
PODSUMOWANIE 
DZIAŁALNOŚCI KLINIKI 

BADAŃ  CZYTELNICZYCH



Kochani, 

biblioteczna zabawa w Klinikę Badań

Czytelniczych dobiegła końca.

Dziękujemy wszystkim Czytelnikom za

aktywny udział i wspólną zabawę,

cierpliwe oczekiwanie w kolejce do

badania i dzielne znoszenie bolesnych

zastrzyków.

Spójrzmy raz jeszcze na wspólną

zabawę…



Mając na uwadze troskę o dobre
samopoczucie Czytelników,
doktor Maja Book - specjalistka
w dziedzinie bibliologii,
przeprowadziła szczegółowe
wywiady czytelnicze, których
celem była analiza preferencji
czytelniczych oraz stopień
zaczytania, mający wpływ
na funkcjonowanie organów.



DO DR BOOK POD DRZWIAMI I W POCZEKALNI 
USTAWIAŁY SIĘ KOLEJKI PACJENTÓW



CZYTELNICY CHĘTNIE 
PODDAWALI SIĘ BADANIOM

Badania wstępne obejmowały m. in.: pomiar

temperatury, badanie ostrości wzroku do bliży.



WYWIAD CZYTELNICZY



Miś Charlie tym razem awansował 
do roli pielęgniarza

LITERACKIE BADANIE WZROKU



ANATOMIA CZYTELNIKA 

Poznawanie swojego czytelniczego 
ciała okazało się bardzo ciekawym 
doświadczeniem.



DIAGNOSTYKA OCZU

Czytelnikom z sokolim wzrokiem nie sprawiała problemów.



SPRAWDZENIE ZDOLNOŚCI ROZRÓŻNIANIA KOLORÓW 
(TABLICE ISHIHARY)



INIEKCJA WZMACNIAJĄCA PROCESY CZYTANIA 



DIAGNOZA

Każdy czytelnik miał postawioną diagnozę i wystawioną

receptę z dalszymi zaleceniami oraz lekami do

wykupienia w bibliotecznej aptece.



„CZYTOLEKI” Z BIBLIOTECZNEJ APTEKI

Apteka współpracuje z dostawcami farmaceutyków najwyższej
jakości, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa i zadowolenia
Naszych Czytelniczych Odbiorców. Poniżej lista czytoleków
ciesząca się zainteresowaniem:

▪ Czytomix

▪ Wkręciołek (wkręca w czytanie)

▪ Wiedzochłon

▪ Lekturominy (na każdym poziomie)

▪ Macroochotumlibric
Inne polecane to: 

Rozumulina; Fochsan; Krople Oczolotki,

Prozaicum; Lectio i różne Czytowitaminy, 

Volumenforte.



„CZYTOLEKI” Z BIBLIOTECZNEJ APTEKI



ZALECENIA CZYTELNICZE

oprócz skorzystania z cennych czytelniczych wskazówek, 

starsze dzieci miały okazję sięgnąć po słownik w celu 

wyjaśnienia niezrozumiałych wyrazów np. akomodacja.



ODDZIAŁ CHIRURGII OKULISTYCZNEJ



ODDZIAŁ 
CHIRURGII OKULISTYCZNEJ

O niesfornym misiu Karmelku i jego

przypadku okulistycznym szeroko

rozpisywała się regionalna prasa.

Na szczęście misiowi udało się

uratować wzrok i oko.

Pielęgnowany wrócił do pełnej

sprawności i wigoru. Obiecał

szanować książki i nie sprawiać

problemów w bibliotece.



BOMBY NIE TYLKO INTELEKTUALNE

Czytelnicy losowali także „złote myśli” a w ramach 

łagodzenia kłucia igłą otrzymywali małe „co nie co”. 



zmierzały do wczesnego wykrycia, leczenia i zapobiegania 
nieprawidłowościom związanym z czytaniem np. groźnego 
symptomu pożeracza książek… Możecie spać spokojnie.
U przebadanych Czytelników wykluczono zagrożenie!

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 


