
 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,                                           

uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie       z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych” 

 

XVI FORUM BIBLIOTEKARZY DOLNOŚLĄSKICH 

pn. Bibliotekarz- Animator 

 

Organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu 

Miejsce:  online, platforma Teams 

Czas:  28 października 2020 roku, godz. 09.00 – 11.00 

 

PROGRAM 

 
CZĘŚĆ PIERWSZA 
 
08.45 – 09.00 Otwarcie wirtualnego pokoju 

 
09.00 – 09.10  Powitanie uczestników Forum – Andrzej Tyws, Dyrektor  

Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu 

09.10 – 09.50 O rozczarowanych rumakach, pięknych królewiczach i smoczych 
wegetarianach – kilka słów o baśniowych bohaterach we 
współczesnej literaturze dla dzieci – dr Kamila Kowalczyk, Instytut 
Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

09.50 - 10.00 Wirtualna przerwa kawowa 

 
CZĘŚĆ DRUGA 
 
10.00 – 10.40 
 

Bibliotekarz – animator. O kulturotwórczej roli biblioteki  
w otoczeniu – Ewa Kramarczyk, Policealne Studium Animatorów 
Kultury „SKiBA” we Wrocławiu 
 

10.40 - 10.50 Sieć BiblioIT plus – Izabela Drapała, Dolnośląska Biblioteka Publiczna 

im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu 

  

10.50 - 11.00 Komunikaty 

 

  
 
Zakończenie FORUM  
 
Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rejestracja elektroniczna:  https://forms.gle/QhzP6JuH3ezjxQsG6 

Link do spotkania prześlemy na wskazane przy rejestracji na XVI Forum Bibliotekarzy 

Dolnośląskich adresy e-mail . 

ZAPRASZAMY! 

 

https://forms.gle/QhzP6JuH3ezjxQsG6


Patronat medialny:             

PRELEGENCI  

Kamila Kowalczyk    

 Asystentka w Instytucie Filologii Polskiej UWr, obroniła pracę doktorską 

dotyczącą renarracji baśni Grimmowskich w polskiej kulturze literackiej. 

Autorka książki Baśń w zwierciadle popkultury. Renarracje baśni ze 

zbioru „Kinder- und Hausmärchen” Wilhelma i Jakuba Grimmów  

w przestrzeni kultury popularnej. Zajmuje się genologią baśni  

i baśnioterapią, literaturą dziecięcą w jej aspekcie pragmatycznym oraz 

najnowszymi zjawiskami z zakresu kultury popularnej. 

 

O rozczarowanych rumakach, pięknych królewiczach i smoczych wegetarianach – kilka 

słów o baśniowych bohaterach we współczesnej literaturze dla dzieci 

 

Abstrakt: Jedną z immanentnych cech baśni tradycyjnej jest specyficzna, dążąca do 

uniwersalizacji  

i maksymalnego uproszczenia, konstrukcja bohatera. Plastyczność genologicznych ram baśni 

sprawia zaś, iż tradycyjny model bohatera ulega licznym reinterpretacjom i twórczym 

konkretyzacjom.  

W referacie zaprezentowane zostaną typy współczesnych baśniowych bohaterów, 

uwzględniające kształtujące ich paradygmaty kulturowe. Na przykładzie współczesnych wcieleń 

protagonistów (m.in. Jasia i Małgosi, Czerwonego Kapturka, Kopciuszka) oraz antagonistów 

(wilka, macochy, czarownicy) wskażę podstawowe chwyty związane z (de)konstrukcją 

tradycyjnych postaci w najnowszych tekstach kultury kierowanych do dziecięcego odbiorcy. Na 

podstawie m.in. utworów Amélie Fléchais, Enrica Llucha, Leszka K. Talki, Michała Rusinka, 

Joanny Olech, Alojzego Suchara zaprezentowane zostaną współczesne kreacje baśniowych 

bohaterów z uwzględnieniem funkcji, jakie spełniają w inicjacji kulturowej dziecka. W referacie 

podejmę również próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu za pośrednictwem 

reinterpretacji klasycznych typów postaci zmienia się pragmatyczny, estetyczny  

i syntaktyczny wymiar baśni jako gatunku. 

Ewa Kramarczyk 

Bibliotekarz, pedagog, biblioterapeuta, animator kultury. Koordynator 

kierunku kształcenia Animator czytelnictwa w Policealnym Studium 

Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu, wykładowca w WSZiP  

w Wałbrzychu na Studiach Podyplomowych Bibliotekarstwo w teorii  

i praktyce, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. 

 

Bibliotekarz – animator. O kulturotwórczej roli biblioteki w otoczeniu 

Próba odpowiedzi na pytania nurtujące współczesnych bibliotekarzy. Czy bibliotekarz powinien 

być  animatorem kultury? Jakie umiejętności będą  przydatne w działaniach animacyjnych? 

Czym jest animacja czytelnictwa? Jakie formy i metody animacji czytelnictwa stosować wobec 

różnych grup użytkowników biblioteki? Jak tworzyć projekty i działania animacyjne  adekwatne 

do potrzeb lokalnej społeczności. Animacja czytelnictwa w sieci – konieczność czy szansa dla 

bibliotek? 


