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Ewelina Konopczyńska-Tota
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

SPOD SKRZYDEŁ KSIĄŻNICY POMORSKIEJ. 
HISTORIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Początki MBP w powojennym Szczecinie
Historia Biblioteki Miejskiej w Szczecinie rozpoczęła się już w 1945 roku, kiedy 

dwa dni po ostatecznym przejęciu miasta przez władze polskie, czyli 7 lipca 1945 roku,  
zarząd miejski powołał tę instytucję1. Na jej siedzibę wybrano budynek należący 
dawniej do niemieckiej Stadtbibliothek, znajdujący się przy ulicy Grüne Schanze 8 
(obecnie ulica Dworcowa). Stan gmachu nie spełniał jednak odpowiednich norm, jak 
pisze we wspomnieniach pracownik Referatu Oświaty dla Dorosłych, organizator sieci 
bibliotek powszechnych w województwie szczecińskim i ich wizytator, Jan Karakulski:

Duży gmach przy ul. Dworcowej 8, z awarią C.O. ostygł. W zimie w budynku panowało lodo-
wate zimno […]. W pokoju na parterze postawiono na środku piec żelazny z długą rurą, prze-
biegającą przez cały pokój do ściany kominowej […]. Z wyglądu pomieszczenie przypominało 
kurną chatę2.

Oprócz tych niedogodności, pojawiły się inne: 

Pierwsze miesiące i zima 1945/46 były bardzo trudne. Budynek biblioteczny był zdewastowany, 
zbiory porozrzucane, brakowało ogrzewania i oświetlenia3. 

Również sprawozdanie Wydziału Oświaty, Kultury i Sztuki Zarządu Miejskiego 
dotyczące organizacji i działalności Biblioteki Miejskiej z lat 1945–1948, nie przed-
stawia pozytywnej opinii odnośnie warunków lokalowych tej instytucji:

1 G. Antończyk, Rozwój funkcji bibliotek publicznych w województwie szczecińskim w 40-leciu PRL, 
Bibliotekarz Zachodniopomorski, 1984, nr 2–3, s. 26.

2 J. Karakulski, Wspomnienia, część IV od roku 1944, maszynopis, 1980, zbiory Książnicy Pomor-
skiej, Dział Zbiorów Specjalnych, P-773.

3 Cyt. za W. Michnal, Czterdzieści lat bibliotek publicznych na Pomorzu Szczecińskim, w: Biblio-
tekarstwo na Pomorzu Szczecińskim 1945–1985, red. T. Jasińska, W. Michnal, Szczecin 1986,  
s. 18.
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Księgozbiór w gmachu był w całkowitym nieładzie, część książek rozrzucona w 6 punktach miasta 
częściowo pod gruzami, brak było katalogów. Gmach biblioteki przy ulicy Dworcowej nr 8 uszkodzony, 
bez szyb, oświetlenia i ogrzewania. Brak środków przewozowych i funduszów na transport książek 
oraz konieczny remont uniemożliwia planowane prace4.

Dodatkowym utrudnieniem, dezorganizującym działanie biblioteki, było Kino 
Oświatowe, dające seanse w jednej z sal bibliotecznych. Jako ciekawostkę warto 
dodać, że z końcem 1946 roku w bibliotece pracowało zaledwie sześć osób5.

 17 kwietnia 1946 roku uchwalono dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami 
bibliotecznymi, który stanowił podstawę prawną działalności publicznych bibliotek. 
Nadzór nad bibliotekami wówczas pełnił minister oświaty6.

Pierwszym kierownikiem Biblioteki Miejskiej po wojnie został Edward Kizeweter, 
były więzień oflagu w Dobiegniewie. Po krótkiej kadencji – 28 września 1945 roku – 
obowiązki kierownika przejął Jan Jaszowski, absolwent Wydziału Humanistycznego 

4 K. Kozłowski, Organizacja bibliotek publicznych na Pomorzu, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 
1980, nr 2, s. 19.

5 Ibidem, s. 19–20.
6 S. Badoń, Publiczne biblioteki powszechne w województwie szczecińskim w latach 1945–1964, 

Szczecin 1969, s. 6.

Biblioteka Miejska – budynek przy ulicy Dworcowej 8
Źródło: zbiory Książnicy Pomorskiej.
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Uniwersytetu Lwowskiego, a następnie Stanisław Siadkowski7. W maju 1948 roku 
kierownictwo przejęła Stanisława Karczewska.

Biblioteka Miejska tuż po wojnie borykała się nie tylko z problemem lokalowym, 
ale także z brakiem odpowiedniego zasobu książek w języku polskim. Wśród 
księgozbioru niemieckiego odnalezionego na terenie Szczecina, znajdowała się 
tylko jedna książka w języku polskim pod tytułem – Polska na morzu. Natomiast 
przejętych woluminów w języku niemieckim było około 200 tys.8 Liczba ta jednak 
wzrastała, gdyż wycofujący się Niemcy większą część księgozbioru ukryli w róż-
nych miejscach, między innymi w szkołach, w skarbcu Banku Drezdeńskiego 
mieszczącego się przy ulicy Wyszyńskiego i w okolicznych majątkach (Jagów, 
Tychowo, Pęzino, Kamienny Most)9. Z chwilą otwarcia pierwszej wypożyczalni, 
w marcu 1946 roku, do dyspozycji mieszkańców było zaledwie 15 pozycji w języku 
polskim10, ale pod koniec grudnia liczba ta wzrosła do 4 tys. woluminów. Dlatego 
prowadzono różne akcje mające na celu zwiększenie zasobu Biblioteki Miejskiej. 
Jak zauważa Genowefa Antończyk, okres pionierski dla rozwoju bibliotek był 
bardzo trudny:

7 W. Michnal, Czterdzieści..., op. cit., s. 18.
8 G. Antończyk, op. cit., s. 26.
9 W. Michnal, Czterdzieści..., op. cit., , s. 18.
10 G. Antończyk, op. cit., s. 26.

Dawne wnętrze pałacyku w Dąbiu – filia dla dzieci Źródło: zbiory Książnicy Pomorskiej.
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Tymczasem o polską książkę w okresie pionierskim było bardzo trudno. Na odzyskanych ziemiach 
pozostały jedynie porzucone księgozbiory poniemieckie, które dla napływających osadników nie 
przedstawiały większej wartości11.

Zbiórkę książek dla bibliotek szczecińskich zapoczątkowało Ministerstwo Oświaty 
przysyłając w 1946 roku 4,9 tys. książek. Podobne dary nadchodziły między innymi 
z Ministerstwa Kultury i Sztuki, Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej czy z Biblioteki 
GUS. Prowadzono również akcje społeczne, pozyskując książki od osób prywatnych. 
Inicjatywy przybierały różne formy, między innymi Biblioteka Miejska wprowadzi-
ła wpisowe w postaci „haraczu”, tj. daru jednej książki dla biblioteki12. W Święto 
Oświaty, Książki i Prasy zorganizowano zbiórkę uliczną na zakup książek. Za każdą 
ofiarowaną wówczas książkę darczyńca otrzymywał wydany w 1947 roku specjalny 
exlibris. Zbiórkę dla „Ziem Odzyskanych” przeprowadzono na terenie całego kraju. 
Z powodu braku odpowiedniej liczby książek popularno-naukowych, przepisywano 
ręcznie najcenniejsze egzemplarze, a niektóre z nich w takiej postaci funkcjonowały 
w bibliotekach, by mogły służyć studentom13. 

11 Ibidem, s. 25.
12 Ibidem, s. 26.
13 J. Karakulski, op. cit., s. 7–8.

Pawilon usługowy przeznaczony dla flii nr 28 Źródło: zbiory Książnicy Pomorskiej.
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W 1947 roku otwarto w Szczecinie również Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, 
której księgozbiór liczył około 550 woluminów pochodzących z daru prezydenta 
Bolesława Bieruta14. Istotne zmiany jakie miały miejsce w organizacji biblio-
tek – były spowodowane uchwałą z 24 grudnia 1954 roku. Wówczas w wyniku 
połączenia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
powstała jedna instytucja, tj. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. Skut-
kiem tych zmian było również utworzenie kilku nowych działów, między innymi 
Działu Zbiorów Specjalnych, Oddziału Introligatorni, Kartografii i Mikrofilmów oraz 
Działu Informacyjno-Bibliograficznego15. W 1965 roku WiMBP ze względu na 
działalność naukową i wydawniczą otrzymała status placówki naukowej. Warto 
dodać, że od kilku lat wychodził już Bibliotekarz Zachodniopomorski (pierwszy 
egzemplarz opublikowano w 1959 roku). W 1966 roku instytucja przyjęła imię 
Stanisława Staszica16, a od 1980 roku zaczęto używać równoprawnej nazwy – 
Książnica Szczecińska17.

14 W. Michnal, Czterdzieści..., op. cit., s. 20.
15 G. Antończyk, op. cit., s. 30.
16 W. Michnal, Czterdzieści..., op. cit., s. 29.
17 Ibidem, s. 32.

Wnętrze filii nr 28 Źródło: zbiory Książnicy Pomorskiej.
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Rozwój sieci filii bibliotecznych w Szczecinie
W 1946 roku rozpoczęto organizację sieci bibliotek publicznych. Pod koniec 

1948 roku pracowało już pięć filii bibliotek miejskich. Najstarsze z nich to filia nr 1 
(ulica Bolesława Śmiałego 4) otwarta już w 1947 roku oraz cztery filie udostępnione 
czytelnikom w 1948 roku, mianowicie: filia nr 3 (obecnie na ulicy Światowida 97), filia 
nr 4 (obecnie ulica Barnima 25), filia nr 5 (obecnie na ulicy Mieszka I 105) oraz filia 
nr 7 (ulica Sikorskiego 10)18. Funkcjonują one nieprzerwanie do dzisiaj (jedynie filia 
nr 7 występuje pod innym numerem). Największym problemem z jakim borykały się 
filie biblioteczne w Szczecinie tuż po wojnie (a także obecnie), jak pisze Stanisław 
Badoń, były złe warunki lokalowe. Nie było bowiem pomieszczeń dostosowanych 
do ich potrzeb:

Wszystkie biblioteki mieściły się w lokalach zastępczych – w mieszkaniach prywatnych, w pomiesz-
czeniach posklepowych, świetlicach i niekiedy w szkołach. W wielu bibliotekach powierzchnia użyt-
kowa nie przekraczała 20 m²19.

Filia nr 2, mieszcząca się początkowo przy ulicy Parkowej 64, znajdowała się 
w suterenie o powierzchni 82 m². Natomiast filia dla dzieci nr 4, mieszcząca się 
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, pozbawiona była własnego lokalu, a księgo-

18 S. Krzywicki, Biblioteki województwa szczecińskiego. Informator, Szczecin 1985, s. 37–39.
19 S. Badoń, op. cit., s. 26.

Obecny wygląd filii nr 28 Źródło: zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
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zbiór mieścił się w zamykanych szafach w pokoju nauczycielskim20. Usytuowaniem 
wyróżniała się także filia nr 44 położona przy ulicy Warcisława 9, otwarta w 1984 roku,  
która znajdowała się w bloku bez windy, na czwartym piętrze, w lokalu o pow. 74 m², 
zaadaptowanym z mieszkania21. 

W 1956 roku została otwarta Dzielnicowa Biblioteka Publiczna w Szczecinie Dąbiu, 
której zadaniem było rozwijanie sieci filii bibliotecznych i obsługa czytelnicza miesz-
kańców Prawobrzeża. Do tej pory w tej części miasta do dyspozycji czytelników była 
filia znajdująca się w Dąbiu przy ulicy Anieli Krzywoń 13, otwarta już w 1948 roku,  
a także działająca od 1949 roku filia w Podjuchach (ulica Krzemienna 17). Z każdym 
rokiem przybywały jednak kolejne placówki, które musiały spełniać określone (na 
tamte czasy) warunki lokalowe. W 1975 roku udało się pozyskać pałacyk myśliw-
ski książąt szczecińskich w Szczecinie Dąbiu. Jednak w latach 1980–1981 filie 
dalej borykały się z brakiem odpowiedniego wyposażenia, między innymi opału 
w sezonie grzewczym, co spowodowało ograniczenie czasu pracy zimą22. Tylko dwie 
filie miały ogrzewanie centralne, pozostałe tzw. koksowe. Mimo tych warunków na 
początku lat 80. w Szczecinie funkcjonowało 47 filii dla dorosłych, które w większości 

20 H. Żak, Filie biblioteczne miasta Szczecina, w: Biblioteki publiczne województwa szczecińskiego 
1973–1984, oprac. M. Śliwka, Szczecin 1985, s. 10.

21 Ibidem, s. 12.
22 W. Michnal, Czterdzieści..., op. cit., s. 34.

Filia dziecięca nr 10 na Warszewie (obecnie filia nr 29)
Źródło: zbiory Książnicy Pomorskiej.



1212

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

mieściły się w lokalach do tego nie dostosowanych – mieszkaniach, pomieszczeniach 
posklepowych, a nawet w bloku. 

Miejska Biblioteka Publiczna dysponowała także rozległą siecią bibliotek dzie-
cięcych. Jako pierwsza powstała Czytelnia Dziecięca Biblioteki Miejskiej w gmachu 
przy ulicy Dworcowej 8, która dysponowała 640 woluminami. Uroczyste otwarcie 
z udziałem prezydenta Szczecina Piotra Zaremby, miało miejsce 26 lutego 1950 roku.  
Sieć filii dziecięcych rozwijała się bardzo szybko i już w 1955 roku działało ich 10. 
Były to jednak niewielkie placówki funkcjonujące na zasadzie czytelni, tzn. książki 
udostępniano w nich wyłącznie na miejscu. Księgozbiór w przeliczeniu na jedną 
filię wynosił około 400 woluminów, czyli zajmował on od dwóch do trzech regałów. 
Często filie dziecięce funkcjonowały w jednym pomieszczeniu z filiami dla dorosłych 
(między innymi filia nr 8 dla dzieci wraz z filią nr 38 dla dorosłych)23. O stanie lokali 
w jakich znajdowały się filie dziecięce, można przeczytać w Kronice Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie za rok 1969. W tym roku po generalnym 
remoncie otwarto filię dziecięcą nr 10, przy ulicy Kresowej 1, w dzielnicy Warszewo. 
Wcześniej borykano się tu z brakiem bieżącej wody i odpowiednich sanitariów:

Nowa placówka mieści się w jednym budynku z filią dla dorosłych. Pomieszczenie zajmowane uprzed-
nio przez filię dla dorosłych zostało całkowicie poddane gruntownemu remontowi. Poprawiono czę-
ściowo dach, naprawiono sufity i podłogi, wykonano nowe ramy okienne, zbudowano odpowiednio 
ścianki wewnętrzne, oddzielając szatnię od czytelni. Doprowadzono wodę i założono dla całości nowe 
centralne ogrzewanie, uporządkowano na zewnątrz ogrodzenie i wybudowano sanitaria24.

 Filia ta działa do dzisiaj, tylko pod numerem 29, jako filia dostępna zarówno dla 
dorosłych jak i dzieci. Niedawno budynek, który stanowi wolnostojący dom, przeszedł 
ponownie generalny remont.

Dodatkowo od 1958 roku wprowadzono w filiach możliwość wypożyczania książek do 
domu, a w 1965 wszystkie filie dziecięce wyposażono w podstawowy sprzęt audiowizual-
ny: rzutniki, adaptery, radia, a do niektórych placówek zakupiono telewizory. Prenumero-
wano również czasopisma dziecięce. Pierwszą otwartą – 8 marca 1959 roku – Czytelnią 
i Wypożyczalnią dla Dzieci, była filia przy ulicy Ku Słońcu 76 w Szczecinie Gumieńcach:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna po dokonanym kapitalnym remoncie zaopatrzyła nowo 
otwartą placówkę w nowoczesne urządzenia i sprzęt biblioteczny. W bibliotece zainstalowano telewizor 
otrzymany z Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, radio z adapterem i komplet 
płyt z nagraniami utworów literackich oraz rzutnik dla czytelników najmłodszych25.

23 S. Krzywicki, op. cit., s. 52–57.
24 Kronika WiMBP w Szczecinie za rok 1969, zbiory nieopublikowane, materiały zdeponowane 

w Czytelni Pomorzoznawczej Książnicy Pomorskiej.
25 Ibidem.
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W filiach dziecięcych wprowadzono też zasadę wolnego dostępu do półek oraz 
czytelną klasyfikację literatury młodzieżowej, tzw. tablicę poziomową. Dla przykładu, 
poziom pierwszy, oznaczał, że zgromadzone w tym przedziale książki przeznaczone 
są dla dzieci od lat siedmiu do ośmiu. Były to zatem krótkie wierszyki i opowiadania 
oraz wydania albumowe. Sieć filii dziecięcych prowadziła też intensywną działalność 
kulturalno-oświatową, organizowano między innymi: wieczory baśni, konkursy, se-
anse filmowe, wycieczki do bibliotek, kółka zainteresowań (rysunkowe, lotnicze, fo-
tograficzne, introligatorskie). Urządzano zabawy choinkowe. Dzieci mogły sprawdzić 
się również w robótkach ręcznych. W 1986 roku na terenie Szczecina funkcjonowało 
14 filii dziecięcych26.

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej – różne formy aktywizujące 
czytelnictwo

W początkowych latach zadaniem Miejskiej Biblioteki było nie tylko udostępnianie 
i wypożyczanie książek, ale szeroka działalność edukacyjno-kulturalna. Biblioteki  
w tym okresie udostępniano w celu prowadzenia kursów czytania, by przyczynić się 

26 M. Kurys, Biblioteki publiczne dla dzieci w województwie szczecińskim w latach 1950–1984,  
w: Bibliotekarstwo na Pomorzu…, op. cit., s. 45–46.

Filia nr 12 przy ulicy św. Marcina – wystawa robót ręcznych
Źródło: zbiory Książnicy Pomorskiej.
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w ten sposób do zmniejszenia zjawiska analfabetyzmu. W bibliotekach organizowano 
również wystawy książek, konkursy czytelnicze, pogadanki o książkach, spotkania 
z pisarzami. Aktywność ta kontynuowana jest z powodzeniem do czasów obecnych. 

W latach 60. w większości bibliotek wprowadzono dla czytelników wolny dostęp 
do półek z książkami. System, mimo że dzisiaj powszechny, w tamtym czasie był 
innowacją, a WiMBP przodowała w jego realizowaniu. Wolny dostęp w dużej mierze 
przyczynił się do wzrostu frekwencji27. WiMBP w 1975 roku zapoczątkowała również 
bezpłatne wypożyczanie płyt gramofonowych i kaset, wykorzystując doświadczenia 
bibliotek zachodnioeuropejskich. Była tym samym pionierem w opracowaniu instrukcji 
w sprawie postępowania ze zbiorami audiowizualnymi. Również jako jedna z pierw-
szych otworzyła w 1983 roku Pinakotekę, dzięki której szczecinianie za niewielką 
opłatą do dziś mogą wypożyczać obrazy współczesnych malarzy i reprodukcje 
klasycznego malarstwa28. 

Kolejnym pomysłem, mającym na celu, dotarcie do szerszego grona osób 
z różnych środowisk społecznych, było otwarcie w 1975 roku pierwszych dwóch 
bibliotek publiczno-szpitalnych. Podstawą do utworzenia tego typu placówki było 
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 stycznia 1974 roku 
w sprawie obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej i w domach opieki 
społecznej. W oparciu o ten akt prawny szpital miał zapewnić etat bibliotekarski, 

27 W. Michnal, Czterdzieści..., op. cit., s. 25–26.
28 Ibidem, s. 32–33.

Nieistniejąca już filia nr 9 dla dzieci przy ulicy Szosa Polska
Źródło: zbiory Książnicy Pomorskiej.
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lokal, wyposażenie i pieniądze na księgozbiór, a biblioteka miała dokonać zakupu 
książek, opracować go oraz zagwarantować opiekę merytoryczną29. Placówki te 
obsługiwały nie tylko chorych w szpitalach, ale także personel medyczny. Przykła-
dem tego typu instytucji była publiczno-szpitalna filia nr 32, działająca przy Szpitalu 
Dziecięcym w Zdrojach przy ulicy Mącznej 4 oraz filia nr 34 funkcjonująca przy 
Wojewódzkim Szpitalu Ftyzjo-Pulmonologicznym w Zdunowie, mająca niewielką 
powierzchnię (12 m²) i księgozbiór liczący 7545 woluminów30. W sumie w 1985 roku 
działały cztery tego typu placówki, ale ani jedna z nich nie przetrwała do czasów 
obecnych. Po pierwsze, dlatego że pomieszczenia były niedostosowane i za małe 
(w jednej z nich regał tworzyła zamykana szafa), a księgozbiór był niewielki. Po 
drugie – frekwencja użytkowników była zbyt niska, aby opłacało się utrzymywanie 
tej formy działalności. 

Innym sposobem pozyskiwania nowych czytelników było tworzenie bibliotek pu-
bliczno-zakładowych, usytuowanych w zakładach pracy, a utrzymywanych zarówno 
przez przedsiębiorstwa jak i biblioteki. Były one dostępne nie tylko dla pracowników 
danych zakładów pracy, ale także dla mieszkańców osiedli przyzakładowych. Takie 
biblioteki funkcjonowały na terenie Cukrowni Szczecin, Domu Kultury Kolejarza, 
Stoczni Szczecińskiej im. Aadolfa Warskiego czy Zakładów Przemysłu Odzieżo-
wego Dana31. Jeden z punktów bibliotecznych założony w 1965 roku i działający 
dla potrzeb Fabryki Kabli Załom – przekształcił się w filię biblioteczną o numerze 
47. Nowe filie otwierano także na bazie bibliotek zakładowych, między innymi filia 
nr 46 mieszcząca się przy ulicy Nad Odrą 25 powstała w oparciu o księgozbiór 
biblioteki Huty Szczecin. Podobnie została utworzona istniejąca do dziś filia nr 43, 
która od Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej otrzymała lokal 
oraz przejęła jego księgozbiór32. W zasadzie większość z tych placówek została 
zlikwidowana lub przeniesiona pod inny adres z powodu złego stanu technicznego 
budynków, w których się znajdowały (brak pomieszczeń sanitarnych, przecieka-
jący dach, pleśń na ścianach). Dodatkowym powodem takiego stanu rzeczy był 
niewielki i zniszczony księgozbiór. Biblioteki zamykano także wraz z likwidacją 
samego zakładu, co było częstym zjawiskiem po zmianie ustroju. 

Warto nadmienić, że od listopada 1984 nowe i peryferyjne dzielnice Szczecina, 
w których nie funkcjonowały żadne filie biblioteczne, między innymi osiedle Reda, 
Kaliny i Chopina, obsługiwał bibliobus33. Jednak ten sposób pozyskiwania czytel-
ników nie przyniósł oczekiwanych rezultatów i działalność tę zakończono 1 kwiet- 
nia 1995 roku. 

29 H. Żak, op. cit., s. 9–10.
30  S. Krzywicki, op. cit., s. 46–47.
31  Ibidem, s. 58–61.
32 H. Żak, op. cit., s. 11–12.
33 W. Michnal, Czterdzieści..., op. cit., s. 33–34.
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„Spod skrzydeł Książnicy” – dwadzieścia lat samodzielnego istnienia MBP
W 1993 roku podpisano porozumienie pomiędzy wojewodą szczecińskim a Za-

rządem Miasta Szczecina o komunalizacji filii, dzięki czemu placówki te przeszły 
całkowicie na utrzymanie miasta34. Uchwałą Rady Miasta Szczecin z 1 kwiet- 
nia 1995 roku powołano ponownie Miejską Bibliotekę Publiczną. Bezpośredni nad-
zór nad biblioteką do dziś sprawuje zarząd miasta35. 10 kwietnia 1995 roku zawarto 
porozumienie w sprawie przejęcia 51 filii Książnicy Pomorskiej przez MBP wraz z ich 
księgozbiorem i kadrą. Pierwszym dyrektorem po reorganizacji placówki od 1995 ro- 
ku, nieprzerwanie do dzisiaj, jest Krzysztof Marcinowski.

Początkowo siedziba MBP znajdowała się w umiejscowionej od strony ulicy 
Dworcowej, piwnicy Książnicy Pomorskiej. Z dniem 1 czerwca 1995 roku wyzna-
czono dla MBP nową siedzibę, która znajduje się do dzisiaj przy ulicy Józefa Ho-
ene-Wrońskiego 1. Mieści się tu dyrekcja oraz działy zamknięte biblioteki. Budynek 
usytuowany jest w dzielnicy Pogodno, która powstała pod koniec XIX wieku jako 
osiedle Neus Westend w wyniku rozbudowy miasta w kierunku zachodnim. Willa, 
w której mieści się dyrekcja, należała niegdyś do kupca Fritza Lenznera i powstała 
w 1910 roku, według projektu firmy William Lossow und Max Hans Kühne. Fasada 
budynku nawiązywała do form późnego baroku i klasycyzmu. Wewnątrz, do czasów 
obecnych, zachowała się oryginalna drewniana boazeria36. 

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć MBP – po wyodrębnieniu się i usamo-
dzielnieniu – była komputeryzacja systemu. Przeprowadzono ją kilkoma etapami, 
stosunkowo szybko i efektywnie. MBP jako jedna z pierwszych w pełni skompu-
teryzowała cały zasób biblioteczny bazując na systemie informatycznym PROLIB. 
W 2000 roku została podpisana umowa z firmą Max Elektronik, a od 2002 roku 
rozpoczęto tworzenie katalogu elektronicznego oraz centralnej bazy czytelników. 
W 2003 roku pierwszą placówką wdrożoną do systemu była filia nr 13. Natomiast 
już w 2004 roku czytelnicy mogli korzystać z OPAC-a, a także z własnego konta 

– sprawdzać jego stan i zamawiać wybrane pozycje z danej filii. Ponadto, wycho-
dząc naprzeciw potrzebom czytelników, wprowadzono w 2006 roku elektroniczne 
przypomnienia o zwrotach książek i naliczaniu kary za przetrzymywanie pozycji, 
wysyłane na prywatną pocztę e-mailową czytelnika. Przysyłano także informacje 
o zmianie statusu książki z zarezerwowanej na zamówioną37. Wszystkie te zadania 
były pionierskie w tym czasie. Z biegiem lat rozwój technologiczny znacznie ułatwił 

34 W. Michnal, Sieć bibliotek publicznych i czytelnictwo w Szczecinie w latach 1945–2004, w: Od 
Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej 1905–2005, Szczecin 2005, s. 43.

35 Uchwała nr X/102/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 20 marca 1995 w sprawie powołania 
zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna, maszynopis, zbiory Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Szczecinie.

36 M. Łuczak, Szczecin. Pogodno. Łękno, Szczecin 2009, s. 80.
37 A. Góra, Komputeryzacja MBP w Szczecinie, materiały dostępne w Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Szczecinie. 
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komunikację między filiami – w każdej z nich pojawiły się telefony, łącza internetowe, 
możliwość korzystania z poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych 
(Spark). W wielu filiach czytelnikom udostępniono komputerowe czytelnie, skanery, 
ksera i drukarki. 

Od 1997 roku sukcesywnie przeprowadzano także remonty filii, gdyż w momencie 
przejęcia ich od Książnicy Pomorskiej okazało się, że stan techniczny większości 
budynków nie pozwalał na ich użytkowanie. Zmieniła się też sama sieć filii – część 
obiektów została zlikwidowana, ponieważ wraz z przemianami zachodzącymi w całym 
społeczeństwie zapotrzebowanie czytelników na tego rodzaju usługi w określonych 
lokalizacjach malało, aż utrzymanie placówki stawało się zupełnie nieopłacalne. 
Zamykanie filii było więc podyktowane nie tylko nieodpowiednimi warunkami lo-
kalowymi, ale także zmniejszeniem frekwencji odwiedzin, jak podkreśla dyrektor 
instytucji – Krzysztof Marcinowski:

W dużej mierze został też zrealizowany postulat wyłączenia z miejskiej sieci bibliotecznej filii, których 
stan techniczny wskazywał na nieopłacalność remontu. Zadanie to w trakcie realizacji zostało rozsze-
rzone i objęło także filie, których zasięg oddziaływania nie uzasadniał ich dalszego funkcjonowania38.

38  K. Marcinowski, Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie w procesie przemian. Szanse i zagro-
żenia, w: Stan i perspektywy rozwoju szczecińskich bibliotek, Szczecin 2005, s. 45.

Nieistniejąca już filia nr 26 (ulica Szosa Polska 2) Źródło: zbiory Książnicy Pomorskiej.
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Obecnie działają 34 filie, w tym 2 dziecięce. Spośród nich udało się generalnie 
wyremontować 24 placówki, w tym 21 wciąż działających. Jednak w dalszym ciągu 
pozostały filie, które wymagają kapitalnego remontu, usytuowane w starych ka-
mienicach lub mieszczące się w mieszkaniach. Można zadać sobie pytanie o sens 
utrzymywania niewielkich wypożyczalni, nie spełniających żadnych standardów 
bibliotecznych, gromadzących skromny księgozbiór i nie dysponujących przestrzenią 
do prowadzenia jakiejkolwiek działalności popularyzatorskiej. Czy nie lepszym roz-
wiązaniem byłaby konsolidacja mniejszych filii w jedną, nowoczesną bibliotekę, taką 
na miarę XXI wieku? Bibliotekę z licznymi stanowiskami komputerowymi oraz salami 
przeznaczonymi do prezentacji i zajęć bibliotecznych dla dzieci. Z dostępem do za-
równo książek tradycyjnych, jak i audiobooków, e-booków czy filmów. Tymczasem 
wciąż funkcjonują tam małe filie, które – choć generujące spore koszty – nie spełniają 
oczekiwań ani czytelników ani bibliotekarzy. Mało tego, filia nr 48, która jest jedną 
z najczęściej odwiedzanych placówek na Prawobrzeżu, generalnego remontu nie 
miała od założenia, czyli od 1985 roku. Poza tym nie dysponuje ona odpowiednim 
zapleczem sanitarno-socjalnym. Projekt utworzenia nowoczesnej biblioteki na Pra-
wobrzeżu jak dotąd nie powiódł się. Tocząca się jednak obecnie debata na temat 
konieczności utworzenia w tej części miasta dużej, multimedialnej placówki pozwala 
żywić nadzieję, że propozycja zastąpienia małych wypożyczalni biblioteką na miarę 
XXI wieku zostanie przyjęta ze zrozumieniem. Oczywiście wszyscy z sentymentem 
myślimy o bibliotekach naszego dzieciństwa – trochę retro, trochę stereotypowych, 
z zapachem kurzu i starych książek… Czy to są jednak biblioteki godne nowego 

Bibliobus Żródło: zbiory Książnicy Pomorskiej.
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stulecia, w którym postęp technologiczny wymusza na wszystkich stosowanie innych 
metod docierania do czytelników?

MBP prowadzi też szeroką działalność szkoleniowo-edukacyjną. Bibliotekarze jak 
i czytelnicy mogą wziąć udział w licznych warsztatach i szkoleniach. Dział Promocji 
intensywnie organizuje co raz to nowe wydarzenia kulturalno-literackie (spotkania 
z autorami, wernisaże i wystawy fotograficzne, wykłady, pogadanki). Również dzia-
łalność filii w aspekcie kulturalnym jest znacząca, ze względu na mające w nich miej-
sce wydarzenia: spotkania z podróżnikami, historykami czy pisarzami, prowadzone 
zajęcia biblioteczne i wykłady dla młodzieży licealnej, Dyskusyjne Kluby Książki czy 
kluby głośnego czytania, a także zajęcia dla seniorów. Ponadto organizowane są 
spotkania z aktorami – dzięki współpracy z Teatrem Kana i kluboksięgarnią FIKa. 
Nad poziomem merytorycznym tych przedsięwzięć czuwa sprawnie i skrupulatnie 
Dział Instrukcyjno-Metodyczny. 

Nie można nie wspomnieć również o dużym wkładzie Działu Gromadzenia 
w kwestii doboru adekwatnej lektury dla czytelników. Na bieżąco kupowane są 
nowości wydawnicze, obejmujące szeroki zakres czytelniczy – od literatury popular-
nej (romanse, kryminały, fantastyka) po pozycje wyróżnione nagrodami literackimi, 
a także książki naukowe z wielu dziedzin (psychologii, ekonomii, socjologii) oraz 
tzw. gatunki pograniczne, czyli reportaż lub esej. Sukcesywnie zwiększa się także 
zasób audiobooków i filmów (również tych dedykowanych osobom niedowidzącym 
– z audiodespkrypcją). Rozdawane są też bezpłatne kody do platformy IBUK Libra 
i kursów języków obcych.

Sukcesem ostatnich lat było otworzenie nowoczesnej biblioteki ProMedia znajdu-
jącej się w alei Wojska Polskiego, która pełni funkcję mediateki, łącząc nowoczesny 
design z multimedialnym wyposażeniem (przede wszystkim udostępniane są tu 
filmy i audiobooki).
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Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

ZASADY GROMADZENIA ZBIORÓW W MBP

Czas jest zawsze przejściowy, a chaos jest w was1.

Polityka gromadzenia zbiorów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie, 
a więc procesy doboru przybytków2, podlega kilku głównym determinantom. Są to:

 • charakter biblioteki publicznej
 • ograniczenia finansowe
 • ograniczenia lokalowe.
Charakterystyka zbiorów jest wypadkową tych czynników – z których pierwszy 

sprzyja rozwojowi, a dwa pozostałe zdecydowanie ograniczają rozbudowę i wzrost 
różnorodności zasobów. Wszystkie wpływają równie silnie na całość zarządzania 
zbiorami – również na procesy selekcji oraz przenoszenia między kolekcjami (w na-
szym przypadku filiami i magazynem rezerw), lecz zagadnienia te wykraczają poza 
ramy niniejszego tekstu.

Uniwersalność zbiorów biblioteki publicznej
MBP w Szczecinie jest typową wielkomiejską biblioteką publiczną, a zatem jej 

zasoby powinny posiadać charakter uniwersalny. 
Zbiory MBP na koniec 2015 roku obejmowały: 597 650 woluminów książek, 17 767 

dokumentów dźwiękowych, 15 810 jednostek inwentarzowych audiobooków, 3811 
filmów, 1169 dokumentów elektronicznych i 731 nut zgromadzonych w 34 filiach 
i Magazynie Rezerw Zbiorów Bibliotecznych.

Oczywiście postulat uniwersalności (sprowadzający się do hasła wszystko dla 
każdego) zasoby te spełniają jedynie jako całość, czyli jako sieć powiązanych ze 
sobą placówek. Poszczególne filie natomiast – w „lwiej części” – gromadzą zbiory 
z każdej dziedziny wiedzy i każdego poziomu literatury (czy to w wydaniu popularnym 

1 J. Kaczmarski, Astrolog, dostępny w Internecie: http://teksty.org/jacek-kaczmarski,astrolog,tekst-
-piosenki (dostęp 02.02.2016) .

2 Na potrzeby niniejszego tekstu odróżniam gromadzenie zbiorów jako pozyskiwanie i wprowa-
dzanie zbiorów od zarządzania zbiorami, w którym to pojęciu mieści się też przemieszczanie 
i usuwanie zbiorów.
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czy w wysokim), wszelako w rozmaitej wielkości, zależnie od możliwości lokalowych. 
Dwojakie traktowanie zasobów filii – jako autonomicznych kolekcji i jako części 
większej całości (MBP) – umożliwia nasz OPAC, gdyż znajdują się w nim wszystkie 
dokumenty dostępne dla czytelników.

Pomimo zdecydowanej przewagi filii mieszanych (30 placówek) posiadamy też 
dwie filie dla dzieci i dwie tylko ze zbiorami dla czytelników dorosłych. Obie placówki 
dziecięce funkcjonują w sąsiedztwie innych filii (jednej mieszanej i jednej dla doro-
słych), co ma choćby częściowo rekompensować czytelnikom ten podział wynikający 
wyłącznie z braków lokalowych instytucji.

Oprócz filii dysponujemy też wydzielonym Magazynem Rezerw Zbiorów Bi-
bliotecznych, przechowującym druki aktualnie zbędne w filiach, lecz na przykład 
stanowiące źródło egzemplarzy zamiennych za utracone. Zasób ten jest dostępny 
dla czytelników, którzy mogą zamawiać zeń książki, wskazując dogodną dla siebie 
filię jako miejsce odbioru.

Uniwersalność zbiorów MBP podlega też ograniczeniu kontekstualnemu – 
w Szczecinie działa kilka bibliotek o innym profilu gromadzenia zbiorów:

 • duża biblioteka wojewódzka (Książnica Pomorska) dysponująca egzempla-
rzem obowiązkowym każdego tytułu wydawanego w Polsce i posiadająca 
główny zbiór regionaliów

 • biblioteki kilku szkół wyższych o zróżnicowanym profilu oferujące bogate 
specjalistyczne zbiory naukowe

 • biblioteki szkolne przy każdej placówce oświatowej, zapewniające uczniom 
i nauczycielom lektury i pomoce edukacyjne.

Z uwagi na powyższe, MBP czuje się zwolniona z obowiązku gromadzenia 
przeważającej części książek naukowych – skoro są one i tak dostępne, co więcej: 
w lokalizacjach na ogół zoptymalizowanych dla miejsca studiowania bądź pracy do-
celowej grupy czytelników. Musi za to skupić się na ofercie, której szczecinianie nie 
znajdą gdzie indziej, czyli na literaturze pięknej dla dorosłych, która od lat stanowi 
ponad 70% liczby wypożyczeń, oraz literaturze dla dzieci i młodzieży.

Analogicznie, zasięg formalny zbiorów – choć szeroki – również jest ograniczony. 
MBP nadal gromadzi książki i zbiory audiowizualne (audiobooki i filmy, w mniejszym 
stopniu dokumenty dźwiękowe na płytach CD). W jej zasobach znajdują się też typy 
dokumentów, których kolekcji aktualnie nie planujemy rozwijać, lecz nie wykluczamy 
tego przy nadarzającej się okazji (szczególnie w postaci darów) – są to dokumenty 
elektroniczne i nuty.

Z założenia nie gromadzimy czasopism3. Dostępne są wyłącznie bieżące nume-
ry popularnych gazet i tygodników oraz miesięczników. Z naszego doświadczenia 

3 Wyjątkiem jest kwartalnik Karta, z uwagi na treść, która nie ulega dezaktualizacji i monograficzny 
charakter poszczególnych numerów. Gromadzimy go w czterech filiach i w obrocie czytelniczym 
traktujemy jak wydawnictwo zwarte.
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wynika, że nieaktualne periodyki nie cieszą się żadnym zainteresowaniem, zaś 
szukający ich mają do dyspozycji wielki zbiór czasopism w Książnicy Pomorskiej.

Ograniczenia finansowe
Środki, które MBP jest w stanie przeznaczyć na nowe nabytki, są mniej niż 

skromne. Rokrocznie to nie więcej niż od 5% do 8% budżetu biblioteki, który 
notabene nie zmienia się od lat mimo wzrostu kosztów funkcjonowania instytu-
cji. Środki otrzymywane z Urzędu Miasta Szczecin wraz z dotacjami z MKiDN 
(a obecnie z Biblioteki Narodowej) w ramach programu Zakup nowości do biblio-
tek wystarczają do rocznego zakupu książek na poziomie około 3% przeciętnego 
stanu księgozbioru MBP (a więc od 16 tys. do 23 tys. woluminów), co pozwala  
de facto tylko zachować wielkość księgozbioru, skoro prawie tyle samo pozycji 
jest ubytkowanych ze względu na zaczytanie (w ciągu ostatnich pięciu lat księgo-
zbiór zwiększył się o około 5%, ale spory udział w tym miały też dary czytelników). 
Taki stan rzeczy znacznie ogranicza pole manewru Działu Gromadzenia Zbiorów 
w kształtowaniu zbiorów.

Ograniczenia lokalowe
Jak już wspomniałem, MBP w Szczecinie dysponuje obecnie 34 lokalami filii 

i Magazynem Rezerw Zbiorów Bibliotecznych. Ponadto jeden budynek, o łącznej 
powierzchni ponad 1 tys. m2, położony przy placu Matki Teresy z Kalkuty ma być 
oddany do użytku w połowie 2017 roku z przeznaczeniem na filię mieszaną oraz 
nową siedzibę magazynu rezerw.

Wydawałoby się, że 34 lokale to dużo, nawet na tak rozległe miasto jak Szczecin, 
lecz ponad połowa filii (19 placówek) ma mniej niż 100 m2 powierzchni, a trzy z nich 
mniej niż 50 m2! Co można zmieścić w bibliotece wielkości mieszkania? Co najwyżej 
księgozbiór prywatny. Tymczasem bywają to jedyne placówki na dużym terenie (jak 
filia nr 50 – o powierzchni bibliotecznej 20,32 m2 – mająca obsługiwać całe osiedle 
Reda i część Gumieniec aż do ulicy Ku Słońcu).

Kubatura filii, na ogół wygospodarowanych z lokali mieszkaniowych, a więc 
niezbyt ustawnych, wpływa nie tylko na wielkość ich zbiorów, ale też na ich ro-
dzaj i/lub wykorzystanie. Na przykad. brak miejsca na prezentacyjne ustawienie 
książek dla dzieci bezspornie zmniejsza zainteresowanie nimi. Świadomość tego 
z kolei pociąga za sobą zmniejszenie przydziału takiej literatury do filii i koło się 
zamyka. Małe filie to na ogół też małe i stałe grono czytelników – z wszystkimi 
tego konsekwencjami.

Duża liczba tego typu placówek znacząco wpływa na ograniczenie różnorodności 
zbiorów. Ponieważ nie ma sensu utrzymywać filii bez choćby minimalnego dopływu 
nowości, pozostaje zwiększać liczbę egzemplarzy najpoczytniejszych pozycji, za-
miast zwiększać liczbę tytułów w sieci.
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Na fatalną sytuację lokalową składa się też całkowicie anachroniczna i wręcz 
przypadkowa lokalizacja sporej części filii, pozostałość po czasach PRL, nieuwzględ-
niająca zmian demograficznych i urbanistycznych ostatnich 30(!) lat.

Wszystko to z jednej strony jest wynikiem ograniczeń finansowych (MBP nie 
stać na większe lub lepiej położone lokale), zaś z drugiej strony tak rozbudowana 
sieć generuje dodatkowe koszty utrzymania tych lokali (niewspółmierne do zysku 
społecznego). Mimo że rada miasta przyjęła w 2007 roku strategię rozwoju MBP 
do 2015 roku wskazującą na konieczność restrukturyzacji sieci (likwidację małych 
placówek i ich konsolidację w dużych centrach kulturalnych), nie zrobiła kompletnie 
nic w kierunku realizacji tych planów, więc w tym czasie bibliotece udało się pozyskać 
zaledwie jeden – też nieidealny – lokal na filię (w 2014 roku dla filii nr 54 ProMedia 
w alei Wojska Polskiego 2).

Ogólne zasady gromadzenia zbiorów
Z uwagi na opisane uwarunkowania gromadzenie nowych zbiorów wymaga 

sporej rozwagi i powinno być oparte na możliwie dużej wiedzy. Dlatego też w MBP 
polityka gromadzenia opiera się na działaniach komisyjnych, wieloaspektowych 
i wieloetapowych.

O zakupie nowości decyduje stała Komisja Zakupu, złożona z pracowników 
działów Gromadzenia Zbiorów (dalej GZ), Instrukcyjno-Metodycznego (dalej IM) 
oraz Dyrektora. Gwarantuje to wielostronność analizy i obiektywność procesu 
decyzyjnego.

W kolejności podejmowanych działań procedura zakupu przedstawia się nastę-
pująco:

1. Ustalenie podziału środków finansowych na filie, obejmującego planowaną 
wielkość i strukturę zakupu książek i zbiorów specjalnych dla każdej placówki.

Składa się na to:
a) Przygotowanie przez GZ dla IM propozycji podziału środków finansowych 

pomiędzy filie. Podział kwot (a co za tym idzie liczby woluminów) wynika 
z analizy danych poszczególnych filii:
 • zmiennych za poprzednie dwa lata dotyczących stanu zbiorów (przydziały, 

realny zakup, ubytki), statystyk wypożyczeń i liczby czytelników
 • stałych, jak powierzchnia biblioteczna czy docelowa, maksymalna wiel-

kość księgozbioru.
Punktem wyjścia są kwoty wynikające z prostego pomnożenia liczby czytel-
ników danej filii i liczby wypożyczeń w niej odpowiednio przez współczynniki:
 • przewidywane środki finansowe / liczba czytelników MBP w poprzednim 

roku
 • przewidywane środki finansowe / liczba wypożyczeń w MBP w poprzed-

nim roku.



2424

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

Automatyka tego etapu gwarantuje sprawiedliwość dystrybucji środków – z zasady 
każdy czytelnik jest dla nas równie ważny4, a książki powinny „iść” za czytelnikami.
Podane wcześniej dane retrospektywne, ich trendy oraz inne czynniki, (jak na 
przykład zakończenie remontu danej filii bądź planowany remont, powstanie 
w okolicy osiedla albo likwidacja sąsiedniej szkoły, przewidywane działania 
personelu filii) modyfikują ów prosty przydział w celu zwiększenia efektywności 
wydatków (rozumianej jako wymierny wzrost wykorzystania zbiorów i mniej 
wymierna satysfakcja klientów).

b) Naniesienie zmian w propozycjach przez IM.
c) Analiza zmian w GZ, wypracowanie wspólnego stanowiska, obejmującego na 

tym etapie również strukturę zakupu (podział na literaturę piękną dla dorosłych, 
literaturę dla dzieci i młodzieży oraz książki popularnonaukowe i naukowe). 
Ustalenie struktury zakupu jest ważne także ze względów finansowych, jako 
że różnice w średnich cenach książek pomiędzy tymi kategoriami sięgają 48%. 
Z tego samego powodu zaplanowania wymagają proporcje typów dokumentów 
w puli zbiorów specjalnych.

d) Analiza i akceptacja (po ewentualnych zmianach) wyżej wymienionych pro-
pozycji przez Dyrektora.

e) Poinformowanie filii o przysługujących im limitach zakupu.
2. Syntetyczne opracowanie przez GZ oceny zbiorów wszystkich filii na podstawie 

informacji zbieranych z poszczególnych filii przez IM. Ocena ta zawiera uwagi o po-
trzebnych uzupełnieniach zbioru, stopniu zainteresowania różnymi dziedzinami wiedzy, 
formami piśmienniczymi oraz typami dokumentów, trendach w tym zakresie, precyzuje 
też kręgi czytelnicze korzystające lub chcące korzystać z poszczególnych części zasobu.

3. Regularne, comiesięczne tworzenie w systemie bibliotecznym Prolib raportów 
wykorzystania wszystkich dokumentów w zbiorach MBP.

4. Dopiero w takich ramach i na bazie opisanych źródeł, a także bieżących dezyderat 
filii, próśb czytelników, obserwowania rynku wydawniczego i śledzenia mediów dział GZ 
przystępuje do tworzenia list propozycji dla Komisji Zakupu. Opiniowaniu przez tę komi-
sję podlegają wszystkie kupowane pozycje poza kontynuacjami cykli do filii wcześniej 
ustalonych oraz uzupełnieniami braków (egzemplarzy zniszczonych lub niezwróconych).

Z uwagi na to, że dla książek obowiązują inne kryteria doboru niż dla części 
zbiorów specjalnych, te dwa typy dokumentów zostaną omówione osobno.

Książki
Książki (w tradycyjnej papierowej formie) są najliczniej reprezentowanym ty-

pem dokumentów w zbiorach MBP (stanowią obecnie prawie 94% jej zasobów), 
najbardziej różnorodnym (oferujemy ponad 100 tys. tytułów, a co roku przybywa 

4 Dla przykładu – w 2015 roku każdemu czytelnikowi planowaliśmy kupić nowości za 5,33 zł.
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ponad 2 tys. tytułów) i cieszącym się najszerszym zainteresowaniem (prawie milion 
wypożyczeń rocznie).

W odniesieniu do książek podstawowym kryterium doboru tytułów jest ich poten-
cjalna poczytność – co wynika wprost z trzech opisanych na wstępie determinant:

 • zależy nam na zaspokojeniu potrzeb czytelniczych możliwie szerokiego 
grona odbiorców

 • konieczny jest jakiś wybór w ramach dostępnej puli pieniędzy
 • pozycje poczytne w ogólnym rozrachunku zajmują mniej miejsca, najbardziej 

popularne – jako wciąż wypożyczane – praktycznie w ogóle nie zajmują 
miejsca na półkach, dopóki nie ulegną zniszczeniu i nie ustąpią go kolejnym 
poczytnym tytułom.

Oczywiście, nie znaczy to, że kupujemy wyłącznie romanse, skandynawskie krymi-
nały i kolejne „produkty słowne” Pattersona czy Cobena, tylko że stosujemy kryterium 
poczytności adekwatnie do każdego rodzaju książek. Lekka beletrystyka i literatura 
obyczajowa to „lwia” część kupowanych książek, ale przecież nie wszystkie. Jednak, 
czy to poradnik psychologiczny, czy tomik poezji, staramy się w pierwszym rzędzie 
wybierać pozycje znane, nagradzane, polecane, poszukiwane przez czytelników.

W ten sposób kryterium zasadnicze łączy się z kryterium dodatkowym, o którym 
staramy się pamiętać – biblioteka pełni rolę kulturotwórczą jako ośrodek przekazu 
dziedzictwa kulturowego i propagacji nowych tekstów kultury. Z tego też powodu na 
jej półkach nie może zabraknąć zarówno klasyki literatury czy filozofii, jak i najnow-
szych dzieł uznanych za istotne5.

Wspomniana na wstępie uniwersalność zbiorów MBP na poziomie filii nie wyklu-
cza pewnej specjalizacji poszczególnych placówek. Staramy się ją realizować długo-
falowo, nie ignorując jednakże zmian preferencji czytelniczych. Tak więc na przykład 
od ponad dekady konsekwentnie gromadzimy w naszej największej filii komiksy 
i stworzyliśmy tam zbiór ponad 1,1 tys. tytułów, z czego zdecydowana większość to 
komiksy dla dorosłych. Ta kolekcja ma wciąż liczne grono użytkowników, jest zatem 
rozwijana. Z kolei powstała w 2004 roku koncepcja filii dziedzinowych, czyli grupy filii 
gromadzących w poszerzonym zakresie literaturę akademicką z wybranych dziedzin 
nauki, była realizowana do około 2012–2013 roku, kiedy to statystyki wypożyczeń 
dobitnie ukazały prawie całkowity zanik zainteresowania tym segmentem zbiorów.

Właśnie wzgląd na realia, zmienne oczekiwania odbiorców i nakładające się na to 
zmienne uwarunkowania lokalowe, a nawet personalne, redukuje do minimum stoso-
wanie sztywnych zasad.

5 Niestety, i w tych przypadkach zawsze konieczny będzie wybór. By poprzestać na najnowszych 
przykładach: mimo wielkiego znaczenia Anzelma z Canterbury dla rozwoju myśli europejskiej, 
MBP nie zakupi przekładu jego tekstów O gramatyku i Dialogu o paronimach, gdyż na podstawie 
doświadczenia z innymi tekstami średniowiecznymi w naszych zbiorach, przypuszczamy, że zna-
lazłby się co najwyżej jeden czytelnik zainteresowany wypożyczeniem tego dokumentu.
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Można zatem wymienić zaledwie garść tych, które obowiązują (w zdecydowanej 
większości wypadków):

a) Największa placówka MBP (zlokalizowana w centrum filia nr 28) otrzymuje 
wszystkie warte uwagi książki dla dorosłych (i beletrystykę, i popularnonauko-
we, i naukowe), w niektórych przypadkach tylko tam można otrzymać jedyny 
egzemplarz danego tytułu6 (z zastrzeżeniem podpunktu b), dużą część książek 
dla dzieci oraz – jako jedyna – komiksy inne niż dziecięce.

b) Filia nr 54 ProMedia – jako jedyna w sieci posiadająca księgozbiór rotacyjny 
(dokumenty są na stanie tej filii przez rok, po czym zostają przekazane do 
innych filii) dostaje praktycznie wszystkie nowości z beletrystyki dla dorosłych 
i większość nowości dziecięcych oraz popularnonaukowych. Trafiają tam też 
niektóre jedyne egzemplarze danego tytułu, zasadniczo przenoszone po roku 
do filii nr 287 (z zastrzeżeniem podpunktu c).

c) Filia nr 4 otrzymuje praktycznie wszystkie nowości dla dzieci i dużą część książek 
dla młodzieży. W szczególności trafiają tam jedyne egzemplarze w tej kategorii.

d) Staramy się brać pod uwagę podział Szczecina na część prawo- i lewobrzeżną. 
W przypadku zakupu co najmniej dwóch egzemplarzy danego tytułu, jeden 
z nich trafia do filii nr 28 lub 54 na lewobrzeżu, drugi zaś do – największej na 
prawym brzegu – filii nr 48.

e) Książki poświęcone Szczecinowi i okolicom, a także Pomorzu Zachodniemu, 
otrzymuje standardowo pięć filii oferujących poszerzone zbiory regionalne: 
4, 6, 28, 38, 48. Dodatkowo, pozycje dotyczące poszczególnych dzielnic są 
przydzielane wszystkim filiom mieszczącym się w opisywanej okolicy i z nią 
sąsiadującym.

O ile trudno jest wskazać bezwyjątkowe zasady pozytywne, decydujące o tym, 
co kupujemy do MBP, o tyle nieco łatwiej wymienić reguły wykluczające – co nie 
powinno być kupowane, ani w ogóle gromadzone: bieżąca publicystyka i propagan-
da polityczna; książki religijne czysto konfesyjne (z wyłączeniem tekstów świętych 
i podstawowych dla danej religii czy wyznania); dzieła poświęcone pseudonauce 
(parapsychologii, spirytyzmowi, wróżbiarstwu, medycynie alternatywnej itp.); więk-
szość książek o charakterze albumowym, zwłaszcza wydawnictwa krajoznawcze, 
o sztukach pięknych, kulinariach itp., gdzie tekst ogranicza się do zdawkowych 
podpisów pod obrazkami.

Zasady rządzące gromadzeniem książek z darów tylko w niewielkim stopniu różnią 
się od tych, które decydują o zakupie. Pewnemu rozluźnieniu w niektórych wypad-

6 Uzasadnienie jest proste: pomimo wielu prób (ze strony GZ) stworzenia takich ośrodków w in-
nych filiach, tylko tam od lat na zainteresowanie może liczyć prawie każda książka, tam również 
nabytki o wiele dłużej pozostają w obiegu czytelniczym.

7 Opis taktyki podziału tytułów między filie nr 28 i 54 zdecydowanie wykracza poza ramy tego arty-
kułu.
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kach ulega dyscyplina kolejności i adekwatności przydziału – na przykład kiedy filia 
spoza wąskiej grupy największych przekaże drugi egzemplarz bardzo poczytnego 
tytułu z naleganiem, aby został on wprowadzony do jej zbiorów. Z reguły unikamy 
dubletów, nawet bestsellerów, by nie pozostać wkrótce z całymi półkami zbędnych 

„cegieł”, ale – zawsze na podstawie indywidualnej analizy przypadku – zdarza nam 
się przystać na to.

Zbiory specjalne
Zakup zbiorów specjalnych do filii MBP jest dość ograniczony, zatem zasady nim 

rządzące mogą być prostsze.
Przybytki zbiorów specjalnych pochodzące ze źródeł innych niż zakup (dary 

czytelników lub instytucji) gromadzone są z zachowaniem takich samych zasad 
dotyczących kwalifikacji merytorycznej jak kupowane, natomiast w większej liczbie 
filii – na przykład jako beneficjent audiobooków dla dorosłych czy filmów dochodzi 
również filia nr 38 (w zakupie objęta tylko audiobookami dla dzieci), natomiast filia 
nr 4 otrzymuje filmy z darów.

Ograniczenie liczby placówek oferujących audiobooki lub filmy wynika przede 
wszystkim z niedostatku pieniędzy na zakup. Jesteśmy w stanie zapewnić odpowied-
nio dużo nowości tylko kilku filiom, więc koncentrujemy się na nich, przekonawszy 
się, że niewielki zbiór filmów bądź audiobooków jest nieopłacalny.

Książki mówione
Dokumenty dla dorosłych kupowane są z zasady trzem filiom: 4, 48, 54. Wyjątek 

stanowią pozycje, co do których popularności możemy mieć poważne wątpliwości – 
wtedy zakup odpowiednio ograniczamy, przy czym placówką, która jednak otrzymuje 
każdy tytuł książki mówionej, jest filia nr 54. W doborze audiobooków kierujemy się 
przede wszystkim – jak w książkach – kryterium poczytności.

Dokumenty dla dzieci kupujemy większej liczbie filii, przy czym wymienione pla-
cówki nr 4, 48 i 54 dostają całość tego asortymentu, dodatkowo zaś uwzględniamy 
inne filie (w granicach siedmiu) według zapotrzebowania z ich strony i naszego 
rozeznania co do preferencji lokalnych odbiorców.

Zbiory specjalne filii nr 54 nie podlegają rotacji, w przeciwieństwie do jej księ-
gozbioru. W założeniu placówka ta stanowi główny zasób dostępnych zbiorów 
specjalnych w sieci MBP.

Filmy
Do połowy 2015 roku filmy kupowaliśmy dla jednej filii (przed otwarciem filii  

nr 54 była to filia nr 28). Niedawno (zachęceni sukcesem tej filmoteki) rozpoczęliśmy 
uzupełnianie zbiorów filmowych w filii nr 48 na Prawobrzeżu. Ponadto jeszcze dwie 
filie otrzymują filmy z darów (w kolejności przydziału: nr 4 i 38).
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Zasady gromadzenia filmów odbiegają od reguł dotyczących innych typów 
dokumentów. Tworząc zbiór filmów od podstaw, w obliczu nieprzebranego bo-
gactwa oferty sklepowej, a nie mogąc konkurować z ówczesnymi wypożyczal-
niami lub obecnymi źródłami internetowymi pod względem choćby szybkości 
dostarczania najnowszych blockbusterów, zdecydowaliśmy się postawić przede 
wszystkim na jakość – do zakupu wybieramy tytuły z całej historii kinematografii, 
nie tylko najnowsze, za to uznane za wybitne przez historyków kina lub liczą-
cych się recenzentów bądź społeczność widzów (portali filmweb.pl, imdb.com). 
Naszą ambicją jest prezentacja możliwie atrakcyjnego zbioru animacji, filmów 
dokumentalnych, kompletu dzieł laureatów najważniejszych nagród festiwali 
w Cannes, Wenecji, Berlinie, Sundance, zdobywców Oscarów, Złotych Globów 
i BAFTA, kina z kręgu Nowych Horyzontów czy też Planet+ Doc Film i Docs 
Against Gravity.

W tych ramach także obowiązuje dodatkowe kryterium popularności – propozy-
cje najbardziej niszowe kupujemy tylko w jednym egzemplarzu. W przeciwieństwie 
jednak do książek ten rygor nie dotyczy gromadzenia filmów spoza zakupu, gdyż 
ograniczenia przestrzeni w filiach nie dotyczą zbiorów na płytach w takim samym 
stopniu jak książek.

Książki elektroniczne
MBP oferuje swoim czytelnikom ponad 1,2 tys. e-booków dzięki współpracy 

z serwisem ibuk.pl. Nie należą one do jej zbiorów sensu stricto (jako pozycje licen-
cjonowane dostępne tylko przez określony czas), niemniej ich wybór również należy 
do obowiązków działu GZ. Zasady doboru są analogiczne do książek – decyduje 
poczytność (rokrocznie wybieramy pozycje najczęściej używane przez czytelników) 
przy założeniu, że skupiamy się na literaturze akademickiej. Tak traktowane e-booki 
stanowią uzupełnienie tradycyjnej oferty biblioteki o książki, których ze względu na 
ograniczenia lokalowe obecnie byśmy nie kupili.

Dokumenty dźwiękowe
Ten typ dokumentów kupujemy incydentalnie, natomiast pozycje z darów groma-

dzimy w filii nr 54. Jak do tej pory nie wypracowaliśmy stanowiska w ich sprawie –  
kwestią sporną pozostaje przede wszystkim udział muzyki rozrywkowej w zbiorze. 
Ponadto niecelowe wydaje się rozbudowywanie tego działu w dobie powszechnej 
i wciąż rosnącej dostępności dowolnych nagrań w Internecie.

Nuty
Spora kolekcja wydawnictw nutowych w zbiorach MBP pochodzi ze starych za-

sobów i na razie nie ma planów jej uzupełniania – zarówno ze względu na niewielkie 
zainteresowanie czytelników, jak i wysokie ceny nowych nut.
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Dokumenty elektroniczne
Gros dokumentów elektronicznych to płyty CD-ROM o tematyce unijnej (otrzy-

mane od UKIE z okazji akcesji Polski do UE), pozostała część stanowi dokumenty 
towarzyszące do rozmaitych książek. Zbiór ten zatem powstał nieintencjonalnie i nie 
ma planów jego rozbudowy.

Podsumowanie
Skomplikowanie materii (piecza nad zbiorem około 640 tys. dokumentów różnego 

typu, pochodzenia i przeznaczenia zgromadzonym w kilkudziesięciu placówkach) 
wymusza rezygnację ze sztywnych i abstrakcyjnych regulacji. Zmieniają się trendy 
i mody, zmieniają się nasze możliwości, zatem stan opisywany, aktualny, jest – jak 
byłby każdy – stanem przejściowym.

Wprowadzenie nowych technologii do biblioteki (jakim było choćby komputerowe 
opracowanie całości zbiorów i uruchomienie OPAC-a) skutkuje możliwością i jed-
nocześnie koniecznością całkowicie nowego podejścia do gromadzenia zbiorów. 
Podobnie rozwój rynku wydawnictw na DVD, czy oferty e-booków dostępnych w wielu 
modelach sprzedażowych. Przed nami wkrótce kolejna istotna zmiana modelu gro-
madzenia związana z rozpoczynaną digitalizacją zbiorów MBP, tak aby każdy tytuł 
z zasobu dostępny był w każdej filii.

Niezależnie jednak od zmiennych zasad, niezmienny pozostanie zapewne ich cel: 
osiągnięcie maksymalnej efektywności działań, a więc zaspokojenie potrzeb czytel-
niczych i kulturowych jak największej grupy odbiorców jak najmniejszym kosztem 
organizacyjnym. Na zakończenie warto podać, że MBP zajmuje miejsce w krajowej 
czołówce: współczynnik wypożyczeń każdej książki w jej zbiorach wynosi 1,59 (przy 
średniej dla Polski 0,88). Czytelnicy chętnie korzystają ze zbiorów MBP i będziemy 
się starać, by tak zostało.
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Barbara Markowska
Filia nr 42 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

BIBLIOTEKA WCZORAJ I DZIŚ. FOTONARRACJA

Połowa lat 90. to czas powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. 
W 2015 roku obchodziliśmy nasze 20-lecie. Z tej okazji warto zadać sobie kilka 
pytań. Jak na przestrzeni tych lat zmienialiśmy się my bibliotekarze, same biblioteki, 
ich bywalcy, a także książki? Czego czytelnicy poszukiwali w bibliotece w latach 90., 
a czego szukają obecnie? Jaka literatura ich porywała na przełomie wieków, a jaka 
porusza dziś? Co, poza wypożyczaniem książek, biblioteka oferowała czytelnikom 
dwadzieścia lat temu, a co ma im do zaproponowania obecnie?

Te pytania można by mnożyć, ponieważ otaczająca nas rzeczywistość szybko 
się zmienia. Są jednak trzy stałe elementy, które stanowią o bibliotece: książki, 
czytelnicy i bibliotekarze.

O wspomnienia i spostrzeżenia związane z MBP w Szczecinie zapytałam cztery 
bibliotekarki pracujące w różnych filiach. Ich wypowiedzi wzbogaciły zdjęcia, pocho-
dzące zarówno ze zbiorów Działu Promocji, jak i z prywatnych albumów bibliotekarek.

Każda droga ma swój początek…
Aldona Pietkiewicz pracuje w bibliotece miejskiej od 1986 roku. Od 1996 roku 

jest kierowniczką filii nr 4. Czas wyodrębnienia się MBP z WiMBP wspomina jako 
czas oczekiwania, zaciekawienia tym, co przyniesie ta zmiana i jak wpłynie ona na 
bibliotekarską codzienność. Aldona Pietkiewicz pracowała wówczas w filii dziecięcej 
na Pomorzanach. Dziś tej placówki już nie ma. Niedługo po odłączeniu się MBP 
bibliotekarka została przeniesiona do filii dla dzieci przy ulicy Księcia Barnima. Mie-
ściła się ona w jednym budynku z biblioteką dla dorosłych, lecz każda funkcjonowała 
odrębnie. W 2006 roku przeprowadzono komputeryzację biblioteki „przy Barnima”, 
wtedy filia dziecięca została połączona z wypożyczalnią dla dorosłych. Cały księ-
gozbiór umieszczono w sali, gdzie dotychczas była filia dla dorosłych, natomiast 
w części dziecięcej utworzono czytelnię.

W 2011 roku biblioteka przeszła gruntowny remont i od tej pory funkcjonuje już 
w nowych warunkach. 

Bywalcami tej placówki od zawsze byli mieszkańcy dzielnicy Niebuszewo. Jest to filia 
osiedlowa. Dopiero od czasu powstania OPAC-a więcej czytelników przyjeżdża z odda-
lonych części miasta. Bibliotekarze szczególną wagę przykładają do pracy z dziećmi. Jak 
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sama kierowniczka mówi każda droga ma swój początek... Aldona Pietkiewicz chciałaby, 
aby na każdym etapie życia ludziom towarzyszyły książki. Cieszy ją zmiana jaką widzi 
w mentalności rodziców odwiedzających bibliotekę. Często przychodzą panie, które 
dopiero oczekują dziecka, a już dbają o edukację czytelniczą swoich pociech. W filii 
odbywa się bardzo dużo zajęć kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży. Biblioteka 
na stałe współpracuje z okolicznymi przedszkolami, dwiema szkołami podstawowymi, 
jednym gimnazjum i świetlicą Caritas dla dzieci. Od zawsze odbywają się tu spotkania 
podczas wakacji i ferii zimowych. Aldona Pietkiewicz wspomina, że jeszcze w latach 90.  

Filia nr 4 około 2001 roku

Filia nr 4 około 2012 roku
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obleganym przez dzieci miejscem była czy-
telnia. Tu odrabiały lekcje, ale i spędzały 
czas wolny. Bibliotekarki angażowały się 
zarówno w pomoc przy nauce, jak i orga-
nizowały zajęcia pozalekcyjne. Od paru 
lat tendencja się zmienia. Dziś nie tylko 
uczniowie, ale i studenci rzadziej korzysta-
ją z książki jako pierwszego źródła wiedzy, 
zastąpił ją Internet. 

Filia nr 4. Finał konkursu dla przedszkolaków Bohaterowie baśni i legend polskich w 2006 roku

Ferie w filii nr 4 w 2013 roku

Filia nr 4. Spotkanie z grupą przedszkolną 
w 2014 roku
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W bibliotece dużo czasu poświęca się pracy z dziećmi, ale nie znaczy to, że 
dorośli czytelnicy są zaniedbywani. Dla nich odbywają się spotkania literackie, 
literacko-historyczne, prowadzony jest Dyskusyjny Klub Książki, a także kursy dla 
początkujących internautów. Biblioteka współpracuje z osiedlowym klubem seniora. 
Wszystkie spotkania cieszą się dużą popularnością. Czytelnicy czują się związani 
z filią i jej personelem.

Zapytana o gusta czytelnicze, Aldona Pietkiewicz opowiada o zalewie książek 
z literatury amerykańskiej w latach 90. Czytano wtedy chętnie Roberta Ludluma, 
Fredericka Forsytha, książki wydawnictwa Da Capo. Oprócz literatury sensacyjnej 
i romansowej, zainteresowaniem cieszyły się książki, które dotychczas funkcjonowały 
tylko w „drugim obiegu”. Zmieniła się też lista lektur szkolnych. Pojawiła się na niej 
na przykład Hanna Krall, Michaił Bułhakow, Aleksander Sołżenicyn. Dziś czytelnicy 
filii nr 4 są ciekawi świata, bardziej świadomi literacko. Chętnie czytają reportaże 
i książki podróżnicze.

Obecnie marzeniem Aldony Pietkiewicz jest posiadanie większej ilości czasu, aby 
mogła wraz ze współpracownikami realizować wszystkie pomysły.

Autor pisze tylko połowę książki, druga połowa należy do czytelnika
W roku milenijnym pracę w MBP w Szczecinie podjęła Patrycja Erbes, od 11 lat 

kierowniczka filii nr 48 i od 6 lat przewodnicząca Koła nr 3 Okręgu Zachodniopo-
morskiego SBP. Początki swojej pracy, w filii nr 28 przy placu Lotników wspomina 
jako czas zdobywania szlifów w zawodzie, gdyż była to jej pierwsza praca zaraz 
po studiach. Twierdzi, że na zawsze zapamięta niezwykłą atmosferę miejsca, którą 
tworzyli pracujący w filii bibliotekarze i odwiedzający ją czytelnicy.

Gdy została skierowana do filii 48 było to dla niej nie lada wyzwanie. Biblioteka 
na Prawobrzeżu była wtedy i jest nadal drugą co do wielkości pod względem licz-
by zapisanych i odwiedzających ją czytelników. Tym bardziej, że jest to miejsce 
specyficzne. Warunki lokalowe nie pozwalają na prowadzenie w pełni działalności 
kulturalnej czy oświatowej. Mimo to czytelnicy wyjątkowo pokochali to miejsce, gdzie 
od lat mogą przyjść po ulubioną lekturę. 

Patrycja Erbes marzy o bibliotece na Prawobrzeżu, która byłaby na miarę XXI wie- 
ku. O miejscu, które będzie pozwalało, poza wypożyczaniem książek i udostępnia-
niem czasopism, nie tylko na spotkanie z literaturą, muzyką, ale przede wszystkim 
człowieka z drugim człowiekiem.  Dzisiejsi czytelnicy placówki przy ulicy Ry-
dla są podzieleni. Część rozumie potrzebę przeniesienia filii w nowe, lepsze miejsce. 
Dostrzega to jako szansę rozwoju dla biblioteki, a tym samym widzi korzyści płynące 
z tej zmiany. Duża jednak liczba odwiedzających przyzwyczaiła się do miejsca, które, 
mimo że nie spełnia warunków nowoczesnej biblioteki przyciąga dobrą lokalizacją. 

Patrycja Erbes liczy na pomyślne rozwiązanie tej sytuacji, jeśli nie teraz, to za 
jakiś czas. Powołuje się na cytat z Józefa Korzeniowskiego: autor pisze tylko połowę 
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książki, druga połowa należy do czytelnika – wierzy, że czytelnicy dopiszą dalsze 
losy filii nr 48 pozytywnie.

Czytanie książki jest jak podróż po świecie drugiego człowieka
Największą filią MBP jest filia 28 przy placu Lotników. Odwiedzają ją niemal 

wszyscy czytający szczecinianie, którzy doskonale wiedzą, że „na Lotników” znajdą 
to czego szukają.

Przez 11 lat kierowniczką tej filii była Anna Rutkowska, która obecnie stoi na czele 
Działu Promocji i Marketingu MBP. Do filii nr 28 przyszła w 2003 roku. W bibliotece 

Filia nr 48 przy ulicy Rydla 93 w 2012 roku

Wypożyczalnia w filii nr 48 w 2011 roku
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królowały wtedy dwie wielkie lady, a w nich kilkanaście rzędów papierowych kont 
czytelników, zamiast katalogu elektronicznego do dyspozycji użytkowników były 
skrzynki katalogowe. Ciekawostką był duży zbiór książki mówionej na kasetach 
magnetofonowych. Zajmował całe zaplecze. Kasety poukładane były w pudełkach – 
skrupulatnie opisanych i ustawionych na regałach od podłogi do sufitu. Księgozbiór 
już wtedy był rozbudowany. Zawierał dużo literatury pięknej, ale i popularnonaukowej. 
Jako anegdotę Anna Rutkowska wspomina obecność w bibliotece książek z serii 
Harlequin, były to dary od czytelników, które w pewnym czasie cieszyły się dużą 
popularnością, szczególnie wśród pań. Czytelnicy przychodzili po książki, kasety 
i gazety. Czasopisma udostępniano na miejscu, dlatego wyodrębniło się stałe grono 
użytkowników korzystających z prasy. Niektórzy z nich regularnie odwiedzali biblio-
tekę i spędzali po kilka godzin na czytaniu. 

Spotkanie z uczniami w 2015 roku

Spotkanie autorskie z Anną Pasikowską w 2013 roku
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Zapytana o książkowe „hity” Anna Rutkowska odpowiada, że właściwie co roku 
takie się pojawiały. Były to książki nominowane do nagród literackich, ale i te, na 
podstawie których nakręcono filmy. Czytelnicy poszukiwali książek polecanych nie 
tylko przez swoich przyjaciół, ale również przez krytyków literackich. Wśród by-
walców biblioteki byli i tacy, którzy prowadzili notesy z zapiskami, które książki już 
przeczytali, a które chcieliby przeczytać. W bibliotece poszukiwano także odpowie-
dzi na nietypowe pytania na przykład dotyczące uprawy pieczarek, budowy silnika  
Fiata 126p, chorób.

Najistotniejsze zmiany jakie zaszły podczas 11 lat pracy Anny Rutkowskiej w filii 
nr 28, to przede wszystkim komputeryzacja: wprowadzenie systemu Prolib i katalo-
gu elektronicznego, co znacznie ułatwiło pracę bibliotekarzom, a także czytelnikom 
korzystającym z zasobów biblioteki. Książka mówiona na kasetach z czasem została 
wyparta przez nośnik CD. W tej filii zgromadzono też obszerny zbiór komiksów 
i pierwszy w MBP zbiór filmów. 

Poproszona o podsumowanie Anna Rutkowska mówi, że filia 28 była jej miej-
scem pracy, ale i realizacji pasji. Tu mogła spotkać zarówno książki, jak i ludzi. Na 
potwierdzenie przywołuje cytat z Jonathana Carrolla: Czytanie książki jest jak podróż 
po świecie drugiego człowieka.

Euro 2012 – przed budynkiem filii nr 48
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Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła
Swoimi spostrzeżeniami na temat biblioteki, książek i czytelników podzieliła się 

także Joanna Knap, zatrudniona w MBP w Szczecinie od 2011 roku, a od 2012 roku 
kierowniczka filii dla dzieci. Biblioteka dziecięca na Osiedlu Książąt Pomorskich jest 

Filia 28 przy placu Lotników w 2011 roku

Wypożyczalnia filii nr 28 w 2011 roku
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miejscem wyjątkowym. Jak sama bibliotekarka mówi, jest to miejsce rodzinne, gdzie 
następuje wymiana pokoleń. Przychodzą tu rodzice z najmłodszymi dziećmi, aby 
zapoznać je ze światem bajek, przychodzą dzieci z trzech pobliskich przedszkoli, 
dwóch szkół podstawowych i jednego gimnazjum. W ostatniej klasie gimnazjum 
czytelnicy stopniowo migrują do biblioteki dla dorosłych, która mieści się dwie ulice 
dalej. Bibliotekę odwiedzają także seniorzy, czy to razem z wnukami, czy sami 
w poszukiwaniu lektur szkolnych. Joanna Knap z uśmiechem zauważa, że jest to 
największa zaleta tej biblioteki. Właśnie to, że miejsce jest kameralne, przytulne 
i takie rodzinne.

Do odwiedzin z pewnością zachęca bogaty księgozbiór biblioteki. Dużo tu no-
wości i ulubionych serii czytelniczych. Dla najmłodszych najciekawsze książki to 
Basia Zofii Staneckiej, Pettson i Findus Svena Nordqvista i oczywiście książki Grze-
gorza Kasdepeke. Młodzież sięga po Zbuntowaną Veroniki Roth, Igrzyska śmierci 
Suzanne Collins, Więźnia labiryntu Jamesa Dashnera i generalnie po wszystko na 
podstawie czego nakręcono film. Dzieci ze szkoły podstawowej oprócz lektur czytają 
Koszmarnego Karolka Franceski Simon, Dziennik cwaniaczka Jeffa Kinneya i serię 
o zwierzętach Holly Webb. Dużym zainteresowaniem cieszą się także audiobooki. 
W tej formie uczniowie często wypożyczają lektury, ale i różne bajki czytane przez 
znanych aktorów.

Zapytana o największą zmianę jaka dokonała się w filii od czasu objęcia kierow-
nictwa, Joanna Knap odpowiada, że są to nowinki multimedialne: kurs językowy 
dla czytelników FunEnglish, wypożyczalnia książek elektronicznych Ibuk, system 
informacji prawnej Legalis. Młodzi czytelnicy filii nr 9 korzystają przede wszystkim 
z kursu językowego. Dla bibliotekarki osobiście największą zmianą było objęcie kie-
rownictwa w filii. Dało jej to możliwość usamodzielnienia się, wykazania inicjatywą 
i kreatywnością.

Marzeniem Joanny Knap jest bajkowy wystrój biblioteki, żeby czytelnicy, którzy 
wejdą w progi filii pomyśleli: czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość 
sobie wymyśliła (Wisława Szymborska).

Filia nr 28 w 2015 roku
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My dwudziestolatki 
Dyrekcja MBP mieści się w przedwojennej willi z ogrodem, w jednej z ładniej-

szych dzielnic Szczecina. Co roku w czerwcu, właśnie w tym ogrodzie uroczyście 
obchodzimy Dzień Bibliotekarza. Jest poczęstunek, są zaproszeni goście, a także 
tańce, czyli… jest dobra zabawa.

Tegoroczny Dzień Bibliotekarza, był jednak nieco inny niż poprzednie. Świętowa-
liśmy 20 urodziny naszej biblioteki. Tego dnia wszyscy, niezależnie od stażu pracy 
czuliśmy się jak dwudziestolatki.

Filia nr 9 dziecięca. Spotkanie z uczniami szkoły podstawowej pod hasłem Jak powstaje książka

Filia nr 9 dziecięca. Spotkanie edukacyjne EkoPaka
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Siedziba dyrekcji MBP w Szczecinie

Dzień Bibliotekarza w 2015 roku
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Maria Frąckiewicz
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

ZAKOCHANY KLUB KSIĄŻKI

Dyskusyjny Klub Książki towarzyszy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie 
od lutego 2014 roku. Od tego czasu w poszczególnych filiach powstało kilka dosko-
nale prosperujących klubów. Jako moderator jednego z nich, chciałabym podzielić 
się doświadczeniami związanymi z ich działalnością. Zważywszy na ich bogactwo 
i różnorodność, odwołam się jedynie do własnych obserwacji, traktując je jako swo-
iste pars pro toto, z pełną świadomością, że każda z naszych małych literackich 
społeczności jest niewątpliwie wyjątkowa.

Na początek warto przedstawić dane dotyczące statystyki. Spotkania odbywają 
się nieprzerwanie raz w miesiącu w każdy pierwszy czwartek o godzinie 12.00. 
Wyjątkiem był sierpień 2015 roku, kiedy zebranie nie odbyło się z przyczyn nie-
zależnych od nas. Od lutego 2014 roku spotkaliśmy się 21 razy, co daje około 32 
godzin rozmów o literaturze. Przedmiotem dyskusji było 20 książek. Główny trzon 
stanowi literatura piękna – aż 16 pozycji, aczkolwiek omawiane były również: dwa 
reportaże, jeden dziennik oraz baśń reprezentująca literaturę dziecięcą. Grupa liczy 
dziewięcioro stałych członków – dwóch panów i siedem pań, nie licząc moderatora. 
W tym okresie w dyskusjach wzięło udział 146 uczestników – statystycznie przypada 
więc około siedem osób na jedno spotkanie.

Przejdźmy do meritum. Jak już wspomniałam, skład grupy jest niezmienny. Po-
czątkowo należało do niej ośmioro klubowiczów, ale dokładnie w rocznicę istnienia 
Dyskusyjnego Klubu Książki dołączyła do nas pani Krysia, która została już z nami 
na stałe. Termin spotkania nawiązuje do stanisławowskich obiadów czwartkowych, 
podobnie jak idea przewodnia.

Określamy się jako dziarska grupa miłośników literatury, kawy, herbaty i pysznych 
ciast, połączona zamiłowaniem do czytania oraz poczuciem humoru. Nasze debaty 
to nie tylko dyskusje o literaturze, ale przede wszystkim spotkania z interesującymi 
ludźmi o wyrazistych charakterach, żywo zainteresowanych bieżącymi wydarzeniami. 
Dlatego toczące się rozmowy obfitują w liczne dygresje, bardziej lub mniej związane 
z tematem, ale zawsze są inspirujące i budują więzi pomiędzy uczestnikami. Grupa 
charakteryzuje się dużą aktywnością, chętnie uczestniczy w wydarzeniach kultural-
nych odbywających się w naszej bibliotece, a także ochotniczo pomaga współtwo-
rzyć nowe projekty. W większości są to osoby w wieku emerytalnym, dynamiczne 
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i oczytane. Nie da się przewidzieć, jak potoczy się przebieg kolejnej dyskusji – to 
rzeczywistość pulsująca życiem – natomiast niezmienny pozostaje w niej specyficzny 
klimat, w którym się odbywa i chciałabym przybliżyć chociaż jego namiastkę.

Spotkanie organizacyjne zostało ustalone na 6 lutego 2014 roku. Chętni zgłosili 
się sami na podstawie informacji wywieszonej na drzwiach filii. Uzgodniliśmy kilka 
podstawowych reguł, między innymi wzajemny szacunek, kulturę wypowiedzi, zasady 
udostępniania książek, terminy spotkań itp. Pierwszą klubową lekturą miała zostać 
Podróż Bena Dorris Lessing. Książki zostały rozdane i rozpoczęło się pełne emocji 
oczekiwanie. Do dziś pamiętam stopniowo narastające napięcie wraz ze zbliżaniem 
się marcowego terminu spotkania. Wbrew pozorom, rozmowy o literaturze nie są 
łatwe, wymagają pewnego obnażenia, osobistego zaangażowania i jako moderator 
miałam dylemat, w jakim stopniu powinnam współuczestniczyć w dyskusji, aby za-
chować jednocześnie niezbędny dystans i obiektywizm. Tego typu wątpliwości było 
wiele, podobnie jak wyobrażeń i oczekiwań, które zostały zweryfikowane podczas 
kolejnych spotkań. Tym co mnie szczególnie zaskoczyło podczas wspólnej rozmowy 
o książce, była atmosfera – pełna życzliwości, szacunku i wsłuchiwania się w drugą 
osobę oraz elokwencja i przenikliwość klubowiczów. Spotkanie rozpoczęło się od 
odczytania wiersza Wisławy Szymborskiej przedstawiającego życie jako wielopozio-
mową, niekończącą się podróż. Jako główny klucz interpretacyjny posłużył problem 
inności. Inny, który wymaga wzięcia odpowiedzialności, nie pozostawia obojętnym, 
zmusza do przekroczenia samego siebie – taka konfrontacja okazuje się trudnym 
egzaminem z człowieczeństwa. Interesującą kwestią okazała się także problematyka 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym omawiane były Dzienniki Sławomira Mrożka
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społecznej alienacji i odrzucenia. Dyskutowaliśmy na temat schematów wyklucze-
nia – niemożność zrozumienia jednostki staje się dla niej barierą nie do pokonania, 
budzi lęk i agresję.

Nasi klubowicze są jednocześnie naszymi czytelnikami, zaglądającymi do nas 
dość często, tak więc jeszcze przed ustalonym terminem na bieżąco poznajemy 
wrażenia z lektury i pierwsze przemyślenia. Niejednokrotnie zdarzały się sytuacje, 
że książka, która początkowo budziła negatywne odczucia, wydawała się trudna do 
przebrnięcia bądź nieciekawa, po przeczytaniu okazywała się prawdziwym odkry-
ciem czytelniczym lub przynajmniej interesującym doświadczeniem, tak było między 
innymi z Gawędziarzem Mario Vargasa Llosy, Kosiarzem Terryego Pratchetta czy 
Dziennikami Sławomira Mrożka. To unaocznia, iż czytanie jest długotrwałym proce-
sem – składa się z różnych etapów, także tych interpretacyjnych.

Gdybym miała wskazać spotkanie, które uważam za niezwykle udane, trudno 
byłoby mi dokonać wyboru. Każde z nich było wyjątkowe i niepowtarzalne, nie 
wiem też jakimi kryteriami miałabym się kierować – czy szczególnym doborem 
lektury, częstotliwością żartów, a może nadzwyczajną atmosferą? Zatem wspomnę 
o dyskusjach, które bardziej utkwiły mi w pamięci od innych. Na pewno szczególnie 
wspominam czerwiec 2014 roku, kiedy to „przechadzaliśmy się” we włoskich butach 

– mam tu na myśli oczywiście tytuł książki Henninga Mankella brzmiący Włoskie buty. 
Daliśmy się uwieść niezwykłej obrazowości powieści – kreowane obrazy w tonacji 
biało-czarno-szarej wryły się głęboko w pamięć. Doświadczaliśmy też samotności 

Zajęcia dotyczące literatury czeskiej



4444

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

bohaterów i towarzyszyliśmy im w różnorakich próbach jej przełamywania. Włoskie 
buty to opowieść o lęku przed utratą wpisanym w relację z drugim człowiekiem, który 
powoduje alienację i zamknięcie na bliskość. To historia o zamrożonym sercu, które 
powoli odtaja i uczy się otwierać na cierpienie – nieodłączną część miłości. Wraz 
z głównym bohaterem odbywamy podróż – zarówno w wymiarze geograficznym 
jak i psychicznym, pozwalającą mu skonfrontować się z przeszłością i powrócić na 
dawno porzucone ścieżki, pomimo tego, iż nie da się nadrobić straconego czasu. 
Bohaterowie, podobnie jak „kadry” z powieści, zapadają głęboko w pamięć. To książ-
ka, obok której nie można przejść obojętnie, bo powraca do nas w formie refleksji 
i obrazów na długo jeszcze po jej przeczytaniu.

Do tego grona zaliczę także „klubowy” sierpień 2014 roku, który okazał się dość 
nietypowy. Mieliśmy okazję i przyjemność wysłuchać opowieści jednej z uczestni-
czek o odbytej ostatnio wyprawie na Litwę i Białoruś. Barwnie i interesująco przed-
stawiła nam zabytki poszczególnych miejsc, które odwiedziła oraz obyczaje tam 
panujące. Największe zainteresowanie i rozbawienie wzbudziło jednak odczytanie 
konstytucji Republiki Zarzecza. Podczas spotkania został zaprezentowany również 
własnoręcznie sporządzony album z wyprawy na Kresy. Wzbudziło to dość silne 
emocje, zwłaszcza u tej części członków klubu, których korzenie sięgają tamtych 
terenów. Wywołany w ten sposób nastrój doskonale współgrał z problematyką 
książki Rozświetlone pokoje Richarda Masona, o której dyskutowaliśmy w dalszej 
części spotkania. O czym opowiada książka? Porusza wiele tematów, każdy może 
znaleźć w niej coś dla siebie, ale w wielkim skrócie jest to opowieść o historii, która 
wdziera się w życie człowieka, niszcząc je, a także dramatycznie wpływa na życie 
kolejnych pokoleń, uniemożliwiając im stworzenie szczęśliwych rodzin. Trudno jest 
nam zrozumieć siebie samych, bez wcześniejszego zrozumienia naszych przodków, 
historii, w którą byli uwikłani, cierpienia, jakiego doświadczyli. Dwie główne bohaterki –  
matka i córka – pomimo obustronnych starań nie są w stanie zrozumieć się wza-
jemnie, przełamać obcości. Być może jest to efekt odwiecznego konfliktu pomiędzy 
matkami i córkami, ale na pewno ma na to wpływ dramatyczna przeszłość, która 
nie daje o sobie zapomnieć i determinuje teraźniejszość. Nasuwa się też kolejna 
myśl, że każdy człowiek jest odrębnym, zamkniętym światem, do którego nie mamy 
dostępu, możemy co najwyżej próbować go zrozumieć.

Oczywiście nie mogę nie wspomnieć o obchodach naszej pierwszej rocznicy. 
Klubowicze przygotowali nam prezent – urządzili prawdziwe przyjęcie z tortem, 
czapeczkami urodzinowymi, domowymi wypiekami i innymi smakowitościami. Były 
śpiewy, żarty, krojenie tortu, wspólne biesiadowanie. Spotkała nas też dodatkowa 
niespodzianka w postaci kolejnej osoby, która dołączyła do naszego grona. Od 
tego czasu upłynął już niemal kolejny rok, a zapału nam nie brakuje. Stworzenie 
Dyskusyjnego Klubu Książki w naszej filii okazało się dla mnie, jako bibliotekarza, 
źródłem cennych doświadczeń, chociaż początkowo było to wyzwanie – dość trudne. 
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To rzeczywistość, którą wspólnie stworzyliśmy poprzez dyskusje o literaturze, rozmo-
wy „o życiu i śmierci”, wzajemną sympatię, poczucie humoru, uważne wsłuchiwanie 
się w to, co chce nam powiedzieć „inny”. Staliśmy się sobie bliscy i już nie potrafię 
sobie wyobrazić naszej biblioteki bez comiesięcznych spotkań i rozmów. To rytuał, 
do którego przygotowujemy się cały czas, by mógł osiągnąć punkt kulminacyjny 
w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Być może dlatego spotkania wciąż pozostają 
dla nas źródłem ekscytacji. Bo warto rozmawiać.

Obchody pierwszej rocznicy Dyskusyjnego Klubu Książki
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Marta Swalska
Filia nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

SENIOR W SIECI

Przyjęło się, że nowe technologie, to domena młodych ludzi, którzy wykorzystują je 
do pracy, rozrywki i utrzymywania kontaktów ze znajomymi. Obecnie technologiczne 
nowinki stają się atrakcyjne także dla starszego pokolenia. W przestrzeni publicznej 
coraz częściej można już zaobserwować osoby w podeszłym wieku słuchające 
muzyki przez odtwarzacz mp3 lub wysyłające smsy z telefonu komórkowego.

Na początku warto omówić dane liczbowe dotyczące seniorów korzystających 
z komputera. Z badań jakie przeprowadził Piotr Bucki, wykładowca, trener i spe-
cjalista ds. komunikacji z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni wynika, że wśród 
13,7 mln osób w wieku powyżej 50 lat z sieci nie korzysta 67%, czyli ponad 9 mln  
osób. Natomiast według badań Megapanel PBI Gemius z 2012 roku, wśród Polaków 
w wieku powyżej 60 lat, komputer i Internet wykorzystuje tylko 12%, a więc ponad 
900 tysięcy. Dla porównania wśród osób w wieku od 7 do 59 lat Internetem posługuje 
się 65% z nich1.

Niski odsetek seniorów w sieci może być dowodem na słabość więzi mię-
dzypokoleniowych. Najmłodsze pokolenie, niemal w pełni „cyfrowe” nie czuje się 
odpowiedzialne za włączenie seniorów do świata nowych technologii i nie dzieli 
się kompetencjami z najbliższymi. W myśl kultury prefiguratywnej tzw. kultury za-
gadkowych dzieci, której definicję stworzyła antropolog Margaret Mead, młodsze 
pokolenie powinno przekazywać wiedzę techniczną starszemu. Jest to związane ze 
zmianą kierunku przekazywania wartości i tym, że młodzież lepiej odnajduje się we 
współczesnym świecie2. Młodsze pokolenie powinno wyznaczyć sobie za cel dzie-
lenie się wiedzą z seniorami i włączenie ich w wirtualną społeczność. Umiejętność 
korzystania z Internetu przez osoby starsze powinna być dla młodszych pokoleń 
wyzwaniem do dzielenia się wiedzą oraz włączania seniorów do wirtualnej społecz-
ności. Jednak brakuje im cierpliwości w edukowaniu ich i tłumaczeniu im rzeczy dla 
nich tak oczywistych. Z pewnością istnieje szansa na poprawę tej sytuacji, gdyż sieć 

1 P. Bucki, Coraz więcej seniorów na świecie korzysta z internetu i mediów społecznościo-
wych, dostępny w Internecie: http://www.biznes.newseria.pl/news/coraz_wiecej_seniorow_
na,p147029150 (dostęp 27.05.2014).

2 K. Kocjan, Kultura w kontekście społecznym – proces nabywania i wrastania w kulturę, dostępny 
w Internecie: http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=446 (dostęp 24.01.2010).
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jest często odpowiedzią na problemy seniorów i starsze pokolenie coraz aktywniej 
korzysta z kursów oraz pomocy, aby wdrożyć się w świat cyfrowy. Niektórzy nawet 
twierdzą, że Internet jest skutecznym lekiem na osamotnienie i depresję. Musimy 
jednak pamiętać, że seniorzy dorastali w świecie, w którym nie było Internetu, dlate-
go bardzo ważna jest ich obecna edukacja. Tym zajmują się nie tylko Uniwersytety 
Trzeciego Wieku, ale także biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie również organizuje kursy internetowe 
dla seniorów. Ich prekursorką jest Anna Żurkowska, która pełni funkcję kierownika 
filii nr 12. Pierwsze zajęcia odbyły się wiosną 2009 roku. Od tego czasu, w filii nr 12  
organizowane są dwie edycje kursu rocznie – wiosenna i jesienno-zimowa. Od 
wiosny 2009 roku do jesieni 2015 roku odbyło się 20 cykli, obejmujących 220 spo-
tkań, w których udział wzięło 167 uczestników. W kwietniu 2013 roku do projektu 
edukacyjno-szkoleniowego włączyła się także Renata Fronckiewicz z filii nr 4 oraz 
Agnieszka Bartos z filii nr 13. Na tę chwilę filia nr 4 może pochwalić się już sze-
ścioma edycjami kursu, natomiast filia nr 13 trzema. Wiosną 2014 roku do projektu 
dołączyła jeszcze filia nr 38, w której odbyło się sześć edycji kursu komputerowego, 
prowadzonych przez Martę Swalską.

Uczestnikiem kursów komputerowych MBP może zostać osoba, która jest 
po pierwsze jej czytelnikiem, po drugie ukończyła pięćdziesiąt lat. Każdą edycję 
kursu zaczynamy od teorii – tłumacząc co to jest komputer, klawiatura i myszka; 
przybliżając zasady bezpiecznego korzystania z komputera; objaśniając funkcję 
pulpitu i znajdujących się na nim ikon. Uczestnicy poznają edytor tekstu, co sprawia im 
dużo radości, szczególnie uczestniczkom, które w swojej pracy zawodowej korzystały 
jeszcze z maszyn do pisania. Są zachwycone, że za pomocą tego programu mogą 
bez ograniczeń zmieniać lub cofać wcześniej napisany tekst. Seniorzy tworzą pliki 
tekstowe i zapisują je w utworzonych przez siebie folderach, poznają funkcję kopio-
wania, wklejania i skróty klawiszowe odpowiedzialne za te funkcje.

Po zapoznaniu uczestników z podstawową wiedzą dotyczącą obsługi komputera, 
kolejnym omawianym zagadnieniem jest Internet, który zawsze wzbudza najwięcej 
emocji. Kursanci poznają przeglądarkę internetową, portale internetowe, uczą się 
wyszukiwać informacje w Internecie, zakładają swoją pocztę elektroniczną i uczą 
się dodawać i wysyłać zdjęcia czy inne załączniki. Odwiedzamy także portale spo-
łecznościowe oraz stronę MBP, aby nauczyć użytkowników kontrolowania swojego 
konta bibliotecznego i zamawiania bądź rezerwowania interesujących pozycji. Każde 
zajęcia trwają półtorej godziny.

Prowadzące, organizujące swoją pierwszą edycję kursu, rozpisały program 
obejmujący określoną liczbę zajęć i zagadnień, które miały zamiar poruszyć na 
poszczególnych zajęciach. Jednak przebieg kursu szybko zweryfikował te plany. 
Osoby, które nie miały styczności z komputerem najpierw trzeba oswoić z nowymi 
technologiami i ze sprzętem, czyli zacząć od zupełnych podstaw, co wymaga też 
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dodatkowego czasu. Tak więc program kursu modyfikuje się już w trakcie trwania 
edycji i musi być on elastyczny w zależności od potrzeb uczestników. Wiele czasu 
zajmuje osobom starszym oswojenie chociażby myszki i jej kursora, czasem docho-
dzą do tego problemy ze wzrokiem, wtedy trzeba zwiększyć czcionkę. Oczywiście 
staramy się poruszyć wszystkie zagadnienia zawarte w programie, jednak na nie-
które wystarczy poświęcić kwadrans, a na inne całe półtorej godziny. Dlatego też, 
czasem z zakładanych siedmiu spotkań w edycji robi się dziewięć i więcej. Każde 
zajęcia rozpoczynamy od krótkiej powtórki z poprzednich zajęć, bo jak wiadomo 
praktyka czyni mistrza.

Kurs internetowy dla seniorów w filii nr 4

Kurs internetowy dla seniorów w filii nr 38
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Czego seniorzy najbardziej się obawiają?
Największą obawą uczestników kursu jest towarzyszące im przekonanie, że 

zepsują sprzęt, na którym się uczą. Dlatego wpadają w popłoch, gdy tylko na pul-
picie pokaże się coś nieprzewidywalnego. Jednak kiedy przełamią strach i troszkę 
poznają możliwości komputera, są zafascynowani jego potencjałem i nowym wy-
miarem technologicznym. Prowadząc kurs musimy pamiętać, żeby nie używać za 
dużo specjalistycznych pojęć, gdyż natłok wiedzy i niezrozumiałych słów wpływa 
demotywująco na kursantów.

Seniorzy, jako adepci szkoleń, mają szczególne potrzeby. Każde niepowodzenie 
odbierają osobiście i emocjonalnie, ponadto są dla siebie bardzo surowi i wyma-
gający, dlatego podczas prowadzenia kursu należy wykazywać się cierpliwością 
i zrozumieniem.

 A czego szukają seniorzy w sieci?
Przede wszystkim są zainteresowani portalami informacyjnymi, geograficznymi, 

zwiedzając okolice posiłkują się Google Maps. Chętnie korzystają też z YouTube 
oraz z wyszukiwarki google.pl, za pomocą której szukają przepisów kulinarnych, 
ulotek promocyjnych i ofert z apteki. Sporym zainteresowaniem cieszą się także 
komunikatory internetowe oraz portale społecznościowe, gdyż seniorzy dużą wagę 
przywiązują do kontaktowania się z rówieśnikami i rodziną. W Polsce w ostatnich 
trzech latach, to w grupie wiekowej 50+ Facebook zyskiwał najwięcej użytkowników. 
Ich liczba podwoiła się z 718 tys. w 2010 roku do 1,55 mln w 2013 roku. Seniorzy 
stanowią około 10% użytkowników Facebooka3. Dzięki portalom społecznościowym 
mogą oni aktywniej uczestniczyć w życiu rodziny, na przykład poprzez rozmowy 
online z dziećmi i wnukami, które miesz-
kają daleko od rodzinnego domu czy 
przez oglądanie zdjęć umieszczanych 
przez nich w sieci.

Selfuj się kto może. Filia nr 12 
W filii nr 12 podczas trwania wiosennej 

edycji kursu seniorzy uczestniczą także 
w kampanii Get online week, czyli w Ty-
godniu z Internetem. W Polsce kampania 
organizowana jest już po raz piąty. Główną 
ideą edycji w 2015 roku było zdobywanie 
i rozwijanie umiejętności cyfrowych i tak 
seniorzy pod hasłem Selfuj się kto może 

3 P. Bucki, op. cit.

Selfie z uczestnikami kursu w filii nr 12
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uczyli się wykonywać profesjonalne selfie i jak widać na zdjęciach bardzo dobrze 
się przy tym bawili.

Podsumowanie
Kursy komputerowe w MBP cieszą się bardzo dużą popularnością, a ich dodat-

kowym atutem jest zapewne to, że są bezpłatne. Kursanci po skończonym szkoleniu 
dopytują się, czy zajęcia będą kontynuowane. Sprawia nam to – jako prowadzącym –  
ogromną satysfakcję, ponieważ to znaczy, że mimo ich początkowego strachu 
i sceptycznego podejścia do obsługi komputera, przełamali barierę i chcą się dalej 
doskonalić. Jak wiadomo na naukę nigdy nie jest za późno, dlatego bawmy się 
dalej i wprowadzajmy seniorów w surfowanie po Internecie oraz umożliwiajmy im 
korzystanie z nieograniczonej wiedzy, jaką on oferuje.

BIBLIOGRAFIA:
1. P. Bucki, Coraz więcej seniorów na świecie korzysta z internetu i mediów 

społecznościowych, dostępny w Internecie: http://www.biznes.newseria.
pl/news/coraz_wiecej_seniorow_na,p147029150 (dostęp 27.05.2014).

2. P. Bucki, Popularność internetu rośnie wśród seniorów, dostępny w Intenecie: 
http://www.wprost.pl/ar/449760/Popularnosc-internetu-rosnie-wsrod-senio-
row/ (dostęp 27.05.2014).

3. K. Kocjan, Kultura w kontekście społecznym – proces nabywania i wrastania 
w kulturę, dostępny w Internecie: http://www.psychologia.net.pl/artykul.
php?level=446 (dostęp 24.01.2010).
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PROMOCJA CZYTELNICTWA –  
Z MBP CZYTA NIE TYLKO FIKA

Promocja czytelnictwa jest statutowym zadaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie. Działania zmierzające do realizacji tego zadania odbywają się na 
kilku płaszczyznach. Po pierwsze, jest to kontakt użytkownika z konkretną filią lub 
całą instytucją, a po drugie, wrażenie jakie czytelnik wyniesie z tego kontaktu. Za-
leży nam, by postrzegano nas jako instytucję przyjazną, otwartą, z ciekawą ofertą 
nakierowaną na potrzeby odwiedzających. Najważniejszym czynnikiem decydują-
cym o takim wrażeniu jest bibliotekarz reprezentujący instytucję – to z nim właśnie 
użytkownik nawiązuje pierwszy kontakt i jego profesjonalizm sprawia, czy czytelnik 
z nami zostanie. Bibliotekarze MBP dzięki swojemu zaangażowaniu i zawodowemu 
przygotowaniu dobrze wypełniają to zadanie.

Innym znaczącym czynnikiem decydującym o skutecznej promocji jest biblioteka 
jako miejsce – estetyczne, przyjazne, zachęcające do przebywania w nim. Coraz 
częściej władze różnych szczebli widzą w bibliotekach ośrodki, które swoją obec-
nością i działalnością przyczyniają się do rozwoju kulturalnego i naukowego miasta. 
Zachowując zasadę, że najważniejsze w bibliotece są jej zbiory, wskazuje się jed-
nocześnie na inny profil działalności tej instytucji i potrzebę odpowiedniej aranżacji 
jej wnętrza. Biblioteka bowiem to przestrzeń kulturalna, w której nie tylko wypożycza 
się książki, ale i organizuje spotkania autorskie, wystawy, koncerty, kluby dyskusyjne, 
warsztaty artystyczne czy po prostu miło spędza czas. Chociaż trend ten nie jest 
zbyt popularny w Szczecinie, to jednak od momentu powstania MBP w 1995 roku 
wyremontowane zostały (w mniejszym lub większym zakresie) 24 placówki, otwarto 
też jedną zupełnie nową (ProMedia). Wyremontowanie takich filii jak nr 4, 28, 12 czy 
14 oraz otwarcie filii nr 54 pozwoliło nam wzbogacić ofertę skierowaną do czytelników 
i realizować ją w ciekawszych przestrzeniach.

Kolejnym elementem przyczyniającym się do promocji czytelnictwa jest stały 
dopływ do biblioteki dużej liczby nowości wydawniczych z różnych dziedzin. W sy-
tuacji, gdy na rynku ukazuje się ich niemało, a ponadto często dyskutuje się o nich 
w mediach, oczekiwania czytelników są jasne – poszukiwany tytuł jak najszybciej 
powinien być dostępny w bibliotece. Wydatki na nowe zbiory może nie rosną tak 
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szybko, jak byśmy chcieli, jednak przemyślana polityka gromadzenia zbiorów, 
realizowana przez Dział Gromadzenia i Komisję Zakupu od lat daje dobre efekty. 
Udało się odnowić literaturę popularnonaukową w większości filii, zadowala ona 
obecnie zarówno studentów, jak i pozostałych miłośników wiedzy. W ślad za obni-
żaniem się wieku naszych czytelników rozbudowujemy ofertę literatury dziecięcej, 
zarówno dla maluchów, jak i dla starszych dzieci. Najbardziej poszukiwana literatura 
to beletrystyka, zarówno ta ambitna jak i popularna – nasza propozycja zadowala 
większość czytelników. Kierując się trendami czytelniczymi powiększamy też 
w wybranych filiach zbiory książki mówionej i filmów. Dzięki tym działaniom mamy 
obecnie u czytelników opinię instytucji, w której zawsze znajdą poszukiwaną czy 
promowaną w mediach pozycję.

W pierwszych latach istnienia MBP skupialiśmy się głównie na poprawie stanu 
księgozbiorów poszczególnych filii oraz na kwestiach technicznych i organizacyjnych. 
W części filii organizowano w tym czasie spotkania dla czytelników, odbywały się 
one głównie w tych bibliotekach, w których wcześniej istniały oddziały dla dzieci i do 
dzieci w wieku szkolnym były skierowane. Młodych czytelników zapraszaliśmy do 
udziału w zajęciach plastyczno-literackich, prelekcjach, konkursach i wycieczkach do 
biblioteki. Tradycyjnie organizowano zajęcia w okresie ferii i wakacji – w większości 
w powiązaniu z popularnymi w danym okresie tytułami i bohaterami literackimi.

Z biegiem lat stało się jednak jasne, że książka w starciu z rozwijającymi się mul-
timediami traci na popularności. Nie tylko bibliotekarze zauważyli problem odpływu 
czytelników. Stało się to impulsem do podejmowania licznych działań w zakresie 
promocji książki, czytelnictwa i biblioteki. Wiele środowisk coraz aktywniej wkracza 
w świat książki i jej odbiorców, przypominając jak ważne jest czytanie dla różnych 
procesów zachodzących w nas i wokół nas. MBP również coraz aktywniej działa 
na rzecz promocji czytelnictwa, uczestnicząc w akcjach ogólnopolskich i inicjując 
własne projekty.

W 2002 roku rozpoczęła się nasza współpraca z Fundacją ABCXXI, w ramach 
kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom organizowanej od 2001 roku. Ak-
tywnie uczestniczy w niej większość filii, zapraszając do głośnego czytania w Ogólno-
polskim Tygodniu Czytania Dzieciom szczecińskich aktorów, dziennikarzy, strażaków, 
policjantów i przedstawicieli innych środowisk. Jedną z bardziej spektakularnych akcji 
było wielkie czytanie Nowych przygód Mikołajka na deptaku Bogusława w 2008 roku. 
Wspomagaliśmy też Fundację ABCXXI zbiórką darów pod hasłem podzielmy się książ-
kami, z których wyrośliśmy. W filiach zebrano prawie 2 tys. książek dla szczecińskiego 
oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (za tę akcję Fundacja ABCXXI przyznała 
MBP wyróżnienie w kategorii Biblioteki w dużych miejscowościach). W 2005 ro- 
ku MBP zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie kampanii Cała Polska 
czyta dzieciom za wiosenną zbiórkę książek (ponad 3 tys. woluminów literatury 
dziecięcej i młodzieżowej przekazaliśmy Pogotowiu Opiekuńczemu w Szczecinie). 
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Ta współpraca trwa do dziś i jest stałym punktem w harmonogramie przedsięwzięć 
naszych filii. Zapewne między innymi w wyniku tych działań rodzice coraz chętniej 
przyprowadzają do bibliotek małe dzieci, rośnie zainteresowanie książeczkami dla 
maluchów i spotkaniami dla nich.

Na fali zainteresowania Unią Europejską, MBP na przełomie 2004 i 2005 roku 
wzięła udział w projekcie realizowanym przez Grupę Nieformalną „My młodzież 
naszego Miasta” przy Fundacji na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego. Zorganizo-
wano wówczas w trzech filiach cykliczne zajęcia Europejskie wędrówki z książką 
i historią wśród dzieci i młodzieży.

W MBP podobnie jak w całej Polsce organizowana jest akcja świąteczna Czyta-
my dzieciom! Jej celem jest promowanie literatury tam, gdzie mali czytelnicy mają 
do niej ograniczony dostęp. Inicjatywa polega na odwiedzaniu dzieci w ośrodkach 
opiekuńczo-wychowawczych i świetlicach środowiskowych na terenie całego Szcze-
cina. Bibliotekarze i wolontariusze przedstawiają im wybrane książki oraz czytają je. 
Prowadzimy również zbiórkę książek dla tych ośrodków oraz organizujemy wizyty 
ich podopiecznych w bibliotekach.

Od kilku lat rośnie popularność literatury polskiej wśród czytelników. Jest to mię-
dzy innymi efekt akcji promocyjnych w mediach ogólnopolskich. Włączamy się w ten 
trend kupując i popularyzując książki polskich autorów współczesnych, zarówno be-
letrystykę jak i reportaże czy biografie. Szczególnie promujemy książki nominowane 
do Nagrody Literackiej Nike czy Nagrody Literackiej Gdynia oraz Ogólnopolskiej 
Nagrody Literackiej dla Autorki GRYFIA. Przy tej ostatniej okazji uczestniczymy 
również w organizowaniu części spotkań z autorkami.

Od 2012 roku MBP uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie orga-
nizowanej w Ogrodzie Różanym. Od 2014 roku do udziału w imprezie, odbywającej 
się w nowej przestrzeni filii ProMedia, zapraszamy mieszkańców Szczecina oraz 
szczecińskich bibliotekarzy, aktorów, dziennikarzy, przedstawicieli instytucji kultu-
ry i władz miasta, którzy poprzez głośne czytanie fragmentów znanych utworów 
propagują literaturę.

W ramach festiwalu Spoiwa Kultury promowaliśmy wartościową literaturę organi-
zując Wypożyczalnię Żywych Książek w filii 28. Grupa osób utworzyła tam „bibliotekę 
żyjących książek”, w której zainteresowany czytelnik mógł wybrać swoją książkę 
i wysłuchać jej w formie opowieści.

Przy różnych okazjach, takich jak Tydzień Bibliotek czy osiedlowe spotkania 
z książką (na przykład Podjuszańskie harce), organizujemy bookcrossing. Włą-
czamy się tym samym do światowej akcji uwalniania książek i ułatwiania dostępu 
do nich bez konieczności zakupu czy wypożyczania. Przekazujemy na ten cel 
książki podarowane nam przez czytelników zachęcając: Wybierz, przeczytaj i podaj 
dalej. Ochroń przed kurzem i zapomnieniem. Wróć po więcej. Podobny charakter 
ma Różana Czytelnia. To plenerowa strefa wolnych książek, pomysł realizowany 
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od 2014 roku wspólnie ze Szczecińską Agencją Artystyczną, w ramach letniego 
projektu Różany Ogród Sztuki.

W 2012 roku Tydzień Bibliotek urozmaiciliśmy akcją Szymborska czyta Wisławę 
w autobusie, czyli publicznym odtwarzaniem poezji w autobusach komunikacji miej-
skiej. MBP zrealizowała ten projekt wraz z Polskim Radiem Szczecin, w porozumieniu 
z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego. W ten sposób propagowaliśmy wśród 
mieszkańców naszego miasta literaturę, czytelnictwo oraz samą bibliotekę. 

 Do promocji czytelnictwa wykorzystujemy również tak popularne święto jak Wa-
lentynki – czytelnikom między innymi filii nr 12 zaproponowano Randkę w ciemno 
z książką. Chętnym do podjęcia ryzyka udostępniono do wypożyczenia wybrane 
pozycje opakowane w papier, bez możliwości sprawdzenia tytułu.

 Tydzień Zakazanych Książek organizowany jest od kilku lat w wielu filiach. Po-
zwala nam ukazać ważną rolę książek w rozwoju cywilizacji, zainteresować nimi 
czytelników i uświadomić im, że w historii istniało bardzo wiele sytuacji, w których 
wolność słowa była ograniczana.

Wakacyjna akcja promująca czytanie zatytułowana 5 minut dla książki, organizo-
wana jest przez miłośników książki, a zarazem redaktorów serwisów internetowych: 
duze Ka (duzeka.pl), Granice.pl oraz Przy Kominku (przykominku.com). W Szcze-
cinie zapraszaliśmy chętnych do wspólnego czytania na Jasnych Błoniach. Poza 
MBP uczestniczyły w akcji portale internetowe Szczecin Blog (szczecinblog.pl)
i SzczecinCzyta.pl; wspierały ją Teatr Lalek Pleciuga, Teatr Kana oraz Szczeciński 
Inkubator Kultury.

W 2008 roku wraz z wydawnictwem Znak zaprosiliśmy młodszych i najmłodszych 
czytelników do udziału w cyklu imprez Czytam – bawię się i poznaję! Dzieci mogły 
zapoznać się z interesującą fabułą wybranych książek, a także wykazać się cieka-
wymi pomysłami na twórczą zabawę inspirowaną przygodami bohaterów literackich. 
Celem projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytel-
nictwa MKiDN było rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci.

W 2008 roku MBP wspólnie z Biurem Promocji i Informacji Urzędu Miasta Szcze-
cin przeprowadziła lokalną akcję ogólnopolskiego projektu Wiersze Chodnikowe. 
Główną ideą tego przedsięwzięcia było zbliżenie poezji do ludzi w środowisku miej-
skim, zachęcenie szczecinian do spaceru szlakiem poezji. Pomysłodawcą akcji oraz 
autorem wszystkich wierszy był Michał Zabłocki, na chodnikach przed większością 
placówek MBP oraz w innych uczęszczanych punktach Szczecina można było 
przeczytać jego wiersz.

Od 2007 do 2008 roku MBP realizowała, przy współudziale Instytutu Książki oraz 
MKiDN, projekt Internetowego Dyskusyjnego Klubu Książki Literackie czatowanie 
czyli popisz z pisarzem. Raz w miesiącu organizowane były spotkania z popular-
nym autorem. W tamtym czasie MBP nie dysponowała odpowiednim miejscem 
do przeprowadzania spotkań, dlatego odbywały się one w formie czatu na stronie 
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internetowej biblioteki. Czytelnik, który chciał skorzystać z tego rozwiązania musiał 
tylko zalogować się w serwisie WWW placówki. Udział w spotkaniach wzięli między 
innymi Monika Szwaja, Jacek Dehnel, Marek Krajewski, Wojciech Kuczok, Max 
Cegielski, Manuela Gretkowska, Jerzy Sosnowski, Joanna Chmielewska, Sławomir 
Shuty, Izabela Sowa, Zygmunt Miłoszewski, Olga Tokarczuk, Monika Sawicka, Michał 
Zabłocki. Rozmowom z autorami towarzyszyła promocja ich książek w filiach MBP 
oraz w lokalnych mediach.

MBP poza promocją współczesnej literatury polskiej aktywnie popularyzuje też 
literaturę i wiedzę o regionie. Od wielu lat w filiach bibliotecznych odbywają się 
ciekawe spotkania poświęcone Szczecinowi i Pomorzu Zachodniemu. Warto tu 
wymienić Spotkania Szczecińskie z Marią Łopuch, Tomaszem Wieczorkiem lub re-
alizowane w filii nr 6 spotkania z profesorem Edwardem Rymarem. Ponadto w kilku 
filiach odbyły się również promocje książek o tej tematyce, między innymi takich jak 
Cuda na fasadach Michała Rembasa czy Śladami Lubinusa. Przewodnik niezwykły.

Spore zainteresowanie spotkaniami organizowanymi w ProMediach i innych 
filiach MBP skłoniło nas do przystąpienia do ogólnopolskiego projektu Dyskusyjnych 
Klubów Książki działających pod egidą Instytutu Książki. Okazało się, że czytelnicy 
chcą nie tylko wypożyczać u nas książki, ale mają również potrzebę rozmawiania 
na ich temat i dzielenia się wrażeniami z ich lektury z innymi pasjonatami. Aktu-
alnie działają regularnie kluby w dziewięciu filiach. Planujemy też uruchomić DKK 
dla najmłodszych. Już teraz natomiast realizujemy pomysł skierowany do małych 
dzieci FiKa czyta z MBP – autorski projekt księgarni FiKa działającej przy Muzeum 
Narodowym w Szczecinie. W wybranych filiach bibliotecznych organizowane są 
cykliczne spotkania-czytania, w trakcie których nasi najmłodsi czytelnicy mają 
okazję spotkać swoich ulubionych książkowych bohaterów.

Wiele z organizowanych przez nas akcji nie miałoby takiego oddźwięku, 
gdybyśmy nie sięgali po nowe narzędzia służące promocji spotkań czy książek. 
Pierwszym takim narzędziem okazała się strona internetowa MBP (mbp.szczecin.
pl). W różnych odsłonach istnieje od 2003 roku. Po utworzeniu katalogu elektro-
nicznego, który dał czytelnikom pełną wiedzę o naszych zbiorach, postanowiliśmy 
również pełniej informować o tym, co dzieje się w filiach i jaka jest bieżąca oferta 
przygotowana dla czytelników. Na naszej stronie prezentujemy nowości książkowe 
i audiowizualne zakupione przez MBP, informujemy o prenumeracie prasy, zapra-
szamy też do podstrony Bibliotekarze polecają, na której znajdują się omówienia 
ciekawych tytułów. W Witrynie Biblioteki ukazujemy naszą instytucję oraz ofertę od 
zbiorów książkowych poprzez audiobooki, nuty czy filmy po książkę elektronicz-
ną (IBUK). Promocja czytelnictwa odbywa się również poprzez różne inicjatywy 
kulturalne, prezentowane na naszej stronie w Witrynie Kulturalnej. Natomiast 
w Witrynie Projektów czytelnik odnajdzie informacje o realizowanych w naszych 
filiach cyklicznych zajęciach edukacyjnych, spotkaniach, szkoleniach i innych pro-
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jektach. O dużym znaczeniu strony internetowej biblioteki w promocji książki może 
świadczyć rosnąca liczba jej odwiedzin (notujemy około 100 tys. wejść rocznie). 
Z bezpośrednich kontaktów z czytelnikami dowiadujemy się, że właśnie dzięki 
naszemu serwisowi zdobywają aktualne informacje o nowościach bibliotecznych 
i najszybciej dowiadują się o proponowanych spotkaniach. Dopełnieniem strony 
internetowej MBP stała się nasza obecność w mediach społecznościowych. Od 
2012 roku o wydarzeniach i imprezach w świecie książki i biblioteki informujemy 
na naszym koncie na Facebooku. Jest to inny, mniej konwencjonalny sposób pro-
mocji czytelnictwa, który ma rosnącą liczbę zwolenników, głównie wśród młodych 
czytelników. W sposób jeszcze bardziej lakoniczny, ale zgodny z oczekiwaniami 
niektórych użytkowników, promujemy czytelnictwo i działalność MBP na Twitterze. 
Innym coraz popularniejszym sposobem mówienia o książce, bibliotece i czytel-
niku są blogi biblioteczne. W MBP od kwietnia 2014 roku bibliotekarki z filii nr 12 
prowadzą blog W świat książki z dwunastką. W cyklu Godne i niegodne omawiają 
swoje lektury, zachęcają do złożenia propozycji zakupu w Chcę przeczytać, przed-
stawiają nowości zakupione do ich placówki, informują o planowanych imprezach 
oraz spotkaniach DKK. Zapraszamy wszystkich, nie tylko czytelników filii do od-
wiedzania jej bloga (dwunastkambpszczecin.blogspot.com). Już w tej chwili strona 
zarejestrowała prawie 7 tys. wyświetleń.

Liczba imprez organizowanych przez filie i Dział Promocji MBP od kilku lat oscy-
luje wokół 500 rocznie. Zmianie uległ natomiast charakter tych imprez. Kierowane 
są zarówno do dzieci jak i dorosłych, zapraszani są na nie ciekawi goście (zarówno 
osobiście jak i na spotkania online), a ich przebieg urozmaicają liczne prezentacje 
multimedialne (przygotowane przez pracowników filii). Liczba uczestników spo-
tkań od 2005 roku uległa potrojeniu i obecnie przekroczyła 10 tys. Na ten wynik 
składa się codzienna, żmudna praca bibliotekarzy, którzy przygotowują spotkania, 
dbają o ich poziom merytoryczny i zachęcają czytelników do korzystania z oferty 
biblioteki. Trudno powiedzieć, które z omówionych wcześniej działań promujących 
książkę i czytelnictwo mają największe znaczenie. Faktem jest jednak, że mimo 
ogólnopolskich tendencji spadkowych, działania podjęte przez bibliotekarzy MBP 
w Szczecinie zatrzymały przy bibliotece (i przy książce) prawie 60 tys. czytelni-
ków, którzy odwiedzili nas w 2015 roku ponad 500 tys. razy wypożyczając ponad  
900 tys. książek i innych zbiorów.
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Aldona Pietkiewicz
Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

W ŚWIECIE KSIĄŻEK OD DZIECIŃSTWA.  
DZIAŁANOŚĆ EDUKACYJNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SZCZECINIE

 
Nic nie jest stałe na tym świecie, ale książki zbliżają się do tego ideału.

 Jonathan Carroll

Misją Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie jest rozwijanie i zaspokajanie 
potrzeb czytelniczych lokalnej społeczności oraz współdziałanie w upowszechnia-
niu wiedzy i rozwoju kultury. Biblioteka oferuje czytelnikom bogaty i zróżnicowany 
tematycznie księgozbiór, także w wersji elektronicznej, popularyzuje wiedzę 
i zapewnia dostęp do informacji oraz umożliwia uczestnictwo w wydarzeniach 
kulturalnych.

Realizowane przez MBP projekty kulturalno-oświatowe oraz edukacyjne kiero-
wane są do wszystkich grup czytelniczych, choć szczególnym ich odbiorcą stają 
się dzieci i młodzież. Upowszechnianie czytelnictwa wśród najmłodszych to jedno 
z ważniejszych zadań podejmowanych przez placówki biblioteczne. Działalność 
na rzecz czytelnika dziecięcego ma w dziejach MBP długą i chlubną tradycję, 
a oferta usług bibliotecznych im dedykowana jest obfita i zróżnicowana. Wypra-
cowane zostały bowiem odpowiednie metody pracy, stworzono szereg projektów 
i programów, których celem jest rozbudzenie u dzieci pasji czytelniczych oraz 
wykształcenie w nich nawyku korzystania z biblioteki. Opracowano także wiele 
scenariuszy zajęć edukacyjnych, których zadaniem jest zaszczepienie u młodego 
odbiorcy pozytywnych wartości i postaw społecznych, poszerzenie jego wiedzy 
o świecie, kraju i najbliższym regionie, a także rozwinięcie kompetencji kultu-
rowych, językowych i informatycznych. Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży 
odbywa się poprzez organizowanie zajęć czytelniczych, lekcji bibliotecznych, 
warsztatów, imprez okolicznościowych, przedstawień teatralnych, spotkań 
autorskich, konkursów, prezentacji multimedialnych oraz wystaw dotyczących 
literatury. Scenariusze uwzględniają elementy pedagogiki zabawy, arteterapii 
czy dramy, a formy pracy wykorzystane podczas zajęć stale są modyfikowane 
i dostosowywane do współczesnych i aktualnych potrzeb edukacyjnych. Młodym 
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użytkownikom biblioteki zapewnia się więc dostęp do komputerowych sieci i baz 
danych, udział w internetowych kursach językowych oraz zajęciach wykorzystu-
jących nowe technologie.

W programie edukacyjnym na rzecz dzieci i młodzieży uczestniczą wszystkie 
placówki MBP w Szczecinie. W kalendaria wydarzeń bibliotecznych na stałe 
wpisana jest działalność edukacyjno-kulturalna skierowana do młodego odbiorcy. 
Przyczynkiem do ich zorganizowania stają się jubileusze pisarzy, święta oraz 
ogólnopolskie i lokalne obchody, między innymi: Tygodnia Bibliotek, Tygodnia 
Czytania Dzieciom, Dnia Bezpiecznego Internetu, Międzynarodowego Dnia Książki 
dla Dzieci, Dni Skandynawskich, Światowego Dnia Ziemi czy Tygodnia Zakaza-
nych Książek. Większość z nich odbywa się cyklicznie. Na czas ferii i wakacji 
szkolnych bibliotekarze także przygotowują urozmaicony blok zajęć czytelniczych 
i plastycznych. 

Do udziału w organizowanych przez filie biblioteczne MBP zajęciach i imprezach 
zapraszani są czytelnicy oraz wychowankowie szczecińskich przedszkoli i szkół. 
Zawsze są to spotkania oczekiwane, przynoszące obopólne korzyści, zarówno 
edukacyjne, jak i emocjonalne. Specjalna oferta przygotowana jest także dla osób 
niepełnosprawnych oraz dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej.

Prowadzona w bibliotece działalność edukacyjna wspomaga również instytucje 
oświatowe w procesie wychowawczo-dydaktycznym uczniów. Aby ułatwić nauczy-
cielom rozeznanie w ofercie biblioteki, na stronie internetowej MBP w Szczecinie, 
zamieszczane są informacje o organizowanych w placówkach bibliotecznych 
akcjach czytelniczych. W witrynie edukacyjnej widnieją tematy i opisy przepro-
wadzonych lekcji bibliotecznych oraz prezentacji multimedialnych, tutaj również 
umieszczone zostały adresy ciekawych serwisów edukacyjno-rozrywkowych oraz 
adresy blogów o literaturze dziecięcej. Ponadto w witrynie kulturalnej znajdują się 
informacje o aktualnych oraz nadchodzących wydarzeniach, a także relacje z ich 
przebiegu.

Działania promujące czytelnictwo oraz upowszechniające wiedzę i kulturę wśród 
dzieci i młodzieży stanowią wizytówkę MBP w Szczecinie. Bogaty i różnorodny 
program edukacyjny, realizowany poprzez urozmaicone formy pracy, spotyka się 
z przyjaznym odbiorem ze strony dzieci, ich opiekunów oraz wychowawców, a biblio-
tekarzom przynosi satysfakcję i zadowolenie z wykonywanego zawodu. Spotkania 
dla młodego odbiorcy nie tylko uatrakcyjniają i wzbogacają ofertę bibliotecznych 
usług, ale przede wszystkim czynią z biblioteki miejsce przyjazne i ciekawe, w któ-
rym można twórczo i aktywnie spędzić czas, do którego pragnie się powracać 
i gdzie chce się przebywać. Statystyki biblioteczne wykazują stały wzrost liczby 
zrealizowanych zajęć czytelniczych – przykładowo w roku 2013 przeprowadzono 
w filiach bibliotecznych 483 spotkania czytelnicze, w których uczestniczyło 7068 
dzieci i młodzieży szkolnej.
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Z okazji 20-letniej obecności MBP na mapie kulturalnej Szczecina warto 
prześledzić jej dorobek adresowany do dzieci i młodzieży. Oto skrótowy wykaz 
sprawdzonych metod, wspierających rozwój i edukację młodych użytkowników 
MBP w Szczecinie.

Przedszkolak z wizytą w bibliotece
Dla biblioteki czytelnik w wieku przedszkolnym jest gościem szczególnie 

ważnym i oczekiwanym. Podczas pierwszych wizyt w bibliotece dzieci poznają 
zadania, jakie pełni placówka, opanowują zasady korzystania z jej usług, uczą się 
poszanowania książek, a nade wszystko wprowadzone zostają w krąg literatury. 
Spotkania z tekstem literackim rozbudzają u dzieci zamiłowania czytelnicze, wy-
kształcają i utrwalają w nich miłość do książek. Dzięki spotkaniom bibliotecznym 
dzieci wkraczają w świat literatury z przekonaniem, że książka jest czymś waż-
nym i potrzebnym. Dostrzegają również, że lektura książki to podróż w nieznane, 
z której jednak zawsze powraca się bogatszym o nowe przeżycia, doświadczenia 
oraz wiedzę.

Wszystkie placówki biblioteczne MBP zapewniają dzieciom nawiązanie pierw-
szych kontaktów z książką. Spotkania z dziećmi przeprowadzane są w regularnych 
odstępach czasu, bowiem tylko nieprzerwana, systematyczna obecność biblioteki 
w życiu dziecka, może rozbudzić jego zainteresowania czytelnicze. Spotkania 
zawsze odbywają się w atmosferze radości i święta, a tekst literacki staje się 
przyczynkiem do inscenizowania scenek teatralnych, działań plastycznych oraz 
prowadzenia rozmów. Tematem przewodnim spotkań na ogół są zagadnienia 
społeczne, kulturalne, literackie i przyrodnicze, a ich wybór uzależniony jest od 
programu realizowanego przez daną placówkę przedszkolną.

Przykładem interesującego spotkania dedykowanego najmłodszym dzieciom 
jest odbywająca się cyklicznie impreza zatytułowana Bajkowe spotkania, której 
celem jest zapoznanie uczestników z najpopularniejszymi autorami literatury 
dziecięcej. Podobny cel przyświeca spotkaniom: Biblioteka to kraina jest zaczaro-
wana, Mam dla Państwa bajkę. Nową? Całkiem nową, daję słowo!, Pociągiem po 
bibliotece, Lokomotywa do wierszy, Z bajki prawda się odkryła. Przykładem zajęć 
popularyzujących wiedzę przyrodniczą oraz wiadomości o otaczającym świecie są 
Krasnoludki z liściastego lasu, Jesienne opowieści, Gdzie jest pani Zima, Żegnaj 
lato na rok, Kosmiczne spotkania, Wszystko gra. Spotkania, które przygotowują 
dzieci do obchodów ważnych świąt rodzinnych to między innymi Nie tylko misie mają 
mamy, Nasza mama czarodziejka, Dla babci i dziadka, a do imprez kształtujących 
właściwe postawy społeczne zaliczyć należy zajęcia O życzliwości, Bezpiecznie 
o ogniu, Co to jest ten bon ton czy Sport to samo zdrowie.

Dzieciom korzystającym z filii MBP zapewnia się dostęp do bogatej oferty war-
tościowych książek, charakteryzujących się niezwykłą szatą graficzną i pomysłową 
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fabułą. Sytuacja ta wynika ze zmian jakie zaszły w ostatnich latach na rynku wy-
dawniczym, na którym pojawiło się zdecydowanie więcej książek dla dzieci, które 
na bieżąco zakupowane są do placówek bibliotecznych.

 MBP uczestniczy także w kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. 
W filiach bibliotecznych organizowane są seanse głośnego czytania, podczas 
których bibliotekarze, czytelnicy, aktorzy oraz pracownicy służb mundurowych 
zapoznają dzieci z tekstami literackimi. Do akcji Cała Polska czyta dzieciom włą-
czają się również członkowie grupy recytatorskiej ESPERO, którzy czytają bajki 
i baśnie w alfabecie Braille’a. Podczas tego ogólnokrajowego święta podkreśla się 
znaczenie książki w życiu dziecka oraz wpływ głośnego czytania na jego rozwój 
intelektualny i emocjonalny. Rodzice, opiekunowie dzieci i nauczyciele zapraszani 
są także do uczestnictwa w pogadance i prezentacji multimedialnej o literackich 
i estetycznych zaletach współczesnych książek dla najmłodszych.

Biblioteka bardzo dużą wagę przykłada do spotkań czytelniczych organizowa-
nych dla dzieci w wieku przedszkolnym, bowiem właśnie wtedy w dużym stopniu 
mają one wpływ na to czy dziecko zostanie czytelnikiem i doceni wartość literatury.

Edukacja czytelnicza i medialna
W społeczeństwie wiedzy skuteczna umiejętność dotarcia do poszukiwanych 

informacji jest bezcenna. MBP wspomaga swoich użytkowników, zwłaszcza dzieci 
i młodzież, w nauce samodzielnego i efektywnego pozyskiwania informacji. Celem 
prowadzonej edukacji czytelniczej i medialnej jest przygotowanie młodego poko-
lenia do umiejętnego pozyskiwania i opracowywania informacji pochodzących 
zarówno ze źródeł drukowanych, jak i zapisanych na nośnikach cyfrowych.

Program edukacji czytelniczej i medialnej w filiach bibliotecznych realizowany 
jest w kilku etapach. Kształtowanie kultury czytelniczej dzieci i młodzieży rozpo-
czyna się od zajęć z przysposobienia czytelniczego. Podczas wycieczek i lekcji 
bibliotecznych uczniowie poznają zasady korzystania z biblioteki, zapoznają się 
z jej różnorodnymi zbiorami i systemem regulującym ich rozmieszczenie na pół-
kach. Przygotowywani zostają również do samodzielnego poszukiwania materiałów 
i informacji z różnych źródeł oraz umiejętnego ich wykorzystania. Podczas warsz-
tatów uczą się sporządzania opisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej. 
Na tym etapie edukacji czytelniczej poznają także dzieje książki i bibliotek. Wiele 
placówek bibliotecznych zaprasza uczniów do udziału w zajęciach przybliżających 
etapy rozwoju pisma i materiałów piśmienniczych oraz przedstawiających zmiany 
zachodzące w formie książki. Organizowane są również prelekcje i prezentacje mul-
timedialne pokazujące najpiękniejsze biblioteki na świecie. Uczniowie mają także 
okazję przyjrzeć się budowie książki i poznać poszczególne etapy jej powstawania. 

Kolejnym elementem edukacji medialnej i czytelniczej młodych użytkowników 
biblioteki jest zapoznanie ich z obsługą katalogu elektronicznego i strony inter-
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netowej MBP. W zajęciach zatytułowanych Od OPACA do Facebooka czy lekcji 
bibliotecznej Katalog elektroniczny jako źródło informacji o zbiorach bibliotecznych 
uczniowie szkolą się w wyszukiwaniu dokumentów według różnych kryteriów, 
oswajają się także z komputerowymi bazami danych, wykorzystywanymi w innych 
szczecińskich bibliotekach.

Elementem wieńczącym program edukacji medialnej jest wykształcenie 
u dzieci i młodzieży kompetencji związanych z obsługą Internetu. W wybranych 
filiach bibliotecznych odbywają się warsztaty o różnym stopniu zaawansowania, 
podczas których uczniowie przyswajają zasady bezpiecznego korzystania z sieci 
internetowej, poznają zbiór dobrych zasad obowiązujących w Internecie, uczą się 
przestrzegania praw autorskich, rozróżniania informacji użytecznych od bezwarto-
ściowych, edytowania tekstu oraz tworzenia prostych grafik, dźwięków i animacji. 
Przykładem spotkań poruszających zagadnienia związane z bezpieczeństwem 
w Internecie są projekty pod tytułem Uważne dzieci są bezpieczne w sieci, In-
ternet jest ciekawy – ma swoje zalety, ale ma też wady, Cyberbezpieczeństwo. 
Innym przykładem zajęć pogłębiających wiedzę o Internecie są Neciaki oraz 
WWW – Wszystko Wiem Wyszukam.

W filiach bibliotecznych odbywają się także zajęcia edukacyjne wykorzystujące 
nowe technologie. Dużą atrakcją dla dzieci jest nauka programowania. W warsz-
tatach zatytułowanych Palcem po… tablecie! młodzi czytelnicy zapraszani zostają 

Spotkanie czytelnicze z dziećmi przedszkolnymi w filii nr 4
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do poznawania świata za pomocą wirtualnych narzędzi, natomiast podczas zajęć 
(Inter)aktywne wakacje dzieciom stwarza się możliwość wykonania komiksów za 
pomocą aplikacji Comicker.

Lekcje biblioteczne oraz warsztaty odbywające się w ramach edukacji czytel-
niczej i medialnej pokazują młodym czytelnikom, że Internet i nowe technologie 
dają możliwość poznawania świata, zdobywania wiedzy i nowych kompetencji.

Edukacja regionalna
Rozbudzanie w młodym pokoleniu poczucia przynależności do miejsca za-

mieszkania, przybliżanie im historii i kultury Pomorza Zachodniego to główne cele 
edukacji regionalnej prowadzonej w MBP. Podczas licznie organizowanych dla 
dzieci i młodzieży zajęć, przedstawiana jest złożona przeszłość Szczecina, jego 
uwarunkowania geograficzne, piękno przyrody i zabytki kultury. Ich uczestnicy 
są także wprowadzani w świat legend i baśni pomorskich oraz poznają życiorysy 
zasłużonych dla miasta obywateli.

Do udziału w zajęciach o tematyce regionalnej zapraszane są już najmłodsze 
dzieci. Przedszkolaki w trakcie Spotkania z Gryfem dowiadują się skąd pocho-
dzi nazwa miasta i co symbolizuje herb, z kolei na zajęciach zatytułowanych 
Szczecin – moje miasto, Moja miejscowość – moja ojczyzna i Szczecin zacie-
kawia wyruszają w literacki spacer do charakterystycznych dla miasta budowli. 
Natomiast opowieści o Młynie Prochowym i Bursztynowej koronie przybliżają 
dzieciom uroki Puszczy Bukowej oraz piękno i bogactwo Wolińskiego Parku 
Narodowego.

Tydzień Kodowania w filii nr 54
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Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum podróż w prze-
szłość regionu odbywają poprzez uczestnictwo w prelekcjach i prezentacjach 
multimedialnych. Podczas wykładu Szlakiem szczecińskich legend i niezwykłych 
historii uczniowie zgłębiają wiedzę o dziejach rodzinnego miasta za pośrednictwem 
gawęd, baśni i legend pomorskich.

Od stuleci Szczecin nazywany jest miastem zieleni – aby uwiarygodnić to 
stwierdzenie, młodzież zapraszana jest na wirtualny spacer po miejskich parkach, 
alejach i terenach rekreacyjnych. Prezentacja Szczecin – spacery wśród zieleni 
przybliża nie tylko przyrodniczą infrastrukturę miasta, ale opowiada także o twór-
cach dziewiętnastowiecznej wizji „miasta ogrodu”, koncepcji, która przetrwała do 
dziś i kontynuowana jest przez obecnych włodarzy miasta. Uroki okolic miasta 
opiewa też projekt dotyczący Międzyodrza.

Poznanie zabytków kultury materialnej Szczecina zapewnia młodzieży uczest-
nictwo w wykładzie Co warto zobaczyć w Szczecinie – projekt ten został stworzony 
na bazie Miejskiego Szlaku Turystycznego, zaś poznanie specyfiki urbanistycznej 
miasta umożliwia prezentacja Szczecin miastem Oriona, czyli jakie tajemnice ukryli 
dawni architekci, projektując nasze miasto.

Prelekcja zatytułowana Dzieje Szczecina nazwami miast pisane ma za zadanie 
zainteresować młodego czytelnika historią miejsca, w którym żyje. Pretekstem do 
stworzenia tego bardzo ciekawego projektu stały się nazwy ulic i placów, gdyż to one 
w sposób skrótowy wskazują na przełomowe momenty w historii Szczecina i upa-
miętniają ludzi, którzy przyczynili się do jego rozwoju. Życiorysy znanych szczecinian 
przywoływane są także podczas spotkania Niezwykli szczecinianie i ich kamienice.

Edukacja regionalna to także spotkania autorskie z literatami i ciekawymi 
postaciami naszego miasta. Młodym czytelnikom stwarza się wiele okazji do pro-
wadzenia rozmów z twórcami regionalnymi, znanymi podróżnikami, sportowcami 
i pracownikami służb mundurowych. Dorobek twórczy oraz doświadczenia życiowe 
naszych gości stają się dopełnieniem wiedzy o przeszłości i kulturze regionu.

Spotkania czytelnicze związane z historią Pomorza Zachodniego uświadamiają 
młodym ludziom, jak ważną rolę w budowaniu własnej tożsamości, odgrywa pie-
lęgnowanie pamięci o rodzinnej miejscowości.

Edukacja ekologiczna
Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego to wyzwanie 

naszych czasów. Wyposażenie dzieci i młodzież w wiedzę, która uwrażliwi ich na 
przyrodę, rozwinie w nich odpowiedzialność za stan środowiska oraz wykształci 
właściwe postawy ekologiczne to zadania, które realizowane są także przez MBP. 
Upowszechnianie wiedzy przyrodniczej odbywa się poprzez szereg form i metod 
pracy, a pretekstem do ich przeprowadzenia zazwyczaj są dni obchodów zapisane 
w kalendarzu ekologicznym.
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Rozbudzanie miłości do świata roślin i zwierząt ma miejsce już podczas za-
jęć organizowanych dla dzieci przedszkolnych i uczniów pierwszych klas szkoły 
podstawowej. Poznawanie świata natury i odkrywanie jego tajemnic odbywa się 
podczas cyklu zatytułowanego Poznajemy przyrodę. Podczas wielu spotkań, dzieci 
dowiadują się o zmianach zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach 
roku. Uczą się, w jaki sposób mogą pomóc przetrwać zimę zwierzętom, a także 
jak właściwie zadbać o zwierzęta domowe.

Dzieci zaznajamiane są nie tylko z rodzimą przyrodą, ale przybliżany jest im 
świat przyrodniczy całej Ziemi. Podczas zajęć Wokół biegunów najmłodsi poznają 
tereny arktyczne, zaś specyfika flory i fauny krajów północnej Europy omawiana 
jest podczas spotkań pod tytułem Skandynawskie klimaty. Najmłodsi czytelnicy 
zapraszani są również do udziału w zajęciach podejmujących tematy zdrowego 
odżywiania oraz uczestniczenia w spotkaniach poruszających zagadnienia odpo-
wiedzialności za drugiego człowieka, wzajemnej życzliwości i szacunku, bowiem 
środowisko przyrodnicze tworzy także człowiek, a poprawne relacje międzyludzkie 
stanowią również element edukacji ekologicznej.  

Do uczestnictwa w zajęciach zatytułowanych Ekologia przez cały rok zaprasza-
ne są starsze dzieci i młodzież. W ramach tego projektu odbywają się spotkania 
poświęcone przede wszystkim ochronie środowiska i proekologicznym postawom. 

Prelekcja Zabytki historyczne i przyrodnicze Lasów Miejskich i Puszczy Bukowej. Spotkanie odbyło się 
w filii nr 14
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W zajęciach Bądź przyjazny dla klimatu, Dbajmy o naszą planetę, EkoPaka – za-
mykamy obieg surowców, Ziemio nie poddawaj się – uratujemy Cię! oraz Bądź 
eco z biblioteką uczestnicy uczą się czym jest recykling oraz poznają zasady 
segregowania odpadów. Natomiast projekt Zielone ferie ma za zadanie przybliżyć 
postawy przyjazne środowisku. Wiedzę zdobytą podczas tej akcji uczniowie mają 
sposobność przetestować, uczestnicząc w konkursie czytelniczo-plastycznym 
Jestem eco. 

Młodym użytkownikom biblioteki proponuje się też udział w spotkaniach po-
święconych ochronie zwierząt i roślin. Podczas zajęć Prawa zwierząt. Dbajmy 
o naszych braci mniejszych przekazywane jest przesłanie, że każdemu zwierzęciu 
należy się poszanowanie i ochrona. Wiadomości o bogactwie i różnorodności świata 
zwierząt starsze dzieci mają okazję zdobyć, biorąc udział w projekcie Egzotyczny 
świat w bibliotece oraz w konkursie czytelniczym Wszystkie zwierzęta duże i małe.

Niektórym wydarzeniom ekologicznym towarzyszą kiermasze, podczas których 
pozyskuje się karmę dla zwierząt przebywających w szczecińskim schronisku. To 
działanie także uwrażliwia młodych czytelników na los bezdomnych zwierząt i jest 
elementem edukacji ekologicznej. Natomiast przykładem bardzo interesującego 
spotkania dotyczącego ochrony roślin jest impreza czytelnicza zorganizowana 
z okazji Dnia Mokradeł. Podczas prelekcji i prezentacji multimedialnej uczestnicy 
dowiadują się czym są mokradła i bagna oraz jakie jest ich znaczenie dla całej 
Ziemi, a także jaki jest sens ich ochrony.

 Przedsięwzięcia propagujące wiedzę przyrodniczą i promujące zachowania 
ekologiczne w placówkach bibliotecznych często wspierane są przez leśników, 
miłośników przyrody oraz wolontariuszy działających na rzecz zwierząt. Barwne 
opowieści o ekosystemie lasu i jego ochronie, pogadanki o prawach zwierząt oraz 
prelekcje o świecie roślin wnoszą dodatkową wartość w edukację przyrodniczą 
dzieci i młodzieży.

Działalność na rzecz specjalnych grup czytelniczych
Wartości poznawcze, wychowawcze i terapeutyczne literatury wykorzystywane 

są zwłaszcza podczas spotkań organizowanych dla dzieci objętych szczególną 
troską i opieką. Wybrane placówki MBP od lat współpracują ze szczecińskimi 
ośrodkami szkolno-wychowawczymi, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, 
szkołami specjalnymi oraz świetlicami środowiskowymi Caritasu. Podopieczni tych 
placówek zapraszani są do udziału w zajęciach, których kluczowym celem jest 
rozbudzenie czytelniczych pasji i ukazanie książki jako źródła, z którego można 
czerpać wiedzę, nadzieję i radość. Podczas spotkań czytelniczych dzieci oswaja-
ją się z biblioteką, poznają księgozbiór, biorą udział w zabawach dydaktycznych 
oraz uczestniczą w seansach głośnego czytania. Dobór tematu spotkania, zasto-
sowanych form pracy oraz wybór tekstu literackiego uzależniony jest od potrzeb 
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kulturalnych i psychicznych dzieci. Pod uwagę brane są również ich możliwości 
ruchowe i intelektualne.

W realizacji programu zajęć często wykorzystywane są terapeutyczne 
właściwości literatury. Wprowadzane w tok zajęć elementy biblioterapii pomagają 
pokonywać trapiące dzieci problemy, zmniejszają ich stres i lęk, niwelują agresję, 
a także podsuwają inne wzorce zachowań. Dzieci i młodzież w trakcie ciekawych 
i wesołych spotkań zdobywają nie tylko określoną wiedzę, ale uczą się również 
współdziałania w grupie, poprawiają swoją samoocenę, wyzbywają się nieśmiałości.

Przykładem dobrych praktyk realizowanych na rzecz czytelników niepełnospraw-
nych jest prowadzony w MBP projekt Razem łatwiej. Uczestnikami tego programu 
są wychowankowie Ośrodka dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Uwrażliwianie osób zdrowych na potrzeby niepełnosprawnych, wzajemne pozna-
nie się i integrowanie przyświeca też projektowi Biblioteka przyjazna niewidomym.

Biblioteki odwiedzają również podopieczni świetlic środowiskowych i domów 
dziecka, a czasem bywa tak, że to bibliotekarze przychodzą do ich rodzimych 
placówek, przynosząc w darze piękne opowieści i książkowe prezenty. Wspól-
nie spędzony czas zawsze wypełniony jest lekturą, która staje się pretekstem 
do prowadzenia ożywionych rozmów na ważne tematy. Tak na przykład dzieje 
się podczas wspólnego oglądania i czytania książki Iwony Chmielewskiej Czte-
ry zwykłe miski. Historia o papierowych kółkach, które za sprawą artystycznej 

Zajęcia z wykorzystaniem programu EkoPaka – zamykamy obieg surowców. Spotkanie odbyło się 
w filii nr 46
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kreacji mogą przybrać kształt zwierząt i przedmiotów, uzmysławia dzieciom, jak 
bardzo dużo w życiu zależy od nas samych, od naszej inicjatywy i postawy – bo 
to my nadajemy sens i znaczenie temu, co robimy. I wówczas nie tylko skrawki 
szarego papieru mogą zyskać nowe przeznaczenie i inny wygląd, ale także nasza 
codzienność. Najzwyklejsze czynności, które wykonujemy każdego dnia, mogą stać 
się nadzwyczajne i niepowtarzalne. W historii o niby zwykłych rzeczach, dzieci 
odnajdują prawdę o ludziach, ich dążeniach i marzeniach, słabościach i wadach. 
Wspomniane zajęcia odbywają się w ramach projektu Czytamy dzieciom.

Prowadzona w MBP w Szczecinie działalność edukacyjna oddziałuje na rozwój 
intelektualny i społeczny młodego pokolenia. Rozwija ich zainteresowania czytel-
nicze oraz wskazuje, że spotkania z literaturą to wspaniała i twórcza przygoda.
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Anna Rutkowska
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

BIBLIOTEKA PRZYJAZNA NIEWIDOMYM

Wśród czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie są osoby z dys-
funkcją wzroku, które mają do swojej dyspozycji zbiory audiowizualne, dostępne 
w wielu filiach bibliotecznych. Najobszerniejszy z nich został zgromadzony w mul-
timedialnej filii bibliotecznej ProMedia, w której obok audiobooków dostępne są też 
filmy z audiodeskrypcją. Działania naszej instytucji nie kończą się na powiększaniu 
zbiorów multimedialnych, skupiamy się również na poszerzaniu oferty poprzez reali-
zację projektów umożliwiających większy dostęp do kultury, przeciwdziałając w ten 
sposób wykluczeniu społecznemu osób z dysfunkcją wzroku.

Zaledwie około 10% osób niedowidzących jest aktywnych społecznie. Korzystają 
oni z wydarzeń kulturalnych czy uczestniczą w spotkaniach członków Polskiego 
Związku Niewidomych. Pozostali bardzo często pogłębiają swoje wykluczenie. 
W dwóch ostatnich latach przy zaangażowaniu partnerów i wsparciu patronów me-
dialnych zrealizowałam projekty, które uzyskały dofinansowanie zewnętrzne. Staram 
się tworzyć w bibliotece przyjazną przestrzeń, sprzyjającą integracji, aktywizacji 
i uwrażliwianiu na potrzeby innych.

W listopadzie 2014 roku w filii bibliotecznej nr 54 ProMedia, umiejscowionej w 
alei Wojska Polskiego 2, miał miejsce projekt Biblioteka przyjazna niewidomym. Była 
to mikroinicjatywa dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich, realizowana w ramach projektu REkreacja. Profesjonalny 
Menedżer Społeczny. Partnerami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Media Dizajn, 
Polski Związek Niewidomych Oddział w Szczecinie, Polites, Ośrodek Teatralny Kana, 
Szczeciński Inkubator Kultury, Miasto Szczecin, ESPERO. Z ich pomocą zostały 
zorganizowane cztery wydarzenia.

Twórczość. Pole akcji to warsztaty integracyjne, które poprowadziła Weronika Fibich 
z Ośrodka Teatralnego Kana. Uczestniczyło w nich 16 osób, była to młodzież licealna 
oraz osoby niewidome i niedowidzące należące do Polskiego Związku Niewidomych. 
Uczniowie, których zaprosiłam do udziału w warsztatach, celowo nie zostali przeze 
mnie poinformowani o tym, że uczestnikami będą również osoby z dysfunkcją wzroku. 
Wiedzieli jedynie, że będą to działania integracyjne. Zapraszając niewidomych zapla-
nowałam, by w spotkaniu wzięły udział zarówno osoby aktywne społecznie, jak i takie, 
które są nieśmiałe i nie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. Dzięki współpracy 
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z PZN zrealizowałam moje założenia związane z doborem uczestników. Poprzez dzia-
łania artystyczne udało się w osobach biorących udział w zajęciach uruchomić poten-
cjał twórczy, gdyż przy odpowiedniej komunikacji w grupie wysnuta została opowieść 
z pozornie nic nie znaczącego przedmiotu, jakim był guzik. Co ciekawe, uczestnicy, 
którzy różnili się wiekiem, sprawnością wzrokową – potrafili się świetnie zintegrować.

Obsługa czytelników z dysfunkcją wzroku to warsztaty dla bibliotekarzy, skła-
dające się z dwóch modułów. Pierwszy moduł poprowadziłam jako bibliotekarka 
z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami niedowidzącymi, starając się 
podzielić moją wiedzą i umiejętnościami. Uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób 
dostosować przestrzeń w bibliotece, by była przyjazna niewidomym, poznali w jaki 
sposób przebiega prawidłowa komunikacja i obsługa osób niedowidzących, zazna-
jomili się z przykładowymi metodami badań potrzeb osób niedowidzących, a także 
dowiedzieli się, w jaki sposób można aktywizować osoby niedowidzące. Drugi moduł 
warsztatowy prowadziła Agata Baj, trenerka efektywnych metod uczenia się, która 
zaprezentowała storytelling, jako przykład techniki, dzięki której można również akty-
wizować osoby niewidome w bibliotece. Uczestnicy mieli zapewniony bufet kawowy 
i poczęstunek, a na zakończenie otrzymali materiały szkoleniowe i zaświadczenia 
potwierdzające udział w szkoleniu.

Zainteresowanie warsztatami było bardzo duże (liczba uczestników była większa 
niż początkowo zakładałam). W warsztatach uczestniczyło 19 bibliotekarzy, wśród 

Twórczość. Pole akcji – warsztaty integracyjne Źródło: zbiory MBP
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nich wybrani pracownicy MBP, przedstawiciele wszystkich typów bibliotek szcze-
cińskich, a także bibliotekarze z województwa zachodniopomorskiego (rekrutacja 
odbyła się przez internetowy formularz zgłoszeniowy).

Pomagam osobie z dysfunkcją wzroku. Nie boję się i potrafię to szkolenie dla 
wolontariuszy, które poprowadziła Anna Okupińska, tyflopedagog z PZN. Uczest-
niczyło w nim 60 osób. Była to młodzież gimnazjalna i licealna ze szkół, które 
były zainteresowane wolontariatem, a także już aktywni wolontariusze, działający 
w Stowarzyszeniu Polites, w Towarzystwie Przyjaciół Głuchych i osoby pracujące 
jako asystenci studentów niepełnosprawnych. Uczestnicy dzięki symulatorom mogli 
przekonać się, w jaki sposób widzi osoba z dysfunkcją wzroku i w jaki sposób można 
pomagać jej przy codziennych czynnościach.

Zarówno uczestnicy indywidualni, jak i uczniowie poszczególnych klas, otrzy-
mali zaświadczenia uczestnictwa. Zainteresowanie szkoleniem przeszło moje 
oczekiwania. Poprzez formularz zgłoszeniowy zapisało się 6 osób, a przyszło 60 
uczestników (wszyscy podpisali imienną listę obecności). Lista nazwisk uczestników 
wraz z adresami e-mailowymi została przekazana Ewie Milewskiej, która zajmowała 
się koordynacją wolontariatu w szczecińskim PZN. Założyłam, że ona najlepiej wie 
w jakim stopniu wykorzystać potencjalnych ochotników. Jeśli nie wszyscy z nich 
zostaną w przyszłości wolontariuszami, to i tak już został osiągnięty cel, polegający 
na edukowaniu i uwrażliwianiu. Uczestnicy spotkania będą potrafili pomóc osobie 
niewidomej, na przykład spotkanej na ulicy. To była największa korzyść wyniesiona 
ze szkolenia, ponieważ spośród tych osób, tylko jedna podjęła stałą współpracę 
wolontariacką.

Godziny widzenia to spotkanie otwarte, które zostało skierowane do członków 
PZN, szczecinian i czytelników biblioteki. Jednego dnia miało miejsce kilka wydarzeń, 
rozpoczynających się o różnych godzinach. Pierwsze odbyło się spotkanie, w którym 
uczestniczyło 19 członków PZN. Jako prowadząca opowiedziałam im o nowej multi-
medialnej bibliotece, zaprezentowałam książkę mówioną, zachęciłam do zapisania się 
do biblioteki. Członkowie PZN poznali drogę do biblioteki, jej przestrzeń, a dodatkowo 
zaktywizowali się wychodząc poza siedzibę PZN. Następnie odbyło się spotkanie 
z lekarzem okulistą dr Moniką Dzięciołowską, która w bardzo przystępny sposób 
opowiedziała o chorobach oczu, w jaki sposób można je rozpoznawać i jak należy 
dbać o oczy. W spotkaniu wzięło udział 17 osób. Uczestnicy siedzieli w kręgu, dzięki 
temu nie było dyskomfortu, a zebrani nie bali się zadawać pytań. Zwieńczeniem dnia 
był występ Alicji Czarnuszki, niedowidzącej artystki z grupy teatralno-recytatorskiej 
ESPERO, która przedstawiła monodram Niewidka na podstawie Diabłów Tadeusza 
Nowaka. Dla osoby występującej było to ważne wydarzenie, ponieważ monodram zo-
stał zaprezentowany szerszej publiczności. Osobą Alicji Czarnuszki zainteresowała się 
również dziennikarka Gazety Wyborczej, która napisała obszerny artykuł. Na widowni 
było 35 osób, które nagrodziły artystkę brawami na stojąco. Wszyscy byli zachwyceni 
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i głęboko poruszeni, o czym świadczył między innymi komentarz zamieszczony na 
stronie wydarzenia, na Facebooku: Było świetnie, magicznie. Pani Alicja – niesamo-
wita, z tą swoją grą na najwyższym, profesjonalnym poziomie i z tą hiperwrażliwością 
zupełnie na wierzchu, taką nie do przeoczenia... Chciałoby się jeszcze...1

Uważam, że realizacja projektu zakończyła się sukcesem, otrzymałam wiele 
sygnałów, że jest potrzeba podejmowania takich działań. Dlatego w 2015 roku 
zdecydowałam się na kontynuację przedsięwzięć związanych z aktywizacją osób 
niedowidzących. Czynnikiem sprzyjającym była możliwość skorzystania ze środków 
ministerialnych. W ramach programu Kultura Dostępna zrealizowałam projekt Wi-
dzieć więcej, niż się widzi – wiedzieć więcej, niż się wie. Do udziału, podobnie jak 
wcześniej, zaangażowałam partnerów, tych z którymi bardzo dobrze układała się 
współpraca, ale też i nowych. Obok grupy recytatorsko-teatralnej ESPERO, Ośrodka 
Teatralnego Kana i PZN zaprosiłam Szkołę Podstawową nr 54, kino Pionier i Dom 
Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”. Zmieniłam również godziny wydarzeń, tak 
aby podopieczni DPS mogli uczestniczyć w projekcie. Zadbałam o patronat medial-
ny Radia Plus Szczecin, Gazety Wyborczej, portalu SzczecinCzyta.pl. W projekcie 
znalazły się stałe elementy, takie jak warsztaty dla bibliotekarzy, spektakl, ale też 
i nowe, czyli seans filmowy z audiodeskrypcją i warsztaty dla dzieci podczas których 
tworzono książkę.

1 E. Krukowska, dostępny w Internecie https://www.facebook.com/events/182778138559565 (do-
stęp 03.01.2016).

Spektakl Niewidka w wykonaniu Alicji Czarnuszki Źródło: zbiory MBP
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Przed przystąpieniem do realizacji zadań zorganizowałam dwa spotkania 
promocyjne, które odbyły się w siedzibach PZN i Domu Kombatanta. Osobom 
zainteresowanym opowiedziałam o idei projektu, a także przekazałam nagranie na 
płytach CD ze szczegółową informacją o wydarzeniach. Taka forma promocji była 
szczególnie potrzebna, aby dotrzeć do osób z dysfunkcją wzroku. Oczywiście były 
też tradycyjne formy promocji – komunikaty prasowe, plakaty, informacja na stronie 
internetowej MBP. Wszystkie działania, oprócz seansu filmowego, były realizowane 
w filii bibliotecznej nr 54 ProMedia.

Twórczość. Pole akcji to warsztaty integracyjne, które ponownie zostały poprowa-
dzone przez Weronikę Fibich z Ośrodka Teatralnego Kana. Tym razem uczestniczyli 
w nich podopieczni DPS. Sukcesem był fakt, że osoby, które zadeklarowały swój 
udział w warsztatach nie były wcześniej aktywne i nie angażowały się w wydarzenia 
zewnętrzne. Tym razem odważyły się wyjść poza bezpieczną przestrzeń ośrodka, 
pomimo problemów nie tylko ze wzrokiem, ale też i z poruszaniem. Dzięki trans-
portowi zapewnionemu przez dyrekcję DPS i wsparciu opiekunów czuli się bardziej 
komfortowo w nowej sytuacji, zwłaszcza że biblioteka przystosowana jest dla osób 
niepełnosprawnych.

Warsztaty z tworzenia książki sensorycznej poprowadziły animatorka Marta Wró-
blewska oraz niewidoma Wiesława Buczulińska z grupy ESPERO. Zajęcia odbyły 
się dwukrotnie. W pierwszych uczestniczyli uczniowie klasy drugiej ze Szkoły Pod-
stawowej nr 54, natomiast w kolejnych dzieci z klas od pierwszej do trzeciej, które 
zadeklarowały wcześniej chęć uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny 
w Internecie. W pierwszej części spotkania dzieci poznały alfabet Braille'a, dowiedziały 

Spotkanie informacyjne z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej Źródło: zbiory MBP.



7373

A ARTYKUŁY

się w jaki sposób osoba niewidoma odbiera świat i jak czyta książki. Te przedsię-
wzięcia uwrażliwiły uczestników na pewne aspekty związane z niepełnosprawnością.

W drugiej części uczestnicy tworzyli elementy książki – rysowali przygody 
kropeczki z alfabetu Braille'a, która wyruszyła w świat. Podczas pracy pani Wiesława 
Buczulińska wchodziła w interakcję z dziećmi za pomocą dotyku, w wyniku czego 
tworzone były wspólne historie. Podczas składania książki na okładce wykorzystana 
została jedna z ilustracji, a wypowiedzi dzieci, po spisaniu, stworzyły kanwę tekstu. 
Ostatecznie w książce zostały wykorzystane wszystkie prace powarsztatowe, te 
najpiękniejsze wypełniły poszczególne strony, a niedopracowane ilustracje utworzyły 
kolaż, składający się z 16 rysunków, który zamieszczony został na ostatniej stronie. 
Książka oprócz tekstu w czarnodruku zawiera tą samą treść w alfabecie Braille'a. 
Dodatkowym elementem jest płyta CD zawierająca audiodeskrypcję, na którą składa 
się odczytany przez lektora tekst książki i dodatkowa ścieżka dźwiękowa, mająca 
na celu omówienie każdej z zamieszczonych ilustracji. Dzięki tym zabiegom książka 
może być czytana zarówno przez osoby widzące, jak i niewidzące. Ostateczny nakład 
wyniósł 50 egzemplarzy. Został przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji.

Ukazaniu się książki towarzyszyła uroczysta promocja i otwarcie wystawy ilustracji. 
Na to wydarzenie zostali zaproszeni uczestnicy warsztatów, przedstawiciele partne-
rów społecznych i patronów medialnych, którzy otrzymali po jednym egzemplarzu 
książki. Kilka woluminów zostało włączonych również do zbiorów MBP.

Warsztaty dla dzieci. Tworzenie książki sensorycznej Źródło: zbiory MBP.
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Obsługa czytelników z dysfunkcją wzroku to druga edycja warsztatów dla bi-
bliotekarzy ponownie poprowadzonych przeze mnie. Tym razem zrezygnowałam 
z drugiej osoby prowadzącej, dzięki temu mogłam przewidzieć więcej czasu na 
część ćwiczeniową. Niektóre elementy zostały poszerzone, uzupełnione o aktualne 
informacje. Tak jak w pierwszej edycji bez problemu zebrałam komplet uczestników, 
co świadczy o zapotrzebowaniu na tego typu szkolenia.

Seans filmowy z audiodeskrypcją – w kinie Pionier odbył się bezpłatny pokaz 
filmu Casablanka, jednego z największych dzieł kinematografii światowej. Seans 
poprzedzony został krótkim wprowadzeniem współwłaścicielki kina, pani Wandy 
Szewczyk, która opowiedziała o początkach Pioniera. Wśród ponad czterdziesto-
osobowej publiczności przeważały osoby z dysfunkcją wzroku, ale też znalazło się 
kilka osób widzących, które chciały poznać sposób odbioru filmu przez niewidomych.

Spotkanie wokół literatury i spektakl teatralny to ostatnie wydarzenie w ramach 
projektu. Jego celem było zachęcenie osób niewidomych do korzystania z oferty 
biblioteki poprzez wypożyczanie audiobooków i filmów z audiodeskrypcją oraz do 
uczestnictwa w spotkaniach kulturalnych. Podczas prelekcji opowiedziałam o wy-
mogach formalnych dotyczących korzystania z biblioteki i zaprezentowałam najbar-
dziej atrakcyjne zbiory. W drugiej części spotkania Krystyna Maksymowicz (aktorka 
Teatru Współczesnego w Szczecinie) przeczytała fragmenty książki Ewy Winnickiej 
zatytułowanej Angole, uhonorowanej w 2015 roku Nagrodą Literacką dla Autorki 
GRYFIA. Zwieńczeniem spotkania był, powstały na podstawie prozy Wiesława My-
śliwskiego, spektakl teatralny Kobiety w widnokręgu, który zaprezentowany został 
przez niewidomych artystów z grupy recytatorsko-teatralnej ESPERO. Przed licznie 
zgromadzoną publicznością wystąpiły: Wiesława Buczulińska, Alicja Czarnuszka, 
Danuta Tymecka, Danuta Łuszczak.

Realizując projekty, w które angażuje się osoby niewidome, należy pamiętać 
o przewidzeniu potencjalnych trudności z jakimi mogą zmagać się niepełnospraw-
ni, a na które nie zwrócilibyśmy uwagi przy planowaniu standardowych działań. 
Przeszkodą może być, na przykład zbyt późna godzina spotkań, gdyż jesienią czy 
zimą o godzinie 17.00 lub 18.00 jest już ciemno. Osoby z dysfunkcją wzroku, nie 
korzystające z pomocy opiekuna, mogą nie zdecydować się na przyjście, ponieważ 
niechętnie wychodzą z domu po zapadnięciu zmroku. Stąd moja decyzja, by wyda-
rzenia organizować w dzień. Dla niewidomych artystów należy zapewnić transport 
i zadbać, by przybył z półgodzinnym wyprzedzeniem, aby ten czas przeznaczyć na 
oprowadzenie ich po przestrzeni bibliotecznej i opisanie pomieszczenia, w którym 
będą występować – by czuli się bezpiecznie. Należy pamiętać o odpowiedniej pro-
mocji z uwzględnieniem przede wszystkim materiałów i form przekazu z wykorzysta-
niem nagrań dźwiękowych, na przykład radia. Jeśli projektujemy plakaty, zadbajmy 
o odpowiednio dużą czcionkę i kontrast, nawet jeśli ma to znacznie ograniczyć 
elementy graficzne. Warto zapewnić większą liczbę osób obsługujących spotkania, 
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które zajmą się opieką, informowaniem i odprowadzaniem osób niewidzących na 
miejsce wydarzeń. Wybierając pomieszczenia, w których będą realizowane działania 
należy zadbać o usunięcie potencjalnych barier (niepotrzebne stoły, regały, krzesła). 
Jeśli w trakcie spotkań robimy zdjęcia należy uczestników o tym fakcie poinformować, 
ponieważ pomijając oczywiste wymagania prawne, należy zadbać o komfort osób 
niewidomych pamiętając, że nie widzą tego, co dzieje się wokół nich. 

Realizacja projektu jest też dla mnie każdorazowo okazją do bezpośrednich 
rozmów, zbierania na bieżąco opinii i komentarzy, dzięki którym otrzymuję komu-
nikat zwrotny i wiem, co zrobiłam dobrze, a co powinnam udoskonalić czy zmienić 
w przyszłości.

Najbardziej cieszy fakt, iż to co robię spotyka się z akceptacją i dużym zainte-
resowaniem. Osoby niewidome zapraszam również do udziału w ogólnopolskich 
akcjach czytelniczych, takich jak Narodowe Czytanie czy Tydzień Czytania Dzieciom.

Warsztaty czy spotkania dają ogromne korzyści nie tylko niewidomym, ale też 
i widzącym, moim współpracownikom i czytelnikom, którzy zdobywają nowe doświad-
czenia i umiejętności interpersonalne, stając się bardziej wrażliwymi na potrzeby 
niepełnosprawnych. W kolejnych działaniach, które zamierzam podejmować chcę 
zwiększyć dostęp do oferty kulturalnej osobom z upośledzeniem słuchu.
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Marta Kostecka
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

WEBINARIA – WIRTUALNE SZKOLENIA  
DLA PRACOWNIKÓW

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie jest w trakcie wdrażania nowej formy 
spotkań organizacyjnych i szkoleniowych dla swoich pracowników. Idąc z duchem 
czasu, zdecydowaliśmy się na wykorzystanie w tym celu nowych technologii.

Webinarium to wirtualne szkolenie, które odbywa się za pośrednictwem sieci 
internetowej. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz głośniki 
lub zestaw słuchawkowy, aby wziąć w nim udział. Nie trzeba pobierać żadnego 
dodatkowego oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa. Webinarium 
to atrakcyjny i komfortowy sposób na zdobycie nowych informacji.

Szkolenie to zakłada również interaktywność i komunikację między prowadzącym, 
a uczestnikami, ale w ograniczonym zakresie, gdyż seminarzyści zazwyczaj nie mogą 
wypowiadać się w czasie trwania webinarium. Mają jednak udostępniony czat, który 
służy im do ewentualnej konsultacji. Użytkownicy mogą również wypełniać ankiety 
oraz tworzyć wpisy na wirtualnej tablicy. Szczegóły korzystania z webinariów opisuję 
na podstawie działania platformy webinaryjnej Clickwebinar, ale należy pamiętać, że 
to nie jest jedyna oferta dostępna na rynku. Inne przykładowe rozwiązania to WebEx 
czy My Own Conference. Aby wziąć udział w szkoleniu online należy o określonej 
porze otworzyć link do pokoju webinaryjnego i zalogować się, podając imię i na-
zwisko oraz e-mail (czasami również hasło). Alternatywnym sposobem umożliwia-
jącym udział w webinarium jest specjalna aplikacja zainstalowana w urządzeniach 
mobilnych lub połączenie telefoniczne. Jednak te formy nie pozwalają na efektywne 
wykorzystanie wszystkich funkcji platformy.

Platforma posiada również Clickmeeting, tj. możliwość organizowania spotkań 
online dla mniejszej liczby osób, ale za to z opcją pozwalającą na udział w dyskusji 
zarówno prowadzącemu jak i słuchaczom. Dzięki temu na przykład dyrektor placówki 
może spotkać się z kierownikami i pracownikami filii jednocześnie, bez odchodzenia 
od biurka. Warto zaproponować uczestnikom, aby przed rozpoczęciem webinarium 
sprawdzili swoje zaplecze technologiczne: czy połączenie z internetem działa, czy do 
komputera są podpięte sprawne głośniki. Najczęstszym problemem jest bowiem brak 
dźwięku w słuchawkach, wynikający ze złego podłączenia sprzętu lub włączonej opcji 
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wyciszonego dźwięku. Uczestnikom warto zapewnić komfortowe warunki, przede 
wszystkim pomieszczenie, w którym nikt im nie będzie przeszkadzał. Zasugerujmy 
też, by użytkownicy dołączyli do webinarium i zalogowali się 10–15 minut przed 
wyznaczonym czasem, by mogli oswoić się z platformą i sprawdzić czy wszystko 
sprawnie działa. Odpowiednio wcześniej powinien być obecny również prowadzący 
lub osoba oferująca wsparcie techniczne i organizacyjne.

Specjalistyczne platformy do webinariów są wygodniejsze od klasycznych form 
komunikacyjnych, takich jak Skype czy Google Hangout, gdyż umożliwiają obecność 
nawet kilkuset osób równocześnie oraz dostarczają narzędzia interaktywne – po-
zwalają tworzyć ankiety, wgrywać prezentacje multimedialne, otwierać odnośniki do 
filmów na YouTube, a w najnowszej wersji nawet tworzyć synchronizację z pakietem 
biurowym Microsoft Office. Ponadto umożliwiają nagrywanie spotkania i udostępnie-
nie go zainteresowanym po jego transmisji, co jest szczególnie wygodne dla osób, 
które z różnych powodów nie mogły w nim uczestniczyć, lub którym coś zakłóciło 
udział w nim, na przykład stracili połączenie internetowe albo musieli przerwać 
oglądanie, by obsłużyć czytelnika.

Istotny jest fakt, że platformy do webinariów mają bardzo prostą obsługę. Dzięki 
temu szkolenie może prowadzić nie tylko pracownik działu metodycznego lub szko-
leniowego, ale każda przeszkolona w tym zakresie osoba. W ten sposób pracownicy 
mogą się dzielić między sobą wiedzą zdobytą na kursach indywidualnych.

Jak widać, ta forma szkoleniowa, ma wiele zalet, gdyż jest dostępna z dowolnego 
urządzenia podłączonego do internetu. Można ją również aktywować za pośrednic-
twem zwykłego połączenia telefonicznego. Nie zawsze trzeba też brać w niej udział 
bezpośrednio, gdyż nagrania często są udostępniane przez organizatorów i można 
je obejrzeć w dowolnym czasie.

Wadą szkoleń online jest z kolei brak bezpośredniego kontaktu między prowa-
dzącym a uczestnikami, a także między samymi uczestnikami. Po części jest to 
rekompensowane przez czat i narzędzia interaktywne – uczestnicy webinariów 
zazwyczaj z chęcią z nich korzystają.

Kolejnym minusem webinarium jest silne uzależnienie od technologii – w razie 
awarii sieci internetowej czy elektrycznej, spotkanie po prostu nie dochodzi do skutku. 
Dlatego ważne jest, by placówka, która decyduje się na taki typ spotkań, upewniła 
się, że zarówno sprzęt komputerowy, jak i połączenie internetowe, są odpowiedniej 
jakości. MBP testowe szkolenie online poprzedziła zakupem zestawów słuchawko-
wych do wszystkich filii.

Instytucja, która decyduje się na taki typ spotkań, powinna rozważyć ideę tzw. 
blended learning, czyli edukacji mieszanej, w której szkolenia online są łączone 
z tradycyjnymi formami. Naszym pracownikom zaproponowaliśmy, aby w razie 
pytań dodatkowych do tematyki szkolenia kontaktowali się w wybrany sposób 
z prowadzącym (e-mailem, telefonicznie, osobiście czy za pośrednictwem naszego 
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wewnętrznego komunikatora internetowego). Webinarium, które odbyło się w naszej 
instytucji było poświęcone tematowi zatytułowanemu Trenerzy Edukacji Medialnej.

Wdrażając program szkoleń wirtualnych warto skorzystać z doświadczeń innych 
placówek. Jedną z nich jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która 
od kilku lat skutecznie prowadzi webinaria dla bibliotekarzy w ramach realizowanych 
przez siebie programów. Nagrania z ich przebiegu można znaleźć na stronie inter-
netowej http://www.biblioteki.org/pl/webinaria oraz na kanale fundacji na platformie 
YouTube https://www.youtube.com/user/bibliotekiorg/videos.

Z tej formy spotkań korzystają też inne biblioteki publiczne. Przykładem może być 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego „Galeria Książki” w Oświęcimiu, 
która wykorzystała tę formę nauczania w trakcie 22 Ogólnopolskiej Nagrody Literac-
kiej im. Kornela Makuszyńskiego. Nagrania z tych spotkań dostępne są na kanale 
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCh-KrPqOhfvbrLPzgHELyIQ/feed.

Serię webinariów na tematy dotyczące statystyki przeprowadziła w 2014 i na po-
czątku 2015 roku Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna. Nagrania można obejrzeć 
pod linkiem http://e-pedagogiczna.edu.pl/557,l1.html na stronie serwisu.

Webinaria to forma wciąż aktualizowana i realizowana przez środowiska edukacyj-
ne, kulturalne i biblioteczne. Świadczy o tym zorganizowany w listopadzie 2015 roku 
program Get IT 2.0, czyli cyfrowy miesiąc z LABiBem, który obejmował zagadnienia 
technologiczne dotyczące bibliotek i łączył w sobie webinaria z serią artykułów na 
portalu labib.pl. Z tej opcji szkoleń, korzysta również Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gdańsku organizując, w ramach Bibliocampu, cykliczne spotkania pod 
hasłem Nowe wyzwania edukacji informacyjnej i medialnej (zob. bibliocamp.info). 
Z tą formą mogą zapoznać się także pracownicy bibliotek w trakcie trwania Tygodnia 
Otwartej Nauki. Oczywiście są to przykłady tylko ze środowiska bibliotekarskiego, lecz 
należy pamiętać, że webinaria wykorzystywane są przez niemal wszystkie branże 
i dotyczą często nie tylko zagadnień zawodowych, ale i hobbystycznych.

W dobie postępującej cyfryzacji i intensywnego rozwoju technologii informacyj-
no-komunikacyjnych, poszerzając ofertę biblioteki warto pamiętać, by korzystać 
z ułatwień z nich wynikających.
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Patrycja Erbes
Filia nr 48 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

WERNISAŻE W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Wernisaże w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbywają się stosunkowo od nieda-
wna. Dopiero od czasu otwarcia nowej filii ProMedia, mieszczącej się w alei Wojska 
Polskiego, organizowane są uroczyste wystawy. Do tej pory w poszczególnych 
placówkach, między innymi w filii nr 11 na osiedlu Głębokim czy w filii nr 6 w Dąbiu 
odbywały się skromne, acz równie interesujące wystawy malarzy. 

Wernisaż obrazów Tadeusza Szklarskiego, zatytułowany Zorza nad miastem, 
odbył się 10 lutego 2015 roku. Autor to nie tylko znany szczeciński malarz, ale 
również grafik oraz poeta. Wydarzenie składało się z części poetyckiej, podczas 
której wprowadzono na salony pana Gabe – głównego bohatera wierszy Tadeusza 
Szklarskiego. W głównej części spotkania goście mogli się przenieść w świat ma-
larskich poszukiwań artysty. Autor w swoich obrazach portretuje przede wszystkim 
miasto, gdyż to właśnie ono jest jego bohaterem. Zorza stwarza specyficzną aurę nad 
miastem, wprowadza w niezwykły poetycki nastrój i zachęca do refleksji. W malar-
stwie Tadeusza Szklarskiego przenikają się dwa światy: poetycki oraz duch urbanisty. 

Tadeusz Szklarski na tle swoich obrazów
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Przebudzenie marzeń 
poczuć
przywrócić 
przywrócić moc możliwości 
choćby po to
by śnić
w żywym obrazie

Wielkim wydarzeniem artystycznym w salonie ProMedia był wernisaż wystawy 
Jarka Wójcika. Miał on miejsce 29 kwietnia 2015 roku. Ten światowej sławy artysta, 
którego prace znajdują się w wielu kolekcjach w Polsce i za granicą, zaprezento-
wał szczecińskim widzom projekt, któremu nadał tytuł Bijou. Większość obrazów 
stanowiły precyzyjnie wykonane miniatury. Obrazy współgrały zatem z przewodnim 
hasłem wystawy, oznaczającym coś małego i skrzętnie wykonanego. Ich kunszt 
pozwala uchwycić podobieństwo do szkoły malarstwa holenderskiego. Wyobraźnia 
malarza kieruje ku uproszczonym, abstrakcyjnym formom. Obrazy Jarka Wójcika 
wprowadzają w pewien metafizyczny nastrój i magnetyzują swoją nieokreślonością. 
Walizkowa ekspozycja, jak autor nazwał swoją wystawę, przyciągnęła na salony 
ProMediów wielu amatorów i znawców malarstwa, którzy mieli okazję podziwiać 
artystyczną wizję autora.

Salon ProMediów miał również zaszczyt gościć Elżbietę Krygowską-Butlew-
ską. W dniu 8 maja 2015 roku w bibliotece miała miejsce wystawa jej ilustracji. 
Autorka jest absolwentką Wydzialu Grafiki PWSSP. Z zamiłowania jest ilustra-
torką książek, która realizuje swoje pasje malarskie we własnym wydawnictwie 

Multimedialna prezentacja obrazów w ProMediach
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literackim. Prace, które były prezentowane w ProMediach powstały właśnie w jej 
pracowni. Grupa dzieci, specjalnie zaproszona na wystawę była zachwycona 
obrazami artystki. Autorka swoim niepowtarzalnym stylem i kompozycją obrazu, 
sprawia, że na ustach najmłodszych pojawia się uśmiech. Ilustracje Krygowskiej 
wpływają w znaczący sposób na wrażliwość i wyobraźnię dzieci. Twórczyni 
tworzy ciepłe, malarskie wizje komponujące się z poetyckim charakterem tek-
stu, sprawiając tym samym, że przedstawione na nim postacie zaczynają żyć 
w naszej wyobraźni.

Jarek Wójcik

Spotkanie z artystą
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Od 24 września 2015 roku do końca października w salonie filii ProMedia można 
było oglądać wystawę obrazów Krzysztofa Krzywińskiego zatytułowaną Miejsca 2. 
Autor to artysta już znany szczecińskim miłośnikom malarstwa. Swoje obrazy pre-
zentował między innymi w Domu Kultury 13 Muz, Empiku, Galerii Piastów 5 oraz na 
Zamku Książąt Pomorskich. Wziął też udział w wielu zbiorowych wystawach świato-
wych. Należy do nich na przykład ekspozycja w Bambergu, zorganizowana z okazji 

Zajęcia prowadzone przez Elżbietę Krygowską-Butlewską

Ilustracje Elżbiety Krygowskiej-Butlewskiej
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Krzysztof Krzywiński

Wernisaż wystawy Krzysztofa Krzywińskiego
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Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego czy francusko-polsko-ukraińska wy-
stawa w Caen (Francja), zatytułowana Holomodor, poświęcona 80 rocznicy głodu na 
Ukrainie. Krzysztof Krzywiński to artysta poszukujący odpowiedzi na egzystencjalne 
pytania o życie i jego sens, jednocześnie zadający pytanie po co? W jego obrazach 
można zauważyć natłoczenie szczegółów. Wszystko jest w nich szczelnie zamknięte 
i ukryte. Wystawa, która jeszcze trwa, cieszy się dużym powodzeniem. Codziennie 
przyciąga wielu pasjonatów malarstwa Krzysztofa Krzywińskiego. 

Przygoda z wernisażami w MBP dopiero się rozpoczęła. Popularność jaką cieszą 
się wystawy świadczy o tym, że biblioteka to miejsce, w którym dochodzi do przenika-
nia się różnych rodzajów sztuki, tej słownej jak i malarskiej. Przychodząc wypożyczyć 
książkę, film czy audiobooka, można mieć niepowtarzalną okazję poznać artystów 
oraz ich dzieła. Biblioteka może też w ten sposób promować młodych, lokalnych 
twórców, a dzięki nim promowana jest sama jako miejsce kultury i ciekawych spotkań.
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Dorota Piwcewicz
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

RELACJA Z UDZIAŁU W SEMINARIUM  
WSPÓŁCZESNA LITERATURA CZESKA I SŁOWACKA

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie w ostatnich latach, wychodząc na-
przeciw potrzebom bibliotekarzy umożliwia swoim pracownikom udział w licznych 
szkoleniach i seminariach. Jest to bardzo cenne dla uczestników, pozwala im bo-
wiem podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. W dniu 24 czerwca 2014 roku miałam 
niewątpliwą przyjemność uczestniczyć w spotkaniu organizowanym w ramach 
doskonalenia zawodowego z zakresu prowadzenia Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Seminarium odbyło się w Książnicy Pomorskiej, dotyczyło współczesnej literatury 
czeskiej i słowackiej. Uczestniczyło w nim 16 bibliotekarzy z całego województwa, 
reprezentując poza Szczecinem miasta: Stargard, Międzyzdroje, Choszczno, Dziw-
nów, Bierzwnik, Szczecinek.

Spotkanie prowadził Marcin Skrabka, pracownik naukowy w Instytucie Studiów 
Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego, 
zajmujący się działalnością edytorsko-wydawniczą, a także wielki pasjonat literatury 
czeskiej i słowackiej.

Seminarium rozpoczęło się od podania źródeł informacji o współczesnej litera-
turze czeskiej i słowackiej. Do niedawna ta tematyka była w Polsce słabo znana 
i promowana. Brak jest wydawnictw książkowych omawiających twórczość literacką 
Czechów i Słowaków w ostatniej dekadzie. Informacje o współczesnych dokona-
niach literatów tych krajów pochodzą głównie ze źródeł internetowych. Prowadzący 
wymienił je, podając linki do stron, wśród których znalazły się najbardziej zasobne 
w wiadomości i najrzetelniejsze:

 • czeskieklimaty.pl
 • slowackieklimaty.pl.
Uczestnicy seminarium zapoznali się także z platformą ISSUU – miejscem 

w Internecie, gdzie wiele wydawnictw zamieszcza fragmenty swoich książek, jed-
nocześnie zachęcając do sięgnięcia po pełne wydanie. Okazało się, że to bardzo 
wygodne narzędzie do poznawania literatury sąsiednich krajów.

W części dalszej spotkania przedstawione zostały nagrody literackie honorujące 
pisarzy z Czech i Słowacji, oraz polskie wydawnictwa wydające literaturę tych państw.
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Prezentacja sylwetek znaczących pisarzy 
rozpoczęła się od literatury słowackiej. Wśród 
omawianych autorów, takich jak Pavol Rankov, 
Pavel Vilikovsky, Ivana Dobrakova czy Dominik 
Dan, na szczególne zainteresowanie zasługuje 
sylwetka tego ostatniego. Według prowadzące-
go seminarium, pisarz posługuje się pseudoni-
mem, a dodatkowej aury tajemnicy dostarcza 
fakt, iż autor – twórca cyklu kryminałów, nigdy 
nie pokazał swojej twarzy.

Przedstawiana w dalszej części literatura 
czeska reprezentowana była przez liczniejsze 
grono omawianych pisarzy. Marcin Skrabka 
zwrócił uwagę uczestników seminarium na fakt, 
iż niewiele tak naprawdę wiadomo o piśmien-
nictwie naszych sąsiadów. Nazwiska, które 
wymieniały osoby biorące udział w spotkaniu 
jako sobie znane: Hasek, Hrabal, Skvorecky, 

Viewegh nie są reprezentywne dla współczesnej literatury czeskiej. Młodszych od 
wymienionych pisarzy jest wielu, wsród nich wyszczególnieni zostali następujący 
autorzy: Jaroslav Rudis, Petr Sabach, Jan Balaban, Jana Sramkova, Jan Pelc, Egon 
Bondy, Martin Smaus, Vladimir Binar, Jan Novak, Emil Harl, Marketa Pilatova, Petra 
Hulova, Petra Soukupova, Helga Hoskova-Weissowa, Tomasz Zmeskal. Uczestnicy 
seminarium mieli okazję dowiedzieć się, że literatura czeska to nie tylko specyficzny 
dla nacji humor i groteska, ale także powrót do historii, bedący próbą rozprawienia 
się z nią oraz indywidualne dramaty ludzkie, takie jak na przykład strata bliskich osób.

Słuchacze mieli również okazję poznać bądż przypomnieć sobie o znaczącym 
wkładzie autorów czeskich i słowackich w nurt literatury fantasy. Zostały przedsta-
wione sylwetki dwóch autorów: Miroslava Zambocha i Juraja Cervenaka.

Prowadzący przybliżył także autorów książek przeznaczonych dla dzieci. Była 
to okazja by utwierdzić się w przekonaniu, że dzieci słusznie sięgają po przygody 
tytułowych Niedoparków autorstwa Pavela Sruta. Wymieniony został także po-
pularny autor Ucieszek Cieszka Zdenek Sverak. Rozmowa o czeskiej literaturze 
dziecięcej spowodowała przypływ dobrego nastroju uczestników i swoiste roz-
rzewnienie. Wspominano wspólnie nieco odległe czasy, kiedy to fascynowano się 
przygodami ulubionych bohaterów książkowych i filmowych: Rumcajsa, Żwirka 
i Muchomorka, Krecika. Zgodnie uznano wkład Słowaków w kulturę przeznaczoną 
dla dzieci za nieoceniony.

Seminarium przygotowane zostało niezwykle starannie. Prowadzone było przez 
charyzmatycznego pasjonata w sposób zachęcający do aktywnego uczestnictwa. 

Mariusz Szczygieł w Szczecinie
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Z całą pewnością pozwoliło uczestnikom poszerzyć swoją wiedzę, a tym samym 
podnieść kompetencje zawodowe. Dodatkowo było doskonałą okazją do wymiany 
doświadczeń zawodowych i rozmów w kuluarach.

Dodatkowym „smaczkiem” dla uczestników był udział w odbywającym się w go-
dzinach popołudniowych spotkaniu z najbardziej znanym w kraju „czechofilem” –  
Mariuszem Szczygłem. Cóż to było za spotkanie…
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Marta Kostecka
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

OBCHODY JUBILEUSZU 20-LECIA  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZECINIE  

W OGRODZIE RÓŻANYM 23 MAJA 2015 ROKU.  
FOTORELACJA

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie w tym roku obchodziła 20-lecie 
istnienia. Z tej okazji w filiach bibliotecznych w dniach od 14 do 22 maja 2015 
roku były zorganizowane liczne atrakcje, między innymi: spotkania dla dzieci, 
bookcrossing, konkursy, wystawy, serie spotkań Biblioteka w pejzażu miasta. 
W dniach od 11 do 15 maja 2015 roku odbyła się również gra miejska Pogromcy 
sensacji. W ramach obchodów został też przeprowadzony konkurs fotograficzny 
Zaczytani w Szczecinie.

Obchody jubileuszu MBP – Ogród Różany
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Kulminacyjnym wydarzeniem tego jubileuszu było spotkanie w Ogrodzie Ró-
żanym, które odbyło się 23 maja 2015 roku. Mimo zmiennej pogody i porannego 
deszczu, frekwencja dopisała. Tłumy szczecinian zgromadziły się pod sceną oraz 
pod pergolą Ogrodu Różanego, gdzie na dzieci i dorosłych czekał szereg atrakcji. 
Dla najmłodszych, na scenie, wystąpili aktorzy Teatru Lalek Pleciuga z zabawami 
pod hasłem Bajkowy zawrót głowy. Równocześnie bibliotekarze i animatorzy czekali 
na milusińskich na stoiskach tematycznych pod hasłem Ogród wyobraźni.

Odwiedzający mogli sprawdzić swoje możliwości na stanowisku informacyjnym, 
uczestniczyć w zabawach inspirowanych książką obrazkową, wykonywać samodziel-
nie zakładki do książek, tworzyć baśnie, grać w gry planszowe, oglądać eksperymenty 
chemiczne, wykonywać żabki origami, a nawet korzystać z magicznych aplikacji na 
bibliotecznych tabletach.

O godzinie 15.00 aktorzy zeszli ze sceny, by mogła rozpocząć się część oficjalna. 
Zgromadzonych gości powitał dyrektor Krzysztof Marcinowski. W spotkaniu wzięli 
również udział przedstawiciele władz samorządowych i szczecińskich instytucji kultury 
oraz członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wszyscy składali serdeczne 
życzenia szacownej jubilatce – bibliotece – na ręce gospodarza.

Po oficjalnym rozpoczęciu odbyło się pierwsze z zaplanowanych spotkań au-
torskich – spotkanie z Małgorzatą Kalicińską, które poprowadziła Marta Zabłocka, 
szczecińska dziennikarka. Wystąpienie pisarki zostało bardzo dobrze przyjęte przez 

Magiczna strefa opowieści. Jedno ze stoisk dla dzieci funkcjonujące podczas obchodów 20-lecia
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publiczność, co potwierdziły licznie roz-
dane autografy i niekończące się rozmo-
wy prowadzone z wiernymi czytelnikami 
w kuluarach.

Następnie, w myśl zasady, że mu-
zyka łagodzi obyczaje i zachęca do 
czytania, zgromadzonym czas umilił 
Zespół Jazzowy (pod kierunkiem Marcina 
Jahra) z Zespołu Szkół Muzycznych. Po 
koncercie nadszedł czas na wręczenie 
nagród zwycięzcom gry miejskiej i kon-
kursu fotograficznego oraz uhonorowa-

nie najwierniejszych przyjaciół i czytelników biblioteki. Specjalną okolicznościową 
statuetkę otrzymał Teatr Lalek Pleciuga. Najstarszym, najmłodszym oraz najbardziej 
zaangażowanym w życie filii bibliotecznych czytelnikom, dyrektor wręczył książki 
i drobne upominki.

Po jeszcze jednym krótkim występie Zespołu Jazzowego, miało miejsce wydarze-
nie będące „gwoździem programu” – spotkanie z Marią Czubaszek, która zaczarowała 

Ogród wyobraźni. Stanowiska dla dzieci

Bajkowy zawrót głowy. Spotkania z aktorami z 
Teatru Lalek Pleciuga

Występy aktorów z Teatru Lalek Pleciuga

Najmłodsi goście świętujący 20-lecie MBP

Aktorzy Teatru Lalek Pleciuga na scenie
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szczecinian i rozdawała autografy jeszcze dwie godziny po zakończeniu obchodów. 
To spotkanie, jak i całą imprezę, prowadził Konrad Wojtyła – znany szczeciński poeta, 
dziennikarz i krytyk literacki.

Wręczenie nagrody dyrektorowi MBP – Krzyszto-
fowi Marcinowskiemu – za długoletnią działal-
ność na rzecz biblioteki

Wręczenie nagród czytelnikom MBP – za wspiera-
nie i rozwój miejskich filii

Spotkanie z Małgorzatą Kalicińską prowadzone 
przez Martę Zabłocką

Występ Zespołu Jazzowego z Zespołu Szkół 
Muzycznych

Małgorzata Kalicińska rozdająca autografy

Wywiad z Marią Czubaszek prowadzony przez 
poetę Konrada Wojtyłę
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Podsumowując, należy uznać obchody za udane. Udział mieszkańców, zarówno 
podczas wydarzeń w filiach bibliotecznych, jak i w trakcie spotkania kulminacyjnego, 
był wysoki. Uczestnicy gry miejskiej i konkursu fotograficznego byli zadowoleni z cen-
nych nagród, a wyróżnieni czytelnicy – wzruszeni i zaskoczeni. Biblioteka z hukiem 
weszła w kolejne dziesięciolecia wyzwań.
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Ewelina Konopczyńska-Tota
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

DARIUSZ BITNER.  
PRZYCZYNEK NIE TYLKO DO BIOGRAMU

 
Spośród pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej należy wymienić znanego 

i cenionego pisarza, krytyka literackiego i autora słuchowisk radiowych – Dariusza 
Bitnera, który przyszedł na świat 30 listopada 1954 roku w Gdyni. W Szczecinie 
osiedlił się wraz z rodzicami w 1958 roku. Ukończył miejscowe Technikum Budowlane. 
Pracował jako asystent reżysera, dziennikarz, wydawca, recenzent, ale też jako stróż 
nocny. Obecnie zatrudniony jest w Dziale Promocji w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

Dariusz Bitner prowadzi bogatą działalność kulturalną. W latach 1996–1997 wy-
dawał bezpłatne pismo Baborak. Kultura Szczecińska. Współpracował z redakcją 
rozrywkową „Trójki” Polskiego Radia dla której pisał teksty satyryczne do audycji 
60 minut na godzinę. W Polskim Radiu Szczecin w 1994 roku zrealizowano z jego 
pomocą słuchowisko Na jednej strunie. Charakter słuchowisk w tym czasie przybierał 
formę nie tylko egzystencjalnych rozważań, ale jak zauważa Zbigniew Jarzębowski, 
cechą kluczową była różnorodność poruszanej problematyki:

Szczególnie interesujące wydają się słuchowiska sytuujące się w kręgu zagadnień uniwersalnych, 
egzystencjalnych, poruszające sprawy ludzkiego losu, sensu życia, historii i historiozofii, odsłania-
jące z jednej strony mechanizmy naszego społecznego świata, z drugiej zaś w sposób metaforyczny 
docierając do granicy tego, co jeszcze realne, a już metafizyczne. Ludzkie niepokoje, lęki, wielkie 
marzenia i małe tęsknoty, trud wyborów i ciężar odpowiedzialności – to wszystko, co wypełnia ludzkie 
życie i stanowi o jego wartości1. 

Bitner w 1995 roku założył i prowadził prywatną agencję wydawniczą Basil, która 
publikowała nie tylko jego utwory, ale także dzieła innych artystów, między innymi 
Henryka Berezy – na przykład Epistoły, zawierające zbiór listów skierowanych do 
samego Bitnera. 

Autor Kfazimodo zadebiutował w 1970 roku na łamach tygodnika Jantar. Jego 
proza i poezja drukowana była w uznanych czasopismach literackich, między innymi 

1 Z. Jarzębowski, Radio a literatura (w Szczecinie), w: Literatura na Pomorzu Zachodnim do końca 
XX wieku, red. I. Iwasiów, Szczecin 2003, s. 113.
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w Literaturze, Miesięczniku Literackim, Odrze, Twórczości czy Radarze. W Szczeci-
nie wydano na przykad jego poetycką baśń Opowieści Chrystoma. W prowadzonym 
przez siebie wydawnictwie opublikował powieści Rak oraz Pst (kontynuację utworu 
Cyt), opowiadania Bulgulula, prozę autotematyczną Hm oraz Mna i in. Pisarz sięgał 
również po gatunki dziennikarskie, w tym eseje i felietony, do których przykładowo 
należą Chcę, żądam, rozkazuję czy Ciąg dalszy. Jest również autorem utworów dla 
dzieci i młodzieży (na przykład Bajka). Swój potencjał twórczy realizuje też w małych 
prozach poetyckich i mikropowieściach: Ptak, Owszem, Na strychu2. Na początku XXI 
wieku pisarz publikował z tą samą intensywnością co we wcześniejszym dziesięciole-
ciu. Wśród wydanych tekstów możemy odnaleźć następujące tytuły: Psie dni (2001), 
Piszę (2003), Mała pornografia (2003), Książka (2006), Jesień w Szczecinie (2011)3. 

Twórczość Bitnera wywodzi się, jak zauważa Jerzy Madejski, ze szkoły rewolucji 
artystycznej lat 70. Patronem pisarza był Henryk Bereza – znany krytyk literacki, 
redaktor miesięcznika Twórczość4. Bitner publikował również na łamach tego cza-
sopisma, co stanowiło już pewne zaklasyfikowanie go do środowiska prozaików 
skupiających się wokół eksperymentowania z językiem, poszerzających jego granice 
tematyczne – stąd żywioł mowy kolokwialnej, ekspresywność, erotyzm i fizjologia 
w jego prozie5.

Ponadto Bitner doczekał się swoich własnych krytyków i recenzentów towarzy-
szących mu na bieżąco. Zaliczyć można do nich między innymi Mirosława Lalaka, 
Tadeusza Komendanta czy Ingę Iwasiów. Pisanie, jak nadmienia Madejski, jest dla 
Bitnera „przymusem fizjologicznym”6 i to za jego pośrednictwem chce on ukazać 
proces fabularyzacji i kreowania tekstu. Natomiast według Krzysztofa Uniłowskiego: 
Bitner najlepiej wyraził ponowoczesną wrażliwość, doszedł najdalej w destrukcji 
Podmiotu na rzecz Skryptora, najlepiej opanował „pisanie ciałem”7. 

Z kolei Inga Iwasiów w twórczości Bitnera odnajduje nie tylko zjawisko autotema-
tyzmu konsekwentnie realizowanego w twórczości jak i działalności poza pisarskiej 
(edycje, wydania własnych tekstów), ale również dostrzega nawiązania do antyur-
banizmu. Twórczość Bitnera to wyraz doświadczenia pokoleniowego, które cechuje 
lokalność i prywatność, dlatego wielokrotnie w jego pisarstwie pojawia się motyw 
Szczecina, zarówno jako miasta zakotwiczonego w historii jak i miasta fatalistycznego, 
zagrażającego, melancholijnego (owy antyurbanizm):

2 I. Iwasiów, Bitner Dariusz, w: Literatura na Pomorzu…, op. cit., s. 155.
3 H. Niedbał, K. Stańczyk, Bitner Dariusz, w: Encyklopedia Szczecina. Wydanie jubileuszowe 

z okazji 70-lecia polskiego Szczecina, red. T. Białecki, Szczecin 2015, s. 67.
4 J. Madejski, Mała teoria pisania, w: idem Zamieszanie. Szkice, Kraków 2003, s. 32.
5 Dariusz Bitner, dostępny w Internecie: http://culture.pl/pl/tworca/dariusz-bitner (dostęp 

05.10.2015).
6 J. Madejski, op. cit., s. 32.
7 Cyt. za: J. Madejski, op. cit., s. 32.
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Świat zewnętrzny jest u B. światem obcym, zagrażającym, dosłownie niebezpiecznym – można w nim 
spotkać bandytów, pijaków, śmierć […]. Nie lubiane przez bohaterów, opisywane od strony brudnych 
bram, zaśmieconych bulwarów miasto – Szczecin – pełni w powieściach B. ważną, symboliczną 
i fabułotwórczą rolę. Miasto więzi i zagraża, ale też prowokuje i uwalnia fabułę8.

Obok lokalności ważne jest także to, co zwyczajne, powszednie, co nie znaczy, 
że banalne, lecz podlegające w procesie kreacji przetworzeniu w epifanię i artyzm9. 
Istotnym odniesieniem w twórczości Bitnera jest także przybierające modernistyczną 
postać ja pisarskie: egocentryczne, skupione na osobistym przeżywaniu rzeczy-
wistości10. W prozie ważną rolę odgrywają też postacie kobiece, które prowadzą 
bohatera po zagrażającym świecie zewnętrznym i jednocześnie otwierają przed nim 
świat baśniowy i magiczny11. 

Jednak najważniejszym założeniem, które wynika z twórczości Bitnera, jest odbiór 
jego tekstów jako kreacji, ponownej re-kreacji (autocytaty) i odczytywania ich pomię-
dzy fikcją a zmodyfikowaną autobiografią (autor bowiem rzuca nam – czytelnikom 
wyzwanie jak Witold Gombrowicz):

Chodzi o to, byśmy czytali to, co niewyrobiony odbiorca chciałby naiwnie traktować jako szczerą 
ekspresję, jako narrację w wysokim stopniu przetworzoną, jako sztukę narracyjną, w której dostrzec 
mamy nawiązania do tradycji modernistycznego eksperymentowania, do epifanicznego sposobu opi-
sywania rzeczywistości, do symbolicznego traktowania zdarzeń, słów, gestów, bohaterów, do trakto-
wania materii epickiej jako szyfru12. 

Twórczość Dariusza Bitnera była wielokrotnie nagradzana. W 1982 roku poeta 
otrzymał Nagrodę Literacką im. Stanisława Piętaka, w 1985 roku Nagrodę Literacką 
im. Andrzeja Bursy, a także Nagrodę im. Edwarda Stachury. W 1997 roku otrzymał 
nagrodę za książkę Pst. W 1998 roku, od Głosu Szczecińskiego otrzymał tytuł Nie-
przeciętny ’98 za aktywność społeczną, a w roku 2000 Nagrodę Artystyczną Miasta 
Szczecin13. 

Utwory Dariusza Bitnera omawiane są w szczecińskim środowisku akademickim, 
nie tylko przez wykładowców (pisze o nim Inga Iwasiów, Jerzy Madejski, Arleta Ga-
lant14), ale również przez studentów, którzy rozprawiają o niej i analizują ją w ramach 
zajęć. Pst znalazło się zatem już w kanonie lektur. 

8 I. Iwasiów, op. cit., s. 156.
9 J. Madejski, op. cit., s. 34.
10 I. Iwasiów, op. cit., s. 156.
11 Ibidem, s. 157.
12 J. Madejski, op. cit., s. 34.
13 H. Niedbał, K. Stańczyk, op. cit., s. 67.
14 A. Galant, Chodzenie tyłem. O „pst” Dariusza Bitnera, „Twórczość” 2000, nr 5.
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Na uwagę zasługuje również fakt, że w Książnicy Pomorskiej, w Dziale Zbiorów 
Specjalnych zdeponowane są materiały przekazane przez pisarza i jego najbliższych. 
W zbiorze rękopisów nieopracowanych znajduje się między innymi rękopis Małej 
pornografii oraz maszynopis Kota, a co ważniejsze, przechowywane są tam diariusze 
Biały kajet oraz Dzienniki, niestety z ograniczonym dostępem. Wśród materiałów są 
także listy Henryka Berezy do Dariusza Bitnera. 

Na koniec warto zacytować fragment z Jesieni w Szczecinie, który odsłania 
kolejną cechę prozy szczecińskiego pisarza, jaką jest autoironia:

W walizach nie ma już butów, już tylko kapcie na zmianę, nie ma wódki, nawet na lekarstwo, a same 
walizy nie wyrywają rąk, przyjechały ze mną w bagażniku. Teraz dźwigam już tylko brzuch i uginam 
się pod ciężarem wspomnień. Nikt na mnie nie czekał, nikt nie cieszył się, że przyjechałem. Przy-
jechałem zdobyć świat, ale spóźniłem się ćwierć wieku. Świat dał się zdobyć innym zwycięzcom15.

Jesień w Szczecinie jest bowiem przykładem prozy rozrachunkowej i podsumowu-
jącej. Można ją odczytywać jako antycypację końca, schyłku, zbliżania się do kresu 
(jesienność metaforyczna, jesienność ciała, jesienność związku – w domyśle tego 
słodko-gorzkiego związku psio-kociego) wyrażonego w sposób ironiczno-groteskowy, 
a więc z dozą dystansu. 

15 D. Bitner, Jesień w Szczecinie, Szczecin 2011, s. 6
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Anita Czajkowicz
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

BIBLIOTEKA – BIBLIOTEKARZ

Ogólne zasady działania bibliotek (w tym publicznych) określa Ustawa z dnia 27 
czerwca 1997 r. o bibliotekach, która precyzuje między innymi podstawowe zadania 
stojące przed określonymi typami bibliotek. Ustalenie priorytetów, określenie ich 
znaczenia i realizacja konkretnych zadań to obowiązek poszczególnych bibliotek, filii 
bibliotecznych i pracujących w nich bibliotekarzy. Poza realizacją zadań wynikających 
bezpośrednio z zapisów ustawy (na przykad gromadzenie, opracowanie, przecho-
wywanie, ochrona materiałów bibliotecznych itp.) biblioteka powinna kierować się 
potrzebami i oczekiwaniami czytelników i potencjalnych użytkowników korzystających 
z usług bibliotecznych w określonym środowisku, warunkach lokalowych i w ramach 
sprecyzowanych warunków finansowych (budżet instytucji). 

Wyznaczone zadania i wybrane cele mogą zrealizować tylko i wyłącznie zaanga-
żowani, wykształceni i doświadczeni bibliotekarze. To oni mają bezpośredni kontakt 
z użytkownikami biblioteki, oni więc dysponują najpełniejszą wiedzą dotyczącą ich 
oczekiwań, oni również realizują zadania, w tym zadania uznane za priorytetowe. 
Pracując w bibliotece, czyli instytucji usługowej, bibliotekarze powinni świadczyć 
usługi najwyższej jakości. Poprzez takie podejście poszczególnych pracowników 
biblioteka nie tylko będzie mogła przetrwać, ale będzie mogła stale się rozwijać. 
Wyznaczając nowe cele i nowe zadania możliwe będzie nadążanie za zmieniający-
mi się potrzebami użytkowników. Ważne jest, aby priorytety biblioteki były zbieżne 
z oczekiwaniami czytelników. Zmiany dla samych zmian mogą przynieść nieocze-
kiwany i niepożądany efekt, więc ich kierunek (wyznaczony między innymi przez 
rozwój techniki), powinien być wskazany przez czytelników i realizowany przez 
bibliotekarzy z uwzględnieniem misji biblioteki. Podejmując się zmian w bibliotece 
musimy pamiętać komu i czemu służymy.

Liczba potencjalnych użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej to około 400 
tys. osób, w tym mieszkańcy miasta i osoby czasowo przebywające w Szczeci-
nie (na przykład studenci). W ciągu roku w naszych placówkach bibliotecznych 
rejestrowanych jest prawie 60 tys. czytelników, rocznie odnotowujemy ponad 
500 tys. odwiedzin (przynajmniej raz w roku odwiedza nas statystyczny miesz-
kaniec Szczecina). Wypożyczanych jest ponad 900 tys. książek i innych zbiorów 
bibliotecznych. 
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Na sieć MBP w Szczecinie składają się 34 filie biblioteczne, w tym 2 filie tylko 
dla dorosłych, 2 filie przeznaczone głównie dla dzieci i młodzieży, pozostałe 30 to 
filie mieszane. Ogólna powierzchnia użytkowa, którą dysponujemy we wszystkich 34 
filiach to niespełna 4 tys. m². Najmniejsza nasza filia biblioteczna ma do dyspozycji 
zaledwie 20 m², największa zaś tylko 289 m². W tych niewielkich pomieszczeniach 
odbywa się praca bibliotekarzy z czytelnikami: wypożyczanie i udostępnianie zbiorów, 
przeprowadzanie zajęć kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży oraz spotkań 
dla dorosłych, udostępnianie stanowisk komputerowych. 

Godziny pracy filii dostosowaliśmy do potrzeb czytelników. W każdym rejonie 
miasta funkcjonują placówki biblioteczne, które świadczą swoje usługi w bardzo 
szerokim zakresie. Największe wypożyczalnie czynne są 68 godzin tygodniowo: 
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00 i w soboty od 9.00 do 17.00. Niewielkie, 
osiedlowe filie czynne są 40 godzin tygodniowo: w poniedziałki i wtorki od 8.00 do 
16.00 oraz od środy do piątku od 11.00 do 19.00.

 W 34 filiach zatrudnionych jest 61 bibliotekarzy, w tym 60 osób (98,4%) posiada 
wykształcenie wyższe.

Od 1995 roku (powstanie MBP w Szczecinie) w sposób zasadniczy zmianie 
uległa specyfika pracy bibliotekarza, nie zmieniło się natomiast zadanie główne – 
świadczenie usług użytkownikom w celu zaspokojenia ich potrzeb czytelniczych. 
W początkowym okresie bibliotekarze prowadzili i meliorowali katalogi biblioteczne 
w swoich filiach, oprawiali książki, wypełniali tradycyjną dokumentację biblioteczną 
(na przykład inwentarze i rejestry biblioteczne, protokoły ubytków), wypisywali i wy-
syłali upomnienia do czytelników zalegających ze zwrotem materiałów bibliotecznych. 
Teraz filia otrzymuje wydrukowane już inwentarze (bibliotekarze tylko wykreślają 
z nich pozycje ubytkowane) oraz książki ze znakami własności oprawione w folię. 
Wydruk upomnień do wszystkich czytelników odbywa się centralnie (generowane są 
z systemu bibliotecznego). Aktualnie część zadań, które wykonywali bibliotekarze 
przejęli pracownicy działów wewnętrznych MBP. W strukturze organizacyjnej na-
szej instytucji powstały nowe działy wspierające funkcjonowanie filii bibliotecznych. 
Wraz z komputeryzacją działów wewnętrznych, filii bibliotecznych oraz organizacją 
stanowisk komputerowych dostępnych dla czytelników powstał Dział Informatyzacji. 
Dostrzegając zwiększone zainteresowanie czytelników udziałem w różnorodnych 
inicjatywach kulturalno-edukacyjnych, do organizowania i koordynowania działań 
tego typu powołany został Dział Promocji. 

Przed komputeryzacją procesów bibliotecznych każda placówka prowadziła wła-
sny rejestr czytelników oraz gromadziła zobowiązania zapisanych do filii czytelników. 
Czytelnik korzystający z usług kilku filii MBP, do każdej z nich musiał się zapisać – 
podpisać zobowiązania, które gromadzone były w poszczególnych placówkach. Od 
momentu uruchomienia modułu Wypożyczalnia (w systemie bibliotecznym) tworzona 
jest jedna baza czytelników. Użytkownik, zapisując się do jednej filii nabywa upraw-
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nienia do korzystania z usług wszystkich placówek MBP (zobowiązania wszystkich 
zapisanych czytelników gromadzone i aktualizowane są w jednym miejscu).

MBP w Szczecinie korzysta z systemu bibliotecznego Prolib. Od 2001 roku skom-
puteryzowane są procesy gromadzenia i opracowania zbiorów dla wszystkich filii. 
Jednocześnie w procesie retrokonwersji stworzono katalog elektroniczny materiałów 
bibliotecznych. Realizacja tego zadania umożliwiła naszym czytelnikom:

 • zdalny dostęp do katalogu elektronicznego
 • indywidualną i samodzielną obsługę konta czytelniczego – sprawdzanie 

konta czytelniczego w Internecie oraz tytułów dokumentów wypożyczonych 
i przewidzianych terminów ich zwrotu, weryfikowanie historii konta, edyto-
wanie e-maila i hasła do konta

 • zdalne rezerwowanie dokumentów
 • zdalne zamawianie dokumentów
 • zdalne prolongowanie dokumentów wypożyczonych
 • wykorzystanie poczty elektronicznej do otrzymywania automatycznie 

wygenerowanych przez system informacji dotyczących zbliżającego się 
terminu zwrotu wypożyczonych pozycji oraz dostępności zarezerwowanych 
dokumentów.

OPAC udostępniamy czytelnikom w trybie online. Umożliwia on pełny dostęp do 
bazy danych systemu Prolib przy użyciu przeglądarki WWW i służy jako narzędzie 
wyszukiwawcze. 

Z poziomu skomputeryzowanych filii można sterować na przykład procesami 
takimi jak:

 • tworzenie i korzystanie z jednej, wspólnej bazy czytelników zapisanych do 
MBP (automatyzacja ewidencji czytelników)

 • wypożyczenia, zwroty, prolongaty (automatyzacja obsługi czytelników)
 • nadawanie czytelnikom statusów i ich kontrola
 • rejestracja ruchu dokumentów między działami a filiami
 • informacja o dostępności dokumentów w filiach, książkach zamówionych 

i zarezerwowanych
 • statystyka i raporty obejmujące wyznaczony okres (na przykład dzienne, 

miesięczne, roczne).
Skomputeryzowanie wielu czynności i centralne realizowanie niektórych zadań 

bibliotecznych pozwala bibliotekarzom więcej czasu poświęcać na bezpośrednią 
pracę z czytelnikami (na przykład profesjonalną obsługę, pomoc w doborze literatury, 
organizację spotkań, przeprowadzanie szkoleń dla użytkowników). W placówkach 
MBP w Szczecinie prowadzona jest różnorodna pod względem formy i treści dzia-
łalność skierowana do czytelników:

 • lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, zajęcia czytelnicze, których celem 
jest między innymi zapoznanie z księgozbiorem, katalogiem elektronicznym, 
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zasadami zapisu i korzystania z biblioteki, przedstawienie możliwości i zasad 
wypożyczania zbiorów we wszystkich filiach MBP, promocja i popularyzacja 
czytelnictwa

 • indywidualne i grupowe szkolenia użytkowników, których celem jest między 
innymi zapoznanie ze stroną internetową naszej biblioteki oraz katalogiem 
elektronicznym

 • aktywność edukacyjna na rzecz osób starszych, której celem jest przeciw-
działanie ich marginalizacji oraz wykluczeniu ze społeczeństwa informa-
cyjnego – w wybranych filiach MBP organizowane są kursy komputerowe, 
w trakcie których osoby starsze zwiększają swoje umiejętności w zakresie 
obsługi komputera oraz korzystania z Internetu

 • różnego rodzaju imprezy, także organizowane w trakcie ferii i wakacji, w tym 
udział w akcjach ogólnopolskich, na przykład takich jak Tydzień Bibliotek, 
Cała Polska czyta dzieciom, Dzień Bezpiecznego Internetu, Międzynarodowy 
Dzień Książki dla Dzieci, Tydzień Zakazanych Książek

 • ekspozycje książek, związane z obchodami rocznic i jubileuszy autorów
 • gazetki i wystawki tematyczne
 • spotkania autorskie
 • prelekcje o różnorodnej tematyce.
MBP w Szczecinie dysponuje bogatymi zbiorami bibliotecznymi. W 1995 roku 

przejęliśmy księgozbiór liczący prawie 900 tys. woluminów. W znacznej części był to 
księgozbiór zniszczony i nieaktualny. W latach 2000–2007 przeprowadzona została 
głęboka selekcja zbiorów. Ubytkowaliśmy w tym czasie prawie 280 tys. książek znisz-
czonych, prawie 1 tys. niepoczytnych i ponad 4 tys. zdezaktualizowanych. Proces ten 
związany był bezpośrednio z opracowaniem retrospektywnym całego księgozbioru 
MBP. Dzięki licznym selekcjom przeprowadzanym od powstania naszej instytucji, 
zdecydowanie wzrosła jakość zbiorów bibliotecznych. Zaczytane i zniszczone były 
głównie książki z lat 70. i 80., więc księgozbiór który pozostał w filiach to w większości 
książki wydane po 1990 roku. Aktualne selekcje wynikają, w zasadzie, z bieżącego 
zniszczenia książek, w tym z „zaczytania” ich przez czytelników. 

Księgozbiór zgromadzony w placówkach MBP jest bogaty i różnorodny. We 
wszystkich działach, zarówno wchodzących w skład literatury pięknej, jak i popu-
larnonaukowej, znajdują się interesujące, a co najistotniejsze, w większości nowe 
książki. Księgozbiór uzupełniany jest na bieżąco zarówno o nowości wydawnicze, 
jak i książki poczytne, które niezmiennie cieszą się zainteresowaniem czytelników 
(na przykład bestsellery czy lektury szkolne). Pozycje zniszczone są wycofywane 
i zastępowane przez nowe wydania. W rozbudowywaniu zbiorów bibliotecznych 
brane są pod uwagę zarówno dezyderaty bibliotekarzy, jak i samych czytelników. 
Zapewniamy dostęp do literatury pięknej, nowości wydawniczych, bestsellerów, 
oraz klasyki literatury różnym grupom czytelników (dorosłym, dzieciom i młodzieży, 
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uczniom, studentom i in.). Dobrze zaopatrzone działy literatury popularnonaukowej 
są w stanie realizować edukacyjne potrzeby, wynikające zarówno z obowiązko-
wego programu szkolnego, jak i z chęci zgłębienia wiedzy wykraczającej poza 
jego ramy. 

Naszym zadaniem jest zaspokojenie potrzeb czytelniczych (informacyjnych, 
edukacyjnych, rozrywkowych) zarówno dorosłych, jak i dzieci. Zbiory biblioteczne 
mają w związku z tym charakter bardzo uniwersalny.

Aktualnie czytelnicy mają do dyspozycji:
 • prawie 600 tys. książek
 • ponad 37 tys. dokumentów audiowizualnych, w tym prawie 16 tys. audiobo-

oków, 4 tys. filmów, 1,2 tys. dokumentów elektronicznych
 • ponad 700 druków muzycznych (na te zbiory składają się między innymi 

utwory muzyki poważnej, popularne pieśni i piosenki, materiały do gry na 
instrumentach).

Wszystkie zbiory biblioteczne wypożyczane są na okres jednego miesiąca z moż-
liwością dwukrotnej prolongaty.

Aktualnie do 10 filii prenumerujemy 48 tytułów czasopism (dodatkowo otrzy-
mujemy bezpłatnie 4 czasopisma). Dla czytelników tych filii, w których odnoto-
wujemy największe zainteresowanie prasą, prenumerujemy dzienniki, tygodniki, 
miesięczniki o różnorodnej tematyce i skierowane do osób w różnym wieku 
i o rozległych zainteresowaniach. Zamówienie prasy do poszczególnych placówek 
dokonywane jest na każdy kwartał, dlatego możliwe są zmiany i dostosowanie 
oferty do faktycznych i aktualnych potrzeb czytelników. Racjonalizacji zamó-
wień, poza bezpośrednimi „głosami czytelników i bibliotekarzy”, służą raporty 
wykorzystania prasy generowane z komputerowego systemu bibliotecznego 
Prolib. Wynika z nich, że największym zainteresowaniem cieszą się dzienniki 
oraz tygodniki społeczno-polityczne. Mniejsze zainteresowanie odnotowujemy 
w przypadku, bardzo popularnych wcześniej, czasopism kobiecych oraz prasy 
dla dzieci i młodzieży. 

Od 2014 roku wnikliwie analizujemy wykorzystanie prasy w naszej nowej pla-
cówce bibliotecznej – filii nr 54. Po otwarciu zaoferowaliśmy czytelnikom 12 tytułów 
czasopism wydanych w formie tradycyjnej oraz 19 pełnych, internetowych wydań 
polskich czasopism o różnorodnej tematyce: społeczno-politycznej, motoryzacyjnej, 
sportowej, podróżniczej, psychologicznej, kobiecej. Konsekwencją dużego zainte-
resowania czytelników czasopismami wydanymi w tradycyjnej, papierowej formie 
było zwiększenie prenumeraty. Aktualnie do dyspozycji czytelników jest 28 tytułów 
prasowych. 

Poza tradycyjną prasą oferowaną w wybranych placówkach, we wszystkich filiach 
MBP udostępniamy czytelnikom stanowiska komputerowe podłączone do Internetu. 
Dajemy więc możliwość korzystania z internetowych wydań gazet.
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MBP w swojej ofercie posiada interaktywne kursy językowe stworzone zgodnie 
z najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie e-learningu, jak również szkolenia spe-
cjalistyczne rozwijające umiejętności z konkretnych dziedzin (Funmedia). Aktualnie 
czytelnicy mogą korzystać z kursu języka angielskiego (dostosowanego do moż-
liwości zarówno dorosłych, jak i dzieci), języka francuskiego, języka niemieckiego 
oraz szkolenia poprawiającego technikę czytania (CZYTAJ123). Propozycja spotkała 
się z zainteresowaniem, dzięki możliwości zindywidualizowania procesu nauki, ela-
styczności czasu i miejsca uczenia się (hasła dostępu umożliwiają to w bibliotece i 
w domu) oraz mierzenia postępów w nauce.

We wszystkich filiach nasi czytelnicy uzyskali dostęp do książek i czasopism 
naukowych z wielu dziedzin (IBUK). Platforma IBUK Libra pozwala na bezpłatne 
czytanie wybranych publikacji, używanie zakładek i tworzenie notatek, a także za-
łożenie własnego konta, na którym można gromadzić udostępnione oraz zakupione 
prywatnie publikacje. Rozwiązania opcji dodatkowych (wydruk, cytowania, łączenie 
różnych zasobów) składają się na bardzo przydatne narzędzie nauki dla wszystkich 
zainteresowanych. We wszystkich filiach bibliotecznych czytelnicy mogą bezpłatnie 
skorzystać z systemu informacji prawnej Legalis. W 34 placówkach bibliotecznych 
do dyspozycji czytelników jest 80 stanowisk komputerowych z dostępem do Inter-
netu. Gwarantujemy również dostęp do WiFi. We wszystkich filiach czytelnicy mogą 
skorzystać z drukarki, ksero i skanera.

Ważną rolę w naszej instytucji pełni komunikacja wewnętrzna. W momencie 
powstania MBP poszczególne jednostki organizacyjne (filie biblioteczne i działy 
wewnętrzne) miały do dyspozycji tylko telefony. W ciągu 20 lat, wraz z rozwojem 
techniki, przybywało narzędzi ułatwiających kontakt pomiędzy pracownikami. 
Najpierw w działach MBP, a następnie w filiach pojawiły się komputery, a wraz 
z nimi dostęp do poczty elektronicznej. Eksploatowany przez nas program biblio-
teczny Prolib daje możliwość umieszczania informacji na koncie poszczególnych 
czytelników. 

W 2006 roku MBP zamówiła 
zintegrowany program zarządzania 
biblioteką – INFOLIB. Do systemu, 
w zależności od potrzeb, dokłada-
ne są nowe moduły. Pracownicy 
korzystają tylko z tych części sys-
temu, do których przydzielono im 
uprawnienia. Do ich dyspozycji są 
między innymi następujące moduły: 
 • Aktualności – uprawnione oso-
by mogą wpisywać informacje, 
komunikaty i instrukcje adreso-
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wane do wszystkich pra-
cowników, konkretnych 
osób lub pracowników 
określonych jednostek 
organizacyjnych

 • Czas pracy – moduł do 
rejestrowania i rozliczania 
czasu pracy, na przykład 
wyjść prywatnych, służ-
bowych, spóźnień, odra-
biania wyjść prywatnych, 
bilansu, historii

 • Dłużnicy w windykacji – lista 
windykowanych dłużników MBP

 • Lista dłużników – lista czytelników zalegających ze zwrotem książek 
(zadłużenia powstałe przed komputeryzacją MBP, jednak nie dłuższe niż 
10-letnie)

 • Magazyn – zamówienia artykułów papierniczych i biurowych
 • Plan pracy – moduł do wpisywania szczegółowego planu pracy poszczegól-

nych jednostek organizacyjnych na cały rok kalendarzowy
 • Raport sprzątania – szczegółowa informacja o zakresie wykonanych zadań 
 • Rozliczenia książek – moduł do ostatecznego rozliczenia księgozbioru 

poprzez weryfikację inwentarzy (tradycyjnych i elektronicznych) oraz pro-
tokołów ubytków

 • Wycena dokumentów – ujednolicone zasady wyceny książek i zbiorów spe-
cjalnych niezwróconych lub zniszczonych przez czytelników

 • Transport – moduł umożliwiający rezerwację samochodów służbowych na 
konkretny dzień i godzinę

 • Awarie – moduł do rejestrowania awarii
 • Dokumenty IM – dostęp do wybranych artykułów z czasopism bibliotekar-

skich, referatów przygotowanych przez bibliotekarzy MBP na seminaria
 • Dokumenty prawne – regulaminy, procedury, zarządzenia obowiązujące 

pracowników MBP w Szczecinie
 • Dokumenty z zebrań – protokoły z zebrań z kierownikami działów i kierow-

nikami filii
 • Scenariusze i konspekty – scenariusze i konspekty wszystkich zaplanowa-

nych i zrealizowanych spotkań z czytelnikami
 • Prezentacje multimedialne – baza prezentacji multimedialnych opracowa-

nych przez bibliotekarzy MBP do wykorzystania na zajęciach z czytelnikami 
w naszych filiach
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 • Szkolenia – prezentacje szkoleń komputerowych dedykowanych pracowni-
kom naszej biblioteki

 • Dyżury – grafik dyżurów pracowników filii bibliotecznych.
W 2015 roku wdrożony został wewnętrzny komunikator – Spark, do którego do-

stęp mają wszyscy bibliotekarze. Pozwala na szybkie przesyłanie informacji i plików 
do konkretnych osób. 

Dodatkowym źródłem informacji dotyczących MBP w Szczecinie jest strona inter-
netowa naszej instytucji. Aktualizowane na bieżąco wiadomości służą czytelnikom 
i bibliotekarzom. Szczególnie przydatna i często odwiedzana przez użytkowników 
jest podstrona Filie biblioteczne. Poza informacjami teleadresowymi (na przykład 
lokalizacja filii, numer telefonu) są tam godziny otwarcia wszystkich placówek 
bibliotecznych. Wyraźnie zaznaczone są zmiany godzin funkcjonowania filii. Z tej 
podstrony można przejść do informacji ogólnych o poszczególnych placówkach 

(na przykład informacje o zbiorach 
bibliotecznych – księgozbiór, zbiory 
specjalne, prenumerata prasy) oraz 
inicjatywach kulturalno-oświato-
wych realizowanych w danej filii. 
Ze strony internetowej czytelnicy 
mają wejście do katalogu elektro-
nicznego i indywidualnego konta 
czytelniczego. 

Przedstawione powyżej in-
formacje dotyczące specyfiki 
pracy i funkcjonowania filii MBP 
w Szczecinie prezentują zaledwie 
jej niewielki wycinek. Od powstania 

naszej instytucji, czyli od dwudziestu już lat, celem biblioteki są działania zmierzają-
ce do sprawnego i efektywnego funkcjonowania filii, maksymalnego wykorzystania 
potencjału i umiejętności pracowników oraz organizacji przestrzeni bibliotecznych 
przyjaznych wszystkim użytkownikom.
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Anna Imbiorowicz
Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

DWOREK MYŚLIWSKI KSIĄŻĄT POMORSKICH  
DAWNIEJ I DZIŚ – HISTORIA BIBLIOTEKI 

W SZCZECINIE DĄBIU PRZY ULICY DZIENNIKARSKIEJ 39

Położenie pałacyku myśliwskiego 
Niewiele bibliotek może poszczycić się tak szczególnym usytuowaniem jak 

znajdująca się w Szczecinie Dąbiu filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Lokalizacja ta 
jest wyjątkowa, gdyż nasza biblioteka znajduje się w najstarszym, świeckim zabytku 
Dąbia – w dworku myśliwskim książąt pomorskich. Dąbie to obecnie największa 
prawobrzeżna dzielnica Szczecina, ograniczona od północy jeziorem dąbskim, od 
zachodu rzeką Regalicą, od wschodu łąkami i lasami Puszczy Goleniowskiej, a od 
południa graniczy z innymi dzielnicami Prawobrzeża: Zdrojami, osiedlem Słonecz-
nym i Kijewem. 

Nie każdy wie, że Dąbie było przez wiele wieków samodzielnym miastem, 
z własnym herbem i burmistrzem, które znakomicie prosperowało, a pod względem 
handlowym konkurowało z pobliskim Szczecinem. Nazwa Dąbie pochodzi od słowa 
dąb z tym, że znaczenie tego słowa było kiedyś bardziej ogólne: oznaczało każde 
drzewo, drzewo w ogóle. Należałoby tu zwrócić uwagę na jego specyficzną budowę 
słowotwórczą. Pierwotnie brzmiało ono dąbe i oznaczało to tyle, co pole na którym 
rosną dęby albo które posiada czy użytkuje człowiek o nazwisku Dąb. Forma ta 
z czasem zniknęła z naszego języka. W XVI wieku zaczęto do omawianej nazwy 
dodawać końcówkę -ie, co dało jej postać współczesną1. W zapisach źródłowych 
podano nazwy, takie jak: Vadam (1121 rok), Dam (1174 rok), Dambe (1157 i 1242 
rok), Damba (1176 rok) i Dammis (XIV wiek)2.

Położenie Dąbia powodowało, że ta średniowieczna słowiańska osada miała zna-
komite warunki rozwoju gospodarczego – tu krzyżowały się ważne szlaki handlowe, 
gdyż przez centrum Dąbia przepływała spławna rzeka Płonia łącząca się z wielkim 
jeziorem Dąbie. Gród rozwijał się bardzo dynamicznie pod rządami potężnego za-
konu cystersów, który przybył z Danii i osiedlił w pobliskim Kołbaczu. W roku 1176 

1 W. Lipniacki, Szczecin Dąbie, „Ziemia” 1979, s. 1.
2 W. Cierlica, Zwięzła historia Dąbia od czasów najdawniejszych do 1945 roku, Szczecin 2000, s. 2.
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książę Warcisław podarował duchownym tę wiejską osadę. Pod ich opieką Dąbie 
stało się szybko rozwijającym się portem przeładunkowym, z którego wywożono 
liczne towary do dalszych portów Morza Bałtyckiego i Północnego. 

W 1249 roku Dąbie z osady wiejskiej, z woli księcia Barnima I, przekształcono 
w miasto, które otrzymało prawa targowe, a potem prawa miejskie magdeburskie, 
aczkolwiek lokowano je również na prawie lubeckim. Osada rozrastała się i konku-
rowała pod względem gospodarczym z sąsiadującym Szczecinem. Późniejsze lata 
to jednak czas klęsk i niepowodzeń grodu. Przełom XVI i XVII wieku to gospodarczy 
upadek miasta związany z wygaśnięciem dynastii książąt pomorskich oraz z zaistnia-
łymi na tych terenach przemianami geopolitycznymi. Na jego kondycji ekonomicznej 
bardzo negatywnie odbijały się także epidemie chorób zakaźnych dziesiątkujące 
mieszkańców (na przykład epidemia dżumy z 1707 roku) oraz pożary trawiące 
zabudowę miasta (między innymi w roku 1540, 1592 i 1635)3. 

Również w XX wieku miasto zmagało się z kataklizmami. Podczas II wojny 
światowej Dąbie przeżyło ciężkie naloty z racji zaliczenia Szczecina do pierwszej 
sfery zagrożenia w gospodarce III Rzeszy. Jednak prawdziwy kataklizm dla Dąbia 
przyniosły dopiero marcowe walki w 1945 roku – stare centrum zostało kompletnie 
zniszczone, w tym wszystkie zakłady przemysłowe. Ocalało wówczas jedynie nieco 
starej zabudowy, między innymi przy ulicy Dziennikarskiej. Ogólny stan zniszczeń 
wynosił 80%, dzielnica straciła także łączność komunikacyjną, gdyż wszystkie mo-
sty kolejowe i drogowe na Odrze zostały wysadzone4. Biorąc pod uwagę poziom 
zniszczeń nie dziwi fakt, że z dawnej świetności Dąbia do dziś zachowało się bardzo 
niewiele zabytkowych obiektów. Zaliczyć można do nich fragment średniowiecznych 
murów obronnych (przy ulicy Cichej biegnącej równolegle do rzeki Płoni), neogotycki 
kościół Mariacki pod wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P. oraz pałacyk myśliwski 
książąt pomorskich przy ulicy Dziennikarskiej 39, w którym obecnie znajduje się 
Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej5.

Historia i wygląd pałacyku myśliwskiego 
Trudno jednoznacznie ustalić datę wybudowania dworku myśliwskiego w Dą-

biu, gdyż brakuje dokładnych danych dotyczących czasu powstania tego obiektu. 
W książce Marka Łuczaka o Szczecinie Dąbiu czytamy, że książę Barnim I wzniósł, 
na początku XIII wieku, na wzgórzu u zbiegu dzisiejszych ulic Gierczak i Koszarowej 
dom książęcy. Była to tzw. curia. Książę zatrzymywał się tu po drodze do Goleniowa 
i Stargardu oraz podczas polowań w Puszczy Goleniowskiej. O dworku wzmiankowa-
no także w 1209 roku, jako miejscu pobytu Ottona I. Dom książęcy spłonął podczas 

3 T. Białecki, Dąbie (Dąb, Dąb stary), w: Encyklopedia Szczecina, t. 1, red. T. Białecki, Szczecin 
1999, s. 179.

4 Ibidem, s. 181.
5 A. Babiński, Dąbie prastare i dzisiejsze, w: Szczecin mało znany, Szczecin 2000, s. 18–19.
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pożaru w sierpniu 1592 roku, jego odbudowy w tym samym miejscu już nie podjęto, 
a wzgórze na którym został wzniesiony zostało rozkopane podczas rozbudowy 
fortyfikacji miejskich6. Natomiast w Encyklopedii Szczecina pojawia się informacja, 
że przy obecnej ulicy Dziennikarskiej 39 powstał w pierwszej połowie XVI wieku 
gotycki zameczek, wzniesiony przez opatów klasztoru cysterskiego7. Klasztor ten 
w ówczesnych czasach sprawował patronat nad sąsiadującym z dworkiem dąbskim 
kościołem farnym.

Pałacyk został wybudowany niedaleko tzw. kamiennej drogi, czyli zbudowanej 
w 1522 roku kamiennej grobli łączącej Dąbie ze Szczecinem. Po reformacji budy-
nek przejęli na własność książęta pomorscy. Koniec XVI wieku to czas wielkiego 
pożaru, który strawił miasto, nie oszczędzając także pałacyku myśliwskiego. Na 
początku XVII wieku przypuszczalnie to książę Filip II odbudował obiekt na ocala-
łych z pożaru fragmentach murów gotyckich. Nadbudowano wówczas na dawnych 
murach piwnicznych ściany kapitalne z ryglówki, we wnętrzu dając także ryglowe 
ściany działowe. Elewacja północna i południowa otrzymały dekoracyjne szczyty 

6 M. Łuczak, Szczecin Dąbie=Altdamm, Szczecin 2014, s. 116.
7 T. Białecki, op. cit., s. 215.

Dworek myśliwski przed remontem. Lata 1973–1974 Źródło: zbiory MBP.



108

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

z esownicami, a wejście główne do obiektu ozdobiono bogatym portalem. Pałacyk 
odbudowano z przeznaczeniem na książęcą rezydencję myśliwską. Stanowił on dla 
książąt szczecińskich bazę wypadową (za czasów księcia Jana Fryderyka i Filipa II)  
na łowy w pobliskich puszczach: Goleniowskiej i Bukowej. Po śmierci ostatniego 
z dynastii Gryfitów Bogusława XIV dworek przeznaczono na cele mieszkalne. W 1637  
roku przejęła go gmina ewangelicka, która przekształciła go w przytułek dla wdów 
i sierot8. W XVIII i XIX wieku dworek wielokrotnie przebudowywano wprowadzając 
nowy podział wnętrz i zmianę osi okiennych. Utworzono wówczas nowe klatki scho-
dowe, drugie wejście i dansker.

Dla historii obiektu ważny jest także rok 1934. Wówczas to przeprowadzono 
generalny remont dworku połączony z przywróceniem mu dawnego wyglądu. Nad 
pracami budowlanymi czuwał rzeźbiarz i architekt szczeciński Kurt Bromby. Remont 
polegał między innymi na osuszeniu budynku, założeniu rynien, wstawieniu nowych 
kominów, postawieniu schodów wewnątrz zameczku, zamurowaniu wtórnego wejścia 

8 M. Łuczak, op. cit., s. 118.

Budynek dworku myśliwskiego tuż po remoncie w 1975 roku Źródło: zbiory MBP.



109

N NASZE BIBLIOTEKI

do budynku9. Po remoncie i restrukturyzacji obiektu zlokalizowano w nim pomieszcze-
nia dla konfirmantów i gminnego domu opieki nad matką i dzieckiem. W 1940 roku  
w południowej części piwnicy umiejscowiono schron przeciwlotniczy. W 1945 roku 
zameczek miał wyjątkowe szczęście – przetrwał ostrzał artyleryjski podczas wyzwa-
lania Dąbia. Tuż po wojnie na parterze obiektu funkcjonowała harcówka drużyny 
ZHP, a górne piętro przeznaczono na cele mieszkalne.

Począwszy od 1955 roku czyniono starania o odbudowę niszczejącego zameczku. 
Badania architektoniczne, inwentaryzacja, opracowywanie projektów – wszystko to 
trwało aż do 1972 roku10. Pani Hanna Wieczorek, późniejsza kierowniczka oddziału 
dziecięcego w bibliotece przy ulicy Dziennikarskiej, pamięta dworek z czasów kiedy 
uczęszczała do sąsiadującej z nim szkoły. Zamieszkiwali w nim wówczas przypad-
kowi ludzie, którzy nie dbali o dobro obiektu11. W czasach powojennych, w okoli-
cach grasowało wielu szabrowników. Z tego powodu zdarzały się często tragiczne 
w skutkach napady na osadników i ich domy12. W sierpniu 1971 roku wykwaterowano 
ostatnich lokatorów, a rok później rozpoczęto prace remontowe i konserwatorskie. 
Ukończono je w roku 1975. W pierwszym założeniu projektowym dworek miał stać 
się siedzibą Dzielnicowego Domu Nauczyciela, jednak ostatecznie budynek został 
przeznaczony na potrzeby biblioteki13. Po remoncie dworek odzyskał swoją rene-
sansową krasę, zachowując wielowiekowe elementy konstrukcji, a nawet część 
wewnętrznego wyposażenia14. 

W pałacyku można zobaczyć, jak były urządzone przed 400 laty tzw. potrzebnice, 
czyli ustronne miejsca stanowiące zaplecze sanitarne dla mieszkańców domostwa 
(na parterze i pierwszym piętrze). Ponadto restauracja obiektu została przepro-
wadzona w taki sposób, by nie zacierać zabytkowej architektury, ale umiejętnie ją 
wyeksponować. Dowodem na to jest pozostawienie nieotynkowanej ściany gotyckiej 
wewnątrz budynku, widocznej w piwnicy i na parterze. Również z zewnątrz budy-
nek zachował swój pierwotny charakter. Dworek myśliwski pozostał ryglowy, czyli 
w ścianach kapitalnych oblicowany cegłą i otynkowany. Naroża budynku cechuje 
dalej ozdobne boniowanie, a elewacje boczne (północną i południową) wieńczą 
szczyty z esownicami. Dworek posiada także fasadę z portalem zwieńczonym 
profilowanym naczółkiem.

9 Szczecin-Dąbie. Dworek Myśliwski. Dokumentacja konserwatorska z prac budowlano-konserwa-
torskich za okres 1972–1975, oprac. J. Giżejewska, Szczecin 1975, s. 7–9 (dostępna w Filii nr 6 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie).

10 Ibidem, s. 9.
11 Dąbie poprzez wieki: materiały z sesji naukowej zorganizowanej 21 września 2010 roku z okazji 

750. rocznicy lokacji Dąbia na prawie magdeburskim, red. R. Gaziński, K. Marcinowski, Szczecin 
2010, s. 209–210.

12 W. Cierlica, op. cit., s. 15.
13 Szczecin-Dąbie…, op. cit., s. 10–11.
14 A. Babiński, op. cit., s. 18.
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Biblioteka w pałacyku myśliwskim 
Wyremontowany pałacyk myśliwski oddano do użytku 6 czerwca 1975 roku. Na począt-

ku była to siedziba Dzielnicowej Biblioteki Publicznej z dyrekcją w Zdrojach. Pani Hanna 
Wieczorek, która pracowała w bibliotece przy ulicy Dziennikarskiej od samego początku 
aż do 2006 roku, wspomina, iż wcześniej siedziba biblioteki dzielnicowej zlokalizowana 
była przy ulicy Goleniowskiej. Jednakże ze względu na bardzo zły stan techniczny tamten 
obiekt zamknięto, a zbiory biblioteczne przeniesiono do wyremontowanego pałacyku 
myśliwskiego. Przez jakiś czas rezydowała także w nim dyrekcja biblioteki dzielnicowej.

Pierwszym dyrektorem biblioteki, w nowej lokalizacji, została pani Maria Wrzesień 
(dziś już nieżyjąca), którą czytelnicy i pracownicy zapamiętali, jako osobę bardzo 
charyzmatyczną i niezwykle zaangażowaną w pracę na rzecz swojej placówki. Pani 
Wanda Kuklewska, która kierowała filią biblioteczną nr 6 przez 16 lat, aż do 2008 ro- 
ku wspomina, że pani Wrzesień 

potrafiła walczyć w interesie swoich czytelników, wykłócać się z ówczesnymi władzami, by w rezul-
tacie postawić na swoim. Gdy była już na emeryturze i przychodziła wypożyczać książki, niby zwykły 
czytelnik, a w gruncie rzeczy sprawdzała, czy wszystko funkcjonuje jak należy, pilnowała stanu rzeczy. 
Do końca żyła sprawami biblioteki15. 

15 Dąbie poprzez wieki…, op. cit. s. 210.

Uroczyste otwarcie biblioteki. Przekazanie symbolicznego klucza kierowniczce filii pani Marii Wrzesień
Źródło: zbiory MBP.
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W wyniku reformy administracyjnej Dzielnicowa Biblioteka Publiczna została 
wchłonięta w strukturę organizacyjną Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej im. Stanisława Staszica, którą później przemianowano na Książnicę Pomor-
ską. Taki stan rzeczy miał miejsce do roku 1995, kiedy to na mocy porozumienia  
z 10 kwietnia, powstała Miejska Biblioteka Publiczna. Przejęła ona 51 filii należących 
do Książnicy Pomorskiej, w tym filię nr 6 zlokalizowaną w pałacyku myśliwskim przy 
ulicy Dziennikarskiej. Dyrektor MBP wspomina: 

gdy przejmowaliśmy filie od Książnicy okazało się, że pałacyk myśliwski jest naszym największym 
obiektem. Wyobrażałem sobie, że będzie to taka nasza mała Książnica na Prawobrzeżu. Żeby zreali-
zować to zadanie filia została wytypowana jako biblioteka sprofilowana. Zwiększyliśmy zakup książek 
z dziedziny szeroko pojętej humanistyki – filozofii, psychologii, religioznawstwa a także między innymi 
językoznawstwa czy archeologii16. 

Na parterze pałacyku myśliwskiego przez wiele lat mieściła się wypożyczalnia 
dla dzieci i młodzieży oraz oddział muzyczny. Kierownikiem oddziału dziecięcego 
była pani Hanna Wieczorek, która – oprócz standardowych prac bibliotecznych – 
prowadziła ożywioną działalność kulturalno-edukacyjną na rzecz najmłodszych 
użytkowników biblioteki. Pani Wieczorek współpracowała w zakresie popularyzacji 

16 Ibidem.

Obecny wygląd wypożyczalni w filii nr 6 Źródło: zbiory MBP.
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czytelnictwa z sąsiadującą z biblioteką Szkołą Podstawową nr 23, a także z Przed-
szkolem Publicznym nr 43 w Szczecinie Dąbiu. Pani Hanna organizowała w swoim 
oddziale różnego rodzaju zajęcia dla dzieci i młodzieży: lekcje biblioteczne, spotkania 
z książką, wystawy oraz konkursy literackie i plastyczne. Na spotkania z najmłodszymi 
czytelnikami do biblioteki przy ulicy Dziennikarskiej przyjeżdżali także tak znamie-
nici goście, jak państwo Liskowaccy, Wanda Chotomska czy Joanna Kulmowa. Jak 
wspomina pani Wieczorek:

Spotkania z pisarzami były bardzo entuzjastycznie przyjmowane przez dzieci, które były doskonale 
zorientowane w ich poetyckiej twórczości – znały na pamięć niektóre z wierszy i chętnie podejmowały 
dyskusje na różne tematy.

Pani Hanna Wieczorek organizowała także różnego rodzaju zajęcia „wokół książki” 
podczas ferii zimowych i letnich wakacji, w których ochoczo uczestniczyły dzieci 
spędzające wakacje w dzielnicy. 

Nawiązana wówczas współpraca z okolicznymi placówkami edukacyjnymi trwa 
nieprzerwanie aż do dziś. Od wielu lat rokrocznie organizowany jest w filii bibliotecznej 
nr 6 konkurs literacki pod tytułem Baw się i ucz z Kubusiem Puchatkiem. Natomiast 
najmłodsze dzieci poznają pracę placówki oraz jej zbiory poprzez zajęcia w formie 
zabawy Pociągiem po bibliotece. Grupy przedszkolne i szkolne odwiedzają naszą 
bibliotekę z okazji Światowego Dnia Życzliwości – na tych zajęciach proponujemy 

Ozdobne boniowanie na fasadzie dworku. Współczesny wygląd Źródło: zbiory MBP.
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dzieciom spotkania z książkami podejmującymi takie tematy, jak: przyjaźń, miłość, 
życzliwość, koleżeństwo, savoir-vivre. W placówce odbywają się też cykliczne za-
jęcia dla dzieci w czasie Tygodnia Bibliotek oraz w trakcie ogólnopolskiej akcji Cała 
Polska czyta dzieciom. Dokładamy starań, by imprezy te dodatkowo uatrakcyjnić, 
zapraszając do uczestnictwa znane osobistości. Kilkakrotnie gościli w naszych pro-
gach słuchacze dąbskiej Akademii Aktywnego Seniora z pracowni teatralno-literac-
kiej prowadzonej przez aktorkę Ewę Sobczak. W spotkaniach również wzięli udział 
przedstawiciele służb mundurowych z komisariatu policji w Szczecinie Dąbiu, a także 
aktorzy z Teatru Słowa Proscenium i Studia Teatr działających pod kierunkiem pani 
Iwony Mirońskiej-Gragas. W tym roku, w listopadzie, zainauguruje swą działalność 
przeznaczony dla dzieci Klub Czytelnika Smyka.

Bardzo ważną datą w historii placówki przy ulicy Dziennikarskiej jest rok 2006. 
Wówczas to przeprowadzono ostatni remont dostosowujący obiekt do potrzeb kom-
puteryzacji: odmalowano ściany w budynku, podłogi wyłożono wykładziną, zakupiono 
nowe, bardziej funkcjonalne biurka i lady, ułożono kable i zamontowano gniazdka, 
do których następnie podłączono komputery. Biblioteka zyskała wówczas dwa sta-
nowiska komputerowe z dostępem do Internetu dla czytelników i trzy komputery do 
obsługi czytelników. W tym czasie miała miejsce także reorganizacja całej struktury 
biblioteki – oddział dziecięcy przeniesiono z parteru na piętro, a czytelnię ulokowano 
na parterze. Dzięki komputeryzacji, bibliotece przy ulicy Dziennikarskiej udaje się 
pozyskiwać nowych czytelników. Wyszukują oni za pośrednictwem internetowego 
katalogu komputerowego interesujące pozycje wydawnicze i przyjeżdżają po nie aż 
do Dąbia z innych dzielnic miasta lub okolicznych wsi. Po remoncie i komputeryzacji 
w filii odnotowywano wzrosty w zakresie liczby wypożyczanych pozycji wydawniczych. 
W latach 2013 i 2014 udostępnionych zostało po blisko 50 tys. zbiorów bibliotecznych, 
podczas gdy w roku 2005 wypożyczono około 35 tys. woluminów. Do „szóstki” trafia 
też więcej nowości wydawniczych, które są poszukiwane przez czytelników, dzięki 
czemu wzrasta liczba odwiedzających naszą placówkę. 

Kolejne kierowniczki filii nr 6 dbały o to, by od czasu do czasu zaproponować 
swoim czytelnikom także spotkania kulturalno-muzyczne. Dworek myśliwski znany 
jest mieszkańcom prawobrzeżnej części miasta jako miejsce, w którym odbywały się 
okolicznościowe koncerty muzyczne. Walentynkowe spotkania z muzyką, W świą-
tecznym nastroju, Muzyczne spotkania z książką – to tytuły wybranych koncertów, 
w których udział brali artyści Filharmonii Szczecińskiej, uczniowie Państwowej Szkoły 
Muzycznej pierwszego stopnia, śpiewacy operowi, czy też uczniowie Prywatnej 
Szkoły Muzycznej Cantilena w Dąbiu. Ostatni taki koncert odbył się w filii nr 6 w maju 
tego roku z okazji jubileuszu 20-lecia MBP. Pani Hanna Wieczorek wspomina, że 
w bibliotece odbyło się też sporo spotkań z pisarzami – naszą placówkę odwiedził 
między innymi Mirosław Keller, Dariusz Bitner, Jerzy Pachlowski, Ireneusz Gwidon 
Kamiński, Daniel Passent, czy nie tak dawno temu, Michał Rembas. Od niemal dwóch 
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lat, w filii  prężnie działa Dyskusyjny Klub Książki, który raz w miesiącu zaprasza 
czytelników na rozmowy przy kawie o wcześniej wybranej książce. 

Obecnie na półkach w pałacyku znajduje się ponad 30 tys. książek. Oferujemy 
bogaty zestaw literatury dla dorosłych i dzieci, lektury szkolne, „książki mówione” 
oraz czasopisma. Tym, co wyróżnia nas spośród innych filii bibliotecznych jest fakt, 
iż znajduje się u nas także dość bogaty zbiór nut, w głównej mierze autorstwa uzna-
nych i popularnych kompozytorów, tzw. „klasyka gatunku”. Miejsce „z historią i duszą”, 
jakim jest pałacyk myśliwski wydaje się idealnym domem zarówno dla nut (z racji 
muzycznej tradycji filii), jak i innych zbiorów bibliotecznych. Co więcej przeznaczenie 
dworku na siedzibę biblioteki było decyzją najlepszą z możliwych, szczególnie, że 
jest to jedyna filia w Dąbiu, która oprócz mieszkańców dzielnicy obsługuje także 
czytelników z sąsiednich rejonów, między innymi z osiedla Kasztanowego, Zdunowa, 
Załomia czy pobliskich wsi takich, jak Pucice, Załom czy Kliniska Wielkie.
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Sandra Jóźwiak
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

PROMEDIA – MULTIMEDIALNY PROGRES  
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SZCZECINIE

Lokal w alei Wojska Polskiego 2 w Szczecinie (gdzie dawniej znajdował 
się Empik) został przekazany Miejskiej Bibliotece Publicznej pod koniec lipca  
2012 roku przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Po otrzymaniu niezbęd-
nych pozwoleń przystąpiono do generalnego remontu, który trwał niespełna rok 
i pozwolił na zagospodarowanie przestrzeni adekwatnie do potrzeb nowoczesnej 
biblioteki. W wystroju wnętrza zastosowano kolorystykę związaną z projektem 
Szczecin 2050 Floating Garden, łącząc kolor zielony i niebieski z odcieniami 
szarości. Kolejnym działaniem, stanowiącym ukłon w stronę naszego miasta, 
było umieszczenie wielkoformatowych zdjęć Szczecina. Czarno-białe fotografie, 
ukazujące Szczecin sprzed lat, pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Szczecinie i są elementem aranżacji, który nieustannie przyciąga uwagę odwie-

ProMedia – wnętrze Źródło: zbiory Działu Promocji MBP.
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dzających. Całkowity koszt inwestycji (w tym prac remontowych i wyposażenia) 
wyniósł 1,2 mln zł.

Swoją działalność filia nr 54 rozpoczęła 12 maja 2014 roku, zaraz po uroczystym 
otwarciu. Jest to 34 placówka MBP w Szczecinie, jednak pierwsza, która ze względu 
na swoją specyfikę (obszerny zasób zbiorów specjalnych), otrzymała dodatkowo 
nazwę: ProMedia. Umiejscowienie tej filii w centrum miasta, w lokalu u zbiegu alei 
Wojska Polskiego i ulicy Krzywoustego, stanowi jej niezaprzeczalny atut. Bibliotekę 
odwiedzają nie tylko mieszkańcy Śródmieścia, ale również szczecinianie z innych, 
krańcowych części miasta. Filia spełnia między innymi funkcję informacyjną. To 
właśnie tutaj przyszli czytelnicy dowiadują się o tym jak rozległa jest sieć MBP, i że 
w ich dzielnicy również działa – zazwyczaj nieznana im dotychczas – placówka. Od 
maja 2014 roku, w ProMediach zapisanych zostało ponad 7,5 tys. osób, a dziennie 
w systemie jest odnotowywanych średnio od 8 do 10 nowych użytkowników filii.

Placówka nr 54 znajduje się na parterze budynku mieszkalno-usługowego, a wej-
ście do lokalu pozbawione jest schodów, co stanowi udogodnienie dla osób niepeł-
nosprawnych oraz czytelników odwiedzających filię z małymi dziećmi w wózkach. 
Łączna powierzchnia filii wynosi 350 m2. W jej skład wchodzi powierzchnia użytkowa 
i część piwniczna. Trzy najważniejsze obszary dla odwiedzających to: wypożyczal-
nia księgozbioru i filmów, sala spotkań (na co dzień pełniąca funkcję czytelni) oraz 
wypożyczalnia audiobooków. Na terenie biblioteki znajdują się trzy stanowiska dla 
bibliotekarzy, w tym dwa przy ladzie głównej (usytuowanej naprzeciwko wejścia). 
Czytelnicy korzystają przede wszystkim z dwóch pomieszczeń, służących jako 
czytelnie: z sali spotkań i z bardziej kameralnej „salki ceglanej”, która usytuowana 
została na najniższej kondygnacji budynku. Wygodne fotele, a także krzesła ze 

Promocja książki Cuda na fasadach szczecińskiego historyka Michała Rembasa
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stolikami rozmieszczone zostały na obszarze całej biblioteki. Odwiedzający mają 
do dyspozycji około 50 miejsc siedzących, w tym 8 stanowisk komputerowych oraz 
3 tablety z bezpłatnym dostępem do Internetu. Filię można również odwiedzać 
z własnym sprzętem elektronicznym (laptopem, tabletem) i za jego pośrednictwem 
łączyć się z WiFi. Ponadto filia ma możliwość modyfikacji przestrzeni bibliotecznej, 
gdyż zainstalowano tu mobilne ścianki działowe. Z ich pomocą można uzyskać 
większą lub mniejszą powierzchnię użytkową, w zależności od bieżących potrzeb 
filii i przypuszczalnej liczby uczestników zaplanowanego wydarzenia. Ta opcja 
wykorzystywana jest głównie przy organizowaniu spotkań, warsztatów i prelekcji.

Zmiany dokonujące się prawie na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania 
społeczeństwa, mają swój wpływ również na działalność bibliotek. Do niedawna 
instytucje tego typu egzystowały niezależnie od opinii społecznej, jednak aby móc 
stanowczo odpowiedzieć TAK, przetrwamy!, biblioteki coraz częściej muszą doko-
nywać transformacji swojego charakteru i zasad działania, tak aby postrzegane były 
przez otoczenie jako niezbędne dla jego prawidłowego rozwoju1. Ta idea przyświecała 
całemu procesowi tworzenia placówki ProMedia, która zgodnie ze swoją nazwą, jest 
nastawiona na nowe media, zbiory specjalne i cyfrową aktywizację.

Przekształcające się oczekiwania oraz potrzeby odbiorców zobligowały placówki 
biblioteczne do poszerzenia zbiorów o nowe typy dokumentów. Nie był to przełom, 
lecz stopniowy proces wdrażania audiobooków, płyt muzycznych, filmów czy innych 
dokumentów elektronicznych (na przykład płyt do nauki języków obcych) i oswajania 
czytelnika z obecnością w bibliotece innych nośników treści niż tradycyjna, papie-
rowa książka. Tego typu zbiory pojawiały się sukcesywnie w filiach MBP w Szcze-
cinie. Jednak ProMedia są pierwszą placówką, która jest stricte nastawiona na 
zakup i wypożyczanie materiałów audiowizualnych. Ta cecha pozwala zdefiniować 
ją jako „media tekę”, czyli multimedialne centrum. Na zbiory ProMediów, ponad  
3,7 tys. pozycji, składają się zasoby przeniesione z filii nr 28 (plac Lotników) oraz 
nowy zakup płyt CD i DVD. Ich popularność wzrasta, czytelnicy coraz chętniej 
sięgają po tego typu dokumenty. Zauważalne jest to w statystykach. W okresie od 
stycznia do września 2015 roku w ProMediach wypożyczone zostały 23 674 pozycje 
ze zbiorów specjalnych (filmy, audiobooki, dokumenty dźwiękowe i elektroniczne). 
Dla porównania, książek czytelnicy wypożyczyli jedynie o 766 egzemplarzy więcej.

Na popularność, przede wszystkim materiałów audiowizualnych, złożyła się 
ich różnorodność tematyczna oraz bieżący zakup. Na czytelników czekają między 
innymi czarno-białe filmy, spektakle Teatru Telewizji, najważniejsze filmy reżyserów 
światowego formatu, bajki dla dzieci, komedie, seriale, filmy dokumentalne. Znaczący 
wzrost liczby użytkowników korzystających z mediateki spowodowany jest likwidacją 
wypożyczalni filmowych, a także bezpłatnym dostępem do tego typu usług w tych 

1  M. Wojciechowska, Zarządzanie zmianami w bibliotece, Warszawa 2006, s. 7.
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placówkach. Dzięki takiemu systemowi biblioteka stała się źródłem legalnej kultury 
dla całych rodzin.

Filmy wprowadzane są do ogólnego katalogu elektronicznego MBP. Dzięki temu –  
podobnie jak przy pozostałych zbiorach – użytkownicy mogą wyszukiwać potrzebne 
tytuły, zamawiać oraz rezerwować bardziej chwytliwe pozycje. Wariant ten zyskał 
uznanie czytelników i wykorzystywany jest równie często jak w przypadku książek.

Kolejnym elementem wzbogacającym zbiory są audiobooki, czyli książki do 
słuchania nagrane na płycie (w formacie audio, najczęściej mp3). Stanowią one 
obecnie nieodłączną część oferty bibliotek publicznych. W placówkach MBP 
funkcjonują w katalogu elektronicznym pod nazwą Książka mówiona. Audiobooki 
początkowo stanowiły jedyną alternatywę – obcowania z literaturą – dla osób 
z dysfunkcją wzroku i to bezpośrednio im były dedykowane. Książka czytana przez 
lektora na płycie prędko stała się konkurencją dla książek pisanych w alfabecie 
Braille’a. Jednak z czasem sytuacja ta uległa zmianie, po książkę mówioną sięgnęli 
podróżujący, kierowcy, ludzie aktywni, nie mający czasu na tradycyjną lekturę, 
gdyż atutem audiobooków jest możność ich odsłuchiwania podczas wykonywania 
różnych czynności (na przykład gotowania, prasowania, kierowania pojazdem 
bądź leżenia na plaży). Zasoby ProMediów przeznaczone są dla szerokiego 
kręgu odbiorców, ponieważ odnaleźć w nich można pozycje z różnych gatunków, 
w tym beletrystykę, literaturę faktu czy, niezwykle popularne ostatnio, kryminały. 
Po audiobooki z lekturami sięgają uczniowie, którym odsłuchanie tekstu wydaje 
się atrakcyjniejsze bądź bardziej „przyswajalne” niż tradycyjne czytanie książek. 
Z możliwości wypożyczenia słuchowisk, bajek nagranych na płycie, swoje zado-
wolenie wyrażają również rodzice i dzieci.

Entuzjaści muzyki poważnej, operowej również znajdą w ProMediach coś dla 
siebie. Biblioteka przygotowała dla nich ofertę nagrań najwybitniejszych kompozy-
torów: Mozarta, Bacha, Verdiego. Ponadto użytkownicy mogą skorzystać z nagrań 
muzyki współczesnej lub rozrywkowej, między innymi zespołu Myslovitz czy Pink 
Floyd.

W ProMediach dostępne są również tradycyjne książki. Na ten zbiór składają się 
nowości wydawnicze z ostatnich dwóch lat. Są to pozycje z literatury pięknej, po-
pularnonaukowej i dziecięco-młodzieżowej. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek, 
co ułatwia bezpośrednie przeglądanie książek. W bibliotece wyodrębnione zostały 
regały, na których prezentowane są pozycje z ostatniego zakupu i światowe bestsel-
lery. Aby utrzymać „świeżość tytułów”, stosowany jest rotacyjny obieg księgozbioru. 
Nowe pozycje są systematycznie kupowane, a starsze odprowadzane do innych filii.

Omawiana placówka MBP pełni funkcję wypożyczalni oraz czytelni. Na miejscu 
można skorzystać prawie z 30 tytułów prasy codziennej, tygodników i innych czaso-
pism. Czytanie umilają wygodne fotele. Istnieje również możliwość zakupu kawy bądź 
herbaty w automacie, który znajduje się wewnątrz filii. Wszystkie te udogodnienia 
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sprawiają, że coraz więcej szczecinian rezygnuje z zakupu gazety w kiosku na rzecz 
codziennych odwiedzin w bibliotece. Dodatkowo ProMedia, zgodnie ze swoim mul-
timedialnym profilem, udostępniają zainteresowanym również elektroniczną formę 
gazet, przy jednym ze stanowisk komputerowych. Każdy użytkownik, zarejestrowany 
w MBP, ma też możliwość bezpłatnego skorzystania z systemu informacji prawnej 
Legalis. Strona ta jest codziennie aktualizowana i stanowi źródło wielu unikatowych 
treści z dziedziny prawa.

Działalność filii nr 54 wpisuje się w koncepcję biblioteki jako miejsca spotkań, i to 
nie tylko w celach edukacyjnych czy naukowych. Ma być to punkt gdzie gromadzą 
się mieszkańcy Szczecina, jak również osoby przyjezdne, w celu wspólnej dyskusji 
i zaspokojenia potrzeb literackich i kulturalnych. W minionych 18 miesiącach udział 
w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach, prelekcjach, dyskusjach wzięły setki osób. 
Priorytetowo traktowane są działania związane z literaturą, stąd na premierowe 
wydarzenia w bibliotece wybrano spotkania z pisarzami, zorganizowane w ramach 
Salonu Literackiego Alef. Był to projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, przewidziany na 2014 rok. W filii raz w miesiącu spotykają 
się także osoby należące do Dyskusyjnego Klubu Książki. Czytelnicy, przy herbacie 
i kawie, dzielą się swoimi refleksjami z przeczytanej lektury. Wydarzenia pozaliterac-
kie również cieszą się sporym zainteresowaniem. Świadczy o tym zapełniona sala 
podczas spotkań z podróżnikami czy prelekcje dotyczące historii Szczecina. Ofertę 
dotychczasowych wydarzeń bez wątpienia można określić mianem różnorodnej, 
gdyż skierowana była do odrębnych grup wiekowych.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Źródło: zbiory ProMediów.
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Multimedialność ProMediów objawia się na różne sposoby: w postaci poszerzo-
nego o pozycje multimedialne zbioru, przez zastosowanie nowych form promocji 
biblioteki, aż po wykorzystanie współczesnych technologii w bieżących działaniach 
kulturalno-oświatowych. Modelowym przykładem jest udział w projekcie Fundacji 
Orange. Akcja e-motywacja to pięć spotkań w formie videokonferencji, które prze-
znaczone były dla seniorów. Szkolenia transmitowano w filii i miały formę rozmowy 
z moderatorem. Kolejną taką inicjatywą są cykliczne warsztaty dla dzieci z wyko-
rzystaniem tabletów, w trakcie których dzieci poznają podstawy programowania.

ProMedia poza działalnością promocyjną, wiele zyskują dzięki marketingowi 
szeptanemu. Zadowolone osoby, które odnalazły się w nowoczesnej, multimedial-
nej przestrzeni i uczestniczyły w ciekawych wydarzeniach, opowiadają o bibliotece 
znajomym. Dzięki reklamie w takiej postaci, filia nr 54 zyskuje coraz to nowych 
użytkowników. Działalność i wkład pracowników MBP pozwoliły placówce ProMedia 
zaistnieć na mapie kulturalnej Szczecina, a także zagwarantowały bibliotekom oraz 
bibliotekarzom miejsce w przyszłości.

Uczestnicy wernisażu wystawy 70 lat Pippi Pończoszanki
Źródło: zbiory Działu Promocji MBP.
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Ewa Krukowska
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

DWADZIEŚCIA LAT  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZECINIE  

Z DYREKTOREM MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZECINIE, 
KRZYSZTOFEM MARCINOWSKIM ROZMAWIA EWA KRUKOWSKA

Panie Dyrektorze, rozmawiamy o Miejskiej Bibliotece Publicznej, ponieważ 
niedawno minęło 20 lat jej obecności wśród szczecińskich instytucji kultury. 
Historia biblioteki jest skomplikowana, z jednej strony osadza ją w tradycji 
bibliotekarstwa w Szczecinie niemal od powojnia, z drugiej – datuje jej samo-
dzielne funkcjonowanie na ostatnie 20-lecie. Jak doszło do powstania MBP?
Jeśli zastanawiamy się nad tym, co było powodem powstania MBP warto pamiętać, 

że w największej mierze zadziałał tu czynnik zewnętrzny, tzn. zmiana ustrojowa. To 
ona wymusiła na wszystkich konieczność dostosowania się do nowej rzeczywistości. 
W przypadku bibliotek nie stało się to od razu. Przed rokiem 1989 biblioteki publiczne 
zorganizowane były w sposób hierarchiczny. Na szczycie tej piramidy znajdowała 
się Biblioteka Narodowa, podlegająca bezpośrednio ministerstwu kultury, niżej zaś 
ulokowane były biblioteki wojewódzkie, nad którymi pieczę sprawował wojewoda, a 
najniżej umiejscowione były biblioteki oddziałowe i gminne. Zgodnie z tą hierarchią 
dysponowano również funduszami przeznaczanymi na ich działalność – impuls szedł 
z ministerstwa do wojewody, a ten przekazywał kompetencje dyrektorowi biblioteki 
wojewódzkiej, sprawującemu nadzór nad pozostałymi bibliotekami. Formalnie 
ośrodkiem zarządzającym był więc wojewoda. Kiedy po 1989 roku wprowadzono 
zapis, że każda gmina samorządowa jest zobowiązana do prowadzenia biblioteki, 
wojewoda zwrócił się do zarządu miasta o przejęcie lub współfinansowanie sieci 
bibliotecznej na terenie miasta Szczecin. Z drugiej strony władze miasta uznały, że 
dobrze byłoby, gdyby to Książnica Pomorska w dalszym ciągu zarządzała siecią, 
oczywiście przy pewnej subwencji ze strony urzędu miasta. Porozumienie zostało 
zawarte 28 grudnia 1993 roku. Określało ono wyraźnie zasady współfinansowania. 
Gmina Miasto Szczecin przyjęła na siebie obowiązek utrzymania 54 filii bibliotecznych 
działających na terenie miasta. W 1994 roku kwotę tę określono na 10 mld zł, oczy-
wiście przed denominacją. Zapisano, że rozdysponowanie środków, przekazanych 
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w dwóch transzach, odbywać się będzie za zgodą powołanego przez prezydenta 
pełnomocnika. Paragraf 12 Porozumienia mówił też o tym, że prezydent upoważ-
nia swojego pełnomocnika wraz z grupą ekspertów do opracowania ostatecznego 
kształtu organizacyjnego biblioteki miejskiej jako odrębnego organizmu. Już wtedy 
więc podjęto wstępną decyzję o tym, że MBP ma powstać, a współfinansowanie 
jest okresem przejściowym.

Jak to się stało, że został pan pełnomocnikiem ds. powstania MBP?
Ta propozycja została mi złożona przez ówczesnego kierownika referatu kultury 

Sławomira Szafrańskiego. Miałem przygotować sposób przejęcia filii i utworzenia 
biblioteki. Wszyscy spodziewali się, że odbędzie się to bardzo szybko. Tymczasem 
okazało się, że pojawiają się trudności, że może to potrwać znacznie dłużej. Jedną 
z głównych przeszkód był budynek przy obecnym placu Matki Teresy z Kalkuty, 
dawniej ulicy Jana Chryzostoma Paska. Książnica Pomorska nie była gotowa do 
przekazania tej filii, deklarowała, że ze względu na znajdujące się tam zbiory, nie 
może bez tego obiektu funkcjonować. Musi on więc pozostać w jej zarządzie aż do 
momentu zakończenia rozbudowy Książnicy Pomorskiej. Negocjacje były trudne, 
prowadzone na szczeblu wiceprezydenta i wojewody. Ostatecznie miasto zrezy-
gnowało z przejęcia tej filii. Przypomnę tylko, że jeśli chodzi o finansowanie przez 
miasto – to dotyczyło ono 54 obiektów bibliotecznych, jeśli zaś chodzi o ich realne 
przejęcie – mówimy już tylko o 51. Największe budynki – przy ulicy Stefana Jaracza, 
Jana Chryzostoma Paska i Zaściankowej – zostały przy Książnicy.

W budynku przy ulicy Jana Chryzostoma Paska miała mieścić się centrala 
MBP. Dziś znajduje się zupełnie gdzie indziej…
 W momencie podejmowania uchwały o powstaniu MBP zapisano, że siedzibą 

będzie budynek przy ulicy Jana Chryzostoma Paska. Biblioteka miała powstać 
1 kwietnia, do ostatecznego porozumienia doszło jednak 10 kwietnia, bez przejęcia 
wspomnianego budynku. Miasto nie miało siedziby dla centrali, ale decyzją Pawła 
Bartnika, ówczesnego wiceprezydenta miasta, odpowiedzialnego między innymi za 
sprawy kultury, likwidowany żłobek miejski przy ulicy Hoene-Wrońskiego 1 został 
przeznaczony na ten cel. Mogliśmy rozpoczynać działalność. Pierwszy etap trudności 
mieliśmy więc za sobą, teraz trzeba było uporządkować kolejne sprawy. 

Przejmowaliśmy biblioteki bardzo szybko, nie było mowy o skontrach i protokołach. 
Została przeprowadzona jedynie inwentaryzacja sprzętu. Ostatecznie przejęliśmy 
51 filii. Ich stan techniczny był fatalny – co zresztą, w piśmie kierowanym wcześniej 
do miasta, Książnica Pomorska sama przyznawała:

Lokale bibliotek filialnych są na ogół małe i znajdują się w adaptowanych pomieszczeniach. […] 
Trzeba zauważyć także, że w ostatnich kilku latach ze względu na brak środków prowadzono jedy-
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nie remonty zabezpieczające oraz nie odnawiano wyposażenia meblowego w bibliotekach. Część 
obiektów wymaga remontu i doposażenia1.

Tak naprawdę wszystkie tego wymagały, jak bardzo – okazało się później. Niektóre 
filie od momentu erygowania nie były w ogóle remontowane. Jeżeli sieć liczyła 54 filie, 
łatwo obliczyć, że remontując dwie filie rocznie potrzeba około 27 lat, by doprowadzić 
je do dobrego stanu. Tymczasem przez dziesięciolecia nie wyremontowano ani jednej. 
Była to dla mnie ważna wskazówka na przyszłość. Tworząc MBP zaproponowałem 
głęboką restrukturyzację, zdając sobie sprawę, że aktualna struktura biblioteczna 
jest nieadekwatna do możliwości i potrzeb, ma raczej charakter historyczny niż 
funkcjonalny, co oznacza, że tworzono ją dodając po prostu kolejne lokale, bez 
uwzględnienia ich efektywności. W rezultacie mieliśmy bardzo gęstą sieć, ale taką, 
która nie wypełniała swojej roli. Nie można było zapewnić odpowiedniego standardu 
pracy ani dobrego księgozbioru. Rozległość sieci służyła jedynie podkreślaniu wagi 
biblioteki, nie przekładając się na jej funkcjonalność.

MBP zaczęła swą działalność w zupełnie nowej rzeczywistości – politycznej, 
społecznej, gospodarczej. Jak to wpłynęło na sposób jej działania?
 Trzeba właśnie wyjść od istotnej różnicy, jak biblioteka była pojmowana w tamtym 

ustroju i jaką przypisano jej rolę po zmianie ustrojowej. Pomijam kwestie propa-
gandowe, to że biblioteka była pod silnym naciskiem – kupowano nie to, co chcieli 
czytelnicy, ale to co można było dostać i co było zalecane z innych przyczyn, na 
przykład dużą ilość literatury narodów Związku Radzieckiego, niewiele literatury 
angielskiej. To były realia ustrojowe, na które sami bibliotekarze nie mieli wpływu. Ale 
nie rozgrzeszałbym ich ze wszystkiego – rozdęta i raczej nieprawdziwa statystyka, 
sprawozdania, w których z roku na rok rosło czytelnictwo, liczba przeczytanych 
książek i liczba woluminów w bibliotekach. W tym ostatnim przypadku po części 
to była oczywiście prawda, ponieważ nikt nie starał się usuwać z biblioteki żadnej 
książki, gromadzono je jedynie, niezależnie od poczytności. Od liczby książek zale-
żały inne wyniki, dlatego te kwestie implikowały dalsze działania: istotne było, żeby 
mieć dużą sieć, bo duża sieć to dużo wydarzeń w różnych filiach. Bibliotekarstwo 
wydawało się bardzo zaawansowane, blisko czytelnika, z dużą liczbą czytających. 
Czy te liczby były prawdziwe? Śmiem twierdzić, że nie. Zobaczyliśmy to, kiedy już 
przejęliśmy filie – zapisywanie po kilku czytelników na jedną kartę, tzw. karty ro-
dzinne, mnożenie liczby czytanych książek… Wszystko to miało służyć temu, aby 
wynik statystyczny pokazywał stałą tendencję wzrostową. W efekcie niczego nie 
można było skalkulować, nic nie było wiarygodne. I nijak miało się do efektywności. 

1 Wystąpienie Książnicy Pomorskiej do Zarządu Miasta Szczecina w sprawie funkcjonowania filii 
bibliotecznych w mieście od 1 stycznia 1995 roku, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1994, nr 3–4, 
s. 14.
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Przyjęto między innymi, że biblioteka powinna być w każdej dzielnicy, na każdym 
osiedlu. I dodatkowo powinno funkcjonować jeszcze mnóstwo punktów bibliotecznych. 
To tworzyło jedną wielką sieć, ale też – wielką fikcję. My zderzyliśmy się z realną 
stroną tego przedsięwzięcia – przejęliśmy strukturę, którą niezwykle trudno było 
zmienić, choć łączenie filii lub ich zamykanie wydawało się w wielu przypadkach 
jedyną racjonalną alternatywą. Dzisiaj mamy nadal 34 filie, ale aż 20 z nich to lokale 
bardzo małe, mające jednoosobową obsługę. W momencie powstania MBP takich 
obiektów było jeszcze więcej, część z nich miała nawet obsadę niepełnoetatową. 
Kuriozalna była sytuacja filii dziecięcej w szpitalu, na której powierzchnię składały 
się półki w szafie z książkami. Mogę dodać, że nieracjonalność wielu rozwiązań 
wynikała z braku obiektywnej miary: do statystyk można było wpisać wszystko, nikt 
tych danych nie analizował, nie zastanawiał się, czy to możliwe, by były prawdziwe. 
W efekcie liczba filii była tak duża, że nie było szansy, żeby je utrzymać, wyposażyć, 
dostarczyć odpowiednią liczbę książek.

Początki MBP to przecież też bardzo przyziemne problemy…
Przejęliśmy 51 filii, nie przejęliśmy żadnego samochodu. Także bibliobusu, ale 

w tej sprawie od początku uważałem, że sama idea jest nierozsądna. Sieć bibliotecz-
na w mieście była aż nadto wystarczająca, sam zaś bibliobus nigdy nie funkcjonował 
dobrze, nie miał gdzie się zatrzymywać, nie miał odpowiedniej infrastruktury. Nie 
przejęliśmy więc żadnego samochodu, ale też ani jednego komputera. W żadnej 
filii nie było sprawnego odkurzacza ani opału, co istotne, gdyż tylko w 2 filiach było 
ogrzewanie gazowe, ale aż 15 miało piece na paliwo stałe, które zresztą również 
wymagały pilnej wymiany. Ten okres był naprawdę pionierski, zaczynaliśmy od rzeczy 
zupełnie podstawowych, jak kupowanie maszyn do pisania. Pierwszym krokiem była 
więc inwentaryzacja, przyjrzenie się majątkowi, który przejęliśmy.

Wcale nie lepiej biblioteki wyglądały od strony merytorycznej. Większość filii od 
20 lat nie miała robionego skontrum, a jeśli już gdzieś było – to nierozliczone. O sta-
nie księgozbioru, o tym co mamy, mogliśmy się dowiedzieć sami przeprowadzając 
skontra i dokonując głębokiej selekcji. Zajęło to parę lat. Połączyliśmy to z uważnym 
przyglądaniem się działalności, kładąc nacisk na to, żeby sprawozdania były rzetelne 
i w pełni odpowiadały roli, jaką biblioteka pełni. Tę kwestię uznaliśmy za ogromnie 
ważną i nigdy nie uległo to zmianie. Na efekty nie czekaliśmy długo. W tabelach i sta-
tystyce odnotowaliśmy spadek, ale jeśli chodzi o satysfakcję czytelników – chyba nie 
stało się źle. Nie mamy dzisiaj miliona książek, mamy ich znacznie mniej. Ale każda 
z nich wypożyczona jest prawie dwa razy, w ubiegłym roku odnotowaliśmy 866 618 
wypożyczeń. Sieć jest mniejsza, ale czytelników mamy blisko 60 tys. Podkreślam zły 
stan ówczesnej wiedzy o bibliotece, bo niestety tak wyglądała sytuacja. Filie miały 
katalogi niemeliorowane od lat, z zapasem nie włączonych kart. Ubytki wykreślane 
były nieregularnie. Katalogi centralne były trzy, funkcjonowały równolegle, żaden 
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z nich jednak nie był kompletny. Na podstawie takiego katalogu nie można było 
oprzeć żadnej decyzji co do zakupu. Co do zespołu – wszyscy bibliotekarze, którzy 
przeszli do pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej mieli przygotowanie biblioteczne, 
ale tylko 24 osoby na poziomie wyższym. Dzisiaj na 79 bibliotekarzy – 78 legitymuje 
się takim wykształceniem. 

Przez dwadzieścia lat MBP przeszła długą drogę. Jak zmieniło się przez ten 
czas zarządzanie instytucją?
To co wydaje się dziś naturalne, jeszcze do niedawna nie było takie oczywiste. 

W dużej mierze wpłynęły na to przemiany technologiczne, ale również sposób za-
rządzania tak specyficzną, rozproszoną instytucją. Dzisiaj większość działań jest 
prowadzona centralnie: gromadzenie, opracowanie, ubytkowanie, przygotowanie 
inwentarzy. Upomnienia drukowane są zbiorczo do wszystkich filii i w konsekwencji 
zajmuje się tą sprawą jedna osoba, a nie kilkadziesiąt bibliotekarek, jak działo się 
to jeszcze kilka lat temu. Zakup książek też przebiega zupełnie inaczej – kupujemy 
je w wielkiej hurtowni, do której mamy dostęp elektroniczny. Od momentu podjęcia 
decyzji o zakupie do chwili, gdy książka trafia do filii mija kilka dni. Mamy dwa samo-
chody, dostarczenie książek do poszczególnych oddziałów nie jest już problemem. 
W ten sposób przekazujemy również wszystko to, co jest potrzebne. Mając system 
komunikacji wewnętrznej z bibliotekarzami (Infolib, komunikator Spark, poczta elek-
troniczna) możemy nadzorować całość procesu. Przed bibliotekarzami stoi wyłącz-
nie zadanie obsługi czytelników. Opracowane, oprawione książki, po dostarczeniu 
do filii wymagają tylko wstawienia na półki. To duże usprawnienie, które pozwala 
nam na większą efektywność i ukierunkowanie działań bibliotekarzy bezpośrednio 
pracujących z czytelnikami na poświęcenie właśnie im jak najwięcej czasu i energii. 

Oczywiście, jeśli chodzi o pracujące osoby, zmieniła się struktura zatrudnienia – 
nastąpiło przegrupowanie i przesunięcie pewnych aspektów, rozszerzył się zakres 
naszych działań. Miało to związek z informatyzacją oraz z rozszerzeniem działalności 
promocyjnej, która nabrała znaczenia zwłaszcza po 2014 roku, kiedy otworzyliśmy 
nową filię, usytuowaną w centrum miasta, w alei Wojska Polskiego, w lokalu po 
dawnym Empiku. 

Udało nam się przez te wszystkie lata wyremontować 25 filii oraz budynek dyrekcji. 
To wciąż mniej niż byśmy chcieli, ale biorąc pod uwagę budżet MBP – jest to maksi-
mum naszych możliwości. Dążymy do tego, by we wszystkich naszych placówkach 
zapewnić czytelnikom warunki na miarę XXI wieku, jednak bez wsparcia finansowego 
nie jest to możliwe. Osobną sprawą jest wspomniana już struktura sieci – w niektó-
rych filiach nie uda się utworzenie nowoczesnej biblioteki ze względu choćby na ich 
usytuowanie, brak przestrzeni, brak dostępu do łącza światłowodowego. 

Ważnym przedsięwzięciem była dla nas komputeryzacja i stworzenie elektro-
nicznego katalogu. W tej chwili niemal 100% naszych zbiorów jest opracowanych 
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i dostępnych w katalogu online. Przygotowujemy się do digitalizacji. W coraz 
większym stopniu biblioteka musi dostosowywać się do zachodzących przemian 
technologicznych, musi nadążać za czytelnikiem. W tym kierunku chcemy działać.

Dlaczego otwarcie ProMediów było tak istotne dla działalności MBP? Prze-
cież dotąd funkcjonowała sprawnie w oparciu o te 34 mniejsze lub większe, 
rozrzucone po całym Szczecinie, filie?
Dopiero otwarcie ProMediów pozwoliło na poszerzenie naszej oferty. Zyskaliśmy 

odrobinę większą przestrzeń, można było pokazać bibliotekę od tej bardziej nowo-
czesnej strony, zorganizować spotkania z pisarzami. MBP w Szczecinie zaczęła 
być odróżniana od innych bibliotek. Warto sobie zadać w tym momencie pytanie: 
jaką biblioteką jesteśmy? Publiczną – to oczywiste. Ale nie wszyscy wiedzą, że pod 
wieloma względami jesteśmy największą biblioteką na Pomorzu Zachodnim. Mamy 
największą liczbę zarejestrowanych czytelników, największą liczbę czytelników od-
wiedzających bibliotekę, a także największą liczbę wypożyczeń, przy stosunkowo 
niewielkim księgozbiorze, bo dysponujemy raptem 600 tys. książek. Uważam to 
za nasz sukces, zwłaszcza przy trudnym do zaakceptowania stanie technicznym 
wciąż wielu filii. Nie można zapominać, że MBP to biblioteka z największą siecią 
w województwie. Daje to pewne przewagi, ale też utrudnia wiele naszych działań. 
Nie wszyscy wiedzą, jak trudno przy takim rozproszeniu zorganizować pracę, aby 
była płynna. Najdalsze biblioteki są oddalone 25 km od centrali. Poza tym filie mają 
często jednoosobową obsługę – każda nieobecność bibliotekarki (choroba, urlop) 
wprowadza perturbacje, na które musimy być przygotowani. Nie zawsze nam się 
udaje, jest to znacznie trudniejsze, niż w przypadku biblioteki działającej w jednym 
budynku, w wieloosobowej obsadzie.

Gdyby miał Pan zwrócić uwagę na najistotniejsze problemy, z jakimi zmaga 
się biblioteka – co uznałby Pan za szczególnie trudne?
Zasadniczym problemem, który ma źródło jeszcze w początkach sieci biblio-

tecznej, jest jej zła struktura. Mamy 20 filii jednosoobowych, 9 dwuosobowych. 
Tylko 5 filii ma większą obsadę. A mimo to jesteśmy naprawdę bardzo dostępni 
dla naszych czytelników. Duża część filii jest czynna od 8.00 do 20.00, czyli 12 
godzin dziennie, co daje 68 godzin tygodniowo. Filie jednoosobowe są dostępne 
40 godzin tygodniowo. To naprawdę dużo, rzadko mamy do czynienia z taką sy-
tuacją w innych miastach.

Niełatwe jest zarządzanie tak rozległą siecią. Jest to przede wszystkim kosz-
towne. Czym innym jest przyłączenie do sieci światłowodowej jednego obiektu, 
czym innym sytuacja, gdy takich obiektów mamy ponad 30. Dodatkowo pojawiają 
się elementy, na które nie mamy żadnego wpływu, na przykład wypowiedzenie 
umowy najmu. Stajemy wówczas przed problemem znalezienia nowej lokalizacji 
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dla filii, co jest trudne, ponieważ biblioteka nie może pod względem finansowym 
konkurować o atrakcyjne lokale z komercyjnymi najemcami. 

Przy tak dużej sieci mnoży się liczba opłat. Tu warto podkreślić, że tylko cztery 
obiekty są w bezpośrednim zarządzie MBP, pozostałe lokale są wynajmowane od 
wielu podmiotów, co nie oznacza, że jesteśmy zwolnieni z dbania o nie, remonto-
wania ich i utrzymania w stanie pełnej sprawności technicznej. Wszystkie obiekty 
trzeba chronić, sprzątać, wszędzie trzeba czuwać nad dobrym stanem wyposażenia. 
Jakakolwiek drobna naprawa (wymiana świetlówki) wymaga pewnej organizacji 
logistycznej. Inne są także problemy administrowania tymi zwielokrotnionymi 
opłatami. Jak wspomniałem, Miejska Biblioteka Publiczna niemal wszystkie lokale 
wynajmuje, musimy więc rozliczać się z wieloma różnymi podmiotami. Obciążenie 
Działu Księgowości nadzorem nad rozliczeniem tych wszystkich czynszów i mediów 
jest naprawdę duże.

Problemy pojawiają się również wówczas, gdy chcemy dokonać zmian w ist-
niejącej sieci bibliotecznej. Dążąc do pozyskania lokali lub do zmiany ich obecnej 
lokalizacji nie zawsze jesteśmy dobrze rozumiani. Czytelnicy są przyzwyczajeni do 
bibliotek w najbliższej okolicy, pewnie nie do końca wyobrażają sobie, co mogłaby 
im zaoferować biblioteka może bardziej oddalona, ale większa, lepiej wyposażona, 
otwarta w dogodniejszych godzinach. Połączenie dwóch małych filii w jedną większą 
budzi wyłącznie ich niepokój. Z drugiej strony, w tak istotnych dla funkcjonowania 
biblioteki sprawach – jak likwidacja filii, połączenie ich, powołanie nowej filii czy 
tylko zmiana jej lokalizacji – decyzja należy do rady miasta. Tu też często trudno 
nam przekonać radnych do naszych planów. Nie ustajemy jednak w działaniach, ten 
dialog musimy prowadzić ciągle. Być może w końcu uda nam się przedstawić plany 
restrukturyzacji sieci w taki sposób, że zarówno mieszkańcy, jak i radni przekonają 
się do tego, iż plany te są racjonalne i korzystne dla użytkowników biblioteki. I że 
inwestycja w nowoczesną bibliotekę – bo bez finansowego wsparcia nie uda się 
przecież tego przeprowadzić – jest dobrą decyzją.

A dobre strony?
Dobrą stroną jest na pewno to, że jesteśmy blisko czytelników. Jeśli chcemy 

tę sieć zmieniać, to wyłącznie dlatego, że wiemy w jakim kierunku bibliotekarstwo 
współczesne się rozwija. Jesteśmy przekonani, że przyszłość bibliotek nie należy 
do małych, kilkudziesięciometrowych lokali, ale do dużych obiektów, o powierzchni 
1 tys. m2 lub większych, gdzie można pokazać więcej, więcej czytelników zaprosić, 
gdzie można stworzyć centra kultury, które trafią do większego grona odbiorców 
z bardziej różnorodną ofertą. ProMedia są doskonałym przykładem na to, że kiedy 
pozwolono nam zadziałać tak, jak chcemy, to szybko okazało się, że nasza oferta 
może być bardzo atrakcyjna, a zainwestowane pieniądze – nie zostały zmarnowane. 
Cieszymy się, bo dopiero w pozyskanym lokalu możemy pokazać tkwiący w nas 
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potencjał. Niestety, już po tym krótkim okresie funkcjonowania ProMediów widać, że 
i ten lokal jest niewystarczający – odwiedza go wielu czytelników, a goście przycho-
dzący na organizowane tu spotkania nierzadko nie mieszczą się w zbyt małej sali.

W zeszłym roku MBP obchodziła jubileusz 20-lecia. Wydaje się, że była to 
udana impreza?
Chciałbym zwrócić w tym miejscu uwagę na szczególną postawę załogi, która 

uznała, że jest to święto wszystkich czytelników. Nie było uroczystej akademii, nie 
było wręczania nagród i medali. Zorganizowaliśmy duże, całodzienne spotkanie 
z biblioteką w Ogrodzie Różanym. Wszyscy bibliotekarze włączyli się w te obchody 
z dużym zaangażowaniem. Dla mnie jest to dowód, że ten wiek dorosły biblioteka 
już osiągnęła i dziś tworzy ją dobry i rozumiejący się zespół. 
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1 kwietnia w filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki, poświęcone po-
wieści Sońka Ignacego Karpowicza.

1 kwietnia w filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu 
Książki omawiano powieść Vidiadhara Suraj-
prasada Naipaula Marionetki.

1–2 kwietnia z okazji Międzynarodowego 
Dnia Książki dla Dzieci w filii nr 54 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Szczecinie odbyły się 
dwa spotkania biblioteczne z dziećmi z Przed-
szkola Publicznego nr 3.

1–20 kwietnia w Galerii Region Koszalińskiej 
Biblioteki Publicznej można było oglądać 
wystawę prac nagrodzonych w powiatowym 
konkursie plastycznym Ilustrujemy legendy 
Gracjana Bojara-Fijałkowskiego. Wystawa to-
warzyszyła dziecięcej sesji naukowej.

2 kwietnia w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym oma-
wiano książkę Wroniec Jacka Dukaja.

2 kwietnia w Filii Naukowej Biblioteki w Poli-
cach, z okazji 10 rocznicy śmierci Jana Pawła II,  
odbyło się spotkanie z księdzem Łukaszem 
Śniadym. Tego samego dnia w Filii Novej Bi-
blioteki w Policach odbyło się spotkanie z se-
natorem Edmundem Janem Bilickim, w którym 
wzięła udział młodzież ze szkół Szkoły Pod-
stawowej nr 8 w Policach i Szkoły Podstawo-
wej w Tanowie.

2 kwietnia – 8 maja w Książnicy Pomorskiej 
prezentowano wystawę Xawery Dunikowski 
(1875–1964) artysta rzeźbiarz, na którą zło-
żyły się rzeźby, obrazy, przedmioty muzeal-
ne oraz archiwalia pochodzące ze zbiorów 
Książnicy Pomorskiej. Ekspozycję dopełniły 
prace Dunikowskiego ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Szczecinie oraz rzeźba ze 
zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. 
Na wystawie znalazły się również trzy rzeźby 
uczennicy Xawerego Dunikowskiego – Wandy 
Czełkowskiej.

3 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu odbyły się warsztaty plastycz-
ne Słowem i kredką malowane skierowane 
do dzieci w wieku 7–12 lat. Podczas zajęć 
dzieci tworzyły pisanki oraz dekoracje wiel-
kanocne. Ponadto wspólnie czytano wiersze 
i opowiastki o wiośnie i wielkanocnych trady-
cjach.

3–30 kwietnia w Galerii Jednego Obrazu 
Książnicy Pomorskiej Bernadeta Wdzięczna 
zaprezentowała pracę Obraz pierwszy.

8 kwietnia w Książnicy Pomorskiej odbyło się 
spotkanie wielkanocne z księdzem dr. Janem 
Marcinem Mazurem, zorganizowane w ra-
mach działalności Centrum Aktywności Kultu-
ralnej Osób Niesprawnych Wzrokowo.

8 kwietnia w filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej, mieszczącej się przy ulicy Stru-
ga, na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki 
omawiano powieść Marka Seala Dziwny przy-
padek Rockefellera.

KRONIKA

Małgorzata Maciejewska, Przemysław Nowaczek
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Małgorzata Zychowicz
Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela
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9 kwietnia w filii nr 12 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyło się spotka-
nie Dyskusyjnego Klubu Książki poświęcone 
książce Jutro przypłynie królowa Macieja Wa-
sielewskiego. 

9 kwietnia Bibliotekę Publiczną w Kaliszu Po-
morskim odwiedzili uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Płocicznie, którzy zwiedzili pała-
cowe wnętrza i poznali ofertę placówki.

9 kwietnia w filii nr 38 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym mó-
wiono o książce Michalina Wisłocka, sztuka 
kochania gorszycielki Violetty Ozminkowskiej.

9 kwietnia w filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Pu-
bliczne w Szczecinie, w cyklu Na kulturowych 
szlakach, odbyło się spotkanie z geografem, 
doktorem nauk o Ziemi – Tomaszem Dudą. 
Tematem spotkania były Szlaki kulturowe na 
Pomorzu Zachodnim.

9 kwietnia – 30 maja w Bibliotece w Policach, 
z okazji Międzynarodowego Dnia Książki, zorga-
nizowano konkurs plastyczny dla uczniów klas 

1–3 szkół podstawowych z Gminy Police, ktrego 
tematem był  Mój ulubiony bohater bajkowy.

10 kwietnia w filii nr 3 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej, mieszczącej się przy ulicy Młyń-
skiej, członkowie młodzieżowego Dyskusyj-
nego Klubu Książki rozmawiali o ciekawych 
lekturach ostatniego miesiąca.

10 kwietnia w filii nr 11 Koszalińskiej Bibliote-
ki Publicznej, odbyła się II Noc Koszalińskich 
Poetów. Licznie zgromadzona publiczność 
wysłuchała recytacji piętnastu literatów zwią-
zanych z Koszalinem, reprezentujących Kra-
jowe Bractwo Literackie oraz niezrzeszonych. 
Poezje koszalińskich poetów recytowali rów-
nież uczniowie Gimnazjum nr 7, a w części 
artystycznej wystąpiły dzieci ze Studia Tańca 
Towarzyskiego „Pasja”.

12 kwietnia Bibliotekę Publiczną w Świeszy-
nie odwiedził Mateusz Rusin, czyli ksiądz Ma-
ciej z serialu telewizyjnego Ranczo. Spotkanie 
było połączone z minirecitalem.

13 kwietnia w Książnicy Pomorskiej prof. 
Marta Skwara z Uniwersytetu Szczecińskiego 

Andrzej Marek Grabowski w filii nr 4 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
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promowała publikację Polskie serie recepcyj-
ne wierszy Walta Whitmana. Monografia wraz 
z antologią przekładów.

13 kwietnia w filii nr 4 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyło się spotka-
nie czytelnicze Zielony Szczecin, którego te-
matem były walory przyrodniczo-turystyczne 
miasta.

13–15 kwietnia w filii nr 4 Koszalińskiej Biblio-
tece Publicznej i w bibliotekach gminnych w Bę- 
dzinie, Biesiekierzu, Bobolicach, Manowie, 
Mielnie, Polanowie, Sianowie i Świeszynie 
odbyły się spotkania ze znanym i lubianym pi-
sarzem Andrzejem Markiem Grabowskim. Po-
pularność zdobył między innymi współtworząc 
audycje dziecięce o Kulfonie i żabie Monice.

14 kwietnia w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyło się spotka-
nie Klątwa rzucona przez plebana ze Zdro-
jów czyli tajemnice Jeziora Szmaragdowego, 
które wzbogaciła prezentacja multimedialna 
przedstawiona przez Natalię Kasowską.

14 kwietnia w Koszalińskiej Bibliotece Pu-
blicznej odbyła się konferencja popularno-
naukowa zatytułowana 75. rocznica zbrodni 
katyńskiej współorganizowana z Archiwum 
Państwowym w Koszalinie 

14 kwietnia w filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie miała miejsce wizyta 
najmłodszych czytelników z Przedszkola Nie-
publicznego „Promyk”. Spotkanie pod hasłem: 
Mam dla Państwa bajkę. Nową? Całkiem 
nową, daję słowo! poświęcone było twórczo-
ści Jana Brzechwy.

14 kwietnia w filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie zorganizowano spotka-
nie czytelnicze dotyczące bajkowych opowie-
ści związanych ze Szczecinem.

14 kwietnia w Filia Nova Biblioteki w Poli-
cach zorganizowała spotkanie z Aleksandrem 
Dobą – podróżnikiem roku według magazynu 
National Geographic, policzaninem, który jako 
pierwszy człowiek w historii, samotnie prze-
płynął kajakiem Atlantyk z Europy do Ameryki 

„Porucznik Borewicz” wśród fanów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach
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Północnej. Młodzież z Zespołu Szkół im. Igna-
cego Łukasiewicza w Policach obejrzała film 
i wysłuchała opowieści o wyprawie.

14 kwietnia Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Międzyzdrojach odwiedził Bronisław Cie-
ślak – dziennikarz, prezenter telewizyjny 
i aktor. Zasłynął rolą porucznika Sławomira 
Borewicza w serialu 07 zgłoś się. Drugim go-
ściem był Piotr K. Piotrowski, promujący swoją 
książkę pod tytułem 07 zgłasza się. Opowieść 
o serialu. Moderatorem spotkania był Dariusz 
Rekosz, autor książek dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych.

14 i 28 kwietnia bibliotekarz Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Kołobrzegu, Małgorzata Woj-
taluk, odwiedziła kołobrzeskie przedszkola nr 
2 i nr 10. Podczas spotkania z nią, maluchy 
mogły zapoznać się z historią Nathalie Dar-
gent Mój przyjaciel Kemushi, przedstawioną  
w formie teatru kamishibai.

15 kwietnia w filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie miały miejsce Czytanki 
z MBP, czyli spotkania dla najmłodszych czy-

telników, organizowane w ramach cyklu reali-
zowanego wspólnie z Kluboksięgarnią FIKA 
i wydawnictwem Nasza Księgarnia. 

15 kwietnia w Bibliotece Publicznej w Zło-
cieńcu, z okazji zbliżającego się Dnia Książki 
i Praw Autorskich, spotkali się seniorzy.

15 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia 
Książki Dziecięcej, w Koszalińskiej Bibliotece 
Publicznej odbyła się 12 dziecięca sesja na-
ukowa. Tym razem jej temat brzmiał: Gracjan 
Bojar Fijałkowski – bajarz pomorski. Corocz-
nie organizowana sesja tytułem nawiązała do 
przygotowań do 750-lecia Koszalina przypa-
dającego na rok 2016. Z tego powodu najsłyn-
niejszy koszaliński autor stał się bohaterem re-
feratów, które dziecięcy profesorowie wygłosili 
do dziecięcej publiczności. Publiczność skła-
dała się z osób nagrodzonych w powiatowym 
konkursie plastycznym pod tytułem Ilustruje-
my legendy Gracjana Bojara Fijałkowskiego. 
Sesję uświetniła swą obecnością córka Gra-
cjana Bojara Fijałkowskiego – Anna, która 
w zastępstwie ojca podpisywała egzemplarze 
legend.

Dziecięca sesja naukowa o autorze legend koszalińskich Gracjanie Bojarze Fijałkowskim w Koszalińskiej 
Bibliotece Publicznej
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15–28 kwietnia w Książnicy Pomorskiej za-
prezentowana została wystawa 600 lat kontak-
tów polsko-tureckich 1414–2014. Jej otwarciu 
towarzyszył wykład dla młodzieży, wygoszony 
przez szczecińskiego przewodnika Przemka 
Głowę.

16 kwietnia Miejska Biblioteka Publiczna 
w Choszcznie gościła Eugeniusza Tomana – 
pilota, dziennikarza, animatora kultury, autora 
powieści o lotnikach Podniebni żołnierze.

16 kwietnia Dyskusyjny Klub Książki przy 
Bibliotece Publicznej w Złocieńcu omawiał 
książkę Małgorzaty Szyszko-Kondej Sześć 
córek.

16 kwietnia w Koszalińskiej Bibliotece 
Publicznej odbyło się spotkanie autorskie 
z Rafałem Podrazą, autorem wielu bio-
grafii. Tym razem pisarz promował swo-
ją najnowszą książkę Wieczór nad rzeką 
wspomnień, poświęconą Januszowi Kon-
dratowiczowi, autorowi tekstów tak zna-
nych przebojów jak: Tyle słońca w całym 
mieście, Powrócisz tu, Biały krzyż, Zaopie-
kuj się mną.

16 kwietnia w filii nr 12 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
z uczniami na temat historii książki. Dzieciom 
przedstawiono prezentację Od gliny do e-bo-
oka, mówiącą o dziejach książki jako przed-
miotu, o dawnych materiałach piśmienniczych 
i sposobach zapisywania informacji, zmianach 
wprowadzonych przez druk.

16 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury 
e-Eureka – Bibliotece Publicznej w Świeszy-
nie odbyły się eliminacje gminne Turnieju Re-
cytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. 
Sześcioro laureatów konkursu reprezentowa-
ło gminę Świeszyno w kolejnym etapie konkur-
su w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej.

16 kwietnia w sali widowiskowo-kinowej 
Złocienieckiego Ośrodka Kultury odbyły się 
organizowane przez Bibliotekę Publiczną 
w Złocieńcu gminne eliminacje Turnieju Re-
cytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”.

16 kwietnia w siedzibie Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Dolicach odbył się gminny kon-
kurs recytatorski Niektórzy lubią poezję. Hasło 
przewodnie w tym roku to Ulubieni autorzy 

Promocja książki Rafała Podrazy w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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lektur szkolnych. W konkursie wzięli udział 
uczniowie z oddziałów przedszkolnych, klas 
I–VI ze Szkoły Podstawowej w Dolicach, od-
działu Szkoły Podstawowej w Dolicach z Żalę-
cina, Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków 
Polskich z Rzeplina oraz Szkoły Podstawowej 
w Dobropolu.

16–20 kwietnia w Miejskiej i Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej w Goleniowie zorganizo-
wano akcję Cały Goleniów czyta dzieciom. 
Najmłodszym czytali: Komendant Powia-
towy Policji w Goleniowie insp. Krzysztof 
Targoński, strażak Paweł Lenart oraz gole-
niowscy funkcjonariusze służby więziennej: 
major Luiza Wilczyńska i porucznik Damian 
Różański.

17 kwietnia w Dziale Regionalnym Biblioteki 
w Policach Anna Śiwderska i Iwona Umińska 
poprowadziły warsztaty rękodzieła.

17 kwietnia na deskach Miejskiego Cen-
trum Kultury e-Eureka – Biblioteki Publicznej 
w Świeszynie aktorki z Teatru Medium ze Sta-

rogardu Gdańskiego zaprezentowały trudną 
sztukę Właściwie... Tango inspirowaną praw-
dziwymi historiami kobiet oraz książką Kata-
rzyny Grocholi Trzepot skrzydeł.

17 kwietnia w Miejskiej i Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej w Goleniowie w ramach 
Goleniowskich spotkań z piórem odbyło 
się spotkanie autorskie z Moniką Szwają, 
znaną i lubianą przez czytelników autorką 
takich bestsellerów jak: Jestem nudziarą, 
Artystka wędrowna, Klub Mało Używanych 
Dziewic.

17 kwietnia w filii nr 54 ProMedia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Szczecinie odbyły się 
imprezy zorganizowane w ramach Dni Skan-
dynawskich: rozstrzygnięcie konkursu pla-
stycznego Na pokładzie z Wikingami – projek-
tujemy statki władcom oceanów oraz otwarcie 
wystawy pokonkursowej. W drugiej części 
spotkania Sławomir Muzioł zaprezentował hi-
storię wikingów, wierzenia i legendy skandy-
nawskie. Odbyła się też inauguracja gry miej-
skiej Szczeciński skarb wikingów.

Andrzej Marek Grabowski w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach
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17 kwietnia w filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się drugie spo-
tkanie czytelnicze Zielony Szczecin.

17 kwietnia w filii nr 12 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie  
z uczniami, poświęcone historii książki.

17 kwietnia w filii Biblioteki Publicznej 
w Trzcińsku Zdroju w Stołecznej ucziowie klas 
I–IV tamtejszej szkoły podstawowej spokali 
się z autorką książek dla dzieci Renatą Piąt-
kowską i towarzyszącą jej lektorką Malwiną 
Kożurno.

17 kwietnia czytelnicy Biblioteki Publicznej 
i mieszkańcy gminy Drawno mieli możliwość 
uczestniczenia w Nocy w bibliotece z wiersza-
mi Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Im-
preza rozpoczęła się prelekcją na temat życia 
i twórczości pisarki wygłoszoną przez Cecylię 
Judek – Sekretarza Naukowego Książnicy Po-
morskiej.

18 kwietnia w Bibliotece Publicznej w Świe-
szynie, wernisaż wystawy rysunków Anny Wa-
luś (mieszkanki Niekłonic leżących w gminie 
Świeszyno) pod tytułem Chwile uświetnił kon-
cert hiszpańskiego kompozytora i pianisty 
Carlosa Izquierdo oraz kanadyjskiej skrzy-
paczki Amelii Quessy.

20 kwietnia w Książnicy Pomorskiej dr Artur 
Kolbiarz z Uniwersytetu Szczecińskiego wy-
głosił wykład o Xawerym Dunikowskim oraz 
oprowadził po wystawie Xawery Dunikowski 
(1875–1964) artysta, rzeźbiarz.

20 kwietnia w filii nr 46 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
z uczniami Szkoły Podstawowej nr 9, na temat 
zasad komunikowania się w grupie.

20 kwietnia w filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie zorganizowano zajęcia 
dla dzieci pod hasłem Ziemio, nie poddawaj 
się – uratujemy cię!.

20 kwietnia – 27 maja w Galerii Region Ko-
szalińskiej Biblioteki Publicznej można było 
oglądać wystawę Orient Exspressem przez 
Dwudziestolecie, towarzyszącą VI Nocy 
w Bibliotece zorganizowanej pod hasem Co 
nam zostało z tych lat. Na ekspozycję złożyły 
się specjalnie przygotowane plansze i zbiory 
biblioteczne o tematyce związanej z dwu-
dziestoleciem międzywojennym. W tym cza-
sie w Informatorium można było obejrzeć 
wystawę Jak drogie są wspomnienia złożo-
ną z przedwojennych zdjęć pochodzących 
z archiwów rodzinnych mieszkańców Kosza-
lina. Ekspozycję wzbogacono o dokumenty 
z dawnych lat, między innymi świadectwa 

Wizyta Moniki Szwai w goleniowskiej bibliotece
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ukończenia szkoły, a nawet świadectwo mo-
ralności.

21 kwietnia w filii nr 38 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie miały miejsce Czytanki 
z MBP, czyli spotkania dla najmłodszych czy-
telników, organizowane wspólnie z Kluboksię-
garnią FIKA i wydawnictwem Nasza Księgar-
nia.

21 kwietnia w Bibliotece Publicznej w Miro-
sławcu otwarto wystawę zdjęć Okiem seniora, 
przygotowaną przez Stowarzyszenie Rekre-
acyjne „Cztery Pory Roku”.

21 kwietnia w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Tucznie odbył się finał Gminnego 
Konkursu Pięknego Czytania dla uczniów klas 
III szkół podstawowych, zorganizowanego 
przez Szkołę Podstawową w Marcinkowicach 
pod patronatem biblioteki w Tucznie.

21 kwietnia w Książnicy Pomorskiej przewod-
nik miejski Michał Kowgier opowiedział o życiu 
i dokonaniach Adolfa Thesmachera, wybitne-
go przedwojennego architekta tworzącego 

w stylu modernizmu. Po wykładzie uczestnicy 
udali się na spacer po Szczecinie, szlakiem 
szczecińskiego architekta.

21 kwietnia w Filii Novej Biblioteki 
w Policach, z okazji Międzynarodowego 
Dnia Książki dla Dzieci odbyło się spotkanie 
dla najmłodszych z bajkowymi postaciami: 
Kubusiem Puchatkiem, Klaunem Łatką, Ząb-
kową Wróżką.

21–24 kwietnia w filii nr 4 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie z okazji Dni Skan-
dynawskich, w formie pogadanki oraz pre-
zentacji multimedialnej przedstawiano walory 
krajoznawcze, ciekawostki kulturowe oraz 
obyczajowość krajów położonych na Półwy-
spie Skandynawskim.

22 kwietnia czwartoklasiści odwiedzili Biblio-
tekę Publiczną w Złocieńcu. Aktywnie uczest-
niczyli w zajęciach Gimnastyka dla ciała, umy-
słu i ducha z zakresu emisji głosu, ćwiczeń 
dykcyjnych oraz relaksacji umysłu i ducha.  
W trakcie zajęć wykorzystano Wierszyki ła-
miące języki Małgorzaty Strzałkowskiej i Przy-

Kiermasz książek na promie w Świonoujściu
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tulanki – czyli wierszyki na dziecięce masażyki 
Marty Bogdanowicz.

23 kwietnia Biblioteka Publiczna w Drawnie 
uczciła Dzień Książki i Praw Autorskich wraz 
z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Niemieńsku. Tego-
roczne święto przebiegło pod hasłem Czytam, 
bo warto. Wychowankowie ośrodka dowie-
dzieli się, co to jest regulamin biblioteki, jak 
zbudowana jest książka i w jaki sposób należy 
o nią dbać. Odbyło się również przedstawie-
nie teatrzyku kamishibai pod tytułem Legenda 
o Skarbniku.

23 kwietnia, w Światowym Dniu Książki 
i Praw Autorskich, Miejska Biblioteka Publicz-
na w Świnoujściu wspólnie z Kołem nr 14 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zorga-
nizowała kiermasz książkowy pod hasłem Pro-
mujemy książkę na promie. Dzięki życzliwości 
dyrekcji oraz pracowników Żeglugi Świnouj-
skiej kiermasz odbył się na regularnie pływają-
cym promie Bielik III. Podczas kiermaszu moż-
na było nabyć książki w cenie jednej złotówki 
za wolumin. Z akcji kiermaszowej skorzystało 
wielu mieszkańców miasta. Zebrane pienią-
dze zostały przeznaczone na zakup nowości 
wydawniczych dla świnoujskiej biblioteki.

23 kwietnia w Książnicy Pomorskiej otwar-
to wystawę Ciche czytanie na głos, na której 
swoje projekty, inspirowane książką, zapre-
zentowali studenci wzornictwa z Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Technologiczne-
go.
 
23 kwietnia w Oddziale dla Dzieci Bibliote-
ki w Policach odbyło się spotkanie z lekturą 
szkolną związaną z ochroną środowiska. 
Książka Bajki w zielonych sukienkach to utwo-
ry o tematyce ekologicznej. W czasie zajęć 
dzieci rozwiązywały zagadki, krzyżówki i uczy-
ły się prawidłowej segregacji śmieci. 

23–24 kwietnia w Książnicy Pomorskiej od-
była się konferencja naukowa Czytanie… 
Kobieta, biblioteka, lektura, zorganizowana 
wspólnie przez Instytut Polonistyki i Kultu-
roznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Książnicę Pomorską, Zachodniopomorskie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Polskie 
Towarzystwo Autobiograficzne, Towarzystwo 
Literackie im. Adama Mickiewicza oraz Fun-
dację Strefa Kobiet.

23 kwietnia – 31 maja w Książnicy Pomor-
skiej można było oglądać wystawę prezentują-
cą okładki książek wydawanych w Polsce w la-
tach 1945–1956, uzupełnioną o ekspozycję 
oryginalnych, unikatowych okładek książek  
z lat 1949–1955 pochodzcych z prywatnej ko-
lekcji szczecińskiego bibliofila Andrzeja Awtu-
szewskiego.

24 kwietnia w filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie uczestnicy Dyskusyjne-
go Klubu Książki rozmawiali o książkach Zdra-
dzony przez ojca i Kobieta bez winy i wstydu 
autorstwa Wojciecha Eichelberga.

24 kwietnia Koszalińska Biblioteka Publicz-
na zorganizowała szóstą Noc w bibliotece 
pod hasłem Co nam zostało z tych lat. Wśród 
atrakcji znalazły się: spotkanie autorskie 
ze Sławomirem Koperem, autorem biografii 
słynnych ludzi, także z czasów dwudziesto-
lecia międzywojennego; wystawy okoliczno-
ściowe; prezentacja o dawnym Koszalinie 
wraz z komentarzem Tomasza Wojciechow-
skiego (w Czytelni Regionalnej); projekcje 
wraz z komentarzem Wojciecha Koniecznego 
o przedwojennych filmach polskich (w daw-
nej kotłowni); najpiękniejsze wiersze polskie 
w scenerii kawiarenki poetyckiej; starożytna 

„klasa” z nauką hieroglifów i pisma klinowego 
(w czytelni); Kącik podróży – od Kazimierza 
Nowaka do Arkadego Fiedlera (w czytelni); 
Plastuś i Koziołek Matołek – zabawy plastycz-
ne dla dzieci (w sali klubowej i na antresoli); 
zwiedzanie magazynów i introligatorni; atelier 
fotograficzne w klimacie dawnego Koszalina; 
Małe kino – projekcje niemych filmów; Moda 
dla każdego – porady, kreacje, dodatki; kon-
cert big bandu z Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych w Koszalinie; zabawy zręcz-
nościowe dla każdego, w tym rzut piłką do 
puszki; stoisko księgarni Matras z książkami 
Sławomira Kopera; stoisko pracowni Lodów. 
Imprezę zwieńczył pokaz żonglerki ogniem 
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na placu przed biblioteką, w wykonaniu ze-
społu Incendi.

24 kwietnia w filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się drugie spo-
tkanie dla dzieci pod hasłem Ziemio, nie pod-
dawaj się – uratujemy cię!.

24 kwietnia w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyła się Noc w Bi-
bliotece z Lassem i Mają. Uczestnicy spotka-
nia stworzyli w bibliotece własne biuro de-
tektywistyczne. Pod opieką Pana Komisarza 
i jego asystentek rozwiązywali trudne zadania. 
Dzieci stworzyły też własną historię detektywi-
styczną w postaci komiksu.

24 kwietnia małych czytelników zaproszono 
do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrze-
gu na Zabawnik literacko-teatralny. Podczas 
spotkania czytano i rozmawiano o książce 
Oscara Brenifera Uczucia co to takiego?, któ-
ra ukazała się w serii Dzieci filozofują.

24 kwietnia Książnica Pomorska zaprosiła 
szczecinian do nocnego zwiedzania bibliote-
ki. Od godziny 19 do północy była możliwość 
podziwiania kunsztu introligatorskiego, odbija-
nia linorytu, sztuki zdobienia książek, a nawet 
zrobienia własnej książki. Chętni zobaczyli 

bibliotekę „od kuchni”, dowiedzieli się, jaką 
drogę przebywa książka od momentu zakupu 
do czasu aż trafi na regał biblioteczny oraz 
poznali, co trzeba zrobić, by czytelnik mógł ją 
znaleźć wśród ponad miliona książek zgroma-
dzonych w Książnicy. Można było przespace-
rować się po labiryntach bibliotecznych ma-
gazynów, odkryć Witkacego na mikrofilmach 
oraz posłuchać jego intymnych listów do żony, 
czytanych przez lektora. Była muzyka z archi-
walnych płyt, prezentacja zbiorów na temat 
Pomorza, zabytkowe mapy na podświetlanym 
stole. Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
możliwość odnalezienia gazety z dnia urodzin 
i skserowania jej strony tytułowej. Swoje filmy 
pokazali Zachodniopomorscy Łowcy Burz, 
zaś szczecińska policja doradzała rodzicom, 
jak ustrzec dzieci przed groźnymi używkami, 
a seniorów ostrzegała przed różnymi niebez-
pieczeństwami.

24 kwietnia w Filii Novej Biblioteki w Policach 
po raz kolejny odbyły się warsztaty z pra-
cownikami Monaru ze Szczecina, w których 
uczestniczyła młodzież z Gimnazjum nr 2 
w Policach. Tematem spotkania była Profilak-
tyka zamiast leczenia.

24 kwietnia w Dziale Regionalnym Bibliote-
ki w Policach odbyło się spotkanie autorskie 

Atrakcje Nocy w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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z Janem Maturą, polickim regionalistą, na-
uczycielem i sportowcem, na które przybyła 
policka młodzież z Gimnazjum nr 2, 3 i 4.

24 kwietnia Biblioteka Publiczna w Trzcińsku 
Zdroju oraz jej filie w Stołecznej i Góralicach 
wzięły udział w VIII Sztafecie Literackiej, któ-
ra była poświęcona Wandzie Chotomskiej. 
Uczestniczyli w niej uczniowie z klas II–III 
Szkoły Podstawowej w Trzcińsku Zdroju, dzie-
ci z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podsta-
wowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu ze 
Stołecznej, dzieci z Przedszkola w Góralicach 
oraz dzieci i młodzież ze świetlicy socjotera-
peutycznej w Góralicach.

24 kwietnia grupa dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Stołecznej uczestniczyła w zajęciach zor-
ganizowanych przez filię Biblioteki Publicznej 
w Trzcińsku Zdroju w Stołecznej pod hasłem 
Z emocjami na wesoło. Spotkanie zorganizo-
wano w związku z realizacją Programu Prze-
ciwdziałania Przemocy.

24 kwietnia filię Miejską Biblioteki Publicznej 
w Choszcznie odwiedzili szóstoklasiści w ra-
mach lekcji bibliotecznej Biblioteka, nie taka 
straszna. Uczniowie zapoznali się z zasada-
mi korzystania z zasobów bibliotecznych oraz 
zwiedzili magazyn książek. 

24 kwietnia w Bibliotece Publicznej w Złocień-
cu odbyły się zajęcia ze słuchaczkami Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Panie poznały sztukę 
wykonywania wzorów z kolorowych pasków 
papieru w technice iris folding.

24 kwietnia miłośnicy liryki uczestniczyli 
w zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną 
w Gryficach wieczorze poezji Moniki Maliszew-
skiej-Grucy, promującej swój drugi tomik poezji 
zatytułowany Raz na Milczenie. Motywem prze-
wodnim spotkania, oprócz wierszy poetki były 
słowa Edwarda Stachury Wszystko jest poezją. 
Autorka, wraz z przyjaciółmi: Krystyną Skrzypek 
i Waldemarem Wierzbą, zabrała ponad stuoso-
bową publiczność w niecodzienną podróż po 
meandrach swojej twórczości. Dopełnieniem 
spotkania był występ Agnieszki Nitki „Nitelli”.

25 kwietnia w Klubie Nauczyciela w Gryfi-
nie odbyło się organizowane przez Bibliotekę 
Publiczną spotkanie z pisarzem Kajetanem 
Rajskim. Dotyczyło ono promocji jego najnow-
szej książki Wilczęta 2. Rozmowy z dziećmi 
Żołnierzy Wyklętych. Autor wygłosił również 
wykład pod tytułem Represje wobec dzieci 
Żołnierzy Wyklętych w PRL.

27 kwietnia w Książnicy Pomorskiej odbyły 
się drugie Morskie spotkania: Giganty mórz 
i oceanów – czy są w Szczecinie?, zorganizo-
wane w ramach działalności Centrum Aktyw-
ności Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzro-
kowo.

27 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Szczecinku odbyło się spotkanie au-
torskie z Eugeniuszem Misiło – historykiem, 
publicystą, dyrektorem prywatnego centrum 
dokumentacji tzw. Fundacji Archiwum Ukra-
ińskiego w Warszawie, byłym pracownikiem 
Polskiej Akademii Nauk, współpracowni-
kiem Naukowego Towarzystwa im. Szew-
czenki w Nowym Jorku i we Lwowie oraz 
ukraińskiej gazety wydawanej w Polsce pod 
tytułem Nasze Słowo, autorem książki Akcja 

„Wisła”.

28 kwietnia w Bibliotece Niemieckiej 
w Książnicy Pomorskiej odbyło się sym-
pozjum naukowe Dialog Międzykulturowy, 
poświęcone tematowi Mit, baśń i legenda 
w literaturach europejskich (partner: Instytut 
Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szcze-
cińskiego).

28 kwietnia w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyło się spotka-
nie z dziećmi z Przedszkola Publicznego nr 3  

„Pentliczek”. W nawiązaniu do Dni Skandy-
nawskich, dzieci zapoznały się z przygodami 
Wikinga z rudą brodą, oraz jego przyjaciół 
z książki Tappi i wielka burza, autorstwa Mar-
cina Mortki.

28 kwietnia filia nr 54 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie zaprezentowała dzie-
ciom z Przedszkola Publicznego nr 33 literatu-
rę skandynawską dla najmłodszych.
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28 kwietnia w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
z Barbarą Stawarz, psychologiem i psychote-
rapeutą. Pierwsza z nowego cyklu pogadanek 
edukacyjnych Spotkania z umysłem poświę-
cona była tajemnicom ludzkiego zachowania 
i osobowości.

28 kwietnia Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Choszcznie odwiedziła grupa gimnazja-
listów z Krzęcina. Po zwiedzeniu placówki 
wzięli udział w lekcji bibliotecznej na temat 
katalogów bibliotecznych, kartotek zagadnie-
niowych oraz bibliotek cyfrowych.

28 kwietnia w Koszalińskiej Bibliotece Pu-
blicznej odbyło się spotkanie autorskie z Euge-
niuszem Misiłą, połączone z promocją książki 
Akcja „Wisła”. Spotkanie zorganizowano we 
współpracy z koszalińskimi agendami Związ-
ku Ukraińców w Polsce. 

29 kwietnia Biblioteka Publiczna w Złocieńcu 
przeistoczyła się w nietypową planszę do gry, 
której uczestnikami zostali szóstoklasiści ze 
Szkoły Podstawowej nr 1. Gra interaktywna 
nosiła tytuł Tajemnice biblioteki.

29 kwietnia w Miejskiej i Powiatowej Biblio-
tece Publicznej w Goleniowie, w ramach pro-
gramu bibliotecznego Mamo! Tato! Chodźmy 
do biblioteki, odbył się spektakl teatralny dla 
dzieci, pod tytułem Podróże Piotrusia, przy-
gotowany przez studio rozrywkowo-teatralne 
Duet z Krakowa.

29 kwietnia w Bibliotece Publicznej Miasta i Gmi-
ny w Polanowie odbyło się spotkanie seniorów 
z muzykami: Andrzejem Litwinem i Anetą Ter-
lecką, podczas którego można było wysłuchać 
wykładu na temat Muzyka lekiem na wszystko?

29 kwietnia w filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki, poświęcone pu-
blikacji Wałkowanie Ameryk autorstwa Marka 
Wałkuskiego. 

29 kwietnia w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Tucznie odbyło się spotkanie Dys-

kusyjnego Klubu Książki poświęcone twórczo-
ści Magdaleny Kordel.

29 kwietnia w filii nr 36 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie, w ramach Dyskusyj-
nego Klubu Książki rozmawiano o publikacji 
Wojna nie ma w sobie nic z kobiety Swietłany 
Aleksijewicz.

30 kwietnia w filii nr 14 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki, poświęcone po-
zycji Jak wychować dziecko, psa, kota... i fa-
ceta Doroty Sumińskiej.

30 kwietnia w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyły się warsz-
taty Bądź Eko z Biblioteką, zorganizowane 
w ramach Dnia Ziemi dla uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 54 im. Janusza Korczaka 
w Szczecinie.

30 kwietnia w filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się trzecie spo-
tkanie pod hasłem Ziemio, nie poddawaj się 

– uratujemy cię!.

30 kwietnia w Galerii Pałacowej przy Bibliote-
ce Publicznej w Kaliszu Pomorskim odbył się 
wernisaż wystawy malarstwa Bernadety Gęb-
skiej-Pewniak, pod tytułem Paleta kobiecości.

31 kwietnia Dział Fonozbiorów oraz Galeria 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świnoujściu 
stały się planem zdjęciowym dla ekipy fil-
mowej, która kręciła kolejny odcinek z cyklu 
Przepustka dla kanału TTV. Serial dokumen-
talny prezentuje sylwetki ludzi odbywających 
w polskich więzieniach wyroki za ciężkie prze-
stępstwa. Skazańcom, podczas kilkunastogo-
dzinnej przepustki, towarzyszy kamera filmo-
wa oraz Monika Góralewska – wielokrotnie 
nagradzana dziennikarka i reżyserka filmów 
dokumentalnych.

4 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Choszcznie rozpoczął się cykl lekcji biblio-
tecznych dla dzieci przedszkolnych i szkol-
nych. Dla trzy i czterolatków przewidziano za-
bawę w teatrzyk kamishibai. „Starszaki” wzięły 



141141

K KRONIKA

udział w zajęciach bibliotecznych na temat 
Jak powstaje książka, zaś uczniom z klas I–III 
zaproponowano lekcje Poznajemy bibliotekę. 
Do 8 maja choszczeńską bibliotekę odwiedzi-
ło 160 dzieci wraz z opiekunami.

4, 11 i 18 maja w Bibliotece Dziecięcej Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu, 
w ramach Bajkowych poranków, spotykali 
się najmłodsi czytelnicy w wieku od dwóch 
do pięciu lat, aby wspólnie słuchać bajek 
i opowiastek oraz bawić się z rówieśnikami 
wśród książek.

4–30 maja w Książnicy Pomorskiej prezento-
wana była wystawa Na tropie… powieści kry-
minalnej.

4 maja – 30 czerwca w Książnicy Pomorskiej 
w Galerii Jednego Obrazu, Ewa Czerwińska-

-Romanowska pokazała pracę Behemot z cy-
klu Krajobraz metafizyczny.

5 maja w filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie odbyło się spotkanie bibliotecz-
ne dla dzieci z Przedszkola Publicznego nr 33, 
zorganizowane z okazji Tygodnia Bibliotek.

5 maja w filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczecinie odbyła się kolejna odsłona 
cyklu dla dzieci FiKa czyta z MBP.

5 maja w Sali Konferencyjnej Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Świnoujściu otwarto wysta-
wę prac plastycznych dzieci, uczestniczących 
w programie przedszkolnej edukacji antytyto-
niowej Czyste Powietrze Wokół Nas.

5 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Międzyzdrojach, w ramach Dyskusyjnego 
Klubu Książki, odbyło się spotkanie autorskie 
z Magdaleną Witkiewicz.

5 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świ-
noujściu odbyło się spotkanie z wybitnym ak-
torem teatralnym, filmowym i telewizyjnym 
Janem Nowickim, który oprócz wykreowania 
niezapomnianych ról filmowych zaistniał tak-
że jako pisarz. Spod jego pióra wyszły takie 
książki jak: Między niebem i ziemią, Białe wal-
ce, Mężczyzna i one.

5, 14 i 15 maja w filii nr 4 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie majowe święto książ-
ki i bibliotek oraz jubileusz 20-lecia powstania 

Prace nad dokumentem Przepustka w świnoujskiej bibliotece
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Miejskiej Biblioteki Publicznej stały się okazją 
do szerszego zaprezentowania działalno-
ści placówki i popularyzacji jej zbiorów. Do 
udziału w spotkaniach zaproszono wszystkich 
czytelników biblioteki oraz mieszkańców Nie-
buszewa.

6 maja w Bibliotece Publicznej w Złocieńcu 
odbyło się spotkanie autorskie z poetką i pi-
sarką Marianną Baszarkiewicz.

6 maja w filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki Pu-
blicznej, mieszczącej się przy ulicy Andersa, 
na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki 
omawiano powieść Joanny Bator Ciemno pra-
wie noc.

6 maja w filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczecinie odbyło się spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Książki, poświęcone powieści 
Motyl Lisy Genovy.

6 maja najmłodsi czytelnicy z filii bibliotecznej 
w Podwilczu (Gminna Biblioteka Publiczna 
w Stanominie) spędzili czas na czytaniu ksią-
żek w plenerze. Skupili się przede wszystkim 
na bajkach oraz na postaci Franklina i jego 
przygodach. Po powrocie do biblioteki dzieci 
malowały sceny zapamiętane z przeczyta-
nych książek, były też zabawy z chustą ani-

macyjną oraz zgadywanki książkowe i wiele 
innych atrakcji.

6 maja Biblioteka Publiczna w Złocieńcu go-
ściła poetkę i pisarkę Mariannę Baszarkie-
wicz-Machcińską.

6 maja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Goleniowie, w ramach Goleniow-
skich spotkań z piórem gościł Jan Nowicki, 
który opowiadał o swojej karierze, książkach, 
pasjach a także odpowiadał na pytania czy-
telników.

7 maja w filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczecinie odbyło się spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Książki, poświęcone Nigdzie 
w Afryce Stefanie Zweig.

7 maja w filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczecinie odbyło się trzecie już spotka-
nie Zielony Szczecin.

7–15 maja w Książnicy Pomorskiej obchodzony 
był XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, którego 
hasło przewodnie brzmiało Wybieram Bibliote-
kę. Podczas spotkania inauguracyjnego odzna-
czono laureatów szóstej edycji Konkursu Mar-
szałka Województwa Zachodniopomorskiego  
o Nagrodę im. Stanisława Badonia dla Bibliote-

Magdalena Witkiewicz w trakcie spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Międzyzdrojach
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karza Roku. Tytuł Bibliotekarza Roku 2014 Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego otrzymała 
Monika Kwaśniak z Książnicy Pomorskiej.

7, 8, 11 i 18 maja w filii nr 3 Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Szczecinie, z okazji Tygodnia 
Bibliotek, odbyła się seria zajęć dla dzieci pod 
hasłem Gdy pani złość przychodzi z wizytą, 
dla uczniów młodszych klas szkół podstawo-
wych. Ich tematem było radzenie sobie z trud-
nymi emocjami. Podczas spotknia wykorzy-
stano bajki terapeutyczne.

8 maja w Bibliotece Publicznej w Gryfinie od-
był się Dobry wieczór w bibliotece! – wieczor-
na impreza dla dzieci.

8 maja w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczecinie z najmłodszymi czytelnikami 
spotkała się Elżbieta Krygowska-Butlewska, 
ilustratorka książek dla dzieci.

8 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ko-
łobrzegu Katarzyna Zwarzany, przedstawiciel-
ka szczecińskiego oddziału Narodowego Ban-

ku Polskiego wygłosiła prelekcję w ramach 
kampanii informacyjnej NBP Bezpieczne pie-
niądze.

8 maja mali kołobrzeżanie spotkali się 
w Bibliotece Dziecięcej podczas warszta-
tów plastycznych Słowem i kredką malo-
wane. Tematem spotkania były wiosenne 
pejzaże, a inspiracją przy tworzeniu prac 
plastycznych – wiersze i piosenki o wiośnie, 
których można było posłuchać podczas 
spotkania.

8 maja Miejska Biblioteka Publiczna w Mory-
niu wzięła udział w VIII Sztafecie Literackiej, 
w tym roku poświęconej życiu i twórczości 
Wandy Chotomskiej.

8 maja w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
w Dębnie, Teatr Duet wystawił dla najmłod-
szych czytelników spektakl Rozbójnik Rum-
cajs.

8 maja Biblioteka Publiczna w Świeszynie, 
z okazji Tygodnia Bibliotek, nagrodziła pamiąt-

Jan Nowicki podczas promocji swoich książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnoujściu
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kowymi statuetkami i książkami sześcioro swo-
ich najlepszych ubiegłorocznych czytelników. 
Ponadto miało miejsce spotkanie autorskie 
z pisarką Katarzyną Enerlich, przeprowadzo-
no lekcję biblioteczną dla przedszkolaków (ry-
sowanie na najdłuższej kartce świata), odbył 
się konkurs Młode Talenty Gminy Świeszyno 
oraz zorganizowano spotkanie z dietetykiem 
medycznym – Katarzyną Ćwiek (połączone 
z wystawką książek o zdrowym odżywianiu).

8 maja obchodami Dnia Bibliotekarza zain-
augurowano w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Świnoujściu Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 
2015. Na spotkanie z byłymi i obecnymi pra-
cownikami biblioteki przybyli przedstawiciele 
lokalnych władz. W Tygodniu Bibliotek nie 
zabrakło spotkań z ciekawymi ludźmi zorgani-
zowanych dla użytkowników MBP. Wśród nich 
znalazło się spotkanie autorskie zatytułowane 
Pisząca Para, z udziałem Violetty Ozminkow-
skiej-Daukszewicz i Krzysztofa Daukszewicza, 
które odbyło się w piątek, 8 maja. W cyklu 
imprez zaplanowano też, poprowadzoną 12 
maja, przez aktorów Teatru TM, Agnieszkę Si-
tek i Tomasza Mędrzaka, lekcję teatralną dla 
młodzieży, na temat Po co komu edukacja? 

oraz mające miejsce dzień później  warsztaty 
teatralne dla dzieci. Natomiast 14 maja, wie-
czór w bibliotece należał do kotów, za sprawą 
krakowskiego poety, satyryka i literata, a tak-
że miłośnika tych zwierząt Franciszka Klimka. 
Ostatnim wydarzeniem było spotkanie z He-
leną Nowak, autorką wystawy Witraże i biżu-
teria/. Artystka w Galerii MBP zaprezentowała 
swoje prace i opowiadała przybyłym gościom 
o właściwościach kamieni oraz o sztuce two-
rzenia witraży.

8 maja w Bibliotece Publicznej w Trzcińsku 
Zdroju odbyło się interaktywne przedstawie-
nie na motywach rosyjskiej bajki Kotek i Ko-
gutek. Tę edukacyjną bajkę, zerówkowiczom 
i pierwszoklasistom ze Szkoły Podstawowej 
w Trzcińsku-Zdroju, zaprezentowali artyści Te-
atru Duet z Krakowa.

8 maja nastąpiło podsumowanie ogólnopol-
skiej kampanii społecznej Zaczytani, przepro-
wadzonej w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Choszcznie. Projekt polegał na zbiórce 
używanych książek dla pacjentów oddziału 
dziecięcego szpitala w Choszcznie. Zebrano 
ponad 600 książek.

Krzysztof Daukszewicz i Violetta Ozminkowska-Daukszewicz w Świnoujściu
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8 maja w ramach Tygodnia Bibliotek w Ko-
szalińskiej Bibliotece Publicznej odbył się finał 
powiatowego konkursu literackiego Koszaliń-
ska Niezapominajka i promocja wydawnictwa 
pokonkursowego. Konkurs cieszy się niesłab-
nącym powodzeniem u młodych i starszych li-
teratów piszących „do szuflady”. Dzięki niemu 
mają szansę na debiut poetycki.

8 maja członkowie młodzieżowego Dysku-
syjnego Klubu Książki filii nr 3 Koszalińskiej 
Biblioteki Publicznej uczestniczyli w podsu-
mowaniu konkursu literackiego Koszalińska 
Niezapominajka.

8 maja z okazji Dnia Bibliotekarza, podopiecz-
ni Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym z Warsztatu Terapii 
Zajęciowej nr 1 w Koszalinie, namalowali na 
asfalcie przed budynkiem Koszalińskiej Biblio-
teki Publicznej laurkę dla wszystkich bibliote-
karzy. Na co dzień podopieczni Stowarzysze-
nia uczestniczą w zajęciach terapeutycznych 
prowadzonych przez pracowników koszaliń-
skiej książnicy.

8–13 maja Biblioteka Publiczna w Złocieńcu 
obchodziła Tydzień Bibliotek. Złocienieckie 
bibliotekarki w towarzystwie uczniów Gim-
nazjum nr 1 im. Bohaterów Monte Cassino 

w Złocieńcu, 8 maja,  rowerami udały się do 
Cieszyna. Natomiast 12 maja w placówce 
goszczono młodzież licealną z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych oraz dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Złocieńcu. Celem spotka-
nia było zapoznanie młodych gości z tajnika-
mi zawodu bibliotekarza oraz z działalnością 
i organizacją biblioteki. Ponadto młodzież 

„zabrano w podróż” Śladami naszych przod-
ków, podczas której można było poznać wy-
brane złocienieckie legendy ze zbioru autor-
stwa Zbigniewa Czerwenki. Dzień później 
spotkał się Dyskusyjny Klub Książki. Tematem 
rozmów była książka Lisy Genovy Motyl. Tego 
samego dnia zorganizowano również spotka-
nie poświęcone życiu i twórczości Wisławy 
Szymborskiej.

8–14 maja w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Tucznie obchodzono Tydzień Bi-
bliotek. Czynny był kiermasz taniej książki, 
bibliotekę odwiedzały przedszkolaki, którym 
bajki czytali strażacy i leśnicy.

8–15 maja w Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Golczewie, w ramach Tygodnia 
Bibliotek prezentowano wystawę malarstwa 
Odkrywamy lokalnych twórców. Czynny był 
też kącik z prasą i nowościami wydawniczymi, 
kiermasz książki oraz kącik regionalny, przy 

Konkurs literacki Koszalińska Niezapominajka w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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którym chętnie oglądano stare kroniki i al-
bumy. Ogłoszono też akcję Maj bez kar oraz 
Przeczytałeś? Wymień się książką.

8–15 maja Biblioteka Publiczna Miasta i Gmi-
ny w Polanowie wraz z filiami w Bukowie, Na-
cławiu i Żydowie brała udział w Ogólnopolskim 
Tygodniu Bibliotek. Placówka zorganizowała 
dla dzieci wiele atrakcji: Teatr Duet z Krakowa 
przedstawił spektakl zatytułowany Podróże 
Piotrusia; dla młodzieży licealnej, działający 
przy Klubie Aktywnego Seniora Biblioteki Te-
atr Verbum zaprezentował sztukę Jerzego Że-
laznego zatytułowaną Szafa; przeprowadzono 
wiele konkursów i zabaw literackich, czytelni-
czych oraz tanecznych.

8–15 maja w ramach Tygodnia Bibliotek 
w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej 
Gminy i Miasta Sianów oraz jej filiach odbyło 
się szereg imprez promujących czytelnictwo. 
W sianowskiej bibliotece gościł Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Sianów Maciej Berlicki, który prze-
czytał bajkę dzieciom z klasy drugiej Szkoły 
Podstawowej nr 1. Odbyło się spotkanie au-
torskie z Jarosławem Kretem. W bibliotece 
w Sierakowie Sławieńskim można było spo-

tkać się z detektywem Pozytywką i dowiedzieć 
się, że kaktus i intelekt to jego oręż w walce 
ze złoczyńcami. W bibliotece w Karniesze-
wicach książka posłużyła jako inspiracja do 
warsztatów edukacyjnych i plastycznych. Bi-
blioteka w Węgorzewie zabrała czytelników 
w podróż Lokomotywą wiedzy, odwiedzając 
Stacje Przygodę, Stację Baśniową i Stację 
Ciekawostki. W bibliotekach w Osiekach, Sie-
cieminie, Wierciszewie i Sianowie prowadzo-
ne były lekcje biblioteczne i pogadanki: Duzi 
czytają małym, mali czytają dużym, Spraw-
dzian wiedzy o bibliotece, Co wiem o bibliote-
ce, Poznaj swoją bibliotekę. Placówki włączyły 
się również w ogólnopolską akcję Cała Polska 
czyta dzieciom, w ramach której, książki dzie-
ciom czytali zaproszeni goście: Marta Nowak, 
Grzegorz Kowalczyk, Piotr Kłobuch, Wiesław 
Raczyński, Dominik Kaczorowski.

8–15 maja obchodzono kolejną edycję Ty-
godnia Bibliotek, w tym roku pod hasłem Wy-
bieram bibliotekę. Z tej okazji w Koszalińskiej 
Bibliotece Publicznej zorganizowano wiele 
różnego rodzaju imprez zarówno w siedzibie 
głównej jak i w filiach. Wśród atrakcji znalazły 
się spotkania autorskie z interesującymi ludź-

Tydzień Bibliotek w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Sianów
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mi innych profesji, konkursy literackie i recyta-
torskie, wykłady, prelekcje i in.

8–15 maja w Oddziale Dziecięcym Biblioteki 
Publicznej w Gryfinie odbywały się różnego 
rodzaju imprezy z okazji Tygodnia Bibliotek. 
Cykl rozpoczęło spotkanie z pisarką Joanną 
Krzyżanek. W dniu tym, biblioteka czynna 
była do godziny 22.00. Na Dobry wieczór 
w bibliotece przygotowano wiele atrakcji dla 
najmłodszych przybyłych z rodzicami: rodzin-
ne koło fortuny, kalambury, gry planszowe, 
krzyżówki czytelnicze, japoński teatrzyk ka-
mishibai ze sztuką Rower Walentynki. Jed-
nak najwięcej zachwytu wywołał seans bajek 
zarejestrowanych na kliszach fotograficznych, 
prezentowanych przy użyciu rzutnika, pamię-
tającego czasy PRL-u. Dzieci wraz z rodzica-
mi obejrzały i wysłuchały bajek Dzieci z Bul-
lerbyn i Puc, Bursztyn i goście. Odbyły się też 
warsztaty biblioterapeutyczne na podstawie 
książki Josteina Gaardera Magiczna biblio-
teka Bibbi Bokken. Pod opieką pisarki ze 
Szczecina – Moniki Marin, swoje talenty lite-
rackie mogli rozwinąć drugoklasiści ze Szkoły 
Podstawowej nr 2. Przedszkolaki z Przed-
szkola nr 2 odwiedziły bibliotekę i spotkały 
się ze skrzatem Jagódką. Natomiast 13 maja 
odwiedziła Gryfino i spotkała się z rodzicami, 
nauczycielami oraz dziadkami Superniania – 
Dorota Zawadzka.

8–15 maja w Bibliotece w Policach trwał Ty-
dzień Bibliotek. W jego ramach, czytelnicy 
mogli uczestniczyć w otwarciu dwóch wystaw: 
fotografii Natalii Kasowskiej – Jezioro Szma-
ragdowe oraz malarstwa Janusza Wołoszy-
na – Małe formy graficzno-malarskie. Poza 
tym, w Oddziale dla Dzieci przygotowano 
Biblioturniej wiedzy o baśniach Braci Grimm. 
W zabawie uczestniczyło 83 dzieci z polic-
kich szkół podstawowych. Najmłodszych za-
proszono także na przedstawienie zatytuło-
wane Kopciuszek, które przygotowały dzieci 
z Przedszkola w Tanowie. Dla nieco starszych 
czytelników biblioteki przygotowano warszta-
ty rękodzieła artystycznego, które prowadzi-
ła Iwona Umińska. W Filii Novej odbył się 
wernisaż malarstwa polickiej malarki – Iza-
beli Jamrozińskiej. W Filii Naukowej otwarto 

wystawę Przedmioty z PRL-u. Bibliotekarki 
uczestniczyły w happeningu, który zorganizo-
wały przedszkolaki, aby zachęcić mieszkań-
ców miasta do odwiedzenia biblioteki i udziału 
w akcji Uwolnij książkę. Bibliotekę odwiedziła 
sędzia Anna Maria Wesołowska, autorka pu-
blikacji pod tytułem Bezpieczeństwo młodzie-
ży. Dla dzieci tajniki polskich legend zgłębiał 
ceniony legendziarz, Mirosław Wacewicz, 
autor książki Baśń Młyn Prochowy. Kolejne 
spotkanie skierowane było do miłośników 
kotów. Jego bohaterem był krakowski poeta 
Franciszek Klimek. Dla miłośników dalekich 
wypraw biblioteka zorganizowała spotkanie 
ze znanym polickim podróżnikiem, Aleksan-
drem Dobą – Podróżnikiem Roku 2014 Na-
tional Geographic. Natomiast dla miłośników 
dobrej książki dla dzieci odbyło się spotkanie 
ze znanym pisarzem – Grzegorzem Kasdep-
ke, autorem m.in.: Kuba i Buba, czyli awantu-
ra do kwadratu, Co to znaczy…, Horror! Czyli 
skąd się biorą dzieci.

9 maja w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Choszcznie obchodzono Europejski Dzień 
e-Aktywności Obywatelskiej. W zajęciach 
wzięła udział Młodzieżowa Rada w Choszcz-
nie.

11 maja w Filii Naukowej Biblioteki Publicznej 
w Gryfinie odbyło się spotkanie dla rodziców, 
nauczycieli i studentów Uczeń słabo słyszący 
i słabo widzący w szkole masowej. Poprowa-
dziły je Dorota Bruss i Aneta Krajniak z Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.

11 maja, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 
Bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Koło-
brzegu zaprosiła uczniów Gimnazjum nr 1 na 
plenerową lekcję przyrody z przewodnikiem 
Antonim Szarmachem.

11 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Międzyzdrojach aktorzy Teatru Duet z Kra-
kowa przedstawili najmłodszym czytelnikom 
bajkę zatytułowaną Pomarańczowa Pantera.

11 maja filię nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, w ramach Tygodnia Bibliotek 
Wybierz bibliotekę, odwiedziła grupa uczniów 
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szkoły podstawowej. Temat spotkania brzmiał 
Poznajemy bibliotekę i tajniki powstawania 
książek.

11 maja w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczecinie odbył się koncert Zapisane 
na strunach gitary. Wystąpili uczniowie klasy 
gitary z Pomorskiego Towarzystwa Oświato-
wo-Kulturalnego.

11 maja w ramach Tygodnia Bibliotek, z okazji 
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, w Koszalińskiej 
Bibliotece Publicznej odbyło się coroczne 
spotkanie bibliotekarzy z przedstawicielami 
władz miasta i powiatu. Uczestniczyli w nim 
pracownicy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, 
bibliotekarze z bibliotek gminnych powiatu ko-
szalińskiego oraz z zaprzyjaźnionych bibliotek 
Koszalina (lekarskiej, pedagogicznej, Poli-
techniki Koszalińskiej, Wyższego Seminarium 
Duchownego), a także z Białogardzkiej Biblio-
teki Publicznej. W części edukacyjnej wykład 
zatytułowany Twórcza kradzież – jak korzy-
stać z ciekawych pomysłów wygłosiła Agata 
Szczotka-Sarna z Warszawy.

11 maja w ramach Tygodnia Bibliotek, w Ko-
szalińskiej Bibliotece Publicznej odbyło się 
spotkanie autorskie z Marią Czubaszek, znaną 
satyryczką, autorką tekstów piosenek i kulto-
wych skeczów z radiowej Trójki z serii Serwus 

jestem nerwus. Spotkanie połączono z promo-
cją jej najnowszej książki Blog niecodzienny. 
Licznie przybyła publiczność nie zmieściła 
się w 100-osobowej sali i wysłuchała świetnej 
rozmowy, prowadzonej przez redaktora Piotra 
Pawłowskiego, w Galerii Region.

11 i 12 maja w filii nr 30 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie, z okazji Tygodnia 
Bibliotek, odbyły się spotkania z dziećmi 
z Przedszkola Publicznego nr 44. Okazją do 
ich zaproszenia było Święto Flagi i Godła. 
Odczytana została legenda o początkach 
państwa polskiego Orzeł Biały oraz zaprezen-
towano slajdy. Dzieci poznały pojęcie legendy, 
historyczne wizerunki godła, pierwszą stolicę 
Polski i pochodzenie symboli państwowych. 

11–15 maja w ramach Tygodnia Bibliotek, 
w Białogardzkiej Bibliotece Publicznej miały 
miejsce takie wydarzenia jak: kiermasz ksią-
żek, dzień atrakcji dla dzieci wraz z występem 
Teatru Duet, spotkanie z pisarką i dziennikarką 
– Katarzyną Enerlich.

11–15 maja w ramach Tygodnia Bibliotek w fi-
lii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie 
odbył się cykl zajęć bibliotecznych Tuwima 
czytanie, w którym uczestniczyli uczniowie 
klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 
wraz z wychowawcami.

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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11–29 maja w Książnicy Pomorskiej można 
było oglądać wystawę Oświecenie 3D, prezen-
tującą budowle sakralne Dalekiego Wschodu.

12 maja w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki poświęcone po-
wieści Księga Diny Herbjørg Wassmo.

12 maja w filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczecinie, z okazji Tygodnia Bibliotek, 
odbyło się spotkanie pod tytułem Okiem no-
woczesnego autora – twórczość multimedial-
na. Uczestnikami zajęć byli uczniowie szkoły 
podstawowej. Celem spotkania było wspólne 
stworzenie multimedialnej książki i zwrócenie 
uwagi dzieci na możliwości związane z nowo-
czesnymi technologiami, dostępnymi także we 
współczesnych bibliotekach.

12 maja w Bibliotece Niemieckiej w Książnicy 
Pomorskiej, prof. Harro Müller-Michaels wy-
głosił wykład Autobiografia – forma i funkcje 
gatunku literackiego.

12 maja Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Choszcznie odwiedziła pisarka i dzienni-
karka Katarzyna Enerlich, autorka m.in. cyklu 
powieści Prowincja.

12 maja w Książnicy Pomorskiej odbyło się 
piąte już spotkanie z cyklu Mruczę, więc je-
stem. Śpiewający muzyk i poeta Franciszek 
Klimek czytał wiersze ze swojego najnowsze-
go tomiku Koty są dobre na wszystko. Spotka-
nie wzbogaciła wystawa przedstawiająca koci 
świat widziany oczami najmłodszych.

12 maja w Bibliotece Publicznej Gminy Wolin 
grupa dzieci (75 osób) z Przedszkola Miej-
skiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie 
obejrzała przedstawienie Pomarańczowa 
Pantera w wykonaniu aktorów Teatru Duet 
z Krakowa.

12 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Dziwnowie, w ramach Tygodnia Bibliotek,  
odbyło się spotkanie z Arkadym Pawłem Fie-
dlerem, autorem książki Maluchem przez Afry-
kę, wnukiem słynnego podróżnika i pisarza 

Arkadego Fiedlera. W spotkaniu wzięła udział 
młodzież z Dziwnowa.

12 maja w Dziale Tradycji Pyrzyckiej Biblioteki 
Publicznej, w ramach Tygodnia Bibliotek, od-
była się prezentacja wybranych utworów słu-
chaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Py-
rzycach, który w tym roku świętuje jubileusz 
10-lecia. 

12 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu, zastępca prezydenta miasta 
Jacek Woźniak, spotkał się z pracownikami bi-
blioteki z okazji Dnia Bibliotekarza. Tego same-
go dnia Wiesław Drabik – autor kilkudziesięciu 
bajeczek dla dzieci spotkał się z najmłodszymi 
czytelnikami. Spotkanie odbyło się w ramach 
programu Tygodnia Bibliotek. ogłoszono też 
wyniki konkursów: plastycznego i literackie-
go, zorganizowanych pod wspólnym tytułem 
Krasnoludki są na świecie. Obydwa konkursy 
cieszyły się dużym zainteresowaniem – na 
plastyczny wpłynęło 226 prac a na literacki 48.

12 maja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Drawsku Pomorskim odbyło się 

Maria Czubaszek w Koszalińskiej Bibliotece 
Publicznej
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„slajdowisko” Pierwszy krok do orientu. Pro-
wadzącym spotkanie był podróżnik Leszek 
Szczasny, który opowiadał o swojej wyprawie 
do północnych i centralnych regionów Turcji.

12 maja w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 
Bibliotek, w Bibliotece Publicznej Drawna od-
było się spotkanie z Magdaleną Kordel, autor-
ką książek o tematyce kobiecej. Jego uczest-
nicy dowiedzieli się, w jaki sposób rodzi się 
pomysł napisania książki, jak dochodzi do jej 
stworzenia i wydania.

12 maja Miejską Bibliotekę Publiczną w 
Choszcznie odwiedziła pisarka i dziennikarka 
Katarzyna Enerlich. Autorka opowiadała, skąd 
czerpie inspirację i bierze pomysły do swoich 
książek.

12 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Bierzwniku odbyło się spotkanie z pisarką 
Katarzyną Enerlich.

12 maja ramach Tygodnia Bibliotek, w filii 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie 

uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej 
nr 1 uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych 
Lekcja bezpieczeństwa.

12 maja w Bibliotece Publicznej w Gryfinie od-
było się spotkanie z leśnikiem-poetą Zbignie-
wem Smoczkiem.

12 maja w ramach Tygodnia Bibliotek w filii 
nr 8 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej odby-
ło się wspólne czytanie książek pod hasłem 
Czytać każdy może zawsze i wszędzie! Każdy 
uczestnik akcji otrzymał książkę i na terenie 
biblioteki mógł ją w ciszy poczytać, a następ-
nie zabrać ze sobą do domu, aby zarażać pa-
sją czytania innych.

12–14 maja w Bibliotece Publicznej w Miro-
sławcu odbywały się Popołudnia z bajką – lite-
racko-plastyczne zajęcia dla dzieci, połączone 
z zabawami ruchowymi i czytaniem bajek.

12–19 maja w Książnicy Pomorskiej zaprezen-
towana została wystawa 70 lat Poczty Polskiej 
na Pomorzu Zachodnim, na której znalazły się 

Teatr Duet w Bibliotece Publicznej Gminy Wolin
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zbiory Zachodniopomorskiego Okręgu Polskie-
go Związku Filatelistów oraz kolekcje znacz-
ków instytucji i osób prywatnych, między inny-
mi Piotra Zaremby i Andrzeja Mrowińskiego.

12–31 maja w Książnicy Pomorskiej, szcze-
ciński artysta Franciszek Gombos zaprezento-
wał swoje rzeźby i obrazy na wystawie zatytu-
łowanej Blaski i cienie Szczecina.

13 maja w ramach Tygodnia Bibliotek w Ko-
szalińskiej Bibliotece Publicznej odbył się finał 
Powiatowego Przeglądu Recytatorskiego dla 
Przedszkolaków zatytułowany Natalki. W tym 
roku dzieci recytowały wiersze Natalii Usenko. 
Przegląd uświetnił występ teatru lalkowego 
Frajda, który przedstawił opowieść o Szew-
czyku Dratewce według Janiny Porazińskiej.

13 maja w filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej, uczestnicy Dyskusyjnego Klubu 
Książki omawiali publikację Beaty Wojtasz-
czyk Niewiarygodne przygody Gai Boryckiej.

13 maja z okazji Tygodnia Bibliotek, Biblioteka 
Publiczna w Kaliszu Pomorskim zapropono-
wała młodzieży gimnazjalnej wirtualną podróż 
do świata Orientu. Przewodnikiem po odległej 
Turcji był Leszek Szczasny, pochodzący z Ra-
ciborza globtroter, z wykształcenia politolog 
i filozof, a z zamiłowania podróżnik, fotograf 
i autor książki Świat na wyciągnięcie ręki.

13 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Choszcznie miało miejsce spotkanie autor-
skie z poetą Franciszkiem Klimkiem. Pisarz 
czytał dzieciom swoje wiersze i opowiadał 
anegdoty z życia zwierząt.

13 maja Biblioteka Publiczna w Gryfinie za-
prosiła rodziców, nauczycieli oraz studentów 
na spotkanie z Dorotą Zawadzką – psycho-
logiem rozwojowym, doradcą rzecznika praw 
dziecka i popularną telewizyjną Supernianią, 
która wygłosiła wykład Jak wpoić dziecku sza-
cunek dla wartości – bajki wychowawcze.

13 maja w filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyła się kolejna od-
słona cyklu dla dzieci FiKa czyta z MBP. 

13 maja w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie odbyły się warsztaty poetyckie dla 
seniorów Piękno słowa, piękno słów, prowadzo-
ne przez Krystynę Nawój. Wydarzenie zorgani-
zowano wspólnie z Fundacją Humanum (B)est.

13 maja w filii nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczecinie odbyło się spotkanie, którego 
uczestnikami były dzieci z Przedszkola „Kra-
ina Juliana Tuwima”. Zwieńczeniem wydarze-
nia było pasowanie na czytelnika i uroczyste 
wręczenie karty bibliotecznej.

13 maja w Centrum Aktywności Lokalnej 
w Gryfinie odbyło się spotkanie z popularną 
telewizyjną Supernianią, czyli Dorotą Zawadz-
ką. Spotkanie współorganizowała Biblioteka 
Publiczna w Gryfinie.

13 maja w Bibliotece Publicznej Miasta i Gmi-
ny w Tucznie, w ramach działalności Dysku-
syjnego Klubu Książki, odbyło się spotkanie 
autorskie z Magdaleną Kordel.

13 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu, Dyskusyjny Klub Książki spo-
tkał się, aby porozmawiać o książce Mariusa 
Kociejowskiego Uliczny filozof i świątobliwy 
głupiec. Magiczny świat Syrii.

13 maja w filii w Sądowie (Gminna Biblioteka 
Publiczna w Dolicach) odbyły się dwie lekcje 
biblioteczne pod tytułem Życie i praca pszczo-
ły miodnej. 

13 maja w związku z ogólnopolskim Tygodniem 
Bibliotek, Miejska Biblioteka Publiczna w Mo-
ryniu zorganizowała spotkanie dla uczniów 
Szkoły Podstawowej z myśliwym Dawidem 
Choroszewiczem z warszawskiego Koła Ło-
wieckiego Szarak.

13 maja w Książnicy Pomorskiej, w ramach 
Tygodnia Bibliotek, odbyło się spotkanie au-
torskie z Aleksandrą Koroluk, a następnie Ak-
tywna Książka przeprowadziła warsztaty, pod-
czas których dzieci – zainspirowane książką 
Cześć wilki Doroty Kassajanowicz – tworzyły 
własne wyjątkowe historie, używając ręcznie 
wykonanych „słowoklocków”. 
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13 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Dziwnowie, w ramach Tygodnia Bibliotek, 
odbyły się trzy imprezy: pasowanie na czy-
telnika – Rycerza książki (63 dzieci), Zbiórka 
elektrośmieci, kiermasz Książka za złotówkę.

13 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Choszcznie, w ramach działalności mło-
dzieżowego Dyskusyjnego Klubu Ksiażki, od-
było się spotkanie autorskie z poetą Francisz-
kiem Klimkiem. 

13 maja w Książnicy Pomorskiej odbyło się 
spotkanie literackie poświęcone malarzowi 
Henrykowi Różańskiemu. Okazją do spotka-
nia było wydanie przez Książnicę Pomorską 
debiutanckiego tomiku jego wierszy Oto ja. 
Słowa i obrazy.

13 i 14 maja w murach Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gryficach pojawiły się maluchy 
z gryfickich przedszkoli. Dzieci odpowiedziały 
na prośbę Pana Hilarego, postanawiając po-
móc mu w odnalezieniu jego drogocennych 
okularów. Zwiedziły: podziemia biblioteki po-

szukując bucika księżniczki, gabinet dyrektora 
szukając „spodni i surdutu”, czytelnię dla do-
rosłych przeszukując „komin”, wypożyczalnię 
dla dorosłych próbując odnaleźć futerał na 
okulary.

13 i 14 maja w filii nr 14 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyły się spotkania 
poświęcone klasyce baśni dziecięcej. W świat 
magii, fantastyki i cudownych zdarzeń mali 
uczestnicy przenieśli się dzięki utworom uka-
zującym motywy walki dobra ze złem oraz ide-
ały szlachetnych zachowań.

13–15 maja w ramach Tygodnia Bibliotek 
i realizacji programu Z biblioteką za pan brat 
uczniowie Gimnazjum w Pomianowie po raz 
kolejny wzięli udział w zajęciach bibliotecz-
nych odbywających się w miejscowej filii 
bibliotecznej (Gminna Biblioteka Publiczna 
w Stanominie).

14 maja w filii nr 38 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Ksiażki, poświęcone po-
wieści Sońka Ignacego Karpowicza.

14 maja filię nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczecinie, w ramach Tygodnia Biblio-
tek, odwiedziły dzieci z Przedszkola Integra-
cyjnego.

14 maja w filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbył się Dzień Otwarty 
w Dąbiu – Dwadzieścia dwoje drzwi w biblio-
tece, (w ramach obchodów 20-lecia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Szczecinie). W progra-
mie były wycieczki po zakamarkach bibliotecz-
nych, prezentacja slajdów o Altdamm-Dąbiu, 
prelekcja i pokaz filmów archiwalnych o daw-
nym Dąbiu, zabawy i animacje dla dzieci.

14 maja Gminna Biblioteka w Sławoborzu zor-
ganizowała w Domu Kultury spotkanie z auto-
rem książek dla dzieci Wiesławem Drabikiem.

14 maja w Książnicy Pomorskiej odbyło się 
III Sympozjum z cyklu Ludzie Książki Pomo-
rza Zachodniego”. Referaty dotyczyły między 
innymi roli kobiet w dziejach szczecińskiego 

Powiatowy Przegląd Recytatorski dla Przedszkola-
ków 2015 w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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drukarstwa w XVI–XVIII wieku, działalności 
szczecińskich wydawnictw oraz osób uczest-
niczących w obrocie i upowszechnianiu ksią-
żek na Pomorzu Zachodnim: Marii Bonieckiej, 
Otto Kunkelowi, Edwardowi Szczęsnemu, Te-
resie Antoniewicz.

14 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Międzyzdrojach odbył się finał konkursu 
plastycznego Zaczarowany świat baśni Pana 
Andersena, dotyczący twórczości Hansa Chri-
stiana Andersena. Na konkurs, zorganizowa-
ny przez bibliotekę w Międzyzdrojach, Koło 
nr 19 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
w Międzyzdrojach oraz Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Międzyzdrojach nadesłano po-
nad 500 prac.

14 maja w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Dębnie odbyło się spotkanie 
z udziałem Piotra Chmielowca, Tomasza 
Berezy i Marcina Bukały – pracowników na-
ukowych Oddziałowego Biura Edukacji Pu-
blicznej IPN w Rzeszowie, koncentrujących 
się na historii Kresów Wschodnich II Rzeczy-
pospolitej oraz relacjach polsko-ukraińskich 
w XX wieku – poświęcone przesiedleniom 
Polaków z Małopolski Wschodniej w latach 
1945–1946.

14 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Dziwnowie, w ramach Tygodnia Bibliotek 
odbyło się „spotkanie-slajdowisko” z podróżni-
kiem Leszkiem Szczasnym.

14 maja w Dziale Tradycji Pyrzyckiej Bibliote-
ki Publicznej odbyło się spotkanie autorskie 
z poetką, pyrzyczanką Stefanią Jendraszczyk, 
która zaprezentowała swój najnowszy tomik 
wierszy Wokół mnie. 

14 maja w Bibliotece Publicznej w Gryfi-
cach odbyło się spotkanie autorskie z Doro-
tą Schrammek, promującą swoją najnowszą 
książkę Stojąc pod tęczą.

14 maja podczas Tygodnia Bibliotek, w Biblio-
tece Publicznej w Kaliszu Pomorskim odbył 
się koncert Kuby Michalskiego Ach – poezja. 
Złożyły się na niego między innymi utwory 
zawarte w albumie Podróż, wydanym w 2011 
roku, zawierającym własne kompozycje mu-
zyczne artysty.

14 maja w ramach obchodów Ogólnopolskie-
go Tygodnia Bibliotek, w Bibliotece Publicznej 
w Złocieńcu bibliotekarki zorganizowały „stre-
fę czytania”. Zamknięto zaporami całą ulicę 
3-go Pułku Piechoty, przy której mieści się 

Zbiórka elektrośmieci przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dziwnowie
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placówka. Przestrzeń ta w godz. 8.00–18.00 
przerodziła się w wielką, nietypową czytelnię. 
Na tę okazję bibliotekarki przygotowały wiele 
gier, zabaw i niespodzianek dla najmłodszych.

15 maja w filii w Góralicach Biblioteki Publicz-
nej w Trzcińsku Zdroju odbyło się spotkanie 
z podróżnikiem, fotografem, politologiem i filo-
zofem Leszkiem Szczasnym. W trakcie wyda-
rzenia zaproponowano młodzieży spędzanie 
wakacji na podróżach i poznawaniu świata, 
nie tylko odległych zakątków, ale także tych 
w zasięgu ręki. Jego przesłanie wpisało się 
także w realizację Programu Przeciwdziałania 
Przemocy. Uczestniczyli w nim uczniowie klas 
drugich i trzecich góralickiego gimnazjum.

15 maja w Bibliotece Publicznej w Złocieńcu 
zakończył się cykl piątkowych manualnych 
zajęć ze słuchaczkami złocienieckiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Uczestniczkom  
ręczono nagrody i podziękowania za aktyw-
ność i chęć rozwijania swoich zainteresowań.

15 maja pracownicy Biblioteki Publicznej Mia-
sta i Gminy w Polanowie, społecznicy bibliote-
ki i najlepsi czytelnicy spotkali się z władzami 
samorządowymi. Na spotkanie z życzeniami 
i gratulacjami przybył burmistrz Polanowa 
Grzegorz Lipski oraz przewodniczący rady 
miejskiej Józef Wilk. Najlepszym czytelnikom 
z całej gminy oraz społecznikom wręczono 
statuetki z gratulacjami i podziękowaniem za 
aktywne wspieranie działań polanowskiej bi-
blioteki.

15 maja w Książnicy Pomorskiej w ramach 
Academia Buddhica, dr hab. Artur Przyby-
sławski wygłosił wykład Kultura buddyjska na 
Wschodzie a kultura buddyjska na Zachodzie.

15 i 18 maja Biblioteka Publiczna w Kaliszu 
Pomorskim zorganizowała dla dzieci z Przed-
szkola Miejskiego „Bajkolandia”, w ramach Ty-
godnia Bibliotek, zajęcia czytelniczo-medialne 
poświęcone zwierzętom ze świata baśni i ba-
jek.

15 i 18 maja w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Choszcznie odbyło się przedstawienie 

teatrzyku kamishibai dla przedszkolaków 
z Przedszkola nr 1 oraz z Punktu Przedszkol-
nego w Korytowie.

15 maja – 16 czerwca w Sali pod Piramidą 
w Książnicy Pomorskiej, trzech znakomitych 
malarzy szczecińskich: Przemysław Cere-
bież-Tarabicki, Jarosław Eysymont i Maciej 
Woltman zorganizowało wspólną ekspozycję, 
zatytułowaną Trzy kolory.

16 maja w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej 
odbyła się konferencja popularnonaukowa Za 
linią wroga z cyklu Historia skrzydłami malo-
wana współorganizowana z Fundacją Histo-
ryczną Lotnictwa Polskiego, Szczecińskim 
Oddziałem IPN, Centrum Szkolenia Sił Po-
wietrznych w Koszalinie.

17 maja Multimedialne Centrum Kultury e-Eu-
reka – Biblioteka Publiczna w Świeszynie zor-
ganizowało kiermasz charytatywny na rzecz 
pogorzelców z gminy Świeszyno. Spotkanie 
uatrakcyjniono występami młodych świeszyń-
skich talentów oraz ludowego zespołu Jarzę-
biny. Przedmioty na licytację pochodziły od 
darczyńców z gminy i okolic, między innymi 
artystów: Beaty Marii Orlikowskiej, Dariusza 
Mola, Anny Wiśniewskiej „Wiosanki”, Beaty 
Walczak.

18 maja w Książnicy Pomorskiej odbyło się 
szkolenie Tablet w Twojej bibliotece dla biblio-
tekarzy bibliotek publicznych województwa 
zachodniopomorskiego, które wzięły udział 
w Programie Rozwoju Bibliotek i otrzymały 
tablety. Zajęcia prowadziła Anna Kotowska – 
instruktor z Książnicy Pomorskiej.

18 maja w Książnicy Pomorskiej, Wiesław 
Adamczyk i Barbara Dominiczak zaprezento-
wali publikację Kwiaty polskie na wygnaniu – 
zbiór wywiadów przeprowadzonych z ludźmi, 
którzy jako dzieci przeżyli deportację w głąb 
ZSRR.

18 maja w Książnicy Pomorskiej prof. dr hab. 
Zygmunt Szultka wygłosił drugą część wykła-
du Słowiańska ludność rodzima Pomorza Za-
chodniego z perspektywy 2015 roku.
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18 maja w Bibliotece Publicznej Miasta i Gmi-
ny w Dębnie odbyło się spotkanie polsko-
niemieckie pod hasłem Poznać przeszłość, 
żeby zrozumieć teraźniejszość. Zostało ono 
zaaranżowane w ramach wieloletniej współ-
pracy między organizacją Nordheim oraz 
stowarzyszeniem Art-Forum. Uczestniczyli w 
nim członkowie obu organizacji, w tym prezesi 
Dieter Kartmann oraz Tadeusz Nowak.

18 maja w filii nr 48 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki, poświęcone 
publikacji Moje drzewko pomarańczowe Jose 
Mauro de Vasconcelosy.

19 maja Miejska Biblioteka Publiczna 
w Choszcznie, z udziałem władz samorzą-
dowych (Adama Andriaszkiewicza – starosty 
choszczeńskiego, Wioletty Kaszak – zastępcy 
starosty i Roberta Adamczyka – burmistrza 
Choszczna) uroczyście obchodziła powia-
towy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Goście 
składając bibliotekarzom życzenia, przekazali 
na ręce Anny Lewickiej, dyrektor biblioteki, li-
sty gratulacyjne, kwiaty i upominki. Burmistrz 
Choszczna pogratulował też Ewie Zajkowskiej 
wyróżnienia w wojewódzkim konkursie Biblio-
tekarz Roku.

19 maja w Izbie Tradycji Regionalnej Bia-
łogardzkiej Biblioteki Publicznej odbyły się 
eliminacje powiatowe 47 Turnieju Recyta-
torskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. 
Konkurs adresowany jest do dzieci i mło-
dzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. 
Uczniowie rywalizują w trzech kategoriach 
wiekowych, recytując poezję i fragmenty 
prozy.

19 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Choszcznie, z okazji powiatowego Dnia 
Bibliotekarza i Bibliotek, w 50 rocznicę śmier-
ci, uczczono pamięć patronki placówki – Ma-
rii Dąbrowskiej. W obchodach wzięli udział 
przedstawiciele władz, emerytowani bibliote-
karze i pracownicy biblioteki.

19 maja, podczas obchodów Tygodnia Bi-
bliotek, filia Biblioteki Publicznej w Kaliszu 

Pomorskim w Pomierzynie zorganizowała 
zajęcia czytelnicze, w których udział wzięły 
dzieci z miejscowego oddziału przedszkol-
nego.

19 i 21 maja Oddział dla Dzieci Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Choszcznie gościł dzieci 
z Przedszkola nr 5 oraz dzieci z Przedszko-
la nr 1 (grupa integracyjna). W programie był 
między innymi teatrzyk kamishibai oraz wy-
kład o etapach powstawania książki.

19 i 24 maja w filii nr 46 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
z dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej Caritas 
oraz z wychowankami Młodzieżowego Ośrod-
ka Wychowawczego. Mówiono na nim o kre-
atywności.

19 i 25 maja w filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyły się zajęcia dla 
grup przedszkolnych w ramach corocznej ak-
cji Cała Polska czyta dzieciom. 

20 maja Bibliotekę Publiczną w Trzcińsku 
Zdroju odwiedził autor książek dla dzieci Grze-
gorz Kasdepke. W spotkaniu uczestniczyli 
uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych 
Szkoły Podstawowej w Trzcińsku Zdroju oraz 
uczniowie klas drugich i trzecich Szkoły Pod-
stawowej w Stołecznej.

20 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Dziwnowie, w ramach Galerii Plastycznej 
Twórczości Dziecka, otwarto wystawę prac 
dzieci z Indonezji.

20 maja Ireneusz Krosny zaprezentował licz-
nie zgromadzonej, na sali Miejskiego Cen-
trum Kultury e-Eureka – Biblioteki Publicznej 
w Świeszynie, publiczności program Mowa 
ciała.

21 maja w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej 
odbyło się spotkanie autorskie ze Stanisła-
wem Srokowskim, poetą, prozaikiem zaintere-
sowanym tematyka kresową. Autor promował 
swoje książki, a w szczególności Spisek bar-
barzyńców. Spotkanie prowadził Władysław 
Pitak i prof. Czesław Partacz.
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21 maja bibliotekarz Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Kołobrzegu Małgorzata Wojtaluk 
gościła z wizytą w Przedszkolu Miejskim nr 
10. Podczas spotkania przeczytała dzieciom 
książkę Olivera Jeffersa Chłopiec i pingwin. 
Zaprezentowała też publikacje, które warto 
przeczytać podczas wakacji wspólnie z rodzi-
cami. W spotkaniu uczestniczyło około 100 
przedszkolaków.

21 maja w bibliotekach publicznych w Kaliszu 
Pomorskim i Zlocieńcu odbyły się spotkania 
autorskie z Grzegorzem Kasdepke. 

21 maja w filii Biblioteki Publicznej w Trzciń-
sku Zdroju w Góralicach odbyło się spotkanie 
z przedszkolakami na temat Świat zwierząt 
egzotycznych.

21–22 maja Książnica Pomorska była gospo-
darzem ósmych Polsko-Niemieckich Dni Me-
diów, które poświęcone były tematom przewa-
żającym w polityce medialnej Polski i Niemiec, 
między innymi sytuacji na Ukrainie. Odbyła się 
konferencja Polska i Niemcy – nowe kotwice 
Europy? Miały miejsce także debaty środo-
wisk dziennikarskich, ekspertów i polityków 
oraz warsztaty dla dziennikarzy.

22 maja Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Drawsku Pomorskim gościła 
pisarza dla dzieci – Grzegorza Kasdepke. 
W zorganizowanym spotkaniu udział wzięli 
uczniowie szkół podstawowych z terenu Mia-
sta i Gminy Drawsko Pomorskie.

22 maja Biblioteka Publiczna w Gryfinie przy 
współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Gry-
finie oraz Uniwersytetem Szczecińskim zorga-
nizowała dyktando dla wszystkich chętnych, 
chcących sprawdzić swoje umiejętności orto-
graficzne. Jego tematyka dotyczyła 70-lecia 
osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej.

22 maja bibliotekarze szkoły podstawowej 
w Rogowie, Tomasz Bohdziewicz i Danuta 
Suska wraz z bibliotekarką Moniką Szafran 
z filii w Rogowie Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Stanominie obchodzili pod hasłem Rodzinne 
czytanie pod chmurką Tydzień Bibliotek. W ra-
mach współpracy bibliotekarzy odbyło się spo-
tkanie pierwszoklasistów i rodziców z książką. 

22 maja w Bibliotece Dziecięcej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu zorgani-
zowano dla dzieci w wieku 7–12 lat tzw. Za-
bawnik Literacki. Podczas spotkania czytano 

Wojewódzkie Święto Bibliotekarzy w Świeszynie
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książkę Joanny Chmielewskiej Niebieska 
niedźwiedzica. 

22 i 23 maja w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Bornem Sulinowie odbyła się Go-
ścinna Noc w Bibliotece. Pierwszą atrakcją 
były Podchody literackie. Ich uczestnicy, po 
otrzymaniu mapy Bornego Sulinowa, musieli 
dotrzeć do miejsc, w których czekali na nich 
przeróżni bohaterowie książek z zadania-
mi. Meta usytuowana była w Leśnej Klasie, 
gdzie na wszystkich zmęczonych podcho-
dami gości czekało ognisko, grill i karaoke. 
Około 23.30 uczestnicy dotarli do biblioteki, 
gdzie spędzili noc. Nazajutrz, po śniadaniu 
udali się ulicą Orła Białego na tankodrom. 
Podczas spaceru Dariusz Tederko opowie-
dział gościom historię miasta. Po drodze 
uczestnicy mogli zobaczyć wystawę zdjęć 
dokumentujących dzieje Bornego Sulinowa. 
Główną atrakcją tego dnia były militaria. Na 
tankodromie czekały na wszystkich: pojazdy 
militarne, strzelanie do celu, kuchnia polowa, 
ognisko i najważniejszy punkt programu – 
przejażdżka amfibią PTS-M.

23 maja w Świeszynie, odbyło się do-
roczne Wojewódzkie Święto Bibliotekarza. 
Jako że okolice Świeszyna ziemniakiem 
stoją, święto nawiązywało do tego wa-
rzywa zarówno nazwą – Bulwonalia, jak  
i sugerowanym przebraniem, zawartością 
koszyków piknikowych, rodzajem zabaw 
(bieg w workach) itp. Impreza rozpoczęła 
się w siedzibie biblioteki i centrum kultu-
ry w Świeszynie, po czym przeniosła się 
do Stajni Zagroda we Włokach. Spotkanie 
miało charakter pikniku integracyjnego 
z mnóstwem konkursów, zabaw, atrakcji 
plenerowych i muzyką. Zostało zorgani-
zowane przez: Multimedialne Centrum 
Kultury e-Eureka – Bibliotekę Publiczną 
w Świeszynie, Oddział SBP w Koszalinie, 
Koszalińską Bibliotekę Publiczną.

23 maja w Ogrodzie Różanym w Szczecinie 
„Różanka” odbyły się uroczystości związane 
z 20-leciem Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie. Złożyły się na nie: impreza 
integracyjna skierowana do całych rodzin 

Bajkowy zawrót głowy, występy aktorów Te-
atru Lalek Pleciuga. W Ogrodzie Wyobraźni 
(czyli siedmiu stanowiskach, w namiotach 
i „pod chmurką”) dzieci bawiły się, uczestni-
czyły w grach, poznawały zajmujące książ-
ki. Zebranym umiliły czas dwa minirecitale: 
Muzyka łagodzi obyczaje i zachęca do czy-
tania i Muzyka nastraja do czytania dobrych 
książek, w wykonaniu wywodzącego się  
z Zespołu Szkół Muzycznych Zespołu Jazzo-
wego pod kierunkiem Marcina Jahra. Pod-
czas imprezy odbyło się wręczenie nagród, 
uroczyste uhonorowanie naszych Przyjaciół 
i Czytelników. Spotkanie autorskie z popu-
larną pisarką Małgorzatą Kalicińską, popro-
wadziła Marta Zabłocka. Drugie spotkanie 
autorskie, zamykające uroczystości jubile-
uszowe, z Marią Czubaszek, poprowadził 
Konrad Wojtyła.

25 maja, z okazji Dnia Matki oraz zbliżającego 
się Dnia Dziecka, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Kołobrzegu przygotowała prezent dzieciom 
i mamom spotykającym się na Bajkowych 
porankach – zaproszenie na przedstawienie 
o Kocie w butach.

25 maja w Książnicy Pomorskiej, w progra-
mie A gdy znowu zakwitną magnolie wystąpiły 
zespoły taneczne: Arabeska i Senioritki z Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku oraz działający 
przy Polskim Związku Niewidomych w Szcze-
cinie zespół Dziesięć Plus Dwa. Spotkanie 
odbyło się w ramach działalności Centrum 
Aktywności Kulturalnej Osób Niesprawnych 
Wzrokowo.

26 maja w filii w Podwilczu Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Stanominie odbyło się spotkanie 
z okazji Dnia Matki.

26 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu, w ramach Bajkowych poran-
ków, odbyło się przedstawienie dla najmłod-
szych czytelników Kot w butach.

26 maja filię Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Choszcznie odwiedziła klasa ze Szkoły 
Podstawowej nr 1. Zajęcia rozpoczęły się od 
czytania fragmentów bajki Mama bohatera 
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Roberto Malo, Francisco Javiera Mateosa  
i Marjorie Pourchet. Uczniowie odpowiadali 
na pytania dotyczące tekstu, układali przy-
gotowaną dla nich „rozsypankę” obrazkową 
i samodzielnie napisali krótką notatkę na te-
mat ulubionych zajęć swojej mamy. Wykonali 
również dla swoich mam laurki z okazji ich 
święta.

26 maja w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej 
już po raz 14 odbyło się Powiatowe Święto 
Czytelnika Dziecięcego. W tym roku 50 naj-
lepszych czytelników bibliotek gminnych po-
wiatu koszalińskiego obejrzało spektakl pod 
tytułem Lokomotywa, luźno oparty na wierszu 
Juliana Tuwima, a przygotowany przez Marka 
Kopczyńskiego z Centrum Kultury i Spotkań 
Europejskich w Białogardzie. Spotkanie za-
kończyło się wręczeniem dyplomów dla naj-
aktywniejszych czytelników powiatu koszaliń-
skiego i nagród książkowych.

26 maja – 17 czerwca w Galerii Region Ko-
szalińskiej Biblioteki Publicznej można było 
oglądać wystawy Koszalin 1945–2015 we 
wspomnieniach i archiwach rodzinnych kosza-
linian oraz Koszalin w przestrzeni. Przestrzeń 

w Koszalinie przygotowane wspólnie z Archi-
wum Państwowym w Koszalinie i wpisujące 
się w przygotowania do obchodów 750-lecia 
Koszalina w 2016 roku.

27 maja w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej 
odbyło się Miejskie Święto Czytelnika Dziecię-
cego. Część artystyczną przygotowały biblio-
tekarki wraz ze swoimi małymi podopiecznymi. 
Najaktywniejsi mali czytelnicy Koszalina otrzy-
mali nagrody książkowe.

27 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Międzyzdrojach odbyły się warsztaty filmo-
we dla uczniów z Gimnazjum nr 1, poprowa-
dzone przez Zbigniewa Masternaka – pisarza, 
scenarzystę filmowego, reportażystę i piłkarza.

27 maja o w Kinie Bajka w Darłowie odbyły 
się eliminacje miejskie Konkursu Recytator-
skiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” zorga-
nizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Darłowie. W tym roku do rywalizacji stanęło 
osiem osób..

27 maja w Książnicy Pomorskiej prof. Stani-
sław Sławomir Nicieja zaprezentował VI tom 

Najlepsi dziecięcy czytelnicy powiatu koszalińskiego
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wydawnictwa Kresowa Atlantyda, w którym 
opisuje kresy dawnej Rzeczpospolitej. 

27 maja w filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki, poświęcone 
publikacji Wałkowanie Ameryki Marka Wał-
kuskiego.

27 maja w filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki, poświęcone Mu-
zeum niewinności Orhana Pamuka. 

28 maja w filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki, poświęcone pu-
blikacji W kraju niewidzialnych kobiet Qanty  
A. Ahmed.

28 maja w filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
z dziećmi, zatytułowane Czy znasz bohaterów 
tych bajek? Bibliotekę odwiedziły starszaki 
z Przedszkola Publicznego nr 10. Dzieci roz-

wiązywały zagadki i odpowiadały na pytania 
związane z różnymi bajkami.

28 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Świnoujściu odbył się I Międzynarodowy 
Dzień Dziecka w MBP. Do wspólnego święto-
wania zaproszono 80 dzieci z polskich i nie-
mieckich przedszkoli. Mali goście uczestniczy-
li w zabawach muzycznych oraz plastycznych. 
Malowano twarze, skręcano figury z balonów, 
zaproszono także iluzjonistę, który zaba-
wiał dzieci magicznymi sztuczkami. Efektem 
warsztatów plastycznych była wystawa prac, 
z których najpiękniejsze nagrodzono słodkim 
upominkiem. W zrozumieniu tego co się działo 
wokół pomagał tłumacz, a spotkanie poprowa-
dził konferansjer, w którego wcielił się Michał 
Juszczakiewicz. 

28 maja w Książnicy Pomorskiej zaprezen-
towano – wydany dzięki współpracy szcze-
cińskiego Oddziału Towarzystwa Społecz-
no-Kulturalnego Żydów w Polsce, Książnicy 
Pomorskiej i Towarzystwa Przyjaciół Książni-
cy Pomorskiej – tomik poezji Eliasza Rajzma-

Święto czytelników w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej



160160

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

na zatytułowany Mech płonący. Prezentację 
książki uświetnił koncert pieśni żydowskich 
w wykonaniu aktorki Teatru Żydowskiego 
Danuty Stankiewicz oraz wystawa Eliasz 
Rajzman (1906–1975) – żydowski poeta ze 
Szczecina.

28–30 maja w Książnicy Pomorskiej odbyła 
się konferencja Goethe-Institut i organizacji 
partnerskich w Polsce Netzwerktreffen 2015.

29 maja międzyzdrojscy bibliotekarze wzięli 
udział w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym 
przez grono pedagogiczne i radę rodziców 
Przedszkola „Morskie Skarby” w Międzyzdro-
jach. Bibliotekarze przebrani za Indian i kow-
bojów nauczyli przedszkolaków, jak i rodziców, 
kowbojskiego tańca, który wykonali do hitu 
muzyki country. Następnie przenieśli się ra-
zem z dziećmi do wioski indiańskiej, gdzie każ-
dy mógł zrobić sobie kolorową opaskę indiań-
ską ozdobioną piórami oraz gwiazdę szeryfa.

29 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Świnoujściu odbyły się dwa spotkania z Mi-

chałem Juszczakiewiczem. Pierwsze, dedyko-
wane dzieciom, zatytułowane Od Amatora do 
Gwiazdora, było próbą ujawnienia i pokazania 
innym dziecięcych talentów, dzięki wywiadom 
przeprowadzonym z najmłodszymi, przybyły-
mi na spotkanie. Podczas drugiego spotkania 
odbył się przedpremierowy pokaz autorskiego 
filmu Michała Juszczakiewicza, pod tytułem 
Rafał Wilk – człowiek ze stali. Widzowie, po 
jego emisji mieli okazję osobiście porozma-
wiać z autorem, który chętnie dopowiedział 
historię tytułowego bohatera.

29 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Dziwnowie zorganizowano Noc w Bibliotece. 

29–30 maja z okazji Polsko-Niemieckiego 
Festiwalu Kultury i Sportu „Europa bez gra-
nic” Biblioteka Publiczna w Trzcińsku Zdroju 
zaprosiła mieszkańców i gości odwiedzają-
cych miasto, na wystawę fotograficzną pod 
tytułem Kościoły w gminie Trzcińsko-Zdrój na 
przestrzeni lat 1905–2015. Wystawa została 
przygotowana wspólnie z autorem zdjęć Ta-
deuszem Kołuckim, byłym mieszkańcem mia-

Zbigniew Masternak podczas warsztatów dla młodzieży w Międzyzdrojach
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sta, aktywnie działającym członkiem Stowa-
rzyszenia Miłośników Ziemi Trzcińskiej. Kilku 
zdjęć z własnej kolekcji użyczył także Marcin 
Czesyk.

30 maja Centrum Kultury i Biblioteka w Sia-
nowie wraz ze swoimi filiami bibliotecznymi 
włączyła się do projektu Noc w Bibliotece. 
W filii w Karnieszewicach odbyła się Noc 
w Bibliotece z książką i zabawą pod hasłem 
Czuwaj i czytaj. W filii w Siecieminie „noc” 
rozpoczęła się o godzinie 18.00 zabawami 
integracyjnymi: Okręt, Sałatka owocowa, 
Wycieczka do zoo itp. Następnie były za-
bawy drużynowe: kalambury, odgadywanie 
nazw zwierząt, śpiewanie głosami zwierząt 
na melodię Panie Janie. W filii w Sierako-
wie na dzieci czekała zabawa w poszukiwa-
nie skarbu czyli literackie podchody. W filii 
w Wierciszewie noc rozpoczęła się na boisku 
sportowym, gdzie odbyły się gry i zabawy, 
kalambury, malowanie kredą potwora oraz 
grill. Następnie w świetlicy rozegrany został 
turniej ping-ponga oraz zabawa Kartki z ka-
lendarza.

30 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu odbyła się Noc w Bibliotece. 
Były kołobrzeskie klimaty podczas maratonu 
czytania, tajemnice ogrodu i spiżarni zgłębia-
ne w teorii z książką oraz w praktyce – można 
było wymienić się przepisem i popróbować 
spiżarnianych specjałów. Kawiarenka Arty-
styczna utworzona z czytelni subtelnie rozta-
czała wykwintne aromaty: kawy, ciast i biblio-
tecznych cymeliów. Nie zabrakło atrakcji dla 
dzieci: bajek, zabaw, kolorowanek.

30 maja – 5 czerwca w filii nr 4 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Szczecinie odbywały się 
spotkania czytelnicze w ramach akcji Cała 
Polska czyta dzieciom: Wielkie Czytanie – to 
seanse dwudziestominutowego głośnego 
czytania,  bajki i wiersze czytali bibliotekarze 
i chętni czytelnicy; Między słowami – to pro-
pozycja adresowana do uczniów pierwszych 
klas szkoły podstawowej, na spotkanie zostały 
wybrane książki ascetyczne w słowa i obraz, 
ale jednocześnie bogate w znaczenie i treść; 
TO, co dzieci lubią najbardziej – najmłodszych 
czytelników zainteresowanych poznaniem cie-

Bibliotekarze z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach podczas Pikniku Rodzinnego
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kawej i wartościowej literatury zaproszono na 
przegląd książek uhonorowanych w ostatnich 
latach przez międzynarodową organizację 
IBBY.

30 maja – 6 czerwca filia w Rzeplinie Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Dolicach wzięła udział 
w kampanii społecznej Cała Polska czyta 
dzieciom. Bibliotekarka filii, Brygida Kopacka 
zaprosiła do placówki, na wspólne czytanie 
bajek, baśni i opowieści, uczniów Szkoły Pod-
stawowej im. Olimpijczyków Polskich. Do ak-
cji głośnego czytania włączyli się także starsi 
uczniowie, którzy na czytanie młodszym kole-
gom poświęcali nawet przerwy. W akcji wzięło 
udział 170 uczestników.

1 czerwca w filii nr 29 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się wspólne czy-
tanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 7.

1 czerwca w filii nr 10 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyło się czytanie 
baśni Aleksego Tołstoja dla dzieci z klas zero-
wych Zespołu Szkół nr 13.

1 i 2 czerwca w filii nr 3 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyły się zajęcia dla 

grup przedszkolnych w ramach corocznej ak-
cji Cała Polska czyta dzieciom. 

1 i 2 czerwca w filii nr 30 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyły się spotka-
nia z okazji Tygodnia Czytania Dzieciom. Na 
spotkanie pod tytułem Bursztynowa korona 
zostały zaproszone dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego 48. Została im odczytana legen-
da o mikołajku nadmorskim, pokaz slajdów 
prezentujących Woliński Park Narodowy uzu-
pełnił ich wiedzę o świecie przyrody.

1–3 czerwca w filii nr 6 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyły się spotkania 
z przedszkolakami z okazji Tygodnia Czytania 
Dzieciom. Spotkanie przebiegło pod hasłem: 
Cała Polska czyta dzieciom... Bibliotekarze 
też!

1–5 czerwca w filii bibliotecznej nr 54 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie trwał 
Kwadrans z książką – akcja skierowana do 
najmłodszych czytelników z okazji obchodów 
Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. 
W tych dniach, każdy młody czytelnik mógł 
wylosować książkę, którą przez około 15 mi-
nut czytał mu bibliotekarz. 

Koncert uczniów Pomorskiego Towarzystwa Oświatowo-Kulturalnego w auli Książnicy Pomorskiej
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1, 8, 15 i 22 czerwca najmłodsi czytelnicy 
w wieku od 2 do 5 lat spotykali się w Biblio-
tece Dziecięcej Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Kołobrzegu. W czerwcu dzieci po raz ostat-
ni przed wakacyjną przerwą wysłuchały histo-
rii i opowiastek, między innymi: Wioletty Pia-
seckiej Zaczarowane bąbelki, Zofii Staneckiej 
Basia i przedszkole, Liane Schneider Zuzia 
jedzie pod namiot.

1–30 czerwca Książnica Pomorska przygo-
towała wystawę z okazji 100 rocznicy urodzin 
księdza Jana Twardowskiego.

2 czerwca w filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
z dziećmi, zatytułowane Czy znasz bohaterów 
tych bajek? Bibliotekę odwiedziły dzieci z Tę-
czowego Przedszkola.

2 czerwca w filii nr 25 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. 
Gośćmi były dzieci z Niepublicznego Przed-
szkola „Stumilowy Las”. Czytano książkę au-
torstwa Barbary Park Zuźka D. Zołzik jedzie 
na wieś.

2 czerwca w filii nr 46 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
z dziećmi ze Świetlicy Caritas. Tematem spo-
tkania była wyobraźnia.

2 czerwca w filii nr 46 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyła się gra miejska 
Stołczyn wczoraj i dziś – odkrywanie histo-
rii. Uczestnikami gry byli uczniowie Zespo-
łu Szkół nr 9 w Szczecinie. Zadania, które 
musieli wykonać, polegały na odnalezieniu 
informacji o tym, jak wyglądał Stołczyn na po-
czątku XX wieku, jakie gmachy administracji 
publicznej znajdowały się w Stołczynie na po-
czątku XX wieku, które budowle nie przetrwały 
zawieruchy wojennej. Należało również usta-
lić, który z budynków Stołczyna jest najstarszy 
i w którym roku został wzniesiony. Uczestnicy 
zrealizowali zadania w oparciu o dostępną 
w bibliotece literaturę.

2 czerwca w filii nr 42 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyło się spotka-
nie pod hasłem Pociąg do czytania. Dzieci 
ze świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
wysłuchały wiersza Lokomotywa Juliana Tu-
wima.

Uczestnicy seminarium historycznego w bibliotece w Świnoujściu 
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2 czerwca w Książnicy Pomorskiej, dr Leszek 
Wątróbski z Ośrodka Studiów i Badań Polo-
nijnych Uniwersytetu Szczecińskiego zapre-
zentował swoją najnowszą publikację Polacy 
w Bułgarii.

2 i 3 czerwca w filii nr 14 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyły się spotkania 
poświęcone zbliżającym się wakacjom, za-
tytułowane Wakacyjna podróż marzeń. Naj-
młodsze dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 12 
rozmawiały o różnych ulubionych formach 
wypoczynku i planach wakacyjnych, a także, 
na podstawie książki Grzegorza Kasdepke 
Wakacje detektywa Pozytywki, dowiedziały 
się, czy gówny bohater publikacji lubi wakacje 
i jak je spędza.

2 i 3 czerwca w filiach nr 28 i 38 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Szczecinie, w ramach 
Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, 
przebiegającego pod hasłem Cała Polska czy-
ta w bibliotekach, odbyło się wspólne głośne 
czytanie książek dla dzieci.

3 czerwca uczniowie Pomorskiego Towarzy-
stwa Oświatowo-Kulturalnego koncertowali 
w Książnicy Pomorskiej, wykonując utwory z ka-
nonu muzyki klasycznej, rozrywkowej i filmowej.

3 czerwca w filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki, poświęcone po-
wieści Śmierć pięknych saren Oty Pavla.

3 czerwca w filii nr 54, Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie, w ramach Ogólnopol-
skiego Tygodnia Czytania Dzieciom, odbyło 
się spotkanie otwarte dla najmłodszych, pod-
czas którego Wiesława Buczulińska i Bogumił 
Krasnodębski, niewidomi członkowie grupy 
recytatorsko-teatralnej Espero, korzystając  
z alfabetu Braille'a, czytali baśnie i wiersze pol-
skich poetów. Opowiadali również o osobach 
niewidomych, o tym jak sobie radzą w różnych 
sytuacjach. Na zakończenie nastąpiła dysku-
sja, słowne gry i szarady.

3 czerwca w Sali Konferencyjnej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Świnoujściu odbyło 

się seminarium historyczne. Okazją do jego 
zorganizowania było 250-lecie nadania praw 
miejskich Świnoujściu. W spotkaniu wzięli 
udział niemieccy i polscy historycy, naukowcy, 
byli oraz obecni mieszkańcy miasta. Prowa-
dzili je: z polskiej strony dr Józef Pluciński, zaś 
z niemieckiej profesor Erwin Rosenthal. Wy-
kładom prelegentów towarzyszył pokaz zdjęć 
i rycin starego Świnoujścia. Zaprezentowano 
także polską wersję książki o mieście, której 
niemiecki pierwowzór ukazał się na rynku wy-
dawniczym w ubiegłym roku.

3 czerwca w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Polanowie odbyła się uroczystość 
nadania tej placówce tytułu Biblioteki Roku 
2014 Województwa Zachodniopomorskiego. 
Wzięli w niej udział przedstawiciele władz wo-
jewódzkich, powiatowych i gminnych.

5 czerwca w Centrum Kultury i Bibliotece 
Publicznej Gminy i Miasta Sianów odbyło się 
spotkanie z Aleksandrem Dobą, podróżnikiem, 
który jako pierwszy człowiek na świecie, sa-
motnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki 
z kontynentu na kontynent (z Senegalu do 
Brazylii), wyłącznie dzięki sile własnych mię-
śni. Za wyczyn ten otrzymał tytuł Podróżnika 
Roku 2015 czasopisma National Geographic.

6 czerwca w filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej, na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu 
Książki omawiano powieść Winfrieda Georga 
Sebalda Pierścienie Saturna.

6 czerwca odbył się piknik rodzinny Mama, 
tata i ja – walczymy z agresją i przemocą zor-
ganizowany przez filię w Stołecznej Biblioteki 
Publicznej w Trzcińsku Zdroju przy współpra-
cy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej i sołty-
sa. Piknik był częścią realizowanego Progra-
mu Przeciwdziałania Przemocy „Stop agresji”.

6–7 czerwca w Centrum Kultury i Bibliotece 
Publicznej Gminy i Miasta Sianów odbył się 
Happening czytelniczy na który złożyły się: 
rysowanie ilustracji do Lokomotywy Juliana 
Tuwima, herbatka oraz „co nieco” z Kubusiem 
Puchatkiem i jego przyjaciółmi, warsztaty pla-
styczne dla dzieci, malowane tatuaże, literac-
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kie podchody z magicznym kuferkiem pełnym 
zagadek z niespodziankami, zabawy ruchowe, 
puszczanie baniek mydlanych.

7 czerwca filia w Pomierzynie Biblioteki Pu-
blicznej w Kaliszu Pomorskim, wraz ze świe-
tlicą wiejską, sołtysem wsi Pomierzyn i radą 
sołecką zorganizowała obchody Dnia Matki 
i Dziecka. Zabawę rozpoczęto akcentem lite-
rackim – deklamacją wierszy przygotowanych 
przez najmłodszych dla swoich mam.

7 czerwca Miejska Biblioteka Publiczna w Mo-
ryniu zorganizowała kolejną edycję rajdu Od-
jazdowy Bibliotekarz. 

8 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Dziwnowie odbyło się spotkanie autorskie 
z Tanyą Valko.

8 czerwca w Książnicy Pomorskiej odbyły się 
uroczystości jubileuszowe z okazji 10 rocznicy 
działalności Centrum Aktywności Kulturalnej 
Osób Niesprawnych Wzrokowo.

8 czerwca w Koszalińskiej Bibliotece Publicz-
nej odbyła się impreza finałowa 47 Turnieju 
Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta 
polne”. Uczestnikami były dzieci i młodzież – 
zwycięzcy miejskich i powiatowych eliminacji. 
Wszyscy finaliści otrzymali drobne upomin-
ki. Zwycięzcy dodatkowo zostali nagrodzeni 
książkami.

8 czerwca w Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Choszcznie odbyło się spotkanie z Joanną 
Kupniewską, autorką książki Dysonanse i har-
monie. 

8 czerwca Bibliotekę Publiczną w Kaliszu 
Pomorskim odwiedziły dzieci z Przedszko-
la w Pomierzynie. Motywem przewodnim 
wydarzenia była twórczość pisarki Małgo-
rzaty Strzałkowskiej, w tym jej zagadki-ry-
mowanki.

8 czerwca Biblioteka Publiczna Miasta i Gmi-
ny Trzebiatów, w ramach pierwszej ogólno-
polskiej edycji Nocy Bibliotek gościła Monikę 
Szwaję.

9 czerwca w filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyły się Czytanki 
z Kluboksięgarnią FiKa. 

9 czerwca w Książnicy Pomorskiej zorgani-
zowano konferencję naukową Polska w pierw-
szych latach rządów sanacji 1926–1927. Na 
marginesie Dziennika Juliusza Zdanowskiego.

10 czerwca w Bibliotece Publicznej w Zło-
cieńcu na ostatnim przed wakacjami spotka-
niu Dyskusyjnego Klubu Książki goszczono 
wolontariuszkę z Ukrainy Allę Ivanovą. Roz-
mawiano o ciekawej literaturze rosyjskiej i pol-
skiej.

10 czerwca w filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej, na spotkaniu Dyskusyjnego Klu-
bu Książki omawiano powieść Joanny Bator 
Ciemno, prawie noc.

10 czerwca w filii w Mierzynie Gminnego Cen-
trum Kultury i Biblioteki w Dobrej, w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się spo-
tkanie autorskie z Krystyną Mirek.

10 czerwca w Bibliotece w Policach odbyło 
się spotkanie z okazji Międzynarodowego 
Dnia Archiwów. Gośćmi-prelegentami byli: dr 
Zbigniew Stanuch, naczelnik Oddziałowego 
Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumen-
tów Instytutu Pamięci Narodowej w Szczeci-
nie; Bartosz Sitarz, historyk, pracownik Archi-
wum Państwowego w Szczecinie; Wojciech 
Bujnowski, dyrektor Muzeum Historycznego 
w Policach; Anita Andryszczyk, przedstawi-
cielka Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Polic-
kiej „Skarb”.

10 czerwca Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Stefana Flukowskiego w Świnoujściu obcho-
dziła święto swojego patrona. Z tej okazji od-
był się wykład sekretarza naukowego Książ-
nicy Pomorskiej w Szczecinie Cecylii Judek 
zatytułowany Stefan Flukowski i grupa lite-
racka „Kwadryga”. Dodatkowo miały miejsce  
warsztaty interpretacyjne, oparte na kanwie 
utworu poetyckiego Stefana Flukowskiego, 
które poprowadził prof. Jerzy Madejski z Uni-
wersytetu Szczecińskiego.
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10 czerwca w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
z Małgorzatą Krawczak. Tematem prelekcji był 
wstęp do coachingu oraz EEG biofeedback. 

10 czerwca w Bibliotece Publicznej w Kaliszu 
Pomorskim odbyło się spotkanie autorskie 
z Tanyą Valko.

10 czerwca w filii nr 1 Biblioteki Publicznej 
w Złocieńcu piątoklasiści ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 mieli okazję zapoznać się z treścią 
niektórych legend o Złocieńcu.

11 czerwca w filii Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Choszcznie, w ramach ogólnopolskiej 
kampanii społecznej Dodaj znajomego, od-
było się spotkanie z uczniami Publicznego 
Gimnazjum. Miało ono na celu omówienie 
negatywnych skutków hejterstwa i zachęcenie 
do przeciwstawienia się niewłaściwym zacho-
waniom w sieci. 

11 czerwca gośćmi filii nr 1 Biblioteki Publicznej 
w Złocieńcu były dzieci z Prywatnego Przed-
szkola. Dzieci obejrzały prezentację multime-
dialną O małym, zielonym smoku Tabaludze.

11 czerwca w filii nr 12 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 

Dyskusyjnego Klubu Książki, poświęcone pu-
blikacji Kosiarz Terrego Pratchetta. 

11 czerwca w filii nr 38 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki, poświęcone po-
wieści Bezdomna Katarzyny Michalak.

11 czerwca w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyło się spotka-
nie Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym 
omawiano książkę Wojna nie ma w sobie nic 
z kobiety Swietłany Aleksijewicz. Tego same-
go dnia otwarto wystawę pokonkursową zdjęć 
Zaczytani w Szczecinie.

11 czerwca w sali klubowej Wałeckiego Cen-
trum Kultury odbyło się spotkanie dla dzieci 
klas I–III szkół podstawowych z Elizą Piotrow-
ską – autorką i ilustratorką książek dla dzieci, 
tłumaczką języka włoskiego i krytykiem sztuki. 
Organizatorem spotkania była Miejska Biblio-
teka Publiczna w Wałczu.

11–12 czerwca w filii nr 3 Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Szczecinie odbyły się zajęcia 
dla grup przedszkolnych w ramach corocznej 
akcji Cała Polska czyta dzieciom. Ich hasło 
przewodnie brzmiało: Warto mieć przyjacie-
la. Do przeprowadzenia zajęć wykorzystano 
książkę Kto obroni Alberta? autorstwa Gunilli 
Bergstrom.

12 czerwca w galerii Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Świnoujściu otwarto wystawę Twa-
rze i przestrzenie, na której zaprezentowano 
prace Mariana Zwierzchowskiego.

12 czerwca seniorzy z gminy Polanów uczest-
niczyli w wycieczce edukacyjnej do Ogrodów 
Tematycznych Hortulus w Dobrzycy, zorga-
nizowanej przez Bibliotekę Publiczną Miasta 
i Gminy w Polanowie. Uczestniczyło w niej 45 
osób.

12 czerwca w filii nr 3 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie, w ramach obcho-
dów Tygodnia Czytania Dzieciom, bibliotekę 
odwiedziły dzieci z Ogniska Przedszkolnego 
mieszczącego się przy ulicy Ziemowita 6.

Wręczenie statuetki Biblioteka Roku 2014 dyrek-
torce biblioteki w Polanowie – Bożenie Wruszczak
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12 czerwca w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyła się promocja 
książki Agnieszki Gładzik Republika. Spotka-
nie prowadził Krzysztof Lichtblau i Małgorzata 
Stadnik.

12 i 17 czerwca Bibliotekę Publiczną w Trzciń-
sku Zdroju odwiedziły dwie grupy dzieci z kla-
sy zerowej ze Szkoły Podstawowej w Sto-
łecznej. Uczestniczyły w ostatnich zajęciach 
z cyklu Dobre maniery...

13 czerwca w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyła się inauguracja 
VIII Ogólnopolskiego Konkursu Udzielania 
Pierwszej Pomocy dla Młodzieży Niesłyszą-
cej. Działania konkursowe, których hasłem 
przewodnim są wypadki w miejscach kultury, 
takich jak teatr, biblioteka, filharmonia, galeria 

– były też sukcesywnie realizowane w innych 
instytucjach kultury.

13 czerwca w filii nr 3 Koszalińskiej Biblioteki Pu-
blicznej członkowie młodzieżowego Dyskusyjne-
go Klubu Książki rozmawiali o lekturach na lato.

15 czerwca w Książnicy Pomorskiej, Iwona 
Gacparska zaprezentowała książkę Ścieżki, 
drogi, przystanki, czyli całe Ich życie... W spo-
tkaniu uczestniczyli jej bohaterowie: aktorzy 
Bolesława Fafińska, Leszek Zalewski i Jan 
Stawarz; muzyk Piotr Rutkowski; tancerz 
i choreograf Henryk Walentynowicz. Prezen-
tacji publikacji towarzyszyły występy artystycz-
ne z udziałem zaproszonych gości.

15 czerwca prof. dr hab. Zygmunta Szult-
ka wygłosił w Książnicy Pomorskiej trzecią 

Aleksander Doba w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Sianów
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część wykładu Słowiańska ludność rodzima 
Pomorza Zachodniego z perspektywy 2015 
roku.

15 czerwca w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyły się warsztaty 
poetyckie dla seniorów Piękno słowa, pięk-
no słów. Spotkanie prowadziła znana poetka 
i autorka opowiadań, a także przewodnicząca 
Komisji Społecznej Rady Gminy Przelewice – 
Krystyna Nawój. Organizatorem spotkania 
była Fundacja Humanum (B)est. 

15–16 czerwca w filii nr 46 Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Szczecinie odbyły się zajęcia 
tematyczne pod tytułem Woda – związek che-
miczny niezbędny do życia. Uczestnikami spo-
tkań byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9. 

16 czerwca z czytelnikami i gośćmi Książnicy 
Pomorskiej spotkała się artystka i podróżnicz-
ka – Joanna Szumacher.

16 czerwca w Książnicy Pomorskiej gościem 
kolejnego spotkania z kulturą i tradycją Chin 
był historyk dr Piotr Napierała, który wygłosił 
prelekcję Chiny i Japonia a Zachód – historia 
nieporozumień.

16 czerwca Biblioteka Publiczna w Kaliszu 
Pomorskim zorganizowała wydarzenie Czy-
tanie jest cool! Impreza miała charakter in-
tensywnej zabawy w scenerii bajkowej, gdzie 
czytanie książek przeplatało się z tańcem oraz 
etiudą teatralną. W tegorocznym przedstawie-
niu główne role odgrywały: Lew Alex, Myszka 
Minnie, Mike Wazowski, Smok Wedelski.

16 czerwca odbyło się uroczyste zakoń-
czenie zajęć terapeutycznych prowadzo-
nych w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej 
z dziećmi i młodzieżą ze Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Koszali-
nie, Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1 i nr 2 
w Koszalinie, Specjalnego Ośrodka Szkol-

Happening czytelniczy w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Sianów
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no-Wychowawczego w Warninie. Udział  
w nich wzięła także grupa młodzieżowa Sto-
warzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Ikar”. 
Uroczystość uświetnił spektakl Czekając 
na... w wykonaniu Teatru Recepta Stowarzy-
szenia „Ecce homo”, w reżyserii Wojciecha 
Węglowskiego.  Miał miejsce również kon-
cert uczniów z Ogniska Muzycznego w Ko-
szalinie.

16 czerwca w Koszalińskiej Bibliotece Pu-
blicznej odbyła się promocja wydawanej 
przez bibliotekę publikacji Kultura koszaliń-
ska. Almanach 2014, dokumentującej najcie-
kawsze wydarzenia kulturalne odbywające 
się w Koszalinie. Jak zawsze, wśród wyda-
rzeń kulturalnych znalazły się też te, zorgani-
zowane przez koszalińską książnicę. W tym 
roku promocja miała szczególny charakter 
ponieważ obchodzono 10-lecie wydawnictwa.

16 czerwca z okazji Ogólnopolskiego Święta 
Wolnych Książek Koszalińska Biblioteka Pu-
bliczna włączyła się do akcji uwalniania ksią-
żek. W tym roku rozstawiono regały z książka-
mi do wymiany w holu budynku głównego na 
placu Polonii.

17 czerwca filia Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Choszcznie gościła ratownika medyczne-

go – Stanisława Zimnego, pracującego w Wo-
jewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Choszcznie. Poprowadził on zajęcia zaty-
tułowane Na ratunek, w których uczestniczyli 
uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawo-
wej nr 1.

17 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Dziwnowie grupa uczniów z Zespołu 
Szkół Sportowych w Rewalu, która od pię-
ciu lat bierze udział w zajęciach Zabawa 
w teatr wystawiła spektakl Współczesny 
Czerwony Kapturek – Czerwony kapturek 
szuka męża.

17 czerwca w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie promocję tomiku po-
etyckiego Treny echa tropy Tomasza Majzela 
poprowadziła Anna Kaniecka-Mazurek.

17 czerwca w filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie miały miejsce Czytanki 
z MBP, czyli spotkania dla najmłodszych czy-
telników, organizowane wspólnie z Kluboksię-
garnią FIKA i wydawnictwem Nasza Księgar-
nia.

18 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Dziwnowie odbyło się spotkanie autorskie 
z Gają Kołodziej.

Podczas rajdu Odjazdowy Bibliotekarz w okolicach Morynia
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18 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie z pio-
senkarką i aktorką Izabelą Trojanowską.

18 czerwca w Książnicy Pomorskiej odbyło 
się spotkanie z Robertem Ryssem, autorem 
książki Iść po granicy, oraz autorami i wydaw-
cami publikacji Codzienne pogranicze. Głosy 
publicystów.

18 czerwca w Książnicy Pomorskiej odbyło 
się III Forum Bibliotekarzy Województwa Za-
chodniopomorskiego na temat pozyskiwania 
przez biblioteki naszego województwa środ-
ków finansowych na cele specjalne. Prelegen-
ci zaprezentowali projekty realizowane przez 
swoje instytucje, a celem wystąpień było 
zachęcenie innych bibliotek do korzystania 
z tych możliwości.

18 czerwca w Czytelni Głównej Biblioteki 
Publicznej w Trzebiatowie miało miejsce spo-
tkanie z Renatą Teresą Korek, dyrektor Trze-
biatowskiego Ośrodka Kultury, autorką książki 
Jechałam aleją światła i zbioru wierszy dla 
dzieci.

18 czerwca w Bibliotece Publicznej w Trze-
biatowie zainaugurowany został projekt pod 
nazwą Czytające podwórka dofinansowany 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. W tym dniu, w pałacowej czytelni, 
młodzież z trzebiatowskiego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych spotkała się z młodą pi-
sarką – Gają Kołodziej.

18–19 czerwca Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Choszcznie odwiedziły dzieci z Przedszko-
la nr 1 i Przedszkola Polsko-Angielskiego. 
W programie była między innymi piosenka Ko-
tek Kłopotek oraz opowiadanie Eleny Molisani 
Kotka Milusia. Na zakończenie wizyty dzieci 
otrzymały zakładki do książek oraz obrazki do 
kolorowania przedstawiające bohaterkę spo-
tkania.

19 czerwca w filii Biblioteki Publicznej 
w Trzcińsku Zdroju w Góralicach miał miejsce 
drugi Pokaz Karate, będący częścią realizacji 
Programu Przeciwdziałania Przemocy  „Stop 
agresji”. Pokaz został zorganizowany dla dzie-
ci i młodzieży przez filię biblioteczną i świetlicę 
opiekuńczo-wychowawczą w Góralicach.

Tanya Valko w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dziwnowie
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19 czerwca gościem Książnicy Pomorskiej był 
pisarz i gitarzysta Witek Łukaszewski. Autor 
książek o legendach muzyki rockowej i tomiku 
poetyckiego opowiedział o swojej twórczości 
literackiej oraz zagrał i zaśpiewał flamenco 
w duecie z wiolonczelistką Agnieszka Kowal-
czyk. Spotkanie odbyło się w ramach Dysku-
syjnego Klubu Książki.

19 czerwca w Bibliotece Dziecięcej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu odbył się 
Zabawnik literacki dla dzieci w wieku 7–12 
lat. Podczas spotkania czytano książkę Pau-
li Danziger Maja Bursztyn jedzie na wakacje, 
rozmawiano o wakacyjnych planach i rysowa-
no wymarzone wakacje.

19 czerwca w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie, na marginesie spotkań 
autorskich Gryfia, odbyły się warsztaty dla 
młodzieży z IX Liceum Ogólnokształcącego, 
które poprowadziła Ewa Winnicka. 

19–20 czerwca w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyły się spotkania 
z finalistkami czwartej edycji konkursu Ogól-
nopolska Nagroda Literacka dla Autorki „Gry-
fia”. Spotkanie z Ewą Winnicką, 19 czerwca, 
poprowadziła Małgorzata Frymus, natomiast 
20 czerwca, Marta Zabłocka poprowadziła 
spotkanie z Sylwią Chutnik i Kaliną Błażejow-
ską. Tego też dnia odbyła się debata Litera-
tura kobieca. Komplement czy obelga? Mo-
deratorem była przewodnicząca jury, Joanna 
Laprus-Mikulska, W dyskusji wzięły udział no-
minowane pisarki oraz członkowie jury – prof. 
Robert Cieślak, Artur Daniel Liskowacki i Kon-
rad Wojtyła, a także Agata Pieniążek, przed-
stawicielka wydawnictwa Znak.

22–23 czerwca w Buku miało miejsce ze-
branie Rady Wykonawczej ZPB. Omawiano 
przygotowania członków ZPB do wystąpienia 
na konferencji organizowanej przez Bibliotekę 
Uniwersytecką w Rostoku, zaplanowanej na 

Krystyna Mirek w filii w Mierzynie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Dobrej
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23–25 września 2015 roku. Zaplanowano tak-
że zorganizowanie w kolejnym okresie dzia-
łalności Porozumienia seminariów tematycz-
nych oraz konferencji na temat redagowania 
i przesyłania danych do Bibliografii Pomorza 
Zachodniego.

23 czerwca dr Maria Kabata zaprezentowa-
ła w Książnicy Pomorskiej swoją najnowszą 
publikację Mówiąc Ojczyzna. Świat wartości 
w nauczaniu biskupa Kazimierza Majdańskie-
go.

23 czerwca w filii w Góralicach Biblioteki Pu-
blicznej w Trzcińsku Zdroju odbyło się spotka-
nie, podczas którego czytano książkę Siedmiu 
wspaniałych Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel. 
Dyskutowano o problemie przemocy. Oma-
wiano motywy działań agresywnych, rozpo-
znawano rodzaje przemocy itp. W spotkaniu 
uczestniczyli młodsi czytelnicy oraz wycho-
wankowie świetlicy socjoterapeutycznej. 
Wspólne czytanie zorganizowano w ramach 
realizacji Programu Przeciwdziałaniu Przemo-
cy „Stop agresji”.

23–30 czerwca w Galerii Region Koszaliń-
skiej Biblioteki Publicznej można było obejrzeć 
wystawę plakatów dotychczasowych edycji 
Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”. 
Ekspozycja została przygotowana we współ-
pracy z Centrum Kultury 105 w Koszalinie. To-
warzyszyła tegorocznej edycji festiwalu. 

24 czerwca w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Tucznie odbyło się spotkanie Dys-
kusyjnego Klubu Książki poświęcone powieści 
Droga Romo Romy Ligockiej.

24 czerwca Maria Hudymowa, nestorka bi-
bliotekarstwa koszalińskiego otrzymała Ho-
norową Odznakę Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich. W imieniu Zarządu Głównego 
SBP, wręczyli ją: Andrzej Ziemiński – dyrek-
tor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, Beata 
Sawa-Jovanoska – zastępca dyrektora Ko-
szalińskiej Biblioteki Publicznej, Dorota Ło-
bacz – skarbnik Koła nr 1 SBP w Koszalinie.

24 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu odbyły się warsztaty literackie 

Promocja publikacji Kultura koszalińska. Almanach 2014 w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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inspirowane Nocą Świętojańską i legendą 
o kwiecie paproci. Baśniowa opowieść Olgi 
Tokarczuk o poszukiwaniu kwiatu paproci 
Loteria była okazją do rozmów z dziećmi na 
temat legendy, ale także dyskusji o tym co 
w życiu jest ważne: przyjaźni, miłości, dobroci, 
szczęściu.

24 czerwca w Dyskusyjnym Klubie Książki, 
działającym przy Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Kołobrzegu rozmawiano o powieści Ta 
historia Alessandra Baricco.

24 czerwca w filii nr 36 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyło się spotka-
nie Dyskusyjnego Klubu Książki, poświę-
cone powieści Cień wiatru Carlosa Ruiza 
Zafóna. 

24 czerwca w filii nr 46 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
z dziećmi ze świetlicy środowiskowej Caritas. 
Jego hasło przewodnie brzmiało Na morzu 
kreatywności.

24 czerwca – 10 lipca w Sali pod Piramidą 
Książnicy Pomorskiej prezentowano prace 
studentów Katedry Grafiki Projektowej Wy-
działu Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki  
w Szczecinie: plakaty, wizualizacje, projekty 
identyfikacji wizualnej, projekty książek, pik-
togramy.

25 czerwca w filii nr 14 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki, poświęcone pu-
blikacji Podróże z Herodotem Ryszarda Kapu-
ścińskiego. 

25 czerwca w filii nr 48 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki poświęcone Ziar-
nu prawdy Zygmunta Miłoszewskiego.

25 czerwca w filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki, poświęcone pu-
blikacji Hanka Bielicka – umarłam ze śmiechu 
Zbigniewa Korpolewskiego.

Uwalnianie książek w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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25 czerwca w Książnicy Pomorskiej, prof. 
Marek Kazimierz Siwiec z Uniwersytetu Kazi-
mierza Wielkiego w Bydgoszczy wygłosił wy-
kład na temat filozofii, poezji i źródła.

26 czerwca w filii nr 13 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyło się spotka-
nie Dyskusyjnego Klubu Książki, poświęcone 
publikacjom Kobieta bez winy i wstydu i Zdra-
dzony przez ojca Wojciecha Eichelbergera.

26 czerwca w filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbył się Spacer po Sta-
rym Dąbiu. Pouczająca wyprawa w przeszłość 
miasta. Po zakamarkach Dąbia oprowadzał 
Ryszard Kotla, znany szczeciński przewod-
nik turystyczny i publicysta krajoznawczy, 
a ponadto dziennikarz, historyk, nauczyciel 
akademicki i propagator historii i walorów tu-
rystycznych Szczecina i Pomorza Zachodnie-
go. W drugiej części wydarzenia, w siedzibie 
biblioteki odbyła się projekcja filmów o Starym 
Dąbiu. Komentarze do archiwalnych materia-
łów wygłosił znany szczeciński przewodnik, 
Tomasz Wieczorek.

26 czerwca w pięknym ogrodzie filii nr 9 Ko-
szalińskiej Biblioteki Publicznej odbyło się 
literacko-muzyczne Garden Party. Spotka-
nie skoncentrowane było wokół kobiet i ich 
twórczości: Magdy Omilianowicz, reporterki 
i dziennikarki promującej swoją nową książ-
kę Przekraczające granice oraz Grety Gra-
bowskiej, architektki prezentującej wystawę 
swoich prac. Panującą atmosferę wzmocnił 
recital śpiewającej aktorki Elżbiety Okupskiej. 
W ten sposób filia uczciła 50-lecie swego po-
wstania.

26 czerwca – 30 sierpnia w Książnicy Po-
morskiej prezentowane były zdjęcia laureatów 
konkursu fotograficznego Szczecińskiej Szko-
ły Wyższej Collegium Balticum zatytułowane-
go Wokół Rodziny.

27 czerwca dla najaktywniejszych czytelni-
ków Oddziału Dziecięcego Biblioteki Publicz-
nej w Gryfinie i przyjaciół Gryfusia oraz ich 
rodziców został zorganizowany piknik czytel-
niczy w Glinnej pod hasłem Książka to ogród 
noszony w kieszeni.

Izabela Trojanowska wśród czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach
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29 czerwca w Bibliotece Publicznej w Miro-
sławcu zorganizowano Noc w bibliotece dla 
najmłodszych czytelników.

29 czerwca w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyła się promocja 12 
numeru szczecińskiego kwartalnika literacko-

-kulturalnego eleWator. Gościem specjalnym 
spotkania był Adam Wiedemann, poeta, pro-

zaik, tłumacz, krytyk literacki i muzyczny, trzy-
krotnie nominowany do Nagrody Literackiej 
Nike, laureat Nagrody Kościelskich (w 1999 
roku), a także Nagrody Literackiej Gdynia  
(w 2008 roku za tom Pensum). Spotkanie pro-
wadził Andrzej Skrendo.

Literacko-muzyczne Garden Party w filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
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