
___________
O książce

Hello Ruby to niezwykły sposób na naukę o technologii, 
komputerach i programowaniu. To historia małej dziewczynki z 
ogromną wyobraźnią, która wie, że nawet te największe problemy 
to tak naprawdę małe problemiki poplątane ze sobą. Dzieci mają 
okazję wyruszyć w przygodę z Ruby i jej przyjaciółmi – ucząc się 
podstaw komputacyjnego myślenia poprzez opowiadania i 
ćwiczenia. 

Pomysł na Hello Ruby narodził się, kiedy Linda Liukas mieszkała i 
pracowała w Nowym Jorku. Zamiast przedstawić gotowy skrypt 
wydawcom, zamieściła projekt na Kickstarterze, globalnej 
platformie, na której użytkownicy mogą wspierać finansowo 
wybrane przez siebie projekty. Liukas potrzebowała $10 000, żeby 
pokryć koszta wydania i wydruku. Osiągnęła ten cel w 3,5 godziny 
po uruchomieniu projektu, a projekt otrzymał łącznie $380 000.

Wydawcą Hello Ruby w Polsce jest Sierra Madre. Data premiery 
książki to 27 kwietnia 2016 roku. Więcej informacji na stronie 
www.sierramadre.pl. Osoba odpowiedzialna za kontakty z prasą: 
Maja Kotfis, maja.kotfis@sierramadre.pl.

Wywiady z Lindą: morgan.dubin@macmillan.com

___________
FAKTY

• Książka zdobyła w przedsprzedaży ponad $380 000 podczas 
wiosny 2014 r. na Kickstarterze, globalnej platformie, na której 
użytkownicy mogą finansować projekty. Pozostaje 
najpopularniejszym projektem na książkę dla dzieci w historii 
Kickstartera. 

• Hello Ruby została wydana 9 października 2015 r. przez Feiwel & 

mailto:maja.kotfis@sierramadre.pl
http://www.sierramadre.pl/


Friends. Polski przekład Hello Ruby zostanie wydany przez 
wydawnictwo Sierra Madre pod koniec kwietnia 2016 r. Prawa 
do książki zostały dotychczasowo sprzedane również Szwecji, 
Finlandii, Holandii, Australii, Korei i Litwie.

• Linda otrzymała w 2013 tytuł Ruby Hero, która jest najważniejszą 
nagrodą w środowisku programistycznym. Otrzymała również 
tytuł Digital Champion Finlandii nadany przez komisarza UE 
Neelie Kroesa. Inne osiągnięcia to nagrody od Fińskiego 
Instytutu Literatury Dziecięcej i nagroda wśród Najbardziej 
Inspirujących Kobiet w Technologii w Unii Europejskiej.

___________
SŁOWA KLUCZOWE

Dzieci, zabawa, programowanie, literatura, komputery, edukacja, 
myślenie algorytmiczne, opowiadanie, umiejętności rozwiązywania 
problemów, różnorodność, kodowanie, algorytmy

___________
CYTATY

„Programowanie to sposób na wyrażenie siebie, tak jak klocki lego i 
kredki. Jeśli pomyślimy o JavaScript jako lingua franca przyszłości, 
zamiast tylko zajęć z gramatyki, powinniśmy uczyć dzieci również 
pisania poezji”.

„Obecne pokolenie dzieci dorasta w świecie, gdzie komputery i 
programowanie stanowią ważną część codziennego życia. Dlatego 
warto zachęcać dzieci do odkrywania technologii i pokazywać im, 
że zwykła klawiatura komputera jest narzędziem do tworzenia, 
budowania i wymyślania”.

“Każdy z nas pamięta historie z dzieciństwa, które ukształtowały 
sposób, w jaki teraz widzimy świat jako osoby dorosłe. Mam 
nadzieję, że to opowiadanie będzie uczyło dzieci o zaradności, 
zaciętości, odwadze i sile przyjaźni. Oraz oczywiście o myśleniu 



technologicznym”.

___________
LINKI
www.helloruby.com/pl
https://twitter.com/hellorubyworld
https://www.facebook.com/helloruby

___________
FAQ

Jak powstał pomysł na połączenie programowania i 
opowiadania?

Wszystko zaczęło się, kiedy w 2009 r. uczyłam się programować. W 
tym samym czasie zaczęłam rysować Ruby w swoich notatkach. Za 
każdym razem kiedy napotykałam na jakiś problem np. czym jest 
czyszczenie pamięci lub jak działa programowanie zorientowane 
obiektowo, próbowałam sobie wyobrazić, jak wytłumaczyłaby to 
Ruby.

Spojrzenie na świat z perspektywy małej dziewczynki wkrótce 
zaczęło pojawiać się wszędzie w technologicznym świecie i wtedy 
wiedziałam już, że mam pomysł na książkę. 

Wierzę, że opowiadania, które czytamy dorastając, wpływają na 
sposób, w jaki postrzegamy świat, kiedy stajemy się dorośli. Z 
jakiegoś powodu opowieści nie były używane jako część edukacji o 
technologii, mimo że według wielu badań opowiadania to najlepszy 
sposób na zrozumienie nowych pojęć, nie tylko dla dzieci, ale 
również dla osób dorosłych.

Dla mnie było to coś naturalnego. Kiedy zaczęłam rysować 
przygody Ruby, widziałam historie i postacie wszędzie w 
technologicznym świecie.

https://www.facebook.com/helloruby


Jak bardzo potrzebne są projekty, które mają na celu 
przybliżenie dzieciom (szczególnie dziewczynkom) nowych 
narzędzi i aplikacji w technologi?

Takie projekty są fundamentalne! Całe to pokolenie dzieci będzie 
używać w przyszłości kodów, tak jak nasze pokolenie używało słów.

Kod to interfejs dla wyobraźni mojego pokolenia. Potrzeba 
porozumiewania się ABC programowania jest nieunikniona. 
Naszym światem coraz częściej rządzi oprogramowanie, 
potrzebujemy więc więcej osób, które będą miały udział w jego 
tworzeniu.

Co ważniejsze, w pisaniu programowania chodzi o wyrażenie 
czegoś, kreatywność i praktyczne zastosowanie. Dzieci powinny 
uczyć się jak naginać, łączyć, łamać kody w sposób, w jaki nie były 
do tego zaprojektowane. Tak samo, jak robiłyby to z kredkami, 
papierem, drewnem i innymi narzędziami. Chciałabym pokazać, że 
programowanie może być tak kreatywnym narzędziem jak muzyka, 
rysowanie bądź słowa. Dzięki niemu możesz tworzyć coś z niczego, 
używając jedynie słów i struktury myśli. Nauka programowania uczy 
Cię, jak patrzeć na świat w inny sposób. 

Nie twierdzę, że każdy zostanie programistą. Umiejętność 
wyrażania i strukturyzacji Twojego myślenia tak jak robi to komputer 
będzie jedną z kluczowych umiejętności bez względu na to, gdzie 
pracujesz. Projektanci gier, biolodzy, analitycy danych... ciężko 
znaleźć zawody, w których umiejętności komputacyjnego myślenia 
nie przyniosłyby korzyści. Języki programowania będą pojawiać się 
i znikać, ale nasz świat będzie nieustannie coraz częściej opierał 
się na technologii.

Jak książka może uczyć programowania? Jakiego języka 
uczysz?

Książka zapoznaje dzieci z podstawami programowania, 



komputacyjnym myśleniem i postawach, które przydadzą się 
każdemu przyszłemu programiście. Częścią tego jest możliwość 
dekompozycji problemu, szukanie wzorców, myślenie 
algorytmicznego, usuwanie problemów i wspólna praca.

Każdy rozdział w historii Ruby to jeden temat w ćwiczeniach. 
Książka nie uczy żadnego języka programowania, ale wspiera 
naukę struktur fundamentalnego myślenia, które stoją za każdym 
językiem programowania. Kiedy dziecko nauczy się dostrzegać 
komputacyjne myślenie w codziennych sytuacjach, łatwiej nauczy 
się abstrakcyjnych języków programowania. 

Dlaczego postanowiłaś uczynić Hello Ruby książką, a nie 
aplikacją czy ebookiem?

Spędzamy już i tak dużą część życia przed ekranami. Myślę, że 
dzieci i rodzice powinni też odkrywać technologię również offline. 
Dlatego Hello Ruby została napisana głównie dla dzieci w wieku 4-8 
lat i powinna być czytana przez rodzica dziecku, które nie 
koniecznie potrafi jeszcze czytać/pisać. Sporo wiedzy o 
komputerach i technologicznych pojęciach możemy przekazać 
dzieciom zanim jeszcze włączymy komputer.

Czy Ruby to Ty? Ruby jest dużo odważniejsza ode mnie. Jest 
prawdopodobnie osobą, którą chciałabym się stać, kiedy 
dorastałam.

Ile miałaś lat, kiedy zaczęłaś programować?

13 i byłam szaleńczo zakochana w Al Gore, ówczesnym 
wiceprezydencie USA. Byłam pełna młodzieńczej pasji i energii i 
chciałam stworzyć dla niego stronę w języku fińskim. W tym czasie 
nie było jeszcze Tumblr ani Facebooka, więc jedynym sposobem na 
wyrażenie moich uczuć było nauczenie się HTML i CSS.



Miało to prawdopodobnie wpływ na moją późniejszą karierę w 
programowaniu; kodowanie zawsze wiązało się z kreatywnością, 
wyrażeniem siebie i praktycznym zastosowaniem.

Jak pochodzenie ze Skandynawii wpłynęło na Twoją pracę?

Dorastałam na książkach „Muminki” Tove Janssons i „Pippi 
Pończoszanka” Astrid Lindgren – skandynawskie opowiadania są 
czymś, czym się inspiruję i co podziwiam. Północna Europa z 
pewnością zainspirowała mnie na wiele sposobów. Uważam, że 
nasza kultura w technologii jest trochę bardziej empatyczna i 
otwarta. Nie jest przypadkiem, że tak wiele prac na świece typu 
open source (Linux, Git ,SSH, IRC, MYSQL, PHP, Rails...) pochodzi 
z północnych stron.

Jakie są Twoje plany na przyszłość?

Mam nadzieję, że Hello Ruby to mój plan na kolejne 20 lat i nie 
będę musiała pracować nad innymi rzeczami :) Świat Ruby to 
dopiero początek – chciałabym napisać więcej książek, stworzyć 
aplikacje mobilne,może nawet wydarzenie artystyczne, podczas 
którego będzie można zobaczyć komputer od środka.

Dlaczego wybrałaś kampanię crowdfundingową do wsparcia 
Twoje projektu i skąd według Ciebie wziął się ogromny sukces 
projektu?

Crowfunding pozwala mi na bezpośrednie dotarcie do osób z 
całego świata, które chcą uczyć swoje dzieci programowania. Nie 
wydaje mi się, że wydawcy zobaczyliby od razu magię świata Ruby 
– mimo że teraz to oczywiste, że jest zapotrzebowanie na tego typu 
materiały. 

Kickstarter był idealną platformą do powołania do życia 
kreatywnego projektu. Dzięki niemu mogę bezpośrednio dotrzeć do 



osób na całym świecie, które interesują się edukacją 
programowania i stworzyć społeczność podczas procesu tworzenia 
książki. Myślę, że Kickstarter to to, co najlepsze w Internecie. Tak 
jak mówi Joi Ito „Internet to nie technologia, to system myślenia'”.

____________________
Dodatkowe informacje 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sierra Madre:
www.sierramadre.pl

http://www.sierramadre.pl/

