
Książka jako małe dzieło sztuki 

Biblioteka szkolna jest miejscem szczególnym dla społeczności szkolnej. W jej 

przestrzeni spotykają się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Prowadzona jest tu coraz szersza 

działalność kulturalna, której celem jest zaspokajanie wszelkich potrzeb w zakresie usług 

informacyjnych, edukacyjnych oraz intelektualnych. W bibliotece przygotowuje się uczniów 

do samodzielnej pracy, czynione są starania, aby wykształcić w nich umiejętność korzystania 

z książki jako źródła wiedzy. 

Warto prowadzić różnorodne formy pracy z dziećmi, które zbliżają uczniów 

do literatury i sztuki, np. spotkania z ciekawymi ludźmi, autorami, redaktorami książek 

i czasopism, organizować imprezy promujące czytelnictwo, warsztaty literackie, plastyczne 

i edytorskie. Częste spotkania dzieci z książką przekształcają się w trwały nawyk korzystania 

ze zbiorów i usług bibliotecznych. Twórcze zajęcia w bibliotece są ukierunkowane 

na popularyzację książki i biblioteki. Wszelkiej aktywności przyświeca nadrzędny cel: 

rozbudzanie wrażliwości uczniów na wartość i piękno książki. Działania inspirują do pracy 

twórczej, pomagają odkryć dziecięcy świat fantazji, wzbogacają słownictwo. Przyczynia się 

to również do rozwoju uzdolnień literackich dzieci, wyzwalania ekspresji oraz kształcenia 

postawy twórczej. Wszystko to sprawia, że uczniowie mają własne pomysły, wiedzę 

i umiejętności, które pozwalają na samodzielne tworzenie własnych prac. 

Przy tworzeniu własnej książki dzieci poznają i zastosowują różnorodne techniki 

plastyczne: rysunek, malowanie farbami, składanie papieru – origami. Dzięki doskonaleniu 

warsztatu artystycznego uczniowie podnoszą sprawność manualną, koordynację wzrokowo-

ruchową. Mali twórcy mogą używać różnorodnych materiałów: kredek, pastel, węgla 

drzewnego, farb plakatowych, kolorowego papieru, masy solnej, włóczek, folii, materiałów 

przyrodniczych (np. gałązek, nasion zbóż, liści, kwiatów, żołędzi, kasztanów) i wiele innych, 

w zależności od fantazji autorów.  Do tworzenia własnych prac dzieci mogą stosować bogatą 

gamę kolorów, wyrażając tym samym swoje emocje w stosunku do zwierząt, ptaków, 

wschodu czy zachodu słońca. Podczas pracy twórczej poznają nowe sposoby uzyskiwania 

barw pochodnych poprzez mieszanie farb (barwy ciepłe, zimne, neutralne). Okazuje się, 

że świat w oczach dziecka jest niesłychanie bogaty i różnorodny. 
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