótko, inni długo, bo aż przez 7 przerw. Czytali rodzice, bibliotekarki, dyrektorzy, dziennikarze, radne
z Gorzowa Wielkopolskiego. Jednak wśród czytających dominowali uczniowie.
Pierwsza Przerwa na czytanie zgromadziła imponującą liczbę uczestników, łącznie – w 27 placówkach – czytały
5573 osoby1. Tym samym ustanowiliśmy pierwszy rekord w liczbie osób wspólnie czytających na przerwie. Dziś
wiemy, że w 2017 roku będziemy starali się powtórzyć akcję obejmując jej zasięgiem całe województwo.
Cieszymy się, że akcja została przyjęta z wielkim entuzjazmem. Nauczyciele podkreślali, że najbardziej cenią sobie
to, że uczniowie wypożyczyli książki na dłużej, że wielu z nich zainteresowało się również książkami przyniesionymi
przez kolegów i nauczycieli. Padło wiele deklaracji przystąpienia do kolejnej edycji bicia rekordu w czytaniu na
przerwie i propozycje, aby wspólne czytanie powtarzać raz w tygodniu.
W ten niecodzienny sposób udowodniliśmy, że można czytać zawsze i wszędzie2.

STRESZCZENIE:
Artykuł dotyczy akcji promującej czytelnictwo, zatytułowanej Przerwa na czytanie, która odbyła się w maju 2016 roku. Jej
inicjatorem była Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.
SŁOWA KLUCZOWE:
promocja czytelnictwa, Tydzień Bibliotek, Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.

1

Akcję czytania na przerwie dokumentują filmy opublikowane w Internecie. Zob. Czytanie na przerwie. Dlaczego nie! (Zespół
Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim) – Telewizja TELETOP: http://tvgorzow.pl/2016/05/12/czytanie-naprzerwie-dlaczego-nie/ oraz film zamieszczony na fanpage’u Zespołu Szkół nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim:
https://www.facebook.com/zs21gorzow/videos/654404908031637/.
2
Album ze zdjęciami udostępniono na Facebooku – fanpage Biblioteki Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wielkopolskim:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1286772801337208.1073741910.283524854995346&type=3.
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