Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
dotyczące projektu „Mała książka – Wielki Człowiek” dla trzylatków. Jeśli nie
znajdziecie odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy do skontaktowania się
z nami: a.blazewicz@instytutksiazki.pl lub e.ewertowska@instytutksiazki.pl
Do kogo skierowany jest projekt „Mała książka - wielki człowiek”?
Projekt „Mała książka – wielki człowiek” skierowany jest do trzylatków (dzieci urodzonych
w 2015 roku) i ich rodziców. Udział w nim mogą wziąć zarówno te dzieci, które są zapisane
do biblioteki i korzystają z jej zbiorów jak i te, które swoją przygodę z biblioteką dopiero
zaczynają.

Na czym polega projekt „Mała książka – wielki człowiek”?
Po odwiedzeniu jednej z bibliotek biorących udział w projekcie Mały Czytelnik otrzyma
Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę „Pierwsze wiersze dla…” w prezencie oraz Kartę
Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. W Wyprawce Czytelniczej
znajdzie się też broszura informacyjna dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania
w życiu dziecka”. Podczas kolejnej wizyty w bibliotece zakończonej wypożyczeniem
przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę do
Karty, a po uzyskaniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem,
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dziecko pozna ciekawe miejsce, jakim
jest biblioteka i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

DON'T FORGET
W jaki sposób moje dziecko może przystąpić do projektu „Mała książka –
wielki człowiek”?
Aby przystąpić do projektu „Mała książka – wielki człowiek” należy odwiedzić jedną
z bibliotek biorących w nim udział (lista bibliotek znajduje się na stronie
www.wielkiczlowiek.pl/przedszkolaki), zapisać dziecko do biblioteki i zgłosić chęć
przystąpienia do projektu. Podczas kolejnej wizyty w bibliotece zakończonej wypożyczeniem
przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę do
Karty, a po uzyskaniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem,
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Gdzie mogę otrzymać Wyprawkę Czytelniczą?
Wyprawkę Czytelniczą można otrzymać w bibliotekach biorących udział w projekcie „Mała
książka – wielki człowiek”. Pełna lista bibliotek znajduje się na stronie www.wielkiczlowiek.pl/przedszkolaki

Co zawiera Wyprawka Czytelnicza?
Na Wyprawkę Czytelniczą składają się: książka „Pierwsze wiersze dla…” oraz Karta Małego
Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek, a także broszura informacyjna dla rodziców
„Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”.

Czy naklejki do Karty Małego Czytelnika można zbierać tylko w tej bibliotece,
w której otrzymaliśmy Wyprawkę Czytelniczą?
Nie. Po otrzymaniu Karty Małego Czytelnika naklejki można zbierać w każdej bibliotece
biorącej udział w projekcie. Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę podczas każdej wizyty
w bibliotece, gdy wypożyczy przynajmniej jedną książkę z księgozbioru dziecięcego. Naklejki do
Karty Małego Czytelnika dziecko może zbierać w każdej bibliotece, do której jest zapisane
i która bierze udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”.

Jak długo będzie realizowany projekt „Mała książka – wielki człowiek”?
Do końca 2018 roku planowana jest pilotażowa wersja projektu „Mała książka – wielki
człowiek”, która realizowana będzie w minimum 500 bibliotekach publicznych. Mamy nadzieję,
że w kolejnych latach projekt będzie realizowany w całej Polsce. Odwiedź więc bibliotekę jak
najszybciej!

W jaki sposób biblioteka może przystąpić do projektu?
Do końca 2018 roku planowana jest pilotażowa wersja projektu „Mała książka – wielki
człowiek”, która realizowana będzie w minimum w 500 bibliotekach publicznych. Ich lista
jest już zamknięta. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach projekt będzie realizowany w całej
Polsce. Biblioteki zainteresowane przystąpieniem do projektu prosimy o kontakt mailowy:
a.blazewicz@instytutksiazki.pl lub e.ewertowska@instytutksiazki.pl. Skontaktujemy się
z Państwem, jak tylko rozpocznie się kolejna edycja projektu.

Czy Wyprawkę Czytelniczą można otrzymać w innym miejscu niż biblioteka?
Tak. Można ją otrzymać również na oddziale położniczym, gdzie rozdawana jest nowo
narodzonym dzieciom i ich rodzicom w tzw. "Niebieskim pudełku” w ramach projektu
bookstartowego Instytutu Książki.

Trzyletnie dzieci mogą natomiast otrzymać ją w jednej z bibliotek publicznych biorących udział
w projekcie. Lista bibliotek znajduje się na stronie www.wielki-czlowiek.pl/przedszkolaki

Czy wyprawki rozdawane w szpitalach są takie same jak te rozdawane
w bibliotekach?
Tak. W ramach projektu rozdawana jest ta sama książka “Pierwsze wiersze dla…”. W szpitalach
otrzymują ją nowo narodzone dzieci, natomiast w bibliotekach dzieci w wieku 3 lat.

Czy we wszystkich bibliotekach publicznych można przystąpić do projektu?
Niestety nie. Do końca 2018 roku planowana jest pilotażowa wersja projektu „Mała książka –
wielki człowiek”, która realizowana będzie w minimum 500 bibliotekach publicznych
w Polsce. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach projekt będzie realizowany w całej Polsce.
Lista bibliotek znajduje się na stronie www.wielki-czlowiek.pl/przedszkolaki

Gdzie znajdę więcej informacji o projekcie „Mała książka-wielki człowiek”?
Więcej informacji o projekcie „Mała książka – wielki człowiek” znajduje się na stronie
internetowej www.wielki-czlowiek.pl oraz na profilu projektu na portalu Facebook:
www.facebook.com/malaksiazkawielkiczlowiek/

Czy do projektu może przystąpić tylko jedna filia biblioteki?
Nie. W imieniu filii zgłoszenie wysyła biblioteka główna.

Czy udział w projekcie jest bezpłatny?
Tak, udział w projekcie jest bezpłatny zarówno dla bibliotek, jak również dla rodziców
i trzylatków. Instytut Książki ponosi koszty produkcji „wyprawek czytelniczych” i materiałów
promocyjnych oraz dostarczenia ich do bibliotek głównych. Ewentualne koszty dystrybucji
materiałów do filii ponosi biblioteka.

Czy biblioteka musi konsultować z Instytutem Książki materiały prasowe
zamieszczane w mediach lokalnych i na swojej stronie internetowej?
W celu ulepszenia współpracy oraz efektywnej komunikacji o projekcie uprzejmie prosimy o
uzgadnianie opracowanych materiałów z Instytutem Książki. Komunikaty prasowe można
przesyłać na adres g.dul@instytutksiazki.pl

