„Czytanie Łączy Pokolenia” - wywiad

Biblioteka to miejsce, w którym spotykają się osoby w różnym wieku, o różnych
zainteresowaniach i odmiennych potrzebach. Często bywa, że czytelnikami tej samej filii
jest kilka pokoleń z tej samej rodziny. Również w Filii nr 6 MBP w Piekarach Śląskich jest
to częsta sytuacja. Bibliotekarki pracujące tutaj nierzadko, przypadkiem dowiadują się
o tym, że ze zbiorów biblioteki korzysta: babcia, wnuczek, ciocia czy dziadek.
Przykładem rodziny, która regularnie odwiedza bibliotekę oraz bierze aktywny udział
w organizowanych tutaj wydarzeniach jest – rodzina państwa Sadkiewiczów.
Z okazji tegorocznego Tygodnia Bibliotek zapytaliśmy członków tejże rodziny o to,
jak wygląda ich życiowa przygoda z czytaniem.
W kwietniu bieżącego roku na pytania bibliotekarki dotyczące czytania odpowiadali:
− pani Jadwiga Klocek (babcia)
− pani Anna Sadkiewicz (mama)
− Jakub Sadkiewicz (syn)
Bibliotekarz: Czy w państwa rodzinie wszyscy czytają?
Jadwiga Klocek: Tak, każdy z nas coś czyta, ale preferujemy zróżnicowaną tematykę.
Panowie wolą książki specjalistyczne, czasopisma o technice, kobiety książki obyczajowe.
B: W jaki sposób docierają państwo do książek?
Anna Sadkiewicz: Dużo wypożyczamy w bibliotece, ale jakąś część również kupujemy.
Kupujemy też dużo krzyżówek, gdyż pamięć trzeba ćwiczyć. Niestety książki są bardzo
drogie.
Jakub Sadkiewicz: No, a po przeczytaniu gazety i krzyżówki trafiają na szkolną zbiórkę
makulatury. Nic się u nas nie marnuje :-)
B: Czy nauka czytania sprawiała Wam trudność?
J.K.: Ja i córka nie miałyśmy problemu, opanowałyśmy czytanie planowo, czyli na początku
szkolnej edukacji.
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S.: Kuba natomiast zainteresował się literkami w wieku pięciu lat, a pierwszą książkę
samodzielnie przeczytał, gdy miał lat siedem. Był to jeden z tomów „Harrego Pottera” przeczytał go podczas pobytu na wczasach ( dwa tomy w jeden tydzień!)
J.K.: W czasach, gdy ja byłam dzieckiem dziewczynki fascynowała „Ania z Zielonego
Wzgórza” Lucy Maud Montgomery.
B.: Dziś bardzo popularne są książki o tematyce fantasy, czy w waszej rodzinie również?
J.S.: Oczywiście! Oprócz „Harrego” uwielbiamy „Władcę Pierścieni”.
B.: Czy w dzieciństwie dorośli czytali państwu bajki?
J.K.: W czasach mojego dzieciństwa książek było mało, a te które były, były bardzo drogie,
więc częściej bajki opowiadano. Dziadkowie przekazywali nam ustnie pewne historie,
legendy i ciekawostki; to była taka namiastka czytania.
A.S.: Ja urodziłam się już w innej rzeczywistości,

książki stały się bardziej dostępne, a biblioteki
powszechne. Ze szczególnym sentymentem
wspominam baśnie Hansa Christiana Andersena,
które czytała mi mama.
B: Czy w Waszych domach jest dużo książek?
J.K.: Tak, mamy pozycje klasyczne, bajki dla
dzieci, mnóstwo lektur, słowników i wiele tomów
encyklopedii.
J.S.: Mnie mama kupuje książki przygodowe o bohaterach, którzy przenoszą się w inne
czasy i mają wiele interesujących przygód. Uwielbiam też komiksy, szczególnie „Kaczora
Donalda”.
A.S.: Proponujemy też dzieciom gry i zabawki, które rozwijają wyobraźnię. Młodszy brat
Kuby – Maciek, który ma trzy i pół roku też póki co „udaje”, że czyta. Już dzisiaj wie, że to
praktyka niezwykle ciekawa i pożyteczna. Jego bohaterem jest Bob Budowniczy.
B.: Jaka jest państwa zdaniem główna korzyść płynąca z czytania?
J.K.: Zawsze mówiłam dzieciom, a teraz powtarzam wnukom, że ten kto czyta książki ma
bogatą wyobraźnię, potrafi pięknie mówić i logicznie pisać. Czytanie to prosty sposób na
relaks i odprężenie.
B.: Serdecznie dziękujemy za rozmowę i zapraszamy do biblioteki po kolejne książki.
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KSIĄŻKI ŁĄCZĄ POKOLENIA
„Książki – okręty myśli żeglujące po oceanach czasu i troskliwie niosące swój
drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie”
Francis Bacon
Książka w życiu człowieka z dawien dawna odgrywa wielką rolę. Ludzie „od
zawsze” pragnęli zapisywać swoje myśli i słowa dla przyszłych pokoleń i nie ma tu
znaczenia czy robili to za pomocą dłuta, rylca, pióra czy druku. Dzięki temu możemy się
dziś dowiedzieć jak wyglądało życie w zamierzchłych czasach, co cieszyło, a co smuciło
naszych „praojców”, jak się rozwijali i doskonalili. Jak ewoluowała książka przez
tysiąclecia można dowiedzieć się czytając poniższy artykuł.
Żywa książka (człowiek książka)

Pierwsza książka rozpadła się w proch wiele tysięcy lat temu. Nigdy nie leżała
na półce, za to miała ręce i nogi, potrafiła mówić i śpiewać. Istniała w czasach,
gdy ludzie nie potrafili czytać i pisać, a wszystkie prawa, wierzenia oraz podania
przechowywano w pamięci.
Książka kamienna
Książka ta powstawała początkowo na ścianach jaskiń, które były schronieniem dla ludzi,
później na kamiennych płytach. Wyrażała ona myśli ludzi przy pomocy uproszczonych
rysunków. To właśnie taka książka jest najtrwalsza na świecie – przetrwała od epoki
neolitycznej do naszych czasów.
Gliniana tabliczka
Rycie znaków w kamieniu było bardzo uciążliwe, dlatego ludzie poszukiwali
wygodniejszego sposobu zapisywania i przechowywania informacji – i tak ok. 4000 lat
p. n. e. powstało pismo klinowe utrwalane na glinianych tabliczkach. Po zapisaniu
obustronnie glinianych tabliczek suszono je na słońcu lub wypalano.
Tabliczka woskowa
Glinianych tabliczek można było użyć tylko raz i były bardzo uciążliwe
– zarówno podczas utrwalania pisma jak i przechowywania ich
i transportu, dlatego szukano czegoś, co można by używać wielokrotnie
i co było by trwalsze. Tym sposobem powstała drewniana tabliczka
pokryta woskiem, na której pisano metalowym, dwustronnym rylcem (ostrym końcem
pisano, tępym zacierano to, co nie było już potrzebne). Na brzegach tabliczek wiercono
otwory, przy pomocy których można było je połączyć.
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Zwój papirusowy

W starożytnym Egipcie informacje utrwalano za pomocą hieroglifów
na papirusie – roślinie rosnącej nad brzegami Nilu. Łodygi papirusu
krojono i układano naprzemiennie – pionowo i poziomo – oraz ubijano
kamieniem, zaś wydzielający się z niej sok sklejał paski. Pojedyncze paski
papirusu sklejano we wstęgi i nawijano na drążek. Tekst zazwyczaj dzielono na kolumny.
Papirus stosowany był do ok. IV w. n. e.
Kodeks
W czasach, gdy papirus był jeszcze w powszechnym użyciu zaczęto produkować
z odpowiednio przygotowanej skóry zwierzęcej – pergamin. Dzięki temu, że można go było
kroić bez obawy, że rozsypie się lub złamie powstała forma książki, która jest stosowana do
dziś. Kodeks upowszechnił się na przełomie IV/V w. n. e. O ile papirus formowano jeszcze
czasami w zwoje, to po wynalezieniu papieru kodeks stał się jedyną formą książki.
Książka drzeworytowa (blokowa, ksylograficzna)
Powstała w Europie w XV w. - była stadium
przejściowym

między

książką

rękopiśmienną

a drukowaną ruchomymi czcionkami. Powstawała za
pomocą druku wypukłego. Druk polegał na tym, że
w drewnianym klocku wycinano rysunek (bądź tekst),
smarowano go farbą drukarską i odbijano na papierze. Pomysł ten został przywieziony
z Chin, gdzie tym sposobem odbijano wzory na tkaninach
Inkunabuł
Książki wydrukowane przed rokiem 1501 zwane są „książkami w kołysce”, czyli po łacinie
inkunabułami. Pierwsze takie książki wzorowano na średniowiecznych rękopisach – kroje
czcionek naśladowały pismo ręczne. Były również ręcznie ilustrowane.
Starodruk
Publikacje z okresu od wynalezienia druku do końca XVIII wieku nazywamy starymi
drukami (ich częścią składową są również inkunabuły). Cechuje je ręczne wykonanie
wszystkich elementów: papieru, typografii, oprawy, czasem także ilustracji.
Książka współczesna XIX – XXI wiek
Wraz z rozwojem oświaty elementarnej rozpowszechniły się książki w skali masowej.
Zaczęły one wówczas pełnić funkcje społeczne, poznawcze (np. podręczniki), ideologiczne
(np. książki religijne, polityczne), estetyczne (np. poezja) czy wychowawcze. W XX wieku
książka stała się dobrem powszechnym, tańszym i łatwiej dostępnym dla każdego, kto
kocha czytanie. Ta forma pozostała do dziś!
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Książka mówiona
Nagranie dźwiękowe zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej, zwykle na
płycie kompaktowej (kiedyś na płycie winylowej

lub taśmie magnetofonowej) to audiobook. Audiobooki są to
książki przeznaczone do słuchania, umożliwiają zapoznanie się
z treścią książki osobom niedowidzącym, niewidomym lub tym,
którzy nie mają czasu lub ochoty czytać sami.
E – book
Treść zapisana w formie elektronicznej przeznaczona do odczytu za pomocą odpowiedniego
oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym. To wynalazek XXI wieku.
Książki elektroniczne mają swoje zalety tj. nieograniczona liczba elektronicznych
materiałów czy łatwiejsze wyszukiwanie fragmentów niż w książce tradycyjnej; jednakże
mają także wiele wad np. przy czytaniu szybciej męczy się wzrok, urządzenia do
odtwarzania są drogie i nie wszystkie książki pojawiają się w tejże formie.
W obecnych czasach możemy korzystać z wielu form książki: tradycyjnej, e-booków
oraz audiobooków. W każdej z nowoczesnych form dostrzegamy wiele zalet, ale nic nie
zastąpi nam książki tradycyjnej, znanej także naszym mamom, dziadkom i pradziadkom, tej
przy której możemy zagłębić się we własnej wyobraźni, do czytania której nie potrzebujemy
żadnych urządzeń ani prądu!
Mrówka
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„Kamienie na szaniec” czyli patriotyczne kino akcji.
Książkowa i filmowa propozycja dla każdego pokolenia

Rzadko się zdarza, by lektura przeniesiona na ekran kinowy wzbudziła tyle kontrowersji.
Sztandarowa powieść Aleksandra Kamińskiego stała się bazą, na której reżyser Robert Gliński
oparł swoją adaptację. Nim poddamy film ocenie,

należy najpierw określić czym jest adaptacja. W ujęciu słownikowym jest
to przeróbka utworu literackiego, to dostosowanie istniejącego już dzieła
do nowego medium, to rodzaj przekładu np. ze słów na obraz, na działające
osoby lub jak w tym przypadku na sytuacje ekranowe.
Książka A. Kamińskiego stała się dla reżysera inspiracją, była
natchnieniem do stworzenia współczesnego obrazu ludzi młodych, którym
przyszło walczyć o Polskę. Nam młodym widzom film bardzo się podobał.
Ukazał on losy młodzieży podczas traumatycznych wydarzeń II wojny
światowej w sposób prosty, szczery, realistyczny bez zbędnej martyrologii. Bohaterowie
filmu urzekli nas naturalnością. Ich sylwetki były bardzo wiarygodne.
Wstrząsające losy członków „Szarych Szeregów” zostały ukazane bez nadmiernego
patosu, a historia o przyjaźni, młodości, wojnie i wolności podana w sposób właściwy
dzisiejszym czasom. Sylwetki Alka, Rudego, Zośki
i kilku innych zostały „zdjęte z pomnika”. Ich problemy
i rozterki dzięki reżyserowi Glińskiemu stały się dla nas
bardziej zrozumiałe. Mimo iż wielu dorosłych krytykuje
ten pomysł, my nastoletni widzowie z zadowoleniem
przyjmujemy tę propozycję.
Uważamy, że o polskim patriotyzmie należy
mówić, ale niekoniecznie należy to robić w „belferskim”
stylu.

Kaśka

7

„Pan Andersen”

Są w bibliotekach książki, które łączą pokolenia! Pozycje, które lubią zarówno dzieci
młodsze, starsze oraz dorośli to – baśnie. Znajomość ich treści, a także codzienne rytuały tj.
czytanie dzieciom przed zaśnięciem przez rodziców czy dziadków, to praktyka znana
i lubiana nie od dziś.
W bibliotekach znajdziemy obfitą ofertę baśni: literackie, ludowe, polskie czy baśnie
z różnych stron świata. Wśród nich czołowe miejsce zajmuje twórczość duńskiego pisarza Hansa
Christiana Andersena. Baśnie niosą różne

treści i w związku z tym, spełniają wiele funkcji: uczą,
przestrzegają, moralizują, pozwalają na identyfikację,
pocieszają, oswajają trudne tematy, ale przede wszystkim
bawią. To teksty sprawdzone w odbiorze przez szereg
pokoleń, czasami budzące opór i skłaniające do dyskusji.

W kwietniu br. z okazji urodzin H. Ch. Andersena
w bibliotece odbył się konkurs czytelniczy,
podczas którego mieliśmy okazję przekonać się
o tym, że dzieci nie tylko lubią baśnie, ale także
trafnie odnajdują w ich treści to, co ważne oraz, że
zapamiętują raz na zawsze morały z nich płynące.

Ania
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GREPOLIS
Grepolis to gra strategiczna, w której trzeba
ukształtować
budować

świat
flotę

oraz

starożytnej
rekrutować

Grecji,
armie.

Zawierając sojusze z innymi graczami można
wznieść siedem Cudów Świata i skorzystać
z

mocy

greckich

bóstw

(m.in.

Zeusa,

Posejdona, Hery czy Ateny). Jej celem jest zostanie herosem i zyskanie przychylności
bogów. Gra jest bezpłatna, trzeba się tylko zalogować na serwerze http://pl.grepolis.com
Na początku rozgrywki, podczas rejestracji wybieramy serwer, który ma wpływ na
jej komfort (szybszy serwer znacznie ułatwia grę, ponieważ dzięki niemu możemy np.
szybciej produkować surowce). Tuż po zalogowaniu się na swoje konto warto „przeczytać”
(a raczej przejść) samouczek, który oprowadza nas po świecie gry, uczy badania
technologii, budowy budynków, czy handlowania surowcami z innymi graczami.
Swoją przygodę w Grepolis zaczyna się od budowy małego miasta (polis), które
z biegiem czasu przeobraża się w wielkie

miasto-państwo. Budowę zaczynamy od
zapewnienia surowców (drewno, kamień,
srebro, łaska bogów), przy czym tempo
wydobycia zależy od poziomu gry – im
twoje polis jest większe, tym szybsze
wydobycie i lepsza praca robotników.
Jednym z celów gry jest podbijanie innych
miast (zwiększa to ilość punktów i pozwala na pomnożenie armii i bogactwa). W grze
możemy stworzyć przymierze z innymi graczami w sieci, bądź do niego przystąpić, gdyż
razem z sojusznikami możemy połączyć siły w walce ze wspólnym wrogiem. Gra kończy
się, gdy gracze wybudują co najmniej cztery z siedmiu Cudów Świata – przechodzą wtedy
do historii jako „zwycięzcy świata”; w zależności od organizacji sojuszu grę można
skończyć szybciej (np. w dziewięć miesięcy – co wbrew pozorom jest bardzo dobrym
wynikiem) bądź wolniej (grać można w „nieskończoność”); nam jej przejście zajęło około
roku.
9

Grepolis zapewnia nie tylko sporo rozrywki, lecz można
się z niej także dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy
dotyczących

mitologii

greckiej.

Jest

to

gra

łącząca

pokolenia, może zainteresować nie tylko młodzież, ale
również osoby dorosłe, które lubią gry strategiczne, nie jest to
bowiem

„głupia

przygodówka”,

trzeba

się

tutaj

wykazać

umiejętnością

logicznego

i strategicznego myślenia. Dzięki niej możemy się także nauczyć współpracy z innymi
zawodnikami oraz przedkładania dobra wspólnego nad osobiste.

Jej grafika jest bardzo przyjemna dla oka, a sam interfejs
czytelny i zrozumiały dla każdego. Bardzo często wprowadzane
są aktualizacje (co dziwne ponieważ ma ona już 6 lat), co dobrze
świadczy o twórcach. Gra od czasu do czasu oferuje tzw.
„okresowe eventy”, na które wszyscy zawodnicy czekają
z ogromną niecierpliwością (np. choinka na Boże Narodzenie,
gdzie przy otwarciu prezentów możemy dostać cenne bonusy ułatwiające grę. Ogólnie
Grepolis jest bardzo ciekawe i „wciągające”, dlatego dajemy jej mocne 8/10.

Marcin i Paweł
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Co w trawie piszczy – czyli międzypokoleniowa zabawa
trudnymi zwrotami.

Książki Grzegorza Kasdepke również dowodzą, że czytanie
łączy pokolenia. Tematykę jego utworów lubią zarówno dzieci,
młodzież, jak i ludzie dorośli. Dowodem tego są liczne wpisy na forach
internetowych, blogu pisarza, a także komentarze wypożyczających te
pozycje czytelników biblioteki.
Sto jeden króciutkich historyjek składających się na zbiór „Co to znaczy...” bawi
zarówno dzieci jak i dorosłych. Nie tylko jednak bawi – zebrane tu opowiadania
w niezwykle klarowny sposób tłumaczą znaczenie najczęściej używanych związków
frazeologicznych.
Bohaterami swojej książki uczynił autor rodzinę, w skład której wchodzą: niezwykle
dociekliwy Bartuś, dziadkowie Staszek i Henio, babcie Jadwiga i Marysia, tata, mama, dwie
ciotki i dwóch wujków. Co to znaczy „biały kruk”, „rzucać słowa na wiatr” czy „pięta
Achillesa”? Autor, który sam jest ojcem małego Kacperka, doskonale wie, jak w sposób
lekki i zabawny wyjaśnić zagadki języka polskiego. Prosto, przystępnie i zrozumiale
tłumaczy znaczenia popularnych związków frazeologicznych, z jakimi na co dzień stykają
się dzieci. Jak zwykle u tego pisarza, dydaktyzm jest przesłonięty znakomitym poczuciem
humoru.
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Oto jeden z przykładów zawartych w książce:
„Dziadek Bartusia ma dwie życiowe pasje: jedną z nich jest jego żona, a drugą – czytanie
książek. Nie przepada natomiast za zwierzętami. Jakież było zdziwienie Bartusia, gdy
dowiedział się, że dziadek trzyma w domu białego kruka!...
− Pokażesz mi?...- Bartuś aż podskakiwał z niecierpliwości. Dziadek dumny jak paw
ruszył do swego gabinetu, a po chwili wrócił z... rozpadającą się książką w ręku.
− Co to jest?! - Bartuś nie umiał ukryć zawodu

− Prawdziwy rarytas!... - mlasnął z zachwytem dziadek. - rzadkość na
rynku, wydano ją ponad sto lat temu!...
Bartuś spojrzał na książkę krytycznym wzrokiem.
− Ale co ona ma wspólnego z białym krukiem?...
− Jak to co?! - zirytował się dziadek. - Znaleźć białego kruka byłoby
równie trudno, jak tę książkę!... Rozumiesz?
Bartuś wzruszył ramionami. Ech, ci dorośli...”
Jeśli stale zadajesz rodzicom kłopotliwe pytania, sięgnij po tę uroczą książeczkę,
a na pewno nie będziesz rozczarowana, rozczarowany!

Grzegorz Kasdepke: Co to znaczy czyli 101 zabawnych historyjek, które pozwolą zrozumieć znaczenie
niektórych powiedzeń. Łódź; Wydawnictwo „Literatura”, 2006
Grzegorz Kasdepke: Powrót Bartusia czyli co to znaczy po raz drugi. Łódź: Wydawnictwo „Literatura”,
2005
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Reading connects generations
(Czytanie łączy pokolenia)

library – biblioteka

grandmother – babcia

bookshop – księgarnia

grandfather – dziadek

printing office – drukarnia

granddaughter – wnuczka

publishing house – wydawnictwo

grandson – wnuk

to read – czytać

great grandmother – prababcia

to borrow – wypożyczać

great grandfather – pradziadek

book – książka
novel – powieść
short story – opowiadanie
fairy tale – bajka
poem – wiersz

mother – matka
father – ojciec
child – dziecko
daughter – córka

niece – bratanica, siostrzenica

son – syn

nephew – bratanek, siostrzeniec

sister – siostra

cousin – kuzyn, kuzynka

brother – brat

family – rodzina

siblings – rodzeństwo

generation – pokolenie

aunt – ciocia

family tree – drzewo genealogiczne

uncle – wujek

BOOKOPOLY
− Lubicie gry planszowe?
− Znacie podstawy języka polskiego?
− Macie grupę znajomych o podobnych zainteresowaniach?
− Chcecie zweryfikować swoją wiedzę o książkach?
Mam dla was nie lada atrakcję! Na rynku pojawiła się super gra,
propozycja dla moli książkowych, tymczasem wyłącznie w wersji
anglojęzycznej. Jej pierwowzór powstał w 2006 roku, a inspiracją do niej była znana
wszystkim gra planszowa „Monopoly” (znana także w wersjach „Fortuna”, „Eurobiznes”).
Zasady gry są analogiczne, ale prócz strategii pozwalających na kupno gmachów
bibliotek, księgarń czy „białych kruków”, poznajemy interesujące fakty na temat pisarzy
i ich książek. Twórcy pomysłu bardzo dowcipnie obmyślili także sprawę karnego postoju –
pauzujący musi za karę opuścić trzy kolejki, podczas których gapi się na telewizję :-)
Zachęcam do tej klasycznej formy rozrywki, w którą bawić się mogą członkowie waszej
rodzinki.
Mysia

THE LIBRARYSHIP GAME
The LibraryShip Game jest odpowiedzią pracowników
Filii 6 MBP w Piekarach Śląskich na zapotrzebowanie
czytelników, którzy lubią klasyczne gry planszowe.
W czytelni biblioteki została utworzona plansza do gry
w statki o wymiarach 3 metry na 3 metry, podzielona na
sto pól. Na każdym z nich zostały umieszczone pytania
o różnym stopniu trudności dotyczące literatury, biblioteki
i szeroko pojętej kultury. Gra łączy pokolenia, bowiem pytania podzielone zostały na trzy
grupy wiekowe (dla dzieci, młodzieży i dorosłych). W tym roku oprócz indywidualnych
zwycięzców zostanie nagrodzona także rodzina, która zbierze najwięcej punktów; zatem
dzieci, rodzice, ciocie, wujkowie, babcie i dziadkowie mobilizujcie się, bowiem atrakcyjne
jak co roku nagrody już czekają!
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FOTO ZABAWA
SLEEVEFACE – są to charakterystyczne zdjęcia, przedstawiające osoby
fotografowane z zasłoniętą przez okładkę książki, czasopisma bądź płyty częścią ciała.
W efekcie otrzymujemy złudzenie, prezentujące kreatywne i jednocześnie zabawne
połączenie naszej osobowości z ukrytym książkowym alter ego.
Sleeveface

został

rozpowszechniony

w

2006

roku

za

sprawą

portali

społecznościowych, jednak znany wcześniej motyw ukazywał się na okładkach książek,
płyt winylowych i czasopism. Termin sleeveface został upowszechniony przez Johna
Rostrona i Carla Morrisa.
Do sleeveface potrzebna jest jedynie wyobraźnia i aparat. My także spróbowaliśmy
swoich sił w fotografowaniu. Poniżej prezentujemy to, co udało się nam stworzyć.
Spróbujcie i Wy, dobra zabawa gwarantowana!
Borys, Marcin i Mateusz
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