INSPIRACJE

Kilka sposobów
na ekobibliotekę
Dobry przepis na zajęcia ekologiczne w bibliotece jest bardzo prosty: połączenie zabawy
z nauką i współpracą z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska w mieście.
Od lat stosuje go Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.

JOANNA RYBAK • BEATA ŻYCZYŃSKA

N

ie można chronić przyrody, jeśli się jej nie zna i nie
rozumie. Od najmłodszych lat należy kształtować postawy ekologiczne, które powinny
znajdować wyraz w codziennym
postępowaniu. Dla bibliotekarzy
z Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. M. Wańkowicza w Stalowej
Woli to ważne zadanie. Gromadzenie księgozbioru o tematyce
ekologicznej i przygotowywanie
warsztatu informacyjnego to podstawa naszej działalności. Ogromną rolę odgrywa także edukacja
ekologiczna. Warsztaty, konkursy,
pogadanki, wystawy i projekty
zwiększają wiedzę młodych ludzi. Przeprowadzane w atrakcyjny
sposób we wszystkich placówkach
nie tylko uczą, ale też skłaniają do
refleksji i utrwalają się w poszukujących umysłach, co jest niezwykle
ważne dla naszej przyszłości.
KONKURSY
Tradycją stalowowolskiej biblioteki stało się organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej.
Co roku proponujemy przedszkolakom, uczniom szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych
udział w konkursach plastycznych
i literackich. Patronat nad konkursami często obejmuje prezydent
Stalowej Woli, który jest fundatorem nagród dla laureatów. Kwitnie
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współpraca z miejskim zakładem
komunalnym, dla którego ochrona środowiska to priorytet.
Poprzez organizację takiej formy działalności chcemy wykorzystać wiedzę uczniów o recyklingu i praktycznie doskonalić
umiejętności powtórnego wykorzystania zużytych materiałów.
Każdy z konkursów ma w tytule
wymowną cząstkę – „eko”.
COŚ Z NICZEGO, CZYLI
MOJE EKOLOGICZNE
ZABAWKI
Konkurs dla uczniów szkół powiatu stalowowolskiego zorganizowany (2015 r.) w trzech kategoriach wiekowych: kl. IV-VI,
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Pomieszczenia biblioteczne zostały wręcz zasypane ponad
200 zabawkami wykonanymi
z surowców wtórnych. Były wśród
nich: roboty, maskotki, ufoludki,
lalki, planszowe gry, ekologiczne
zwierzaki, pojazdy, a nawet pokój
dla lalek. Wyobraźnia i umiejętności twórcze uczniów przeszły
najśmielsze oczekiwania.
EKOSEGREGACJA.
EKSLIBRIS
OKOLICZNOŚCIOWY
Dwudziestą pierwszą edycję organizowanego cyklicznie konkursu

na ekslibris okolicznościowy zdecydowaliśmy się poświęcić tematowi ochrony środowiska. Współorganizatorami były starostwo
powiatowe i urząd miasta. Okazało się, że dzieci i młodzież lubią
wyzwania. Mimo trudnej formy
plastycznej, jaką jest ekslibris,
w konkursie „Eko-segregacja”
wzięło udział ponad 470 uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów
powiatu stalowowolskiego. Prace
były na bardzo wysokim poziomie.
Z inicjatywy Wydziału Gospodarki Odpadami UM w Stalowej
Woli najlepsze ekslibrisy znalazły
się na zakładkach do książek, które
do dziś rozdajemy czytelnikom.
CHOINKA Z SUROWCÓW
WTÓRNYCH
Konkurs „Zróbmy choinkę inaczej” dla dzieci przedszkolnych na
zaprojektowanie i grupowe wykonanie choinki z surowców wtórnych zorganizowaliśmy wspólnie
z Referatem Centrum Rewitalizacji Urzędu Miasta Stalowa Wola.
Każde przedszkole wykonywało
choinkę we własnym zakresie.
Fundatorem nagród rzeczowych
za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w konkursie dla przedszkoli
był prezydent miasta. W bibliotece pojawiły się 24 niepowtarzalne choinki. Oryginalne pomysły,
piękne kompozycje i wykorzy-
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stanie zaskakujących materiałów
pokazały, że kreatywność dzieci
nie zna granic. Wszystkie prace
w okresie świątecznym stały się
ozdobą jednostek organizacyjnych
gminy i miejsc aktywności lokalnej na rewitalizowanych osiedlach
– Fabrycznym i Rozwadowie
(w ramach współpracy gmina zajęła się przewozem choinek do innych instytucji w mieście). W ten
sposób promowano działania rewitalizacyjne mające na celu odnowę przestrzeni miejskiej.
Konkurs był działaniem w ramach projektu „Modelowanie
kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”,
który został dofinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności oraz
budżetu państwa, realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
PLAKAT O SEGREGACJI
ODPADÓW
Konkurs edukacyjny „Eko-segregacja” (2017 r.) stawiał przed
uczniami powiatu stalowowolskiego zadanie stworzenia plakatu
propagującego system segregacji
odpadów. I znowu był duży odzew ze strony uczniów, bo przygotowano aż 280 prac.
EKOFOTKA Z KSIĄŻKĄ

Zwieńczeniem każdego konkursu było
uroczyste wręczenie nagród i dyplomów
przez władze miasta lub powiatu oraz
otwarcie wystawy pokonkursowej dla
szerszej grupy odbiorców.
oczekiwania. Książka była czytana m.in. w kajaku, w akrobatycznych pozach na drzewku czy
w ciekawych aranżacjach i kostiumach. Młodzież mogła wykazać
się nie tylko swoją kreatywnością, ale również umiejętnościami
w zakresie technologii cyfrowej,
zwracając przy tym uwagę na wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii. Nagrodą główną był tablet, który oczywiście może być
zasilany z drzewka solarnego.
EKOBAJKA
Celem konkursu dla uczniów klas
IV-VII było stworzenie bajki lub
opowiadania wraz z ilustracjami.
Tematem utworu miała być dbałość o środowisko i jego ochronę
w naszym mieście. Powstały bajki
nawiązujące do dziejów miasta,
bajki historyczne lub fantastyczne. Często bohaterem w tekstach

był włodarz naszego miasta, który rozwiązywał wiele problemów
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. To pokazywało, że uczniowie na bieżąco interesują się problemami ochrony
środowiska swojej małej ojczyzny
i szukają sposobów na efektywne
działania. Uczestnicy mogli wykazać się umiejętnościami literackimi i plastycznymi.
POKAZ MODY
EKOLOGICZNEJ
W szranki konkursowe stanęły
przedszkolaki. Zadaniem dzieci
było zespołowe zaprojektowanie
oraz wykonanie stroju dla dziewczynki i chłopca z surowców
wtórnych, takich jak: torebki foliowe, butelki plastikowe, makulatura, kartony po napojach,
zakrętki, kapsle, puszki aluminiowe. W konkursie wzięło udział
Ekofotka na tle drzewka
solarnego i biblioteki
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Zdjęcia: z archiwum biblioteki

Konkurs powiatowy zorganizowany (2017 rok) wraz z miejskim
zakładem komunalnym i Stowarzyszeniem Zielona Stalówka.
Jego celem było promowanie czytelnictwa i zwrócenie uwagi na
ochronę środowiska wśród młodzieży w wieku 13-18 lat. Zadanie polegało na wykonaniu fotografii przedstawiającej uczestnika
konkursu czytającego książkę na
tle biblioteki i drzewka solarnego,
generującego energię elektryczną
z promieni słonecznych. Pomysły na ekofotkę przerosły nasze
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Ekostroje
przedszkolaków

12 stalowowolskich przedszkoli.
Przedstawiciele poszczególnych
placówek z gracją prezentowali
swoje wdzianka na pokazie mody
ekologicznej w bibliotece, a były
to stroje balowe, historyczne i codzienne. Zadbano nawet o specjalne dodatki, m.in.: torebki,
parasole, kapelusze, cylindry, okulary czy też buty z nakrętek lub…
papierków po czekoladkach.
EKOLOGICZNE WAKACJE
I FERIE
Przygotowanie zajęć – biblioteczna oferta

Organizacja zajęć podczas wakacji i ferii stawia przed bibliotekarzami poważne wyzwanie.
Dzieci spędzają w bibliotece dużo
czasu. W lecie często uczestniczą
w zajęciach przez całe 2 miesiące,
stąd spotkania muszą być ciekawe, mają bawić i uczyć. Od kilku
lat patronat nad akcjami „Lato
w bibliotece” i „Ferie w bibliotece” obejmuje prezydent Stalowej
Woli. Ścisła współpraca z wydziałem planowania, przygotowania
inwestycji i ochrony środowiska
przynosi efekty. Nasi mali czytelnicy cały czas uczą się gospodarować odpadami i dbać o środowisko. Głównym celem jest
zdobywanie wiedzy z różnych
dziedzin, z naciskiem na ekologię. Zajęcia plastyczne przeplatają się z pogadankami, quizami,
zabawami ruchowymi. Każde
dziecko znajdzie dla siebie zajęcia,
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które mu najbardziej odpowiadają. Spotkania doskonale integrują uczestników, dają możliwość
wzajemnego poznania się i pomagania sobie. Dzieci młodsze uczą
się współpracować ze starszymi.
Praca zespołowa sprawia, że na
letnich bibliotecznych zajęciach
nawiązują się prawdziwe przyjaźnie. O tym, że zajęcia są bardzo
atrakcyjne dla dzieci, świadczy
brak miejsc już po… pierwszym
dniu zapisów. Do zajęć przygotowują się zarówno uczestnicy,
jak i organizatorzy, bo przecież
trzeba zgromadzić materiały: zużyte plastikowe butelki, nakrętki,
stare kartony, gazety, folie, słoiki,
niepotrzebne już nikomu guziki
i wiele innych surowców.
Zakres tematyczny: w różnych
czasach i kulturach

Tematy przewodnie zajęć w każdym roku są inne. W jednym biblioteka zamienia się w indiańską
wioskę z wigwamami i ogniskiem
z papieru i starych gałęzi, a po korytarzach przemykają biblioteczni
Apacze przebrani w stroje z opaskami i pióropuszami, oczywiście
wykonanymi z surowców wtórnych. Innym razem mali książkowi piraci budują swoją piracką
flotę, odbywają podróż dookoła
świata śladem 11 legend, poznając
inne kultury, przenoszą się w czasy dinozaurów i bawią w Parku
Jurajskim, lecą w kosmos w ekorakiecie, poznają planety i gwiazdy, odpoczywają na recyklingo-

wej łące, bawią się w architektów
i tworzą makiety budynków i ulic
Stalowej Woli. Budują z surowców wtórnych stary rozwadowski dworzec kolejowy. Zużyta
żarówka, folia bąbelkowa, aluminiowa czy plastikowe nakrętki
dzięki kreatywności naszych podopiecznych zyskują drugie życie.
Dzieci pod kierunkiem bibliotekarzy zdobywają wiele interesujących wiadomości i ciekawostek.
W trakcie zajęć o wszechświecie
uczą się o planetach i gwiazdach,
przyswajają wiedzę o świecie podwodnym, na zimowych zajęciach
„Przystanek: biblioteka” poznają
historię polskiego kolejnictwa,
a na zajęciach „Podróż dookoła
świata” – zwyczaje i tradycje innych narodów.
Literackie inspiracje

W 2019 roku dzieci spędziły wakacje w magicznym ogrodzie. Wszystkie zajęcia były inspirowane książką Lewisa Carrolla Alicja w Krainie
Czarów. Powstały: ekologiczny,
a zarazem magiczny ogród Alicji,
biblioteczna pracownia kapeluszy
i wakacyjna cukiernia. Uczestnicy
letnich zajęć przenieśli się do krainy
motyli i ptaków, poznali zwierzęta
żyjące na łąkach, bawili się w świecie zegarów, a na koniec odbył się
bal u Kapelusznika.
Podsumowanie wakacji

Na zakończenie wakacji organizujemy uroczyste spotkanie
z władzami miasta. Uczestnicy
zajęć mogą pochwalić się swoimi
pracami i pokazać, co można
zrobić z rzeczy przeznaczonych
do recyklingu. Za swoją aktywność i pracowitość obdarowani
zostają upominkami od prezydenta miasta.
PROJEKT „KUŹNIA
BIBLIOLUBNYCH”
Ekologiczna fantastyka

Tak brzmiał tytuł zadania dofinansowanego ze środków mi-
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nistra kultury i dziedzictwa
narodowego pod honorowym
patronatem prezydenta miasta.
Zorganizowaliśmy zajęcia przybliżające literaturę fantastyczną
„Niewiarygodne historie – pobudź wyobraźnię z fantastyką”.
Istotą wydarzenia było wykonanie z materiałów przeznaczonych
do recyklingu stroju ulubionego
bohatera książki fantastycznej.
Folia, tektura, kubki plastikowe
i nakrętki znowu okazały się materiałem nie do zastąpienia. Dzieci pracowały z wielkim zapałem,
a efekty ich pracy podziwialiśmy
na profesjonalnej sesji zdjęciowej
w bibliotece dziecięcej.
Unikatowe torby

W ramach tego samego projektu
zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne „W tej torbie mam książki”. Uczestnicy ozdabiali płócienne torby na książki wypożyczone
z biblioteki. Pojawiły się na nich
osobiste wpisy, piękne sowy i złote
myśli, co sprawiło, że każda miała unikatowy charakter. Naszym
celem było dodatkowo zachęcanie
do rezygnacji lub przynajmniej
ograniczania używania foliowych
reklamówek. W efekcie chronimy
środowisko, a pięknie ozdobiona
płócienna torba wielokrotnego
użytku wzbudza zainteresowanie,
co przekłada się na promocję czytelnictwa i biblioteki.
Połączenie animacji i ekologii

Zadanie „Kuźnia bibliolubnych”
realizowaliśmy w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.
Było ono oparte na zajęciach animacyjnych w bibliotece. Chociaż
nie był to projekt, którego myślą
przewodnią była ochrona środowiska, to staraliśmy się przekonywać dzieci (z powodzeniem
zresztą) do świadomych działań
proekologicznych. Wyznajemy zasadę, że każdy sposób jest dobry,
aby zachować piękno i naturalne
funkcjonowanie środowiska przyrodniczego.
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4 rady dotyczące współpracy z innymi instytucjami
i organizacjami

1

2

3

4

Grunt to dobry pomysł na zajęcia w bibliotece o tematyce ochrony środowiska. Na rozmowę o współpracy warto
wybrać się osobiście i być do niej dobrze przygotowanym.
Chodzi o wskazanie nie tylko celów takich zajęć, ale również
rezultatów, które można przedstawić szerszej grupie odbiorców, takich jak np. konkurs ekologiczny, wystawa prac, stroje
z surowców wtórnych – pokaz mody itp. Warto na samym początku ustalić podział ról wynikających ze współpracy przy
wydarzeniach.
Oficjalnym sposobem zwrócenia się do instytucji zajmującej
się ochroną środowiska w gminie lub innej organizacji jest
oczywiście pismo dyrektora czy kierownika biblioteki w sprawie współorganizacji wydarzenia. Można również poprosić
o wsparcie finansowe lub upominki, gadżety promocyjne dla
uczestników zajęć, konkursów itp.
Ważna jest kwestia surowców wtórnych wykorzystywanych
do zajęć. Nieocenieni są rodzice dzieci, bibliotekarze i czytelnicy. Materiały należy gromadzić dużo wcześniej, informując
o zbiórce metodą poczty pantoflowej lub zwracając się do
czytelników oficjalnie, na stronie biblioteki.
Instytucje i organizacje zajmujące się problemami ochrony
środowiska chętnie wspierają działania proekologiczne, również w kwestii nagród rzeczowych czy upominków (np. na
zakończenie zajęć wakacyjnych). Chętnie promują również
wydarzenia, które współorganizują, na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

PODSUMOWANIE
Nasza biblioteka dysponuje wieloma narzędziami do kształtowania
odpowiedzialności za środowisko.
Mamy książki, audiobooki, wiele
pomocy edukacyjnych, ciekawą
ofertę, przestrzeń biblioteczną,
wspaniałą kadrę i wielkie chęci
do działania w słusznej sprawie.
A młodzi umieją i chcą z tego korzystać. Nagrodą dla organizatorów są radosne miny dzieci, duma
z wykonanych prac oraz chęć
uczestniczenia w kolejnych zajęciach. Nie mniej ważna jest satysfakcja z wychowywania małych
specjalistów od ekologii i gospodarowania surowcami wtórnymi.
Biblioteka w Stalowej Woli
przywiązuje ogromną wagę do
rozwijania i utrwalania świado-

mości ekologicznej dzieci i młodzieży. Powód jest oczywisty –
to oni będą przyszłością naszego
kraju i całego świata, to od nich
będzie zależeć nasza przyszłość,
przyszłość ich samych i następnych pokoleń. Stalowa Wola
jest miastem, którego mieszkańcy widzą potrzebę dbania
o środowisko od przedszkolaka
do seniora. Mało tego, mocno
angażują się w działania proekologiczne, czego efektem jest
przyjazne i czyste miasto. A więc
warto i trzeba działać!

JOANNA RYBAK
BEATA ŻYCZYŃSKA
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Melchiora Wańkowicza
w Stalowej Woli
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