
Zapytaj fachowca 
 
 Z badań ankietowych 
przeprowadzonych przez GBP 
w Tarnowie Opolskim wyni-
kało, iż czytelnikom brakuje 
możliwości spotkania się z 
psychologiem. Przez kilka 
miesięcy pani dyrektor Barba-
ra Mruk zbierała propozycje i 
sugestie czyteln ików dotyczą-
ce tematyki takiego spotkania 
(spotkań). W efekcie zaproszo-
no psychologa Wacława 
Mitoraja – doświadczonego 
terapeutę. 
 Tematem pierws zego 
spotkania był: „Wpływ ksią-
żek (literatury) na rozwój mło-
dego człowieka”. W środę 28 
września o godzinie 18 prele-
gent – uzbrojony w wiedzę, 
doświadczenie i starannie 
przygotowaną prezentację 
komputerową – zjawił się w 

bibliotece ciepło witany przez 
personel. W kameralnym gro-
nie zainteresowanych i przy-
jacielskiej atmosferze zebrani 
odbyli prawdziwe warsztaty 
psychologiczne. Nie było nic z 
wygłaszanych ex cathedra po-
uczeń, lecz wspólne rozwią-
zywanie problemów i wycią-
ganie wniosków. 
 Podobny kształt miało  
następne spotkanie poświęco-
ne problemowi kształtowania 
poczucia wartości własnej 
(„Jak budować u dziecka po-
czucie własnej wartości”), któ-
re odbyło się 12 października. 
Terapeuta nie wzbran iał się 
przed udzielaniem pomocy w 
rozwiązywaniu indywidual-
nych przypadków, wykorzys-
tując je jako egzemplifikacje 
szerszych problemów i zja-
wisk. 
…dokończenie na stronie 12 

Świat książek. 
Świat w książkach. 

 
Z Marią Deutschmann o ksią-
żkach dla dzieci i młodzieży  
rozmawia Irena Zielonka 
 
 Gminna Biblioteka 
Publiczna w Tarnowie Opols-
kim posiada wydzielony Od-
dział dla Dzieci od chwili 
przeprowadzki do tarnowskie-
go Domu Kultury – czyli 1973 
roku. Obecnie Oddziałem 
opiekuje się pani Maria 
Deutschmann. 
 
- Od kiedy pracuje Pani z 
najmłodszym pokoleniem czy-
telników? 
-  Od lutego 1979 roku. Teraz 
moi pierwsi czytelnicy przy-
prowadzają tu swoje dzieci. 
- Oddział dla Dzieci, jak i cała 
Biblioteka Gminna – a także 
filie – prowadzi różnorodną 
działalność około czyteln iczą: 
konkursy, wystawy, spotkania, 
zajęcia wychowawcze i tym 
podobne, jednak głównym za-
daniem jest? 
- Wypożyczanie książek i pro-
pagowanie czytelnictwa. 
- Jakie działan ia populary-
zatorskie p rowadzicie? 
- Są spotkania z autorami, 
głośne czytanie w ramach 
akcji „Cała Polska czyta dzie-
ciom”, do którego zapraszamy 
różnych członków gminnej 
społeczności – szczególnie 
tych, którzy pełnią ważne 
funkcje zawodowe, są znani. 
Zapraszamy też przedszkolaki i 
pierwszoklasistów. Staramy się 
by informacja o nowo zakupio-
nych książkach docierała do 
czytelników – stale uaktualnia-
my internetowy katalog, publi-
kujemy wykaz nowości w na-
szym biuletynie, wywieszamy 
ogłoszenia na klatkach scho-
dowych… Ważną sprawą jest 
też dobór księgozbioru tak, 
aby był on atrakcyjny. 
- Skąd wiecie co kupować? 
- Słuchamy czytelników. Zapi-
suję uwagi o preferencjach i 
zainteresowaniach odwiedza-
jących nas młodych czytelni-
ków, uaktualniamy listy lektur 
w porozumieniu z nauczyciela-
mi szkół, stale wyłożone są u 
nas kartki, na których można 
zapisywać swoje potrzeby i 
sugestie. 
- Biblioteka gromadzi zbiory  
od dawna, rynek wydawniczy  

stale „wypuszcza” nowości… 
Czy w związku z tym istnieje 
potrzeba wycofywania z czy-
telniczego obiegu książek star-
szych, których akcja toczy się 
w nieistniejącym dziś świecie, 
innych realiach? 
- Niezupełnie. Wprawdzie 
współcześni autorzy lepiej ro-
zumieją aktualne zjawiska, 
mówią innym językiem, wiedzą 
o problemach nastolatków ja-
kich kiedyś nie było, lecz nadal 
mamy miłośników starszej lite-
ratury. Emocje dzieci i mło-
dzieży – w ogóle świat ludz-
kich uczuć, problemy i kłopoty 
nie zmieniły się tak bardzo. 
Także pragnienie przeżycia 
przygody, podróży… Bywa, że 
ktoś na nowo odkrywa uroki 
prozy Adama Bahdaja, Ed-
munda Niziurskiego, Zbignie-
wa Nienackiego, Krystyny 
Sisickiej i innych, zachwyci 
się, poleci koleżankom i kole-
gom. Tak więc nie usuwamy 
tych egzemplarzy z księgozbio-
ru. To rodzi kolejne problemy, 
bo biblioteka nam się rozrasta, 
robi się coraz ciaśniej – ale to 
„temat na inną opowieść”. 
- Mówimy o tym, że czyteln i-
cy mają wpływ na dokonywa-
ne przez was zakupy. Lecz 
ważne jest w ostatecznym roz-
rachunku także osobiste rozez-
nanie bibliotekarza, jego pre-
ferencje, wiedza… Czym kie-
ruje się Pani zamawiając 
książki? 
- Gdy wybieram książki dla 
najmłodszych przykładam dużą 
wagę do szaty graficznej. 
Książka musi być kolorowa, 
bez udziwnień, język komuni-
katywny, problem nie może 
wykraczać poza możliwości 
percepcyjne dziecka. Żeby 
chciało się dziecku książkę 
pooglądać, a budowa zdań i 
warstwa leksykalna nie utru-
dniały zrozumienia treści. Dla 
nastolatków tak staram się do-
bierać lektury, aby miały wa-
lory poznawcze i wychowaw-
cze – bez natrętnej dydaktyki i 
moralizatorstwa. Aby młodzi 
ludzie znaleźli w nich pod-
powiedź jak rozwiązywać swo-
je problemy, wiedzieli, że nie 
są z nimi sami i nie szukali 
dróg „na skróty”. Dorastanie 
to trudna praca – ale trzeba ją 
wykonać, problemy rozwiązy-
wać a nie dodawać do starych 
– nowe. Staram się, by w 
księgozbiorze były pozycje o 

sprawach trudnych; proble-
mach rodzinnych, zagroże-
niach, uzależnieniach (nie 
tylko chodzi o narkotyki ale też 
o anoreksję i bulimię, uzależ-
nienie od gier czy sieci). W 
literaturze młody czytelnik 
znajdzie pozytywne wzorce 
osobowe a jednocześnie przy-
godę i rozrywkę. 
- Rozrywka, lektury, trudne 
problemy osobiste… Ale częs-
to dzieci i młodzież poszukują 
wiedzy, chcą pogłębić wiado-
mości, poszerzyć swoje pas-
je… 
- Mamy słowniki tematyczne z 
różnych dziedzin wiedzy, ency-
klopedie i leksykony. Wydaw-
nictwa popularno – naukowe z 
serii: „Patrzę – Podziwiam – 
Poznaję”, „Co i jak”, „Tajem-
nice zwierząt” i wiele innych. 
Bogatą literaturę hobbystycz-
ną, poradniki i sporo pozycji o 
dinozaurach, zjawiskach i wy-
darzeniach historycznych. Po-
za tym chcę podkreślić, że 
nabyliśmy sporo nowości ma-
jąc na uwadze zmienną listę 
lektur dla klas młodszych. 
Mamy wszystkie pozycje w co 
najmniej kilku, a często kilku-
nastu egzemplarzach. Zapra-
szamy! 

- Dzięku jąc za rozmowę życzę 
wielu pełnych pasji, rzetelnych 
czytelników, owocnej pracy i 
wszelkiej pomyślności. 
- Dziękuję i zapraszam 
wszystkich, życząc miłych 
chwil z książką.                    I.Z 
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Pani Maria poleca 
 
Dla najmłodszych: 
1. „Martynka: wielka księga 

przygód: 8 fascynujących 
opowiadań” Gilbert Delahaye 

2. „Kapelusz Pani Wrony” 
Danuta Parlak 

3. „Przygody kota detektywa” 
Piotr Rowicki 

4. „Klinika małych zwierząt w 
Leśnej Górce” Tomasz Szwed 

Dla dzieci starszych (8-12 lat): 
1. „Pamiętnik Felka Pareasa” 

Ewa Chotomska 
2. „Wróżki z Krainy Snów” 

Gwyneth Rees 
3. „Koszmarny Karolek”

Francesca Simon 
4. „Czaruś, mały uciekinier” 

Holy Webb 
5. „Wróć, Alfiku!” Holly Webb 
Dla młodzieży: 
1. „Zwiadowcy” John Flanagan 
2. „Nie dla mamy, nie dla taty, 

lecz dla każdej małolaty” 
3. „Hera moja miłość” Anna 

Onichmowska 
4. „Lot komety” Anna 

Onichmowska 
Literatura popularno-naukowa: 
1. „Pogoda” Rainer Crummenerl 
2. „Najpiękniejsze miejsca” 

Tadeusz Piasecki, Marek 
Glinka 

3. „Perły architektury” Tadeusz 
Piasecki, Marek Glinka 

4. „Moda od starożytności do 
współczesności” Jacqueline 
Morley 

5. „Nasze zwierzęta” 
6. „1000 dinozaurów” Helmut 

Werner 
7. „Zwierzęta - zagrożone 

gatunki” De Bernard Wetter 


