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Regionalni twórcy literatury dla dzieci
i m³odzie¿y prze³omu XX i XXI wieku

OD TRADYCYJNEJ BAJKI I BA�NI  DO POWIE�CI INTERNETOWEJ

Wyboru zaprezentowanych twórców i utworów do-
konano, z uwzglêdnieniem tematyki II Forum Edukacji
Regionalnej*, wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
§ omawiani twórcy zwi¹zani s¹ z naszym regionem,
§ zaprezentowane utwory kierowane s¹ do dzieci, m³o-

dzie¿y i doros³ych,
§ wybrane publikacje preferuj¹ warto�ci znacz¹ce dla

edukacji regionalnej, ale tak¿e europejskie, ogólno-
ludzkie i ponadczasowe,

§ wybrane utworu prezentuj¹ gatunki literackie takie
jak: bajki, ba�nie i powie�ci ³¹cz¹ce tradycyjne
formy z mo¿liwo�ciami elektronicznego zapisu i kon-
struowania fabu³y, jakie daje umiejêtno�æ wyko-
rzystywania Internetu � narzêdzia zdobywania in-
formacji.

Zgodnie z tematem i wskazanymi kryteriami dobo-
ru, zaprezentujê regionalne a zarazem ogólnoludzkie i po-
nadczasowe warto�ci nastêpuj¹cych utworów:
§ Bajek 1 � Anny £ajming,
§ Ba�ni s³upskich2 , Legendy o s³upskim zegarmi-

strzu i pó³nocnym wietrze Jolanty Nitkowskiej-
Wêglarz, Buby3  � Barbary Kosmowskiej,

§ Martyny4  � Janusza L. Wi�niewskiego.

Artur Schopenhauer powiedzia³: �Cz³owiek jest
bogaty poprzez to, co mo¿e daæ innym� � cytat ten de-
dykujê wymienionym wy¿ej twórcom, dziêkuj¹c im za
podarowane nam utwory i to w czasie budowania Wspól-
nej Europy, kiedy naturaln¹ potrzeb¹ ka¿dego z nas sta-
³o siê d¹¿enie do mocnego osadzenia w konkretnej spo-
³eczno�ci lokalnej, regionalnej, kulturowej.

Niepowtarzaln¹ atmosferê takiego uto¿samienia
z krain¹ dzieciñstwa, obrazu domu rodzinnego, szczê�li-
wego i sprawiedliwego, rado�ci z posiadania w³asnego
bezpiecznego k¹ta, prezentuj¹ Bajki Anny £ajming, nie-
stety bardzo rzadko wykorzystywane przez nauczycieli
(mo¿e ma³o znane?). Autorka niezwykle sugestywnie
przedstawia w nich dobro i z³o, ¿yczliwo�æ i bezdusz-
no�æ. Stara siê te¿ kszta³towaæ u czytelników postawê
wra¿liwo�ci wobec czêsto bezbronnych w stosunku do
cz³owieka zwierz¹t.

Spotykamy tu znane motywy i w¹tki:
§ parobka ciê¿ko pracuj¹cego u w³a�ciciela, który go

bezwzglêdnie wykorzystywa³, nie p³aci³ ciê¿ko za-
pracowanego wynagrodzenia i ¿yczliwego zwierz¹t-
ka � ma³ej polnej myszki, która w nagrodê, ¿e paro-
bek nie zaora³ jej gniazdka z ma³ymi dzieæmi,
wskaza³a ukryty w ziemi kuferek ze z³otymi mone-
tami, które zapewni³ mu dobrobyt do koñca ¿ycia;

§ motyw psa i kota, zwierz¹t które wypêdzone z domu,
obrazi³y siê i postanowi³y pój�æ w �wiat, kiedy jed-
nak zacz¹³ doskwieraæ im g³ód i inne niebezpieczeñ-
stwa, wróci³y do domu, bo na swoim terenie czu³y
siê najbezpieczniej,

§ z³ej osy, która nie chcia³a nikomu u¿yczyæ ani odro-
biny miodu, a gdy zadufana unosi³a siê znad gniaz-
da, aby dalej lecieæ zbieraæ zapasy, zobaczy³ j¹ ptak,
zwany muchówk¹, zaatakowa³ dziobem i po³kn¹³.

Wobec narastaj¹cej wokó³ dziecka przemocy, agre-
sji, obojêtno�ci otoczenia, niezwykle wa¿ne jest zwra-
canie uwagi na drobne z pozoru z³o�liwo�ci w zachowa-
niach ró¿nych istot wobec innych: �Kiedy przechodz¹cy
s³oñ uprzejmie powiedzia³ dzieñ dobry szyj¹cemu kraw-
cowi, ten uk³u³ go ig³¹ w wyci¹gniêt¹ przyja�nie tr¹bê
i roze�mia³ siê zadowolony. S³oñ z bólem cofn¹³ tr¹bê
i odszed³ zasmucony, ¿e ludzie s¹ tacy ró¿ni�5 . Od ta-
kich �drobiazgów� zaczyna siê kszta³towanie okrucieñ-
stwa i bezduszno�ci, zdaje siê przestrzegaæ A. £ajming.

Ka¿da z 12 bajek tej pisarki to miniaturka, opowia-
daj¹ca o jakim� charakterystycznym zachowaniu, np.
braku grzeczno�ci (Niegrzeczny szczupak), potrzebie
poczucia bezpieczeñstwa i w³asnego domu (Skowro-
nek i mysz). Wszystkie one pisane s¹ jasnym, zrozu-
mia³ym jêzykiem, piêkn¹ polszczyzn¹ z wypowiedziami
bohaterów w jêzyku kaszubskim, wplecionym w ten
sposób, aby zrozumieæ sens, podziwiaj¹c równocze�nie
urodê, melodiê i rytm mowy kaszubskiej.

W Bajkach A. £ajming pojawia siê tradycyjny
uk³ad:
§ mitu � marzeñ ró¿nych istot,
§ ba�ni � historii fantastycznej,
§ dzieciêcego odkrywania �wiata.
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Ich kaszubska to¿samo�æ i �miejsca wspólne�, ogra-
niczone specyficznym krajobrazem Pomorza, buduj¹
wielki temat naszej ma³ej ojczyzny i bycia �miêdzy swo-
imi�.

�Regionalizm, jest to, moim zdaniem, najlepsza dro-
ga do zjednoczenia �wiata. Trzeba pielêgnowaæ odrêb-
no�ci regionalne i w ten sposób przeszkadzaæ tworzeniu
siê wiêkszych i zbyt du¿ych patriotyzmów. Ma³e nie s¹
gro�ne� � tak pisa³ w 1950 r. w swoich Dziennikach
z odleg³ej nowojorskiej emigracji Jan Lechoñ.

Te najmniejsze ojczyzny, niewielkie miejscowo�ci,
ich tajemnice, zapomnian¹ przesz³o�æ, niezwyk³e obiek-
ty prezentuje Jolanta Nitkowska-Wêglarz w zbiorze
�Ba�nie regionu s³upskiego�. Autorka odkrywa w nich,
a raczej wspó³tworzy w oparciu  istniej¹ce wspó³cze-
�nie miejscowo�ci, rzeki, obiekty niezwyk³e historie osa-
dzone �ci�le w realiach wsi, miasteczek, zabytków. Bar-
dzo cenne jest to, ¿e autorka kreuje postacie bohaterów,
którzy pragnêli zrobiæ co� po¿ytecznego dla miejsca,
w którym ¿yli, wydobywa z zapomnienia fakty zwi¹za-
ne z nazwiskami ludzi, których potomkowie do dzi� za-
siedlaj¹ pods³upskie miejscowo�ci: Ustkê, S³awno,  Tu-
chomie,  Gardno,  Ciemno  i  inne. Prezentuje postacie
odpowiedzialnych za swoj¹ miejscowo�æ mieszkañców
wsi i miasteczek, wskazuje efekty ich dzia³añ. Na przy-
k³ad �Diabelski most w Staniewicach�, zbudowany nad
rzek¹ Wieprz¹, istnieje do dzi� i ³¹czy tê miejscowo�æ
najkrótsz¹ drog¹ ze S³awnem. Inna ba�ñ w pozytyw-
nym �wietle ukazuje rodzinê Zelke � nazwisko do dzi�
popularne w naszym regionie, co dodatkowo zobowi¹-
zuje tych, którzy je nosz¹.

Mamy w tych ba�niach przyk³ady po¿ytecznych dla
�rodowiska dzia³añ np. so³tysów, co niew¹tpliwie mo¿e
byæ sposobem na kreowanie twórczych inicjatyw w�ród
mieszkañców naszego regionu i wzorem dla przedsta-
wicieli samorz¹du lokalnego, którzy powinni siê czuæ
odpowiedzialni za przysz³o�æ swoich miejscowo�ci i za
przedsiêwziêcia, które zostan¹ zachowane dla nastêp-
nych pokoleñ.

Maleñkie wioski Ciemno, Go�no, Tuchomie � ka¿-
da z nich i wiele innych s¹ obiektem uwagi autorki. Nie-
zwyk³ej urody jeziora, lasy, rzeczki i dzieñ zwyk³y miesz-
kañców, sposoby radzenia sobie z przeciwno�ciami losu
� wszystko to przesuwa siê przed naszymi oczami w ba-
�ni �Kara czarnoksiê¿nika�. Na Górze Lemana odby-
waj¹ siê od kilku lat w porze letniej zloty czarownic �
jak¿e piêknie nawi¹zuj¹ do tradycji czarowania dziew-
czyny z Gli�na, o której opowiada J. Nitkowska-Wê-
glarz.

Pani Nitkowska ma niezwyk³y dar eksponowania
wydarzeñ, rzeczy, ludzi z odleg³ej przesz³o�ci i czynienia
ich atrakcj¹ �na sprzeda¿� poprzez spo³eczno�æ lokaln¹.
M³odzi mieszkañcy z ka¿dej gminy otrzymali w darze
jak¹� ba�ñ:

§ �Talar szczê�cia� � ustczanie,
§ �Dar bia³ego ducha� � wioska spod Smo³dzina,
§ �Skarb sieroty� � Nowa Wie�  Lêborska,
§ �Obiad czarownicy� � mieszkañcy Czarnej  D¹-

brówki,
§ �¯ebracze kamienie� � mieszkañcy rejonu Mota-

rzyna, wzd³u¿ szosy wiod¹cej do £upawy.
Autorka sprawiedliwie obdziela swoim talentem

ludno�æ Ziemi S³upskiej, daj¹c ka¿demu jakie� wyda-
rzenia, odkrywaj¹c dla ka¿dego tajemnice i prawdy
o rzeczach i ludziach.  Z niezwyk³¹ pasj¹ odkrywcy tro-
pi postacie, wydarzenia, niezwyk³o�ci i urok niepowta-
rzalny ró¿nych zak¹tków Pomorza. Ponadto ³¹czy zna-
komicie odkrywane tre�ci dotycz¹ce Ziemi S³upskiej,
z wiedz¹ o przesz³o�ci innych europejskich miast � Car-
lisle i Flensburga, z którymi S³upsk wspó³pracuje od
1988 r.

W �Legendzie o s³upskim zegarmistrzu i Pó³noc-
nym Wietrze� w sposób sensacyjny, ³¹cz¹c przygodê
z odkrywaniem tajemnic odleg³ej przesz³o�ci, m³ody od-
biorca towarzyszy krok w krok zegarmistrzowi, który
uruchamia mechanizm ratuszowego zegara i razem z nim
prze¿ywa niezwyk³e wydarzenia. Autorka wykorzystu-
je tu koncepcje cofania siê w czasie � co�, o czym nie-
jednokrotnie marzymy, aby by³o nam dane. Wskazówki
zegara, poprzez odwrotne u¿ycie kluczy, powoduj¹ dzia-
³anie przeciw czasowi, przeciw gro�bie nastêpstw, zmu-
szaj¹ do refleksji: �musimy postêpowaæ tak, aby�my nie
¿a³owali skutków swoich czynów�� � tak¿e w wymia-
rze spo³ecznym, politycznym, historycznym.

Autorka w mistrzowski sposób maluje przed ocza-
mi czytelnika obraz s³upskiego ratusza, jego dzieñ po-
wszedni, urzêdników za³atwiaj¹cych interesantów i roz-
wi¹zuj¹cych potrzeby miasta. Poetykê codzienno�ci
tworz¹ szczegó³y dotycz¹ce S³upska: gryfa i jego utra-
conych szponów, trzech linii rzeki na herbie miasta, ob-
razy budz¹cego siê dnia na placu przed Ratuszem, s³up-
skich taksówkarzy, ulicy Reymonta, Kossaka, ale tak¿e
pojawiaj¹ca siê sytuacja zagro¿enia np. zasypaniem to-
nami �mieci naszego �rodowiska �miasta. Ta ró¿norod-
no�æ tre�ci, przedstawiona w sposób rzetelny i barwny,
wzbogaca wiedzê dziecka na temat najbli¿szego, lokal-
nego �rodowiska, zmusza do zajmowania postawy wo-
bec ró¿nych sytuacji.

Pouczaj¹ca legenda o s³upskim zegarmistrzu sta³a
siê okazj¹ dla najm³odszych mieszkañców S³upska, któ-
rzy mogli wykazaæ siê swymi twórczymi zdolno�ciami
plastycznymi � to ich konkursowe prace s¹ ilustracjami
w tej ksi¹¿eczce. Stanowi to doskona³y przyk³ad, jak dbaæ
o nasze w³asne interesy, rozwijaæ twórcze postawy spo-
³eczne i wykorzystaæ inicjatywy lokalne do promowania
regionu we wspólnocie europejskiej.

Prozatorskie utwory J. Nitkowskiej�Wêglarz,
szczególnie �Legenda o s³upskim zegarmistrzu i Pó³noc-
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nym Wietrze�, realizuj¹ w ba�niowej konwencji nowe
zadania edukacji w spo³eczeñstwie informacyjnym �com-
puter literacy� (czyli alfabetyzacji komp.). U�wiadamiaj¹
wa¿no�æ umiejêtno�ci korzystania z komputera. Rozwi-
jaj¹ �information literacy�, czyli umiejêtno�ci rozpozna-
wania, która informacja internetowa jest nam potrzeb-
na, jak j¹ zlokalizowaæ i skutecznie wykorzystaæ.
W poszukiwaniu informacji o �Niemieckich wrotach pó³-
nocy� i ksiêciu Jarku zniecierpliwiony bezskutecznym
poszukiwaniem w ksi¹¿kach ma³y Ada� radzi mamie:
�A gdyby tak poszukaæ w Internecie?� Na co mama
odpowiada: �Przecie¿ nie wiesz czego szukaæ?� A gdy-
by tak poszukaæ has³a �niemieckie wrota pó³nocy�,
a wiêc umiejêtnie sformu³owaæ s³owa kluczowe? O to
w³a�nie chodzi, by korzystania z Internetu, jako nieodzow-
nego narzêdzia XXI skutecznie pomaga³o w nauce, dzia-
³alno�ci, samokszta³ceniu itp.

Jeszcze dalej w wykorzystaniu Internetu idzie Ja-
nusz Wi�niewski w �Martynie�. Powie�æ ta jest przy-
k³adem ksi¹¿ki powstaj¹cej dziêki Internetowi, poprzez
Internet, z wykorzystaniem umiejêtno�ci radzenia sobie
z teori¹ w zakresie kreowania bohaterów, konstruowa-
nia fabu³y � z uwzglêdnieniem pewnych ponadczaso-
wych, ogólnoludzkich warto�ci w naszym �wiecie, zdo-
minowanym poprzez technikê i media. Jest to powie�æ
tworzona za pomoc¹ Internetu z udzia³em wielu inter-
nautów, w której autor jest kreatorem i wspó³realizato-
rem pomys³u.

Bohaterami utworu s¹ m³odzi ludzie, po ukoñczeniu
szkó³ poszukuj¹cy pracy, tak¿e studiuj¹cy, z ma³ych mia-
steczek i �rednich miast. G³ówna bohaterka � Martyna
szuka prawdziwej mi³o�ci, przyja�ni, jest wierna sobie,
swoim zasadom, a z drugiej strony, co krok spotyka siê
z koniunkturalizmem, zak³amaniem, wyrachowaniem.
Jednym z wa¿nych w¹tków jest tu zagadnienie mi³o�ci
rodziców do dzieci i znaczenie poczucia stabilno�ci domu.
Dominuje tu znaczenie wiêzi uczuciowej miêdzy ojcem
i Martyn¹, g³êbokie przywi¹zanie do swojego rodzinne-
go miasteczka, jako ostoi bezpieczeñstwa, miejsca do
którego mo¿na uciec od bezdusznego czasem �wiata.

Przyk³adów takiego nie¿yczliwego, obojêtnego oto-
czenia jest wiele � np. rozdzia³ �Czy wspó³czesne su-
permocarstwo, jakim jest dziekanat ma szanse wej�æ do
wspólnej Europy�? Mimo wielkiej fascynacji Interne-
tem i uzale¿nieniu od niego, Janusz Wi�niewski jest hu-
manist¹ w pe³nym tego s³owa znaczeniu � docenia
ogromn¹ warto�æ s³owa, jako formy komunikowania siê
i porozumiewania miêdzy lud�mi. Zwi¹zany silnie z cy-
wilizacj¹ �ródziemnomorsk¹, odwo³uje siê do tradycji ju-
daistycznych, greckich, rzymskich, pisze o zachwycie
s³owem: �Jedni cytuj¹ Bibliê (Na pocz¹tku by³o S³owo
i S³owo by³o przy Bogu i Bóg by³ S³owem), inni przy-
wo³uj¹ na pomoc genetykê, twierdz¹c, ¿e zdolno�æ mó-

wienia to nic innego, jak tylko wynik ewolucyjnej muta-
cji pewnego genu na chromosomie Y...�. Zachwyt S³o-
wem w ksi¹¿kach to nie fascynacja sam¹ informacj¹.
J. Wi�niewski przytacza pierwsze w historii po³¹czenie
internetowe w USA, które zosta³o przerwane po zalo-
gowaniu �...LLO� (tak wymawiaj¹ Amerykanie Hallo),
co znaczy �witaj�.

Ta pozornie drobna ksi¹¿eczka naszego pomorskie-
go twórcy (Dar³owo-S³upsk-Frankfurt n/M.) fascynuje
rozleg³o�ci¹ wiedzy wspó³czesnego cz³owieka, inspiruje
do wyrabiania umiejêtno�ci poruszania siê w �wiecie
wirtualnej rzeczywisto�ci, który jest rzeczywisto�ci¹
m³odego pokolenia.

Powie�ci¹ adresowan¹ do podwójnego odbiorcy:
m³odzie¿owego i doros³ego jest �Buba� Barbary Ko-
smowskiej. Szczególn¹ warto�ci¹ tego utworu jest jego
mocne osadzenie w rzeczywisto�ci � z wszystkimi roz-
terkami i konfliktami dorastaj¹cej dziewczyny, z g³êbok¹
potrzeb¹ wiêzi emocjonalnych m³odych ludzi z pokole-
niem rodziców i innych bliskich osób.

�Buba� skrzy siê poczuciem humoru, karykatural-
nymi przerysowaniami, satyrycznymi docinkami wobec
doros³ych, którzy stanowi¹ swoist¹ �mena¿eriê�. Boha-
terka powie�ci � szesnastolatka �ani ³adna, ani brzydka,
ani te¿ specjalnie wysoka�, w nie�miertelnych d¿insach
i martensach jest � mimo dorastania w trudnym na co
dzieñ najbli¿szym otoczeniu � dziewczyn¹ pe³n¹ rado�ci
¿ycia, energiczn¹, ¿yczliw¹ wobec innych i dlatego bu-
dzi optymizm w czytelniku.

Autorka w sytuacjach komediowych ukrywa nie-
pokój, jak to jest z obecnymi rodzicami, o których m¹dry
dziadek mówi, ¿e s¹ �...�mieszni i jednocze�nie trochê
tragiczni�. Czy¿ to nieprawda, je�li matka rozmawia
czê�ciej z lustrem, ni¿ w w³asn¹ córk¹, a na wywiadów-
kê idzie do innej szko³y � nie tej, gdzie uczêszcza jej
dziecko? Barbara Kosmowska wskazuje na wiele pato-
logicznych zachowañ wspó³czesnych rodzin, pozostawia-
j¹cych w psychice m³odzie¿y jak¿e bolesny i g³êboki �lad.
Znajdziemy w tej powie�ci sygna³y wielu zagro¿eñ wy-
stêpuj¹cych w naszym ¿yciu (np. dzia³ania sekt skiero-
wane na �pranie mózgów� czê�ci spo³eczeñstwa), wo-
bec których ksi¹¿ka zmusza do zajmowania okre�lonych
postawy. W �Bubie� widzimy zdominowanie przez tele-
wizjê ¿ycia rodzinnego. Ka¿dy tu jest tak zaabsorbowa-
ny na swój sposób okre�lonym programem, ¿e zupe³nie
nie ma szans na wspóln¹ rozmowê, dyskusjê. Buba mimo
wszystkich przelotnych trudno�ci, jest szczê�liwa i do-
cenia rodzinne szczê�cie: �bo kiedy siê ma rodziców,
dziadka, ukochan¹ parê d¿insów, martensy i w³asny po-
kój, ¿ycie wydaje siê ca³kiem zno�ne� pisze o swojej
bohaterce autorka.

¯ywa akcja, zrozumia³y jêzyk, przeniesiony z ota-
czaj¹cego �wiata, poczucie humoru, liczne elementy
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satyrycznych ujêæ doros³ych bohaterów sprawiaj¹, ¿e
powie�æ bawi, ale tak¿e zmusza do zastanowienia, re-
fleksji, zajêcia postawy wobec nie³atwych, ale prawdzi-
wych sytuacji napotykanych w ¿yciu.

Poza wskazanymi ju¿ walorami tej powie�ci, jej
ogromne znaczenie na kszta³towanie osobowo�ci czy-
telnika tkwi w tym, ¿e Bubie do szczê�cia potrzebne jest
zawsze szczê�cie innych. Jest to najwa¿niejsze przes³a-
nie tej ksi¹¿ki � bardzo prawdziwej, chwilami antypeda-
gogicznej, ³ami¹cej niepisany zakaz krytycznego pisania
o rodzicach i nauczycielach.

Co mo¿emy stwierdziæ na podstawie analizy bajek,
ba�ni i powie�ci naszych regionalnych twórców? Oto
wnioski:
1. Nastêpuj¹ wyra�ne kulturowe przemiany � od tra-

dycyjnych, prostych kreacji bohaterów zwierzêcych
i ludzkich, do wspó³czesnego dziecka, pos³uguj¹ce-
go siê Internetem, do m³odego cz³owieka, krytycz-
nie oceniaj¹cego �wiat i ludzi doros³ych, wobec któ-
rych potrzebna jest �wyrozumia³o�æ� (Buba).

2. Mimo ca³ej wirtualnej rzeczywisto�ci i nieograniczo-
nych mo¿liwo�ci wyszukiwania, selekcji i przetwa-
rzania elektronicznego informacji, tradycyjna forma
ba�ni � gatunku starego jak �wiat � ci¹gle, najpe³-
niej ten �wiat oddaje, przyci¹ga dziecko, m³odego
i doros³ego odbiorcê i okazuje siê niezwykle pojem-
na tre�ciowo. Tak dla przyk³adu: umiejêtne wyko-
rzystanie �Legendy o bursztynowym nied�wiadku�
dla celów promocji miasta spowodowa³o, ¿e utwór
ten zosta³ bardzo szeroko przyw³aszczony przez spo-
³eczno�æ S³upska oraz turystów, w�ród których zna-
laz³ wdziêcznych nabywców, co wyniknê³o m.in.
z naturalnej ludzkiej potrzeby wierzenia w talizma-
ny, po³¹czonej ze znanymi dobroczynnymi w³a�ci-
wo�ciami bursztynu. Legenda spe³ni³a wa¿n¹ rolê
w budowaniu poczucia to¿samo�ci lokalnej s³upszczan.

3. Dzieciêca sk³onno�æ do my�lenia fantastycznego,
antropomorfizuj¹cego, personifikuj¹cego u A. £aj-
ming, J. Nitkowskiej-Wêglarz koresponduje ze �wia-
tem rzeczywistym, ukrytym w bajkach.

4. Stylizacja na prostotê, naiwno�æ ujêcia przybli¿a bajki
dzieciêcemu czytelnikowi, mimo zalewu ró¿nych
form medialnej twórczo�ci.

5. Za pomoc¹ ba�ni odkrywa siê nowe, nieznane do-
t¹d, a bliskie terytorialnie, a wiêc uczuciowo hory-
zonty.

6. Problematyka psychologiczna i egzystencjalna od-
dzia³uje na sferê emocjonaln¹ czytelnika i tworzy
¿ywe odniesienia.

7. Ogromne poczucie humoru, dobrotliwe prze�miewa-
nie siê z wad innych, komiczne sytuacje w domu,
szkole, w�ród rówie�ników odpowiadaj¹ potrzebie
m³odzie¿y, jej mo¿liwo�ciom percepcyjnym (Bajki,
Ba�nie, Buba, Martyna).

8. Moralistyka na etapie najwcze�niejszym nawi¹zuje
�ci�le do do�wiadczeñ i potrzeb psychicznych dzie-
ci, na etapie m³odzie¿owym zostaje zast¹piona ob-
�mianiem niezrozumia³ych postaw doros³ych, stawia-
niem pytañ o dobro i z³o, szukaniem w³asnej drogi.

9. Obecno�æ tych utworów w�ród dzieci i m³odzie¿y
wynika z:

§ mo¿liwo�ci rozumienia tre�ci,
§ zainteresowania najbli¿szym otoczeniem i tre�ciami

odnosz¹cymi siê do innych kultur,
§ odkrywania zwi¹zków ze swoim w³asnym �wiatem

i najbli¿szym otoczeniem,
§ potrzeb psychicznych,
§ odkrywania nowych mo¿liwo�ci, jakie daj¹ media,

Internet,
§ konieczno�ci nowych kierunków rozwoju i wyko-

rzystywania tradycji do rozwoju turystyki.

Omawiane utwory ³¹cz¹ w sobie wykorzystanie:
literatury � jako pomocy w odnalezieniu siê m³odych lu-
dzi we wspó³czesnym �wiecie, literatury � jako znacz¹-
cego ogniwa buduj¹cego to¿samo�æ regionaln¹, wirtu-
alnej rzeczywisto�ci � jako po¿ytecznego i nieodzownego
narzêdzia informacji.ö

dr Marianna Borawska

PRZYPISY:  1. £ajming Anna: Bajki. Gdañsk 1996, Pomerania. 2. Nit-
kowska-Wêglarz Jolanta: Ba�nie regionu s³upskiego. S³upsk 2002,
Wyd. LENART. 3. Kosmowska Barbara: Buba. Warszawa 2003,
Wyd. Literackie. 4. Wi�niewski Janusz Leon: Martyna. Warszawa
2003, Wyd. POINT ONLINE. 5. A. £ajming: Bajki, op.cit. str.

* II Forum Edukacji Regionalnej odby³o siê w 2004 roku
i tam zosta³ zaprezentowany powy¿szy artyku³

Æ   Raport �Biblioteki w Internecie � au-
dyt u¿yteczno�ci serwisów bibliotecznych�

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Spo³eczeñstwa
Informacyjnego (FRSI) zosta³ przeprowadzony audyt
u¿yteczno�ci serwisów bibliotecznych. Analizie pod-
dano witryny 11 bibliotek. W raporcie przedstawiono
wnioski z badañ, a tak¿e zaproponowano 3 proste
sposoby zbadania u¿yteczno�ci serwisu w³asnej bi-
blioteki. Autorzy badania starali siê odpowiedzieæ na
pytania:
§ Jakie s¹ podstawowe funkcje strony www biblio-

teki?
§ Jak organizowaæ informacje, aby unikn¹æ chaosu

i prze³adowania?
§ Kim s¹ u¿ytkownicy serwisu internetowego?
§ Jak stworzyæ przyjazn¹ stronê?

Raport na stronie:
http://biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/1156


