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„Na dobry początek” — projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu 
promujący czytelnictwo od najmłodszych lat 
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9 stycznia 2011 r. koncertem w Filharmonii Wrocławskiej zakończyła się pierwsza 
edycja projektu czytelniczego „Na dobry początek”, realizowanego przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytucji Kultury Wrocław 2016. Partnerem projektu 
była Filharmonia Wrocławska, a patronat medialny sprawowała „Gazeta 
Wrocławska”. 

 
Logo projektu. © MBP we Wrocławiu 

 
Głównym elementem projektu mającego na celu promowanie czytelnictwa od 
najmłodszych lat było specjalnie przygotowane 2000 zestawów książek i materiałów 
edukacyjnych dla rodziców z dziećmi od 0 do 5 roku życia. Materiały były rozdawane 
mamom i ich nowo narodzonym dzieciom w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego jako pierwsza czytelnicza wyprawka. W 
zestawie znalazły się dwie książki: Jedzie pociąg z daleka z ilustracjami wrocławskiej 
artystki Ewy Kozery-Pawlak, Lokomotywa i inne wierszyki Juliana Tuwima oraz 
specjalnie przygotowana przez pracowników MBP we Wrocławiu broszura 
zawierająca m.in. listę polecanych książek dla dzieci w różnym wieku wraz z 
propozycjami dla rodziców, a także wskazówki, w jaki sposób, na podstawie książek, 
organizować wspólne zabawy z dzieckiem. Do zestawu była dołączona ulotka z 
ofertą bezpłatnych zajęć dla najmłodszych dzieci prowadzonych w ramach projektu w 
bibliotekach publicznych Wrocławia oraz symboliczna pierwsza karta biblioteczna z 
logo projektu. Zestawy zostały zapakowane w specjalne torby płócienne opatrzone 
logo projektu oraz logo Instytucji Kultury Wrocław 2016, koordynującej starania 
Wrocławia o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r., bezpłatnie przekazane 
bibliotece. 
 
Przez cały rok pięć filii MBP we Wrocławiu prowadziło regularne zajęcia dla rodziców 
z małymi dziećmi. Były to zabawy literacko-muzyczne dla dzieci w wieku od 0 do 3 
roku życia (Biblioteka Malucha), sobotnie artystyczne warsztaty rodzinne dla nieco 
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starszych dzieci („Zróbmy to razem. Pracownie autorskie”) oraz spektakle teatralne 
Bajkowej Biblioteki. Część spotkań prowadzili zaproszeni goście, m.in. Ewa Kozyra-
Pawlak i Paweł Pawlak, Adam Jaromir i Gabriela Cichowska, Joanna Zagner-Kołat, 
Beata Zdęba, Mariusz Urbanek. Specjalnie dla rodziców przygotowano kilka spotkań 
ze specjalistami, poświęconych opiece nad małym dzieckiem. Gośćmi tych spotkań 
byli m.in. Dorota Zawadzka oraz Paweł Zawitkowski. 
 

 
 

Fot. nr 1. „Mruczanki Przytulanki”, © Miejska Biblioteka Publiczna. 
 

W ramach projektu „Na dobry początek” w dniach od 19 listopada do 22 grudnia w 
pięciu księgarniach wrocławskich (cztery salony Empik oraz księgarnia Falanster) 
prowadzono akcję „Na dobry początek — kup dziecku książkę”. Wrocławianie 
zachęcani byli do kupowania książek dla dzieci i wrzucania ich do specjalnie na ten 
cel przygotowanych pojemników. Zbiórkę książek prowadzono również podczas 
Wrocławskich Promocji Dobrych Książek — grudniowych targów książki. Zebrane w 
ten sposób publikacje, przekazane przez Empik, trafiły za pośrednictwem Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu do stu rodzin zastępczych. Dodatkowo 
MBP we Wrocławiu przekazała rodzinom zastępczym karty biblioteczne z opłaconym 
rocznym abonamentem uprawniającym do wypożyczania w bibliotekach publicznych 
multimediów (muzyka, film, gry komputerowe). 
 
Wszystkie rodziny, uczestniczące w różnych działaniach projektowych, otrzymały 
bezpłatne zaproszenia na koncert kończący pierwszą edycję, zorganizowany 
specjalnie przez Filharmonię Wrocławską. 9 stycznia o godz. 13.00, przed bardzo 
licznie zgromadzoną publicznością, wystąpił zespół Dixie Tigers Band z programem 
„Roztańczone lata dwudzieste”. 
 



  Biuletyn EBIB nr 4/2011(122), Dział komunikaty 

 

3 

 

 
 

Fot. 2. Koncert w Filharmonii, © MBP we Wrocławiu. 
 

Inspiracją do rozpoczęcia realizacji projektu „Na dobry początek” była wrocławska 
wizyta bibliotekarki z Chester (Wielka Brytania). Opowiedziała ona o projekcie 
Bookstart promującym czytelnictwo, a skierowanym do wszystkich dzieci brytyjskich. 
Każde dziecko w Anglii otrzymuje na dobry początek trzy zestawy książek i 
materiałów informacyjnych: pierwszy — dla dzieci od 0 do 12 miesiąca życia, drugi — 
dla dzieci od 18 do 30 miesiąca życia, trzeci — dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat. 
Dystrybucją zestawów zajmuje się fundacja Booktrust, której celem działania jest 
promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 
 
Ten nienowy w Europie pomysł wydał się możliwy do wprowadzenia w życie we 
Wrocławiu. Miejskiej Bibliotece Publicznej pomogło najpierw Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, które przyznało dofinansowanie w ramach Programów 
Ministra na 2010 rok. Następnie projektem udało się zainteresować Instytucję Kultury 
Wrocław 2016, która wpisała program „Na dobry początek” do aplikacji składanej w 
związku ze staraniami naszego miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. 
Nie udało się, jak na razie, zdobyć wsparcia finansowego od sponsorów prywatnych, 
co pokazuje, że „społeczna odpowiedzialność biznesu” jest chyba hasłem często 
wpisanym w strategie firm, ale nieprzekładającym się na konkretne działania. 
 
Zestawy „Na dobry początek” cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród mam w 
szpitalu. Żadna z nich nie pozostała obojętna wobec daru, co — taką mamy nadzieję 
— zaowocuje wizytami w bibliotekach. Już pojawiły się pierwsze osoby z kartami z 
logo projektu; dzięki temu będzie można obserwować, jak będzie przebiegała 
„ścieżka czytelnicza” naszych najmłodszych czytelników. 
 
Cieszy nas fakt, że również i w 2011 r. otrzymaliśmy wsparcie finansowe z MKiDN 
oraz z Instytucji Kultury Wrocław 2016, które pozwoli nam rozszerzyć działania w tym 
zakresie. Na pewno będą starania, aby projekt — pierwszy taki w Polsce — był 
kontynuowany. Bibliotekarzom zależy, aby wszyscy nowo narodzeni wrocławianie 
otrzymywali pierwsze książeczki na początek życia, a w rezultacie zostali 
czytelnikami na całe życie i chętnie korzystali z bibliotek. 


