
Pięć minut o konkursie „Booktalking…” 

Drodzy młodzi Przyjaciele! 

Jakże się cieszę, że mogłam posłuchać Waszych wystąpień przygotowanych na powiatowy 
konkurs „Booktalking, czyli pięć minut o książce”. Zorganizowała go Biblioteka Pedagogiczna 
w Tarnobrzegu, która znana jest z tego, że co rusz to wychodzi do uczniów z propozycją 
uczestnictwa w różnych konkursach. Ten był jednak wyjątkowy, bo nie tylko popularyzował 
czytelnictwo, ale także prowokował Was do osobistego zaangażowania się w sposób 
prezentacji książki. I trzeba przyznać, że było na co popatrzeć!  

Obserwowałam z ciekawością, z jakimi emocjami opowiadaliście o wybranych książkach. 
Przeżywaliście bowiem bardzo swoje wystąpienia na forum. Doskonale rozumiem, że nie jest 
łatwo wyjść na środek, przed komisję, przed publiczność złożoną z zacnych konkurentów i ich 
opiekunów, by wykorzystać swoje pięć minut. Serce wali, głos zamiera w krtani, w głowie 
pustka, a tu trzeba mówić! Jedna z uczestniczek zdradziła mi, gdy wręczałam jej dyplom 
uczestnictwa, że z wrażenia kręciło jej się w głowie. Tak! Mogło tak być! Ale przecież zawsze 
jest ten pierwszy raz na scenie. Gdy przyjdziecie na ten konkurs w przyszłym roku, już będzie 
Wam łatwiej pokonać tremę, już będzie Wam łatwiej ujarzmić stres. Pamiętajcie bowiem, że 
każdy konkurs Was czegoś nowego uczy, kształtuje Waszą osobowość i charakter. 

Kochani! Wiecie już, że booktalking to krótkie zareklamowanie książki. Nie polega ono jednak 
na streszczeniu czy zrecenzowaniu lektury, ale raczej na nieszablonowym przedstawieniu 
bohaterów, fabuły czy też wybranej sceny opisanej przez autora książki. Po co się to robi? Ano 
po to, by zainteresować słuchaczy na tyle, aby chcieli po nią sięgnąć i przeczytać ją 
samodzielnie. 

Prezentacje były bardzo ciekawe. Reklamowaliście książki o różnorodnej tematyce i 
charakterze, co świadczy o Waszych rozległych zainteresowaniach czytelniczych. Nie brakło 
opowieści baśniowych, historii detektywistycznych, problematyki psychologicznej, wątków 
historycznych, geograficznych czy sportowych. Do wyboru, do koloru! Dla każdego coś 
dobrego! 

Dobrze gospodarowaliście czasem i potrafiliście w ciągu pięciu minut przedstawiać swoje 
poprawnie skomponowane wypowiedzi, do których zręcznie wprowadzaliście elementy 
reklamy nie tylko książek, ale także biblioteki i czytelnictwa, co usatysfakcjonowało zwłaszcza 
znajdujące się na sali panie bibliotekarki. 

Drodzy młodzi Przyjaciele, wielu z Was podczas prezentacji trzymało w ręku książkę, o której 
mówiliście. Był to ważny element! Niektórzy nawet cytowali wybrane fragmenty. Ale byli 
wśród Was i tacy, którzy poszli krok naprzód i wcielili się w bohatera książki. Pomagały im w 
tym na pewno pomysłowe kostiumy i zręcznie wykorzystane rekwizyty. Niewątpliwie chwyty 
te pomagały w oddaniu atmosfery książki, bo dzięki tym zaskakującym i pomysłowym 
prezentacjom można było uzyskać większe zainteresowaniu odbiorców utworem. A w 
tajemnicy Wam powiem, że panie bibliotekarki, prezentujące w Telewizji Lokalnej nowości 
wydawnicze, stwierdziły, że wiele się od Was nauczyły i podpatrzone w Waszych 
prezentacjach pomysły wykorzystają w praktyce. 

Na koniec chcę zwrócić Waszą uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt, jakim jest nawiązywanie 
i podtrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Trzeba tu śmiało wykorzystywać różnorodne 



środki retoryczne: apostrofy, anafory, powtórzenia, wykrzyknienia, antytezy, wyliczenia, 
pytania retoryczne. One bardzo ożywiają wypowiedź! A poza tym dzięki nim uwaga słuchaczy 
skupiona jest na osobie mówiącej. Pamiętajcie też o nawiązywaniu kontaktu wzrokowego ze 
słuchaczami! Bez niego nie osiągniecie zamierzonych celów! 

I jeszcze jedno spostrzeżenie. Zwracajcie uwagę na poprawność językową Waszych 
wypowiedzi, bo nie powinno być w nich błędów językowych ani stylistycznych. Proście zawsze 
swoich nauczycieli, by zrobili korektę tego, co opracowaliście. Patriotyzm wymaga, byśmy 
dbali o nasz język ojczysty, który „łączy i jednoczy naród”. 

Tyle uwag i pochwał! Z niecierpliwością będę czekała na kolejny finał konkursu 
„Booktalking, czyli pięć minut o książce”. Do zobaczenia! 
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