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Nagroda za czytanie
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Dobra informacja napłynęła z Warszawy do cieszyńskiego magistratu. Urząd Miejski w
Cieszynie został uhonorowany statuetką Fundacji ''ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom''.
Wszystko za zasługi w propagowaniu idei czytania dzieciom oraz za wkład w organizację
Centralnej Inauguracji X Ogólnopolskiego i Międzynarodowego Tygodnia Czytania
Dzieciom w Cieszynie w czerwcu 2011 roku. To nie pierwsze wyróżnienia które ma Cieszyn.
W 2010 roku i w 2011 nagrody odebrała cieszyńska Biblioteka Publiczna.
W ubiegłym roku, to właśnie Cieszyn był miejscem, w którym zainaugurowano akcję Cała Polska Czyta
Dzieciom. Z Izabelą Kulą dyrektorką Biblioteki Miejskiej w Cieszynie - rozmawia Jan Bacza

Rok temu Cieszyn inaugurował całą akcję, to było wielkie wyróżnienie dla was.
Cieszyn był zauważony jako szczególne miejsce. Animujemy czytelnictwo wśród dzieci, ale myślę, że zaważyła na
tym także bliskość Republiki Czeskiej. W sąsiednim Czeskim Cieszynie funkcjonuje odpowiednik polskiej fundacji –
Całe Czechy Czytają Dzieciom. Dzięki czemu, w Cieszynie zainaugurowano nie tylko 10. raz polską akcję ale i po raz
pierwszy odbyło się tutaj Międzynarodowe Czytanie Dzieciom. Inauguracja tej akcji na skalę europejską.

Jednym słowem Czesi podpatrzyli akcję u nas.
I wcale tego nie ukrywają że podpatrzyli, i starają się to upowszechniać u siebie.

Proszę powiedzieć, jak miniony rok wyglądał w bibliotece, jak zachęcaliście dzieci do czytania.
To przede wszystkim zajęcia cykliczne, które odbywają się w naszym oddziale dla dzieci. Zapraszamy ciekawych
Cieszyniaków, mieszkańców całego Śląska Cieszyńskiego – także Zaolzia. Osoby te głośno czytają dzieciom książki.
Prowadzimy zajęcia w języki angielskim, grupę „Nasz Teatrzyk”, mamy inscenizacje różnego typu. Cieszymy się, że
nie spada czytelnictwo w naszej bibliotece.
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Ale nie tylko cieszyńskie biblioteki prowadzą taką akcję.
Oczywiście, Zebrzydowice, Hażlach, Skoczów i inni. Każdy coś chce wnieść do tej akcji. Może nie tyle co my, bo są to
często biblioteki jedno, czy dwuosobowe więc nie zawsze na dużą skalę się to da rade zrobić.

26 marca urząd odbierze w Warszawie nagrodę za najlepiej prowadzoną akcję, to wszystko dzięki wam.
Tak, takie dobre informacje do nas nadeszły. W 2010 roku otrzymaliśmy wyróżnienie, rok później jeszcze większą
nagrodę – superstatuetkę. Było to najwyższe wyróżnienie. Również i tym razem zostaliśmy dostrzeżeni. To
wyróżnienie dla władz miasta, za wkład pracy w organizację tej ogólnopolskiej ale i europejskiej kampanii
promującej głośne czytanie.
Zobacz też:
Cała Europa czyta w Cieszynie

