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Siatka pojęć

„picture book”, „Bilderbuch”, ikonotekst (iconotext), książka obrazowa/obrazkowa



W Polsce funkcjonują oba terminy (książka obrazkowa/obrazowa), 

określenie „obrazowa” oddaje właściwy charakter publikacji, która 

nie jest jedynie formą przeznaczoną dla dzieci (zob. niżej). 

dawniej

Opowiadanie obrazowe to forma, której 
rodowód sięga średniowiecznej ikonografii, 
tradycji ruskich druków obrazkowych 
zwanych łubokami oraz niemieckich 
Bilderbogen – jednokartowych ilustracji 
opatrzonych tekstem, często wyraźnie 
przeznaczonych dla dzieci . W 
dwudziestoleciu tego typu formy 
przekształciły się w komiks, wyraźnie 
powiązany już ze sztuką filmową (w 1936 r. 
firma Jakuba Przeworskiego zaczęła 
publikację cyklu książek disneyowskich).

współcześnie

 To artefakt kulturowy, w którym obrazy i 

słowa są drukowane na papierze i 

ograniczone oprawą (okładkami). 

 Gatunek kwitnie jako forma sztuki, autorzy 

wykorzystują właściwie nieograniczone 

możliwości współczesnego edytorstwa i 

poligrafii.

 Wykorzystuje się odmianę w edukowaniu 

o trudnych sprawach (np. o emocjach, 

zob. niżej).



książka 
obrazowa

beztekstowe o 
charakterze 
narracyjnym 
(z narracją 
wizualną)

o charakterze 
narracyjnym z 

tekstem i 
ilustracjami

nienarracyjne 
z obrazem i 

słowem 

nienarracyjne 
beztekstowe

ODMIANY



Trzy przykłady

Wydawnictwa polskie, koreańskie i francuskie.



Iwona Chmielewska – to 

zdecydowanie najlepsza 
polska autorka książki 

obrazowej 

Jej książka Oczy, która ukazała się 
nakładem wrocławskiego 
Wydawnictwa Warstwy, w ubiegłym 
roku otrzymała nagrodę Bologna 
Ragazzi Award, nazywaną 
„ilustratorskim Oscarem”. 

Uważam, że zasłużyła na nagrodę. 
Oceń to sam, oglądając fragmenty w 
internecie.



BIUM – puste miejsce w 
sercu

KWAK YOUNG KWON

IWONA CHMIELEWSKA

Wydawnictwo Agibooks, Korea 2019

Książka rewelacyjna!!!



Buddyjski tekst o pustce, o pozbywaniu się nadmiaru, o 

odrzucaniu niepotrzebnie gromadzonych rzeczy, ale też 

lęków.



Przy pustym stole odbywa się rozmowa obojga autorów, 

którzy reprezentują Wschód i Zachód, znajdując wspólny 

język.



Oskar Brenifier, Uczucia co 

to takiego, ilustracje Serge 

Bloch, przeł z franc. M. 
Kamińska – Maurugeon, 

Poznań 2012.

To cykl „Dzieci filozofują”. Rewelacja. 



Proponuję zająć się opowieścią o 

szczurze

Julian Ejsmond, W zbożu, il. Mikołaj Wisznicki, 1925, wznowienie 1948.



J. Ejsmond, W zbożu. Opowieść o szczurach, Księgarnia Perzyńskiego i Niklewicza, Warszawa 1924–1925 

(wersja kolorowa, 19 ilustracji całostronicowych, dwa przerywniki i okładka)?); Wydawnictwo „Ex-Libris”, 

Warszawa 1948 (wersja bezbarwna, 19 ilustracji całostronicowych, dwa przerywniki i okładka).

Książka o szczurach będąca efektem współpracy Ejsmonda i Wisznickiego   funkcjonuje 

współcześnie, czemu trudno się dziwić, jako rodzaj obiektu pożądanego przez bibliofilów. To 

książka w twardej okładce, o wymiarach odbiegających od tych stosowanych wtedy 

powszechnie, mająca swoją kolorową edycję . 

Zyskała wymiar prawie kwadratowy, 20 × 24 cm, co odbiegało od tych powszechnie 

stosowanych; 23 × 14 cm, czy 19 × 14 cm. 

Treść podana jest w formie nawiązującej do stylistyki komiksu. To wierszowana, widowiskowa 

historia o szczurzej rodzinie – o zagrożeniach czyhających ze strony kota, o konieczności 

opuszczenia pola w czasie jesieni, o nauczycielach, o więzach krwi i o przyrodzie.



Opowieści o 

szczurach  

Zaraza

Muzykalność

Inteligencja

Zamęt



folklor 
europejski

Azja, Japonia, 
Chiny, 

Australia



Szczurze ogony w ilustracji Franza 

Pocciego z książki dla dzieci (1846)



Szczur w legendach: 
zwierzę 

uduchowione i muzykalne

Historia szczurołapa z 

Hameln (1284 rok) Dolna 

Saksonia



Ratatuj
Reż. Brad Bird, 2007



Propozycja ćwiczenia

Zapoznaj się z książką i zaprojektuj lekcję dla klasy IV. Powiąż książkę z celami edukacyjnymi, ułóż 

zestaw poleceń dla uczniów. Nie wymagam formy konspektu, może to być ok. 10-15 zdań 

komentarza metodycznego.



Julian Ejsmond, W zbożu, il. Mikołaj Wisznicki, nakładem Księgarni Perzyńskiego i i

Niklewicza w Warszawie, 1925, wznowienie 1948.



1. Poranek



2. Zabawy



3. Wieczorem



4. Nauka



5. Żniwa



6. Przestrogi



7. Pod ziemią



8. Przeprowadzka



9. Walka z kotem



10. Zimowe rozkosze
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