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Biblioteki podwórkowe 

 
Streszczenie: Artykuł opisuje akcję Biblioteki podwórkowe — projekt Ruchu ATD Czwarty Świat 
umożliwiający rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym uzyskanie większego dostępu do dóbr nauki 
i kultury poprzez kontakt z książką, sztuką i innymi środkami wyrazu. Przedstawia jego główne założenia, 
historię i możliwość włączenia się w niego na zasadzie wolontariatu. 
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Książki w walizce 

 

Raz w tygodniu kilku wolontariuszy z kocami, stołkami i walizą pełną książek przyjeżdża 

na podwórko jednego z peryferyjnych osiedli socjalnych i instaluje się w widocznym z 

okien budynków miejscu. Niektóre dzieci już tam na nich czekają i pomagają ochoczo w 

rozkładaniu majdanu. Do innych, tych mniej śmiałych, trzeba zapukać i zachęcić je, aby 

dołączyły do grupy. Przez półtorej godziny wszyscy czytają lub słuchają, jak czytają inni, a 

gdy już znudzi ich lektura, bawią się i opowiadają sobie nawzajem historie. Wolontariusze 

powracają regularnie, w ustalonym terminie, niezależnie od pogody, zawsze o tej samej 

porze. Dzięki tym spotkaniom powoli buduje się wzajemne zaufanie, a książka przestaje 

kojarzyć się jedynie z trudnościami w szkole, okazując się niespodziewanie źródłem 

wiedzy i przyjemności. Czasami do grupy dołącza jakiś rodzic, by poczytać z dziećmi lub 

po prostu spędzić razem czas, porozmawiać. Tak wyglądają biblioteki podwórkowe. 

 

Od idei do konkretu 

 

Pomysłodawcą projektu był Józef 

Wrzesiński, założyciel Międzynarodowego 

Ruchu ATD Czwarty Świat działającego 

przeciw wykluczeniu społecznemu i na 

rzecz dostępu do praw wszystkich 

obywateli. W swoich wystąpieniach J. 

Wrzesiński krytykował działania pomocy 

społecznej i organizacji charytatywnych, 

które, jego zdaniem, odbierały biednym 

godność i uzależniały ich od pomocy 

innych. Żądał za to ustanowienia płacy 

minimalnej, prawa do mieszkania oraz 

dostępu do kultury i edukacji dla wszystkich 

obywateli. Podkreślał, że wiedza to nie 

prezent ani przywilej, ale prawo i że 

wszyscy obywatele powinni mieć szansę 

Fot. 1. Józef Wrzesiński. Źródło: Klatka z filmu 
Bibliothèques de rue ATD Quart Monde [on-line]. 

[Dostęp 27.11.2011]. Dostępny w World Wide 
Web: 

http://www.dailymotion.com/video/xc9y7e_bibliot
eki-podworkowe-atd_news. 
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zdobywania jej oraz rozwijania swoich talentów i zainteresowań poprzez uczestnictwo w 

kulturze. 

Wiosną 1968 r., w okresie największego wrzenia na francuskich uniwersytetach, 

Wrzesiński zwrócił się do studentów z apelem o wzięcie odpowiedzialności za dzielenie 

się wiedzą z tymi, którzy mają do niej utrudniony dostęp. Namawiał ich do wyjścia na ulice 

i udania się do biednych dzielnic na przedmieściach Paryża. Od tego momentu idea 

dzielenia się wiedzą rozwijała się dzięki własnej dynamice, zaczęły pojawiać się nowe 

organizacje, a do działalności bibliotek podwórkowych dołączali nowi wolontariusze — 

głównie studenci z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. 

 

W latach 80. powstały biblioteki podwórkowe w Tajlandii, Senegalu, na Haiti, Filipinach, w 

Gwatemali, Burkina Faso i Peru. Obecnie w 30 krajach na świecie istnieje ich już blisko 

150. W Polsce projekt ruszył w roku 2008. Biblioteki działają lub działały w Warszawie, 

Kielcach, Radomiu, Strzelcach Opolskich, Górznie i Mięcierzynie. W najbliższym czasie 

najprawdopodobniej rozpoczną też projekt wolontariusze z Gdańska. 

 

Język opowiadania, czyli słów kilka o czytelnictwie dziecięcym 

 

Biblioteki podwórkowe mają na celu rozwijanie umiejętności czytania oraz zwiększenie 

zainteresowania dzieci czytelnictwem. Dlaczego? Umiejętność czytania jest dziś 

niezbędna do funkcjonowania w społeczeństwie, choćby po to, by móc odczytać receptę 

lekarską, instrukcję obsługi, umowę o pracę czy uzyskać zatrudnienie. Tymczasem wiele 

dzieci z ubogich środowisk czytać nie potrafi albo czyta bez zrozumienia, co powoduje, że 

nie radzą sobie z nauką i przestają chodzić do szkoły, która mogłaby być dla nich szansą 

na zmianę sytuacji życiowej i wyjście z ubóstwa. 

 

Według Marie Bonnafé, psychiatry i psychoanalityka, aby opanować sztukę czytania i 

pisania, dziecko potrzebuje kontaktu z językiem opowiadania, który różni się zasadniczo 

od języka potocznego. Język potoczny to język używany w związku z czynnościami i 

gestami. Obejmuje on wypowiedzi typu: "Popatrz!", "Podasz mi to?", "Pośpieszmy się!", 

"To jest brudne", a więc fragmentaryczne formy językowe związane nierozerwalnie z "tu i 

teraz", formy, których sens nie jest w pełni zrozumiały dla osoby, która nie widzi danej 

sytuacji. Zupełnie inną formą komunikacji jest język opowiadania mającego swój początek 

i koniec. Formę tę stosuje się, by opowiedzieć o wspomnieniach, planach czy h istoriach. 

Zakłada ona użycie różnych czasów gramatycznych pozwalających uchwycić następstwo 

zdarzeń. Taka forma występuje w bajkach, baśniach i historiach. Pozwala oderwać się od 

teraźniejszości i konkretu, i przejść na poziom bardziej ogólny, abstrakcyjny. Język 

opowiadania pozwala umiejscowić się w czasie i przestrzeni oraz ustrukturalizować myśli. 

Ważne jest, żeby dziecko miało kontakt z językiem opowiadania (jego słownictwem i 

strukturami gramatycznymi) od najwcześniejszych lat i tak często, jak tylko jest to możliwe, 

aby później, będąc w szkole, mogło przyswoić sobie w naturalny sposób język pisany. 

 

To, co pomaga dziecku rozumieć co czyta, to jego wcześniejsze obeznanie z książkami i 

językiem pisanym, który poznało, zanim nauczyło się czytać. Jest rzeczą oczywistą, że 

aby odnosić korzyści z czytania, trzeba rozumieć to, co się czyta. Inaczej czytanie nie ma 

sensu. Dlatego bardzo ważne jest czytanie dzieciom książek od najmłodszych lat i 

oswajanie ich z nowymi słowami i strukturami gramatycznymi
1
. 

                                                
1
 BONNAFÉ, M. Les livres, c'est bon pour les bébés. Paryż: Hachette Littératures, 1994, s. 44. 
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Emilia Ferreiro, argentyńska badaczka zgłębiająca kwestię nauki czytania i pisania, 

badała dzieci z faweli i tych z lepiej sytuowanych środowisk w Meksyku. Badania 

pokazały, że wszystkie małe dzieci, niezależnie od środowiska, z jakiego pochodzą, 

wykazują duże zainteresowanie czytaniem i pisaniem. Zainteresowanie to zanika u dzieci 

z biednych środowisk między 5 a 7 rokiem życia, podczas gdy u innych zostaje
2
. E. 

Ferreiro cytuje też prace naukowe Dorothy Durkin, które pokazują, że dzieci ze środowisk, 

w których się nie czyta, zachowują zainteresowanie czytaniem, jeżeli w ich otoczeniu 

znajdzie się choć jedna osoba czytająca im regularnie
3
. 

 

Praca podwórkowa wolontariuszy 

 

Pierwszym kontaktom towarzyszy zwykle nieufność, jednak tak jak w każdej innej relacji, z 

biegiem czasu znikają obawy i uprzedzenia. Czas potrzebny jest zarówno animatorom, jak 

i rodzinom. Powoli uczą się 

siebie nawzajem i nabierają do 

siebie zaufania. 

 

Dzieci w wieku przedszkolnym 

dołączają do bibliotek 

podwórkowych bez obaw. Gdy 

odkrywają, że czarne znaczki 

przy ilustracjach mają sens, 

spontanicznie pojawia się w 

nich chęć ich rozszyfrowania. 

Prawdziwym wyzwaniem jest 

natomiast dotarcie do trochę 

starszych dzieci, którym 

książka kojarzy się jedynie z 

przykrym obowiązkiem 

szkolnym i niczym poza tym, 

przede wszystkim nie z wiedzą 

będącą źródłem przyjemności, 

ani tym bardziej otwarciem na 

świat, innych i siebie. Dla wielu 

jest wręcz symbolem porażki i 

upokorzeń w szkole. Często wzbudza niepokój i onieśmielenie. Proponując lekturę, trzeba 

więc działać z dużym wyczuciem. Podczas naszych wizyt na osiedlach nigdy nie 

naciskamy na dzieci, by czytały, zwłaszcza na głos. To one decydują czy, kiedy i co 

czytają. Wiemy, że jeśli chcemy zmienić ich nastawienie do książki, tak, by przestała im 

się kojarzyć jedynie z obowiązkiem i trudnościami w szkole, musimy pozostawić jak 

najwięcej wolności. Idealnie jest, gdy dzieci mają możliwość na zmianę słuchać, czytać i 

bawić się na placu zabaw. Staramy się więc być jak najbardziej elastyczni i podążać za 

dziećmi. W centrum biblioteki podwórkowej powinny jednak zostać książka i czytanie, gdy 

wprowadza się zbyt dużo innych aktywności, książka schodzi na dalszy plan. 

 

 

                                                
2
 Tamże, s. 39. 

3
 BONNAFÉ, M. dz. cyt., s. 40. 

Fot. 2. Biblioteka podwórkowa w Górznie. Źródło: Galeria 

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia 

Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie [on-line]. [Dostęp 

27.11.2011]. Dostępny w World Wide Web 

http://www.gorzno.edu.pl/galeria.html 
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Pamiętamy również o tym, że nadrzędnym celem rozwijania u dzieci umiejętności czytania 

i zainteresowania czytelnictwem jest ułatwienie im dostępu do wiedzy. Dlatego w ramach 

projektu, oprócz wspólnego czytania, organizujemy Festiwale Lata i Pikniki Naukowe (we 

Francji od 1985 r., a w Polsce od dwóch lat). Takie imprezy odbywają się zwykle latem, w 

miejscach, w których prowadzone są biblioteki podwórkowe. Zapraszamy wówczas 

artystów, naukowców, przedstawicieli różnych zawodów, studentów i wszystkich, którzy 

chcą dzielić się z dziećmi swoimi zainteresowaniami, wiedzą i umiejętnościami. W ten 

sposób chcemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Dążymy do tego celu nie tylko 

poprzez ułatwienie osobom ze środowisk defaworyzowanych większego dostępu do 

kultury i edukacji, ale również poprzez stworzenie okazji do spotkań i wytworzenia więzi 

między osobami z różnych środowisk. Letnie pikniki dają ku temu okazję. Do prowadzenia 

zajęć zachęcani są także rodzice dzieci korzystających z bibliotek podwórkowych. 

Pomagają w różny sposób, czy to przy organizacji imprezy, czy rozkładając namioty, w 

których odbywają się warsztaty, piekąc ciasta lub sprzątając osiedle po zakończonych 

zajęciach. 

 

Wolontariusze, którzy często boją się przyjazdu do dzielnicy o złej reputacji, odkrywają w 

niej ludzi serdecznych i odważnie stawiających czoła przeciwnościom, którzy w gruncie 

rzeczy są bardzo do nich podobni. Gdyby nie udział w bibliotece podwórkowej, 

najprawdopodobniej nie mieliby okazji do zweryfikowania swoich wyobrażeń. Animatorzy 

opowiadają później o bibliotekach podwórkowych w swoich środowiskach i dzięki temu 

przyczyniają się do obalania mitów na temat biedniejszych dzielnic. 

 

Biblioteka podwórkowa a biblioteka publiczna 

 

Uczestnictwo w bibliotece podwórkowej okazywało się 

często pierwszym krokiem do "wyjścia z podwórka" i 

dołączenia do grona czytelników bibliotek publicznych. 

Doświadczenia projektu wywołały dyskusję w środowisku 

bibliotekarzy na temat dostępności ich instytucji dla 

szerokiego grona odbiorców. Pojawiła się myśl, że sam 

fakt, iż biblioteki są publiczne i bezpłatne jest 

niewystarczający dla defaworyzowanych środowisk. Dostęp 

do bibliotek publicznych utrudniają: 

 brak wzorców kulturowych korzystania z podobnych 

instytucji, 

 brak obycia w takich miejscach (dzieci czują się 

często onieśmielone i nie wiedzą, jak się mają 

zachować), 

 poczucie bycia gorszymi od innych, 

 niewiara we własne możliwości i nieufność wobec 

osób spoza ich środowiska. 

Przeszkody te są dla wielu nie do pokonania i 

uniemożliwiają im przekroczenie progu biblioteki 

publicznej. Blandine Aurenche, dyrektorka biblioteki publicznej w Paryżu i wieloletnia 

wolontariuszka bibliotek podwórkowych twierdzi: My, bibliotekarze długo uważaliśmy, że 

jesteśmy w bibliotece dla książek i czytelnika, który będzie chciał je wypożyczyć. Jednak 

powoli zmienia się nasze podejście. (...) Zaczynam myśleć o potencjalnych odbiorcach 

książek raczej jako o populacji czy grupach, terytoriach, do których trzeba dotrzeć niż o 

Rys. 1. Logo biblioteki 
podwórkowej. 

Źródło: Własność Ruchu 
ATD Czwarty Świat 



 Biuletyn EBIB, nr 9 (127)/2011, Wolontariat — drugi etat 
Dział  artykuły tematyczne  

 

 5 

czytelnikach. Nie pracujemy tylko dla czytelników, ale dla populacji, co implikuje wyjście do 

niej. Bibliotekarze często nie zdają sobie sprawy z tego, jak postrzegana jest instytucja, w 

której pracują. Nie uświadamiają sobie wszystkich przeszkód, które trzeba pokonać, by do 

niej wejść. Dzięki projektowi "biblioteki podwórkowe" zdaliśmy sobie sprawę, że jakaś 

część naszych działań powinna odbywać się na zewnątrz, aby zachęcić do korzystania z 

bibliotek publicznych [tł. aut.]
4
. 

 

Taki pilotażowy projekt realizują od sierpnia br. na warszawskim Wrzecionie pracownicy 

Mediateki START-META, będącej filią Biblioteki Publicznej im. St. Staszica w Dzielnicy 

Bielany m.st. Warszawy. Bibliotekarze-wolontariusze chodzą po okolicznych podwórkach i 

zachęcają dzieci do czytania i uczestniczenia w zajęciach, które odbywają się, w 

zależności od pogody, na placu zabaw bądź w pomieszczeniach mediateki. Inicjatywa ta 

pozwala dotrzeć do tych dzieci, które same z siebie nie przyszłyby do takiej instytucji, 

mimo iż mieszkają tuż obok niej. Pracownicy mediateki starają się wzbudzić w tych 

przyszłych małych czytelnikach apetyt na czytanie oraz zapoznać z mediateką i jej 

pracownikami. Dzięki temu dzieciom będzie potem dużo łatwiej samodzielnie korzystać ze 

zbiorów biblioteki. 

 

 
Fot. 3 i 4. Biblioteka podwórkowa na warszawskim Wrzecionie.  

Źródło: Fotoarchiwum Mediateki Start-Meta na Bielanach. 

 

Dyrekcja bielańskiej biblioteki z dużym zrozumieniem podeszła do całego projektu, jak 

również do potrzeby włączenia się pracowników mediateki w zaplanowane imprezy 

plenerowe, tj. Festiwal Lata i Piknik Naukowy. Kilku pracowników mediateki włączyło się w 

ich organizację na jednym z warszawskich osiedli socjalnych. Bibliotekarze-wolontariusze 

przeprowadzili bardzo ciekawe zajęcia edukacyjne dla dzieci: "Warsztat Młodego 

Odkrywcy" z prostymi eksperymentami chemicznymi i fizycznymi oraz "Warsztat 

Introligatorski". 

 

Budowaniu zaufania sprzyja regularność spotkań. Pracownicy przychodzą z 

bibliotecznymi książkami zawsze w ustalonym terminie, niezależnie od pogody i innych 

trudności. Czasem okazuje się to niełatwe, na przykład gdy jest się w nienajlepszej formie 

albo gdy w dzielnicy wyczuwa się duże napięcie, jednak jakoś wychodzą z tego obronną 

ręką, obecność wolontariuszy jest już taką niepisaną umową między mieszkańcami 

blokowiska a "podwórkowymi bibliotekarzami". 

                                                
4
 AUBINAIS, M. Les bibliothèques de rue. Montrouge: Bayard, 2010, s. 17. 
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Organizowanie imprez kulturalno-edukacyjnych na ulicy czy podwórku zakłada, że może 

w nich uczestniczyć każdy: nie ma konieczności zapisów ani żadnych innych warunków 

do spełnienia. Dzieci dowolnie wybierają zajęcia czy warsztaty, idą na jakiś czas do domu, 

jeżeli mają taką potrzebę, a potem w dowolnym momencie wracają. Chodzi o to, by 

stworzyć klimat, który zachęci je do nauki i zdobywania nowych umiejętności. Aby to 

osiągnąć, zostawia się im jak najwięcej wolności i możliwości wyboru. Tylko wtedy mamy 

szansę wzbudzić w nich szczere zainteresowanie nauką i radość z odkrywania świata. 

 

 

Na zakończenie 

 

Istotą opisywanego projektu jest podejmowanie nieustannych wysiłków, aby dotrzeć do 

dzieci, które mają największe trudności: bardzo nieśmiałych, sprawiających problemy 

wychowawcze czy odrzuconych przez środowisko. To, że biblioteka jest na zewnątrz, daje 

duży komfort. Dzieci nie muszą być grzeczne, czyste i spokojne, a te najbardziej nieśmiałe 

mogą obserwować zajęcia z daleka i podejść, kiedy będą na to gotowe. Zawsze, kiedy 

zaczyna się biblioteka, przybiegają najpierw najbardziej aktywne dzieci. To, co 

najtrudniejsze, to zachęcić do przyjścia również te, które żyją w największej izolacji, bo to 

dla nich przede wszystkim jest ten projekt. J. Wrzesiński tłumaczył to podejście w 1982 r., 

na sesji poświęconej bibliotece podwórkowej: Jestem przekonany o tym, że poprzez 

przyznanie pierwszeństwa dzieciom najbardziej pokrzywdzonym biblioteka podwórkowa 

przyczynia się do kształtowania społeczeństwa gwarantującego równość szans. Chodzi o 

to, żeby te dzieci mogły wreszcie dojść do głosu, żeby coś wreszcie otrzymały, żeby 

poczuły się wreszcie u siebie (...) Biblioteka może dać im pewność siebie, to głębokie 

poczucie bezpieczeństwa, które wywodzi się ze spotkania z osobami okazującymi im 

życzliwość, które szanują je, rozumieją ich problemy i które mają bezstronny i pozytywny 

stosunek do ich rodziców. Dzięki tak pojętej roli biblioteki, każde dziecko znajdzie tu w pełni 

swoje miejsce (...) Dać z siebie to, co najlepsze, zaangażować się osobiście (...) to właśnie 

jest zadanie biblioteki: działać na rzecz społeczeństwa opartego na sprawiedliwości, 

społeczeństwa, w którym respektowane są prawa człowieka, społeczeństwa, w którym 

każdy ma prawo głosu i prawo do uczestnictwa, społeczeństwa, w którym każdy zasługuje 

na szacunek, społeczeństwa pokoju
5
. 

 

Można stawiać sobie pytanie o zasadność kierowania projektów kulturalno-edukacyjnych 

do rodzin, które ledwo wiążą koniec z końcem i żyją z godziny na godzinę, walcząc o 

przetrwanie. J. Wrzesiński, który sam doświadczył w dzieciństwie skrajnej biedy, twierdził, 

że osoby żyjące w nędzy, oprócz niezaspokojonych doraźnych potrzeb, dręczy jeszcze 

inne wielkie cierpienie, a mianowicie brak uznania dla ich możliwości, brak pozytywnych 

relacji w ich własnym środowisku, wreszcie brak dostępu do nowych dziedzin wiedzy i 

umiejętności. Posiadać wiedzę to być świadomym tego, że ma się jakąś rolę do odegrania 

w świecie (...), posiadać wiedzę, to móc pojąć, co się przeżywa i móc podzielić się tym z 

innymi
6
.  

 

Posiadać wiedzę to być świadomym tego, że ma się jakąś rolę do odegrania w 

społeczeństwie. Brak wiedzy oznacza natomiast wypadnięcie z systemu szkolnictwa, brak 

                                                
5
 WRZESIŃSKI, J. Wewnętrzny dokument roboczy Stowarzyszenia Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu 

ATD Czwarty Świat w Polsce. Na prawach rękopisu. 
6
 WRZESIŃSKI, J. Edytorial. Revue IGLOOS 1979, nr 105/106. 
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wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, a w konsekwencji źle płatną, często niestałą i 

niepewną pracę, która nie daje szansy na wyjście z ubóstwa. Biblioteka podwórkowa 

została powołana po to, aby to błędne koło przerwać. 
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