
Księgarnia operatorem 

zmiany kulturowej



MUSISZ SAM 

STAĆ SIĘ ZMIANĄ

KTÓRĄ PRAGNIESZ 

UJRZEĆ W ŚWIECIE

każdy z nas 

może 
zmienić świat



Dlaczego moja zmiana ważna?



JAK?



DOSTRZEC konkretny problem 

POCZUĆ z bliska potrzebę ZMIANY

CHCIEĆ zaradzić – wymyślić JAK

DZIAŁAĆ poza strefą komfortu

każdy z nas 

może 
zmienić świat



Księgarnia operatorem zmiany

CO zrobić, 

by przeprowadzić 

zmianę?



















Łatwo powiedzieć

trudniej ogarnąć



nieczytający

kontakt

posiadanie książek

autorytet - ?

przyjemność

nawyk



autorytet – 5 osób – jak mogłyby 

się zaangażować?



Grupy docelowe

rodzice z małymi dziećmi

młodzież

dorośli



Co mówić do rodziców?

Dlaczego czytanie jest ważne?

Jak czytać z dzieckiem?

Co czytać z dzieckiem/dziecku?



Dlaczego czytanie jest ważne?





Jak czytać z dzieckiem?







Co czytać z dzieckiem?



Co czytać z dzieckiem?



Co mówić do rodziców?
Co mieć dla rodziców?

Idealny haczyk?

Co organizować dla rodziców?



Co mówić do młodzieży?

Dlaczego czytanie jest ważne?

Jak czytać?

Co czytać?



Co mówić do młodzieży?

Dlaczego czytanie jest ważne?

Jak czytać?

Co czytać?





Co robić dla młodzieży?



Co robić dla młodzieży?
z młodzieżą?



klub recenzentów?

polecanie najsilniejszym 

powodem zakupu

jakaś fajna kartka?

młodzież zaangażować w 

produkcję kartki? 



dzielny czytelnik?

megaczytelnik?

superbohater

czytania?

Supermoc czytania



Jama książkożercy?

Jaskinia pożeracza liter?



Randka w ciemno?

Randka z książką?

Przez książkę do serca?



Wyzwanie!

Nagroda na koniec?





1.klub recenzentów          2.odznaki supermocy

3.jama/jaskinia           4.randka z książką        5.wyzwanie 

łatwe trudne

skuteczne

nieskuteczne
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3.jama/jaskinia           4.randka z książką        5.wyzwanie 
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nieskuteczne
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punktacja

klub recenzentów

odznaki supermocy

jama/jaskinia

randka z książką

wyzwanie 



punktacja

klub recenzentów 3 2 3 4 2 5 = 19

odznaki supermocy 5 3 4 3 3  4 =22

jama/jaskinia 2 4 2 1 1 2 =12

randka z książką 4 1 1 2 5 3 = 16

Wyzwanie 1 5 5 5 4 1 = 21



Co mówić do dorosłych?

Dlaczego czytanie jest ważne?

Jak czytać?

Co czytać?





Kluczem do sukcesu jest czytanie bardzo dużo…codziennie. Tak to działa –

nadbudowujemy wiedzę jak procent składany. 

Każdy z Was może to robić. Każdy może czytać dokładnie to, co ja czytam 

– czytanie, to pole gry dostępne dla wszystkich.

Warren Buffett

milioner, legendarny inwestor amerykański



Co mówić do dorosłych?

Dlaczego czytanie jest ważne?

Ćwiczysz myślenie

Nie dajesz się manipulować
Budujesz swój sukces zawodowy i rodzinny



forma naszych mięśni buduje 

się jeśli ćwiczymy codziennie 20 

minut, nie jeśli ćwiczymy raz na 

miesiąc 10 godzin 

z formą naszego mózgu jest tak 

samo. 

regularnie, nie skokowo



regularna aktywność nie czyni z nas 

olimpijczyków. Jest dostępna dla każdego 

i buduje nasze codzienne zdrowie.

z czytaniem jest tak samo.

demokratycznie, 

nie elitarnie 

reading

reading



regularnie 

demokratycznie



regularnie 

demokratycznie



regularnie 

demokratycznie

klub recenzentów

randka z książką

wyzwanie 
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idealny haczyk



regularnie 

demokratycznie
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idealny haczyk



regularnie 

demokratycznie

klub recenzentów

randka z książką

wyzwanie 

autorytety

idealny haczyk

czy możliwe?

jak się ma do:

lojalność

młodzież

stabilizacja

współpraca z 

gminami
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każdy z nas 

może 
zmienić świat
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STAĆ SIĘ ZMIANĄ

KTÓRĄ PRAGNIESZ 

UJRZEĆ W ŚWIECIE

każdy z nas 

może 
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księgarnia 
operatorem 
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kulturowej

podsumowanie



podsumowanie

dlaczego zmiana jest ważna?
księgarnia 
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podsumowanie

dlaczego zmiana jest ważna?

jak? kluczowe elementy sukcesu
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podsumowanie

dlaczego zmiana jest ważna?

jak? kluczowe elementy sukcesu

co robić? grupy docelowe, reguły 

efektywnego wywierania wpływu
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podsumowanie

dlaczego zmiana jest ważna?

jak? kluczowe elementy sukcesu

co robić? grupy docelowe, reguły 

efektywnego wywierania wpływu

Porażka przygotowania to 

przygotowanie porażki.

księgarnia 
operatorem 
zmiany
kulturowej



podsumowanie

dlaczego zmiana jest ważna?

jak? kluczowe elementy sukcesu

co robić? grupy docelowe, reguły 

efektywnego wywierania wpływu

Porażka przygotowania to 

przygotowanie porażki.Jesteśmy przygotowani!

księgarnia 
operatorem 
zmiany
kulturowej



Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas!

Marynia Deskur 

tel 696 00 21 24

maria.deskur@slowne.pl                              maria.deskur@fpc.org.pl

www.słowne.pl www.fpc.org.pl

http://www.słowne.pl/
http://www.fpc.org.pl/
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