
  

PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA – półmetek tegorocznej edycji kampanii Mała 

książka – wielki człowiek, organizowanej przez Instytut Książki.  

Wierzymy, że wizyta w bibliotece może być początkiem wspaniałej przygody na całe życie, a 

wspólne czytanie książek w rodzinie wpływa pozytywnie na rozwój dziecka i wzmacnia 

poczucie bliskości z rodzicami. Dlatego Instytut Książki kontynuuje i rozwija program 

prowadzony od 2017 roku. Wówczas rozpoczęliśmy dystrybucję wyprawek czytelniczych dla 

noworodków w  szpitalach. Do połowy 2019 roku przekazano już około 600 tysięcy książek. 

Teraz w  5200 bibliotekach, biorących udział w programie, na młodych czytelników w wieku 

3–6 lat czeka wyjątkowy prezent – książka „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowana pod 

względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i  spełniająca najwyższe standardy w 

projektowaniu pięknych i  mądrych książek dla najmłodszych. Od września 2019 roku już 

ponad 80 tysięcy dzieci odebrało swoją Wyprawkę Czytelniczą, z czego blisko 50 000 to nowi 

użytkownicy – dzieci, które po raz pierwszy zapisały się do biblioteki.  

Kampania „Mała książka – wielki człowiek" to dla dzieci i ich rodziców zaproszenie do świata 

literatury z pięknie wydaną i mądrą książką, to także okazja do odwiedzenia biblioteki i 

zapoznania się z jej ofertą, po to, by wracać tam jak najczęściej. Dla bibliotekarzy to natomiast 

możliwość na pozyskanie nowych i wiernych czytelników. 

W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych 

znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy 

m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. 

W  publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, 

Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, 

Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są 

perspektywy spoglądania na świat – nieogarniony, a przy tym pociągający i pobudzający 

dziecięcą ciekawość. Całość została wzbogacona znakomitymi ilustracjami artysty Józefa 

Wilkonia. 

W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece 

Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym 

dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla 

siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką 

połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania w 
rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. 

Przed nami jeszcze ponad dwa miesiące trwania akcji, która uzupełniona będzie w najbliższym 

czasie kampanią telewizyjną, radiową oraz promocją w Internecie i mediach 

społecznościowych. Bierze w niej udział para aktorów Tamara Arciuch i Bartłomiej 

Kasprzykowski, prywatnie rodzice, którzy świadomie wychowują swoje pociechy w duchu 

zamiłowania do książek.  



Kampania jest widoczna w przestrzeni publicznej wielu polskich miast dzięki ekspozycji 

prezentowanej na nośnikach outdoorowych. Aktywnie działa grupa facebookowa 

www.facebook.com/malaksiazkawielkiczlowiek/. 

Więcej informacji na temat kampanii oraz pełną listę biorących w niej udział bibliotek znajdą 

Państwo na stronie www.wielki-czlowiek.pl. Zapraszamy do korzystania ze strony, gdzie 

publikujemy na bieżąco informacje o naszych działaniach i ciekawe materiały, pomocne w 

pracy z dziećmi. 

Przed Świętami warto pomyśleć nie tylko o prezentach pod choinkę, ale i o najwspanialszym 

prezencie, jaki możemy dać naszemu dziecku. To czas, który  mu poświecimy na wspólne 

czytanie i miłość do literatury, która pozostanie na całe życie. Mamy nadzieję, że już niedługo 

kolejne dzieci rozpoczną swoją przygodę z książką i czytaniem, i wraz z rodzicami staną się 

stałymi bywalcami bibliotek! 
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