
Projekt „Nagrywamy własne audiobooki – adaptacje książek o Czarownicy Winnie” 
– we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Słupcy  

Audiobooki będą wykorzystane na zajęciach edukacyjnych 
 

Projekt „Nagrywamy własne audiobooki – adaptacje książek o Czarownicy Winnie” powstał we 
współpracy CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy i Miejskiego Domu Kultury w 
Słupcy. Osobą inicjującą i koordynującą realizację projektu była Hanka Kasperska-Stróżyk.  

Celem projektu było nagranie czterech 5 minutowych odcinków słuchowisk skierowanych do 
dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów nauczania wczesnoszkolnego. Na początek zostały 
przygotowane szczegółowe scenariusze odcinków. Zaplanowaniem wykorzystania – głosów 
żeńskich oraz narratorów – głosów męskich zajęła się  pani Anna Czerniak instruktor ds. teatru w 
MDK w Słupcy. Realizacja nagrania odbyła się w kinie „Sokolnia” 25 marca 2015 roku. Scenę 
kinową zaadaptowano na studio nagraniowe, w którym z wykorzystaniem tak naprawdę jednego 
mikrofonu i komputera Krzysztof Herian, akustyk z MDK w Słupcy, zarejestrował lektorów, a 
potem nagranie  zmontował.  
 

 
 

Anna Czerniak, Krzysztof Raczyński, realizacja nagrania Krzysztof Herian 
Fot. Katarzyna Rybicka 

 

 
 

Krzysztof Raczyński / MDK w Słupcy 
Fot. Katarzyna Rybicka 



 
 

Jarosław Dębski / dyrektor MDK w Słupcy 
Fot. Katarzyna Rybicka 

 

 
 

Katarzyna Rybicka / dziennikarz Gazeta Słupecka, Anna Czerniak / instruktor ds. teatru MDK w Słupcy   
Fot. Anna Chudzińska 

  
Ostatnim etapem pracy było stworzenie oprawy muzycznej oraz dźwiękowej, której  autorem 

jest Mateusz Stróżyk, absolwent Zespołu Szkół Muzycznych w Słupcy. 
 
Audiobook to forma książki, którą Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy popularyzuje od 3 lat w 

ramach majowego Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Organizowane są zajęcia w cyklu 
„czytamy słuchając” – spotkania z książkami dla dzieci. Podczas seansów dzieci oglądają 
przygotowane prezentacje ilustrujące słuchowiska. Audiobooki i prezentacje powstają jako 
materiały do wykorzystywania na zajęciach edukacyjnych. Zajęcia są również okazją do zapoznania 
się z możliwościami wykorzystaniem audiobooków w pracy z dziećmi dla nauczycieli 
uczestniczących w spotkaniach.  

 



Nagrane audiobooki, które są adaptacją cyklu książek: Czarownica Winnie, Winnie w kosmosie, 
Winnie i Dzień Dinozaura, Wszystkiego najlepszego Winnie. W kwestii dotyczącej prawa 
autorskiego wyjaśniam, że „jako instytucja oświatowa możemy korzystać z utworów (książek, 
artykułów, filmów, muzyki itd.) bez potrzeby uzyskania zezwolenia jego autora i bez stosownej 
opłaty, ponieważ korzystamy z nich w celach dydaktycznych na szczególnych zasadach. 
Uprawnienia te mieszczą się w tzw. „dozwolonym użytku publicznym” – jest to ustawowe 
zezwolenie na korzystanie z utworów dla realizacji określonych celów np. celu dydaktycznego 
przez określone podmioty, w tym instytucje oświatowe.” 

Oprac. Hanka Kasperska-Stróżyk 


