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Biblioteki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom różnych grup społecz-
nych i wiekowych. Rolą książnicy oprócz udostępniania zbiorów jest rów-
nież ich popularyzacja, która może przybierać różne formy kulturalno-
oświatowe. Piekarskie bibliotekarki dysponują szerokim wachlarzem
metod pracy z czytelnikiem.  Najwięcej jednak satysfakcji daje praca z dzie-
ćmi. Bibliotekarze zachęcają dzieci do korzystania z biblioteki poprzez
atrakcyjne i różnorodne formy pracy z nimi. Ich systematyczność i ciągłość
daje szansę na przełamanie niechęci do czytania, rozwoju zainteresowań,
poszerzenia poglądów i wiedzy oraz stwarza dzieciom możliwość ciekawego
spędzania wolnego czasu. Jest to szczególnie ważne w okresie wakacyjnym,
gdy wiele z nich pozostaje w swoich domach i nie ma pomysłu na zagospo-
darowanie wolnego czasu.

Zawody... w zawody
edukacyjny cykl spotkań dla najmłodszych

Biblioteki piekarskiego „Rejonu Połud-
nie” w czerwcu 2011 r. rozpoczęły cykl spo-
tkań, adresowany do grupy młodych czytel-
ników pt. „Zawody w… zawody”. Ten edu-
kacyjno-rozrywkowy cykl ma na celu przy-
bliżyć uczestnikom zawody i profesje, 
z którymi mogli się już zetknąć, ale także te,
które powoli odchodzą w zapomnienie.

Podczas realizacji cyklu zastosowano
różne formy pracy z dziećmi. Formy indywi-
dualne polegały na rozmowach z dziećmi 
o ich oczekiwaniach względem wakacji,
pomysłach spędzania wolnego czasu, zainte-
resowaniach i planach. Formy quasi zbiorowe
(o charakterze informacyjnym i promocyj-
nym) to inny atrakcyjny sposób zachęcenia

do udziału w zajęciach. Złożyły się na nie m.
in.  elementy reklamy wizualnej w postaci
strategicznie rozmieszczonych kolorowych
plakatów,  atrakcyjna oferta programowa
oraz informacja na stronie internetowej
biblioteki. Istotnym elementem logistycznym
było trafne określenie grupy docelowej cyklu.
Rdzeniem cyklu były wycieczki (jako formy
zbiorowe pracy z dziećmi) do wytypowanych
fachowców oraz miejsc ich pracy. Odwiedzi-
liśmy: pracowników lotniska w Pyrzowicach 
i katowickiego „Hotelu Katowice”, opieku-
nów zwierząt z chorzowskiego ZOO,  pieka-
rzy ze stuletniej piekarni „Bączkowicz”, bar-
mana i sommeliera w restauracji „Figaro”
i przewodnika turystycznego biura podróży
„Perfect Holidays” w Radzionkowie, kucha-
rzy restauracji „Imperium” w Piekarach Śl. 
i kolejarzy w siedzibie Górnośląskich Kolei
Wąskotorowych w Bytomiu. Zapoznaliśmy
się również z zawodem górnika w tarnogór-
skiej „Sztolni Czarnego Pstrąga” oraz z bra-

nżą filmową w bytomskim multikinie.
Przeprowadzone na zakończenie wakacji spo-
tkanie z kominiarzem w bibliotecznym
ogródku oraz prezentacja multimedialna
dotycząca X Muzy należały do form zespoło-
wych pracy z czytelnikiem.

Powodzenie tegorocznej Akcji Lato
zawdzięczamy firmom i osobom prywat-
nym, które były nam przychylne oraz dofi-
nansowaniu sponsora – firmie SKOK
SKARBIEC z Piekar Śl.

Efektem naszych działań jest fotogale-
ria, która znajduje się  w Filii nr 6 w Brzozo-
wicach-Kamieniu. Umieszczone tam zdjęcia
dla jednych będą miłym wspomnieniem 
z wakacji, a dla innych mogą stanowić
zachętę do uczestnictwa w kulturalnym
życiu biblioteki. 

Niezwykle satysfakcjonujące rezultaty
spotkań i zadowolenie uczestników skłoniły
nas do kontynuacji cyklu w roku szkolnym
2011/2012. 



Cieszy również niesłabnące zaintere-
sowanie biblioteką w czasie wakacji, co
wiecej, z roku na rok zwiększa się liczba
odwiedzających nas w tym czasie.

Obserwujemy, że coraz więcej osób nie
wyobraża sobie urlopu bez książki.
Czytanie stało się modne!

Wychodząc naprzeciw potrzebom środo-
wiska staramy się również organizować waka-
cyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Rodzice
wiedzą, że z nami ich pociechy spędzą czas nie
tylko przyjemnie ale też pożytecznie, rozwija-
jąc zainteresowania, poszerzając wiedzę,
poznając nowych przyjaciół.

W tym roku w całym rejonie PÓŁNOC
MBP w Piekarach Śląskich w wakacyj-
nych zajęciach dla dzieci wzięło udział
525 osób.

W ramach Wakacji z Bajkowym
Jeżykiem przy pomocy zestawu Window
color dzieci tworzyły witraże...

...brały udział w zabawach edukacyj-
nych z wykorzystaniem internetu oraz
grach i zabawach plenerowych.

Wakacje  z  biblioteką
Jak ważną rolę pełni biblioteka publiczna w życiu lokalnej społeczności przekonujemy się przez cały rok

pomagając uczącym się, polecając odpowiednią  lekturę chcącym pogłębić wiedzę czy zrelaksować się oraz
umożliwiając dostęp do internetu.

Jak zapisać się 
do biblioteki?
Wystarczy dowód tożsamości 
ze zdjęciem, z którym należy 
udać się do najbliższej 
placówki. 
Dzieci do biblioteki
zapisują rodzice.
Korzystanie 
z bibliotek jest
bezpłatne



Podczas zajęć zatytułowanych W samo południe czytano
powieść Sarah Prineas Złodziej magii oraz tłumaczono teksty
zapisane pismem runicznym.

Podziwiano piękno okolicy podczas pieszych wędrowek...

Inspirując się twórczością Grzegorza Kasdepke poznawano
różne kraje świata tworząc przy tym niezłe dzieła plastyczne.

Podczas Wakacyjnych Bajek Misia Bibelota, które w tym roku
odbywały się pod hasłem Piękna nasza Polska cała wirtualnie 
i „palcem po mapie” zwiedziliśmy  spory obszar naszego kraju 
i przeczytaliśmy wiele legend związanych z odkrywanymi
regionami.

W czasie przyrodniczo-paleontologicznej wyprawy odwiedziliśmy
Muzeum Nauk o Ziemi  Uniwersytetu Śląskiego i Egzotarium... 

...oraz Muzeum Górnośląskie, gdzie po zapoznaniu się z przy-
rodą Górnego Śląska przeobraziliśmy się w mistrzów piaskowych
obrazów.

To były bardzo udane i pożyteczne wakacje z biblioteką.
Zadowoleni byli mali czytelnicy oraz ich rodzice. 

Obiecujemy wiele atrakcji również w przyszłym roku.

Kółko Filatelistyczne
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci na spotkania Kółka Filatelistycznego, 
które odbywają się w każdy czwartek o godzinie 17:00 w Bibliotece Centralnej
(w czasie roku szkolnego) w oddziale dla dzieci i młodzieży



Dzisiejsze biblio-
teki posiadają szeroki
wybór nośników.
Oprócz książek i cza-
sopism w zbiorach
mult imedia lnych
można znaleźć audio-
booki, filmy, gry, pro-
gramy komputerowe
oraz CD z muzyką. 
W każdym z tych dzia-
łów można natknąć
się na przynajmniej
jedno dzieło, które
wyszło z rąk albo
zostało zainspirowane
przez Stephena Kinga
– współczesnego czło-
wieka renesansu bra-
nży rozrywkowej.

Ten znany autor
horrorów urodził się
21 września 1947 r. 
i od wczesnej młodo-
ści przejawiał zami-
łowanie do literatu-
ry. King zadebiuto-
wał w 1965 r. opowia-
daniem Byłem nasto-
letnią hieną cmentar-
ną, ale za debiut wła-
ściwy uznaje się opo-
wiadanie Szklana
podłoga. Jego pierw-
szą powieścią, która
odniosła niesamowity
sukces była Carrie,
wydana w 1974 r. Od
tamtej pory ukazało
się ponad 50 jego
książek, wliczając te,
które napisał pod
p s e u d o n i m e m
Richard Bachman.
Wiele z nich zostało
adaptowanych jako
filmy, seriale lub
komiksy.

King, zgodnie 
z nazwiskiem, okre-
ślany jest królem
horroru. 

Współcześnie gatunek ten stanowi odmianę literackiej fikcji 
i fantastyki, której źródła tkwią w preromantycznej powieści
gotyckiej, w powieści romantycznej, niesamowitej, wiktoriańskiej
tzw. ghost story (opowieści o duchach). Istotnymi elementami
horroru są wywołujące przerażenie przedmioty, postaci i miejsca.
Wśród miejsc będących zwykle areną tragedii są często stare
domy, cmentarze, ruiny, opuszczone zamki, hotele itp. Długa jest
lista postaci związanych z tym gatunkiem: duchy, zjawy, widma,
diabły, demony, wampiry, wilkołaki, klauny, manekiny czy
wreszcie produkty uboczne genetycznych eksperymentów. Rolę
specjalną w książkach Kinga pełnią dzieci oraz zwierzęta. Jedne
i drugie bardziej wrażliwe niż dorośli, wyczuwają wrogie siły,

często i łatwo ulegają opętaniu. Szczególny dramatyzm ksi-
ążkom, ale także filmom nakręconym na ich podstawie, nadają
zwłaszcza sceny agresji dzieci czy agresji zwierząt – zabójców (np.
w Cujo). W klimat tworzenia powieści  wprowadza Kinga muzy-
ka hard rockowa, o czym wspomina w swoim Pamiętniku rze-
mieślnika. Sam też próbuje swoich sił w branży muzycznej, gra-
jąc na gitarze w zespole Rock-Bottom Remainders, złożonym 
z samych pisarzy.

Do najważniejszych powieści Kinga, które zostały także
zekranizowane, należą: Carrie, Lśnienie, Misery, Bastion,
Podpalaczka, Christine, Smętarz dla zwierzaków, To, Zielona
mila, Łowca snów, Komórka, Mgła, Uciekinier, Miasteczko
Salem, Dzieci kukurydzy, Haven (na podstawie Colorado Kid),
Skazani na Shawshank czy 1408. King jest także autorem scena-
riuszy np. do Lunatyków, Sztormu stulecia czy Maksymalnego
przełożenia, którego jednocześnie jest reżyserem. Ciekawostką
jest, że pisarz często pojawia się w ekranizacjach swoich książek
w epizodycznych rolach.

Twórczość Stephena Kinga stała się również kanwą gier.
Pierwszą z nich była gra tekstowa The Mist, wydana na PC 
w 1985 r. Ekranizacja Uciekiniera zainspirowała twórców gry 
z 1989 r. pod tym samym tytułem, przeznaczonej na Commodore
64. W roku 1992 na PC ukazał się kolejny tytuł – Mroczna poło-
wa. Najpopularniejszą jak dotąd grą oparta na motywach
zaczerpniętych z twórczości Kinga jest Half-Life z 1998 r. Bardzo
dużo nawiązań do twórczości pisarza pojawia się też w kultowej
serii horrorów Silent Hill. W 2010 r. wydano grę Alan Wake na
Xboxa 360.

Magnum opus twórczości Stephena Kinga stanowi cykl
Mroczna Wieża, tworzony w latach 1970-2004. Składa się on 
z siedmiu powieści, które łączą w sobie elementy fantasy, wester-
nu, fantastyki naukowej i literatury grozy. Obecnie trwają prace
nad miniserialem, opartym na fabule cyklu.

Stephen King 
a współczesne media


