„AKADEMIA MALUCHA”
Od stycznia do czerwca 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Borze
realizowany będzie projekt „Akademia Malucha” w ramach II edycji Konkursu Grantowego „Aktywna
Biblioteka”. Konkurs Grantowy prowadzony jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków otrzymanych od
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji
Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do
komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Projekt Akademia Malucha skierowany jest do mieszkańców gminy Czarny Bór, którzy
wyrazili chęć udziału w nim. Dla pragnących aktywnie spędzić czas wolny, zyskać nowe doświadczenia
i umiejętności. Adresaci to: 10 rodziców z dziećmi do lat 5, dwie grupy w bibliotece i w filii.
Zgodnie z Planem Rozwoju Biblioteki Akademia Malucha odnosi się do obszaru Edukacja.
Działanie odpowiada na potrzeby wiedzy i rozwoju. Biblioteka postanowiła wyjść z inicjatywą do
młodych rodziców. Tematyczne spotkania informacyjne poświęcone zdrowemu trybowi życia pod
hasłem „Jak ugryźć książkę”. Przestrzeń biblioteki zostanie wykorzystana do działań wykraczających
poza tradycyjne funkcje placówki. Biorąc pod uwagę, że obecnie wiele młodych matek boryka się
z różnego rodzaju problemami związanymi z macierzyństwem, brakiem czasu dla siebie i pomysłów
na zorganizowanie czasu dla dzieci, nasza biblioteka wychodzi naprzeciw tym potrzebom.
Dla każdej z grup zaplanowano po 5 spotkań. Jedno spotkanie to 2 godziny zajęć z:
-biblioterapeutą – polegające na właściwym doborze lektur dla małego dziecka,
-logopedą – pogadanka dla rodziców i wstępna diagnoza dzieci,
-pedagogiem-zajęcia z pedagogiki zabawy, mające nauczyć mamy twórczej zabawy z dziećmi,
- weterynarzem – poświęcone opiece nad zwierzętami domowymi i korzyściom kontaktu dzieci ze
zwierzętami;
-wizażystką – spotkanie mające na celu zwiększenie samooceny mam.
W trakcie spotkań zaplanowano zajęcia plastyczne, projekcje bajek, gry stolikowe, głośne czytanie
bajek. Każde spotkanie będzie umilone poczęstunkiem.
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intelektualnego i emocjonalnego dzieci. Projekt ma na celu promocję czytelnictwa i rozwój
zainteresowań czytelnictwem wśród najmłodszych mieszkańców gminy Czarny Bór. Pokazanie, że
biblioteka jest miejscem, w którym rodzice i dzieci mogą odpocząć i świetnie się bawić. Ciekawie
i aktywnie spędzić czas wolny. Spotkania będą miały na celu integrację grup. Ważnym elementem
będzie aktywizacja rodziców małych uczestników, aby wspierali swoje pociechy w częstym

korzystaniu z oferty bibliotecznej i wspólnie angażowali się w imprezy organizowane przez bibliotekę.
Dobrą podstawą do kontaktu pomiędzy uczestnikami zajęć i do promocji projektu będzie utworzenie
strony projektu na Facebooku. Zachęci to innych zainteresowanych tematyką do odwiedzania naszej
biblioteki.
Korzyścią dla uczestników będzie stworzenie grup samopomocowych, zacieśnienie relacji
rodzicielskich, stworzenie nowych przyjaźni, stworzenie kanonu lektur polecanych rodzicom.
Akademia Malucha przybliży uczestnikom możliwości biblioterapii i bajkoterapii oraz podkreśli istotę
czytania książek, wzbudzi przyjemność czytania. Korzyścią będzie podniesienie świadomości
językowej rodziców i zapobieganie ryzyku dysleksji u dzieci. Nabycie przez uczestników projektu
wiedzy o wychowaniu, nauczaniu i skuteczności różnego rodzaju zabiegów edukacyjnych. Poznanie
zasad opieki nad zwierzętami domowymi oraz pozytywnego wpływu na rozwój emocjonalny dziecka
wynikający z kontaktu z nimi. Młodzi rodzice poznają techniki profesjonalnego makijażu i dbałości
o swój wygląd. Umiejętności i kompetencje, które nabędą w trakcie spotkań sprawią uczestnikom
wiele satysfakcji, wpłyną znacznie na podniesienie samooceny i zostaną wykorzystane w przyszłości.
Korzyścią dla społeczności będzie promocja świadomego wychowania, dbanie o rozwój
dziecka i rodzica. Wiedza zdobyta przez uczestników projektu zostanie przekazana innym
zainteresowanym tematyką wychowania, a wydanie kalendarza utrwali przesłania z każdego
projektowego spotkania w formie pozytywnych praktyk i dobrych rad.

Biblioteka, jako

pomysłodawca i współorganizator zyska duży szacunek wśród społeczności lokalnej. Placówka stanie
się miejscem, w którym mieszkańcy będą mogli miło i kreatywnie spędzać czas. Na stronie
internetowej biblioteki w zakładce Akademii Malucha „Coś dla rodziców” rodzice znajdą informacje
o polecanych lekturach. Z projektu zakupione zostaną książki, zabawki, materiały dydaktyczne, które
wzbogacą ofertę biblioteczną dla wszystkich mieszkańców gminy. Efekty powstałe podczas zajęć
zostaną wyeksponowane na wystawie, która doskonale spełni rolę użytkową i dekoracyjną
w bibliotece. Zachętą do korzystania z nowej oferty biblioteki będą bieżące informacje na temat
projektu w prasie lokalnej i na portalach internetowych.
Dzięki projektowi Akademia Malucha biblioteka umocni swój wizerunek w środowisku
lokalnym, będzie lepiej postrzegana przez oferowanie nowych usług. Zaangażowanie specjalistów:
biblioterapeuty, logopedy, pedagoga, weterynarza, wizażystki poszerzy pole działania placówki.
Działania projektowe znacznie zwiększą grono czytelników biblioteki, szczególnie tych najmłodszych,
a także zintegrują grono młodych rodziców. Projekt umożliwi wyposażenie placówek w mebelki
przystosowane dla dzieci, co znacznie uatrakcyjni ich funkcjonowanie. Mali czytelnicy chętniej przyjdą
po książki, pobawić się, zagrać w gry, czy posłuchać głośnego czytania. Biblioteka pozyska również
nowych wolontariuszy, natomiast bibliotekarki wzmocnią umiejętność budowania relacji
z użytkownikiem oraz pogłębią kompetencje dot. pracy pedagogicznej z dziećmi.

