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sprawozdanie
W dniach 10-11 maja 2012 r. odbyła się w Łodzi międzynarodowa konferencja
naukowa Dziecko w świecie książki i mediów. Była to druga konferencja z cyklu Kultura
czytelnicza młodego pokolenia. Patronat honorowy nad konferencją objęli: prezydent Łodzi
Hanna Zdanowska i Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel.
Organizatorami przedsięwzięcia byli: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Łódzkiego i Muzeum Miasta Łodzi. Partnerem regionalnym był Urząd
Marszałkowski województwa łódzkiego. Patronaty medialne sprawowali: Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich - sbp.pl, Poradnik Bibliotekarza, Biblioteka w Szkole oraz TVP 3,
Gazeta Wyborcza i Dziennik Łódzki.
W dwudniowym forum, w pięknych, zabytkowych salach pałacu Poznańskiego w
Łodzi, uczestniczyło ponad 100 osób. W konferencji, oprócz przedstawicieli nauki polskiej
udział wzięli prelegenci z Czech, Słowenii, Danii, Finlandii, Gwatemali i Nepalu. Ich referaty
można było usłyszeć również w wersji polskiej, dzięki profesjonalnemu tłumaczowi – Pani
Ewie Muszczynko. Jakość i szybkość jej translacji przyczyniła się do poszerzenia grona
słuchaczy, niezbyt biegle władających językiem angielskim. Dyskutanci reprezentowali różne
ośrodki naukowe, a byli wśród niech nie tylko bibliolodzy, ale i psychologowie, pedagodzy,
medioznawcy, kulturoznawcy oraz antropolog. Naukowcy wymieniali refleksje z praktykami
– bibliotekarzami, metodykami, animatorami kultury. W ciągu dwóch dni wygłoszono
ogółem 39 referatów (planowanych było 42).
Gośćmi honorowymi były między innymi znane autorki książek nie tylko dla
dzieci: prof. Joanna Papuzińska, dr Danuta Mucha i mniej znana dr Alicja MazanMazurkiewicz, od których w czasie przerw można było zdobyć autografy oraz zakupić książki
ich autorstwa. Wszystkie Panie miały również okazję wygłosić podczas konferencji swoje
referaty. Dorobek wydawniczy podczas przerw kawowych prezentowało Wydawnictwo
Literatura z Łodzi.
Przedmiotem obrad były zagadnienia dotyczące funkcjonowania bibliotek w
zakresie rozwoju czytelnictwa w Polsce i na świecie, rozwój nowych form książek dla dzieci,
ale również wzajemne relacje między nowymi nośnikami treści. W wystąpieniach zwracano
uwagę na zainteresowania i zamiłowania czytelnicze dzieci i młodzieży, ich preferencje
czytelnicze oraz inne elementy kultury czytelniczej młodego pokolenia. Dyskusje dotyczyły
stanu najnowszych badań z zakresu kultury literackiej dzieci i młodzieży oraz miejsca
tradycyjnej formy książki we współczesnym świecie.
Należy podkreślić wysoki poziom przygotowanych referatów, podziękować
Prelegentom za wyjątkowo trafny dobór problematyki, i interesujące opracowanie
materiałów, dzięki czemu dwa dni konferencji upłynęły w napięciu oraz atmosferze
wywołującej ożywioną dyskusję niemalże po każdym wystąpieniu. Z oficjalnie
wyznaczonych miejsc i ram czasowych dialogi przenosiły się w kuluary, a nierzadko do
pięknego ogrodu otaczającego Muzeum Miasta Łodzi, w którym toczyły się obrady.
Doznania uczestników dopełniło zwiedzanie Muzeum, pod opieką kustosza
oprowadzającego po zabytkowych wnętrzach i opowiadającego ciekawostki o znanej,
łódzkiej rodzinie Poznańskich i nie tylko.
Na zakończenie uczestników konferencji poproszono o wypełnienie ankiety
ewaluacyjnej, której wyniki prezentowane są poniżej. Na pierwszym wykresie zilustrowano

wyniki oceny dokonanej przez gości, dotyczącej obsługi: mailowej, faktur, recepcji oraz
materiałów konferencyjnych. W wyniku analizy danych należy stwierdzić, że organizacja
konferencji została oceniona przez większość uczestników bardzo wysoko (5 i 4), aczkolwiek
zdarzyły się pojedyncze przypadki gości, oceniających wybrane elementy organizacji na 3 i
poniżej (2-6%). Organizatorzy są dumni z faktu, że konferencja spełniła oczekiwania 96% jej
uczestników, a 4% częściowo (por. wykres 2). Ciekawostką dla nas – organizatorów - były
źródła, z których słuchacze dowiedzieli się o konferencji. Wśród deklaracji przeważały
odpowiedzi: od kolegi lub koleżanki – 32% i drogą mailową – 26% (por. wykres 3).
Zastanowiło nas natomiast, że pomimo rozesłania tradycyjną drogą pocztową setek listów z
zaproszeniami, kierowanymi do naukowców i praktyków – bibliotekarzy, to źródło informacji
o konferencji wybrało zaledwie 4% respondentów.
Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu konferencji opracowała Pani Jadwiga
Chruścińska, jako przedstawiciel patronatu medialnego, i można je odnaleźć na stronach
portalu SBP: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=5184&prev=1; zdjęcia z konferencji
umieściliśmy na profilu Katedry BiIN UŁ w serwisie Facebook.
Podsumowując, organizatorzy oceniają konferencję jako udaną, owocną i
potrzebną. Słuchaczy i Prelegentów już teraz zapraszamy na kolejną, trzecią edycję, która
odbędzie się w 2014 r.
Wykres 1: Ocena wybranych elementów organizacyjnych konferencji
Dziecko w świecie książki i mediów 10-11 maja 2012 r. przez jej uczestnikow
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Wykres 2: Spełninie oczekiwań uczestników konferencji Dziecko w świecie książki i mediów
10-11 maja 2012 r. przez jej organizatorów i prelegentów
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Wykres 3: Źródła informacji o konferencji Dziecko w świecie książki i mediów
10-11 maja 2012 r. wykorzystane przez jej uczestników
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