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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
SIECI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
PODLEGŁYCH MERYTORYCZNIE
WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W BYDGOSZCZY – 2014 ROK
I Stan i struktura bibliotek publicznych – status formalno-prawny bibliotek: biblioteki posiadające status instytucji kultury (wpisane do rejestru
instytucji kultury), połączone z ośrodkami kultury lub innymi instytucjami
(jakimi), wykaz imienny gmin, które nie realizują zadań ustawowych – nie
prowadzą biblioteki publicznej (z informacją od kiedy i dlaczego).
Sieć bibliotek publicznych podregionu bydgoskiego w województwie
kujawsko-pomorskim stanowi biblioteka wojewódzka z siecią miejską (31 filii
na terenie Bydgoszczy) oraz 157 bibliotek i filii samorządowych.
80 bibliotek i filii usytuowanych jest w mieście, a 109 bibliotek i filii obsługuje środowisko wiejskie. W 2014 roku zmniejszyła się o 2. placówki liczba
filii WiMBP w Bydgoszczy. Dwie filie dla dzieci połączone zostały z filiami dla
dorosłych i funkcjonują jako oddziały dla dzieci.
W podregionie bydgoskim funkcjonują 33 placówki biblioteczne dla
dzieci (14 filii i 19 oddziałów).
Obsługę czytelników wspiera 41 punktów bibliotecznych, 13 w mieście, a 28 na wsi.
Liczba placówek bibliotecznych

- ogółem:
w miastach:
na wsi:

189
80
109

Biblioteki

- ogółem:
w miastach:
na wsi:

54
24
30

Filie biblioteczne

- ogółem:
w miastach:
na wsi:

135
56
79

w tym:
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Status formalno-prawny bibliotek
W podregionie bydgoskim województwa kujawsko-pomorskiego
2. biblioteki działają w strukturach ośrodków kultury. Są to, już wcześniej będące w strukturach ośrodka kultury, placówki w gminie Białe Błota i Osie. We
wrześniu 2013 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kcyni została
połączona z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w instytucję pod nazwą
Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni. Natomiast pozostałe 50 bibliotek w podregionie bydgoskim posiada status samodzielnej instytucji kultury.
Cztery placówki biblioteczne funkcjonują jako biblioteki publiczno-szkolne (Biblioteka w gminie Dąbrowa Chełmińska i jej 2. filie w Czarżu
i Ostromecku oraz Filia we Wtelnie w gminie Koronowo).
W podregionie bydgoskim województwa kujawsko-pomorskiego
wszystkie gminy wywiązują się z ustawowego obowiązku prowadzenia przynajmniej jednej biblioteki publicznej.
II Wpływ nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (w zakresie możliwości łączenia bibliotek z innymi instytucjami
kultury) na organizację bibliotek, działania podejmowane przez samorządy, liczba wniosków o połączenie oraz bibliotek połączonych z innymi instytucjami kultury w 2014 roku i ocena skutków).
W 2014 roku w podregionie bydgoskim województwa kujawsko-pomorskiego kolejny raz wniosek o połączenie biblioteki wystosował Samorząd
w Dąbrowie Biskupiej.
W kwietniu 2013 roku Rada Gminy Dąbrowa Biskupia podjęła Uchwałę w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej oraz GOKSiR
w Dąbrowie Biskupiej, uzasadniając fuzję polepszeniem warunków dla zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców poprzez efektywniejsze wykorzystanie bazy materialnej oraz zasobów ludzkich. Władze Gminy w uzasadnieniu
deklarowały, że nie nastąpi jakikolwiek uszczerbek w wykonywaniu dotychczasowych zadań przez bibliotekę, a tymczasem już w marcu zlikwidowały etat
bibliotekarza w GBP, w związku z czym pozostał tylko etat dyrektora biblioteki obsługujący 3 placówki: GBP w Dąbrowie Biskupiej oraz filie w Pieraniu
i Radojewicach. Likwidacja etatu spowodowała, że GBP otwarta była zaledwie
28 godzin tygodniowo, natomiast filie po 6 godzin tygodniowo. Połączenie GBP
z powstałym w 2010 roku GOKSiR, w skład którego wchodzą świetlice wiejskie,
Orlik i kompleks rekreacyjno-sportowy nie było zdaniem WiMBP racjonalne,
w związku z czym wydała ona negatywną opinię. Drastyczne obniżenie ilości
godzin otwarcia biblioteki oraz brak czasu na działalność upowszechnieniową
wpłynęły na spadek czytelnictwa w 2013 roku. 20.11.2013 r. Minister Kultury
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i Dziedzictwa Narodowego nie wyraził zgody na połączenie GBP w Dąbrowie Biskupiej z GOKSiR. Mimo negatywnej decyzji Ministra, 12.09.2014 r.
Rada Gminy Dąbrowa Biskupia, podjęła kolejną Uchwałę Nr XXXIX/270/2014
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – GBP w Dąbrowie Biskupiej i GOKSiR w Dąbrowie Biskupiej. WiMBP w Bydgoszczy
podtrzymała wydaną w tej sprawie, w 2013 roku, negatywną opinię, ponieważ
nie zaszły żadne uzasadnione powody, które mogłyby wpłynąć na zmianę decyzji. Wprost przeciwnie, sytuacja GBP i jej filii znacznie się pogorszyła. Na
dłuższym zwolnieniu lekarskim przebywała dyrektor GBP. Zastępstwo w GBP
na ½ etatu podjęła bibliotekarka z Wonorza. Biblioteka gminna czynna była
3 dni w tygodniu (20 godzin), natomiast Filie w Radojewicach i Pieraniu były
nieczynne.
We wrześniu 2014 roku WiMBP w Bydgoszczy otrzymała pismo
z Urzędu Gminy Rojewo o zamiarze likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie oraz Filii w Jezuickiej Strudze i Rojewicach. Zamiar likwidacji
uzasadniony był chęcią „utworzenia jednej jednostki, która łączyłaby w sobie
oświatę, kulturę fizyczną, bibliotekę gminną i bibliotekę powiatową”. Dyrekcja
WiMBP w Bydgoszczy spotkała się z przedstawicielami władz samorządowych
w celu wyjaśnienia sprawy i odwiodła samorząd od zamiaru dokonania zmian
organizacyjnych w funkcjonowaniu sieci bibliotek publicznych w Gminie Rojewo. Gmina Rojewo odstąpiła od zamiaru likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej.
III Stan organizacyjny i działalność bibliotek powiatowych, wysokość dotacji na aktywność ponadlokalną (ze szczególnym uwzględnieniem zmian
w stosunku do ubiegłego roku).
W 2014 r. w podregionie bydgoskim województwa kujawsko-pomorskiego działało 7 bibliotek powiatowych, bądź pełniących funkcję biblioteki
powiatowej na mocy podpisanego ze starostwem porozumienia (Inowrocław,
Mogilno, Nakło, Sępólno Krajeńskie, Świecie, Tuchola, Żnin).
Nadal brakuje biblioteki powiatowej w Powiecie Ziemskim Bydgoszczy. Starostwo powiatowe nie chce zdecydować się na podpisanie porozumienia o wspólnym prowadzeniu biblioteki, stara się jedynie wspierać działalność
bibliotek publicznych w gminach swego powiatu, przekazując bezpośrednio do
gmin, w formie dotacji, środki na zakup nowości wydawniczych. W roku 2014
na ten cel starostwo przeznaczyło 8 000 zł (każda Biblioteka w powiecie otrzymała 1 000 zł), czyli tyle samo ile w latach poprzednich.
Biblioteka Miejska w Inowrocławiu na wypełnianie zadań biblioteki powiatowej otrzymała na mocy porozumienia podpisanego ze Starostwem
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100 000 zł, czyli o 50 000 zł mniej niż w roku ubiegłym. Dotacja przeznaczona
została głównie na płace, szkolenia, delegacje, zakup nowości wydawniczych.
Placówki w powiecie inowrocławskim są systematycznie odwiedzane przez instruktorów (2 etaty instruktorskie), którzy służą bibliotekarzom pomocą i radą.
Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu podlega 8 bibliotek miejsko-gminnych
i gminnych oraz 16 filii bibliotecznych. Konkursy i inne działania upowszechniające czytelnictwo organizowane przez Bibliotekę adresowane są do mieszkańców całego powiatu.
Niestety w 2014 roku Powiat Inowrocławski wypowiedział ze skutkiem na dzień 31.12.2014 roku porozumienie z 2002 roku w sprawie powierzenia Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Inowrocławskiego, planując od 01.01.2015 roku
powierzenie powyższych zadań bibliotekom gminnym działającym na terenie
powiatu. WiMBP w Bydgoszczy wyraziła zaniepokojenie takim rozwiązaniem,
prosząc Zarząd Powiatu inowrocławskiego o ponowne rozpatrzenie decyzji.
Niestety jest ona nieodwołalna.
Starostwo w Mogilnie na działalność powiatową w 2014 r. przekazało Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie 21 000 zł, czyli tyle samo
ile w roku 2013. Biblioteka w Mogilnie sprawuje nadzór merytoryczny nad
3. bibliotekami gminnymi i 2. filiami w powiecie. Z powodu braku środków są
to najczęściej kontakty telefoniczne. Ze środków powiatu zakupiono książki,
sfinansowano prenumeratę czasopism regionalnych, zorganizowano 2. imprezy:
prelekcje dotyczące historii regionu oraz spotkanie autorskie. Biblioteka tworzy
bibliografie czasopism regionalnych. Ze środków powiatu pokrywane są koszty
dojazdu pracowników na szkolenia oraz wypłacany jest dodatek funkcyjny instruktora. Instruktor pracuje w wymiarze 0,1 etatu.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią
na działalność powiatową otrzymała ze Starostwa Powiatowego w 2014 r.
90 000 zł. Kwota ta nie zmieniła się od 2012 roku. Większą część dotacji pochłonęły płace, część została przeznaczona na organizowanie konkursów o zasięgu powiatowym. Instruktor (1etat) na bieżąco wizytował placówki w terenie. Biblioteka sprawuje opiekę merytoryczną nad 3. bibliotekami miejskimi,
1. gminną oraz 11. filiami.
Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim pełni funkcje biblioteki powiatowej od 2004 r. Wysokość dotacji otrzymywanej na ten cel ze Starostwa Powiatowego pozostaje niezmieniona od 2004 roku i wynosi 15 000 zł.
Biblioteka nie zatrudnia instruktora powiatowego. Środki z dotacji przeznaczono głównie na zakup książek.
Od 2011 r. Powiat Świecki co roku odnawia porozumienie z Gminą
Świecie w sprawie powierzenia Gminie Świecie części zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Świeckiego. Na jego podstawie Miejska Bi8

blioteka Publiczna w Świeciu wykonuje część zadań biblioteki powiatowej
tj. zadań dotyczących zakupu materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, zakupu uzupełniającego zbiory i prenumeratę czasopism. MBP
w Świeciu otrzymała na realizację powyższych zadań 10 000 zł, czyli kwotę
taką samą od 2011 roku.
Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi, również wypełniała w 2014
roku zadania biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia podpisanego tylko na bieżący rok (od 2001 r. porozumienie jest podpisywane każdego roku na
nowo). Dotacja otrzymana ze Starostwa wynosiła w 2014 roku 30 000 zł, czyli
10 000 zł więcej niż w roku 2013. Na podstawie umowy zawartej w 2007 r. Biblioteka pełni też rolę biblioteki uczelnianej dla miejscowej Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem. Ze środków uczelni sfinansowano zakup księgozbioru
fachowego oraz prenumeratę czasopism z dziedzin zgodnych z profilem uczelni. Księgozbiór i czasopisma pozostają w depozycie biblioteki z możliwością
udostępniania go wszystkim zainteresowanym czytelnikom. W ubiegłym roku
biblioteka pozyskała z uczelni środki w kwocie 15 000 zł, które przeznaczyła na
sfinansowanie 0,5 etatu pracownika czytelni. W 2014 roku MBP w Tucholi podpisała również umowę na wykonywanie zadań biblioteki Tucholskiej Szkoły
Realnej Liceum Ogólnokształcącego i otrzymała na ten cel dotację w wysokości
3 000 zł.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie na działalność
na rzecz bibliotek w powiecie otrzymała w 2014 r. ze Starostwa Powiatowego
w Żninie kwotę 60 000 zł (tyle samo co w 2013 roku). Środki te przeznaczone
były głównie na płace, na zakup książek popularnonaukowych (194 woluminy
za kwotę 5 000 zł), na organizację spotkań autorskich, wystaw, konkursów czytelniczych o zasięgu powiatowym. W ramach tych środków tworzona jest również „Bibliografia regionalna Powiatu Żnińskiego”. Biblioteka żnińska obejmuje opieką merytoryczną 3 biblioteki miejskie i 2. gminne wraz z 11. filiami.
Biblioteki powiatowe organizują szkolenia dla bibliotekarzy z terenu
powiatu oraz prowadzą bogatą działalność upowszechnieniową, organizują
konkursy o zasięgu powiatowym (recytatorskie, literackie, plastyczne), zapraszają pisarzy na spotkania autorskie, współpracują z biblioteką wojewódzką
w zakresie sprawozdawczości statystycznej i opisowej, tworzą bibliografię regionalną, prowadzą działalność wydawniczą (MiPBP w Żninie, BM w Tucholi,
BP w Sępólnie Krajeńskim). Wszystkie biblioteki pełniące funkcje bibliotek
powiatowych, podkreślają, że na wypełnianie tych zadań przeznaczane są zbyt
małe środki finansowe, które zamiast rosnąć maleją z każdym rokiem.
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IV Działania instrukcyjno-metodyczne – poziom wojewódzki i powiatowy
(formy, częstotliwość i zakres współpracy z bibliotekami w terenie).
W 2014 roku pracownicy Działu Instrukcyjno-Metodycznego WiMBP
w Bydgoszczy zrealizowali 19 wyjazdów służbowych do bibliotek samorządowych podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego, udzielając pomocy instrukcyjno-metodycznej.
WiMBP w Bydgoszczy organizuje systematycznie seminaria, warsztaty i szkolenia dla bibliotekarzy z podregionu bydgoskiego, odpowiadając na ich
potrzeby szkoleniowe.
27.01.2014 r. odbyły się warsztaty: „Program do gromadzenia danych
statystycznych w ramach projektu: Analiza Funkcjonowania Bibliotek – obsługa”. Warsztaty zorganizowano dla bibliotek samorządowych województwa
kujawsko-pomorskiego biorących udział w pilotażowym badaniu efektywności
prowadzonym przez Stowarzyszenie Bibliotek Publicznych. Warsztaty miały
na celu przygotowanie bibliotek do obsługi programu do gromadzenia danych
w ramach badań pilotażowych SBP.
8.04.2014 r. odbyło się spotkanie kadry kierowniczej publicznych
bibliotek samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego. Program spotkania obejmował: wykład „Open Access – otwarty dostęp do wiedzy” oraz
„Analizę działalności publicznych bibliotek samorządowych podregionu bydgoskiego za rok 2013”
24-25-26.03.2014 r. odbyły się szkolenia Infografika – graficzne
piękno – tworzenie i realizacja promocyjnych materiałów w bibliotece o bibliotece zorganizowane w ramach VIII linii budżetowej Programu Rozwoju
Bibliotek. W szkoleniu wzięło udział 36 osób (3 grupy 12-osobowe) – bibliotekarzy z bibliotek samorządowych podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy aplikowała
do Instytutu Książki o środki na organizację szkoleń dla bibliotekarzy z bibliotek samorządowych podregionu bydgoskiego w ramach zadania „Szkolenia
dla bibliotekarzy 2014” pozyskując kwotę 36 058,74 zł. na realizację szkoleń
Bibliotekarze na miarę XXI wieku. Całość zadania wyniosła 43 664,35 zł.
W ramach projektu (październik/grudzień 2014 rok) zorganizowano następujące tematy szkoleniowe:
• „Innowacyjne formy promocji książki i biblioteki np. FlashMob i Lipdub”.
• „Wysoka jakość usług gwarancją zadowolenia użytkownika biblioteki”.
• „Infografika – graficzne piękno – tworzenie i realizacja promocyjnych
10

materiałów w bibliotece i o bibliotece”
„Wydłuż swoją dobę – zarządzanie sobą w czasie”.
„Edukacja informacyjna oraz zbiory typu Open Access”
„Darmowe oraz oparte o wolne licencje zasoby graficzne do wykorzystania w pracy bibliotekarza”
Podsumowaniem cyklu szkoleń była Konferencja „Bibliotekarze na
miarę XXI wieku”, na której poruszono zagadnienia dotyczące „Książki elektronicznej w świecie interaktywnych i mobilnych technologii”.
W ramach cyklu szkoleniowego „Bibliotekarze na miarę XXI wieku”
przeprowadzono ogółem 6 tematów szkoleniowych (po 2. grupy szkoleniowe)
w 12. jednodniowych szkoleniach. Ogółem przeszkolono 283. bibliotekarzy
z podregionu bydgoskiego. Szkolenia obejmowały 99 godzin szkoleniowych.
Instruktorzy Działu Instrukcyjno-Metodycznego WiMBP w Bydgoszczy koordynowali również programy skierowane do samorządowych bibliotek
publicznych: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek oraz Dyskusyjne Kluby Książki.
Biblioteka Miejska w Inowrocławiu zorganizowała 1. szkolenie
w ramach doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy z powiatu inowrocławskiego: „Technika skutecznej autoprezentacji”. Ponadto instruktorzy powiatowi
Biblioteki Miejskiej w ciągu roku wielokrotnie służyli pomocą bibliotekarzom
z powiatu inowrocławskiego. Wyjazdy instruktorów pozwoliły na analizę pracy
poszczególnych placówek, specjaliści udzielali bezpośredniej pomocy instrukcyjnej i metodycznej. Działania te miały na celu poprawę świadczonych usług
oraz ujednolicenie prac bibliotecznych w ramach sieci powiatowej.
Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie, pełniącej
obowiązki biblioteki powiatowej sprowadza się do pełnienia nadzoru merytorycznego nad bibliotekami powiatu, ze względu na niewielkie środki otrzymane
z powiatu.
W 2014 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle na
bieżąco prowadziła działalność instrukcyjną w ramach zgłaszanych potrzeb
przez biblioteki publiczne z terenu powiatu nakielskiego. Od kilku lat Biblioteka podejmuje we współpracy z bibliotekami w powiecie działania promujące dorobek intelektualny i artystyczny mieszkańców powiatu nakielskiego ph.
„Niepospolici ludzie powiatu nakielskiego”.
Z uwagi na brak instruktora powiatowego, w Bibliotece Publicznej
w Sępólnie Krajeńskim nie są prowadzone działania instrukcyjno-metodyczne
(poza opracowywanymi sprawozdaniami rocznymi i analizą sytuacji bibliotek
w powiecie). Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu nie prowadzi działań
instrukcyjnych, ponieważ w ramach porozumienia wykonuje jedynie część zadań biblioteki powiatowej tj. zadań dotyczących zakupu regionaliów.
•
•
•
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Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi zorganizowała w ubiegłym
roku w ramach zadań biblioteki powiatowej tylko 1. szkolenie dla bibliotekarzy gminnych: „Jak złowić czytelnika z sieci do biblioteki” przeprowadzone
przez przedstawiciela firmy Sokrates-software.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie udziela bibliotekarzom z terenu powiatu najczęściej informacji telefonicznych, odpowiadając
na pytania dotyczące prawa bibliotecznego, przepisów oraz merytoryki działań.
Nieliczne są wyjazdy pracowników biblioteki powiatowej w teren. Częściej natomiast zainteresowani pomocą merytoryczną bibliotekarze gminni przyjeżdżają do MiPBP w Żninie.
Wszystkie biblioteki pełniące funkcje bibliotek powiatowych, podkreślają, że na wypełnianie tych zadań przeznaczane są zbyt małe środki finansowe.
Ogółem w bibliotekach powiatowych zatrudnionych jest 6 osób na stanowiskach instruktorów w wymiarze 3,20 etatów. Tylko w Inowrocławiu i Nakle
pracują instruktorzy powiatowi na pełnych etatach, w Mogilnie i Żninie instruktor zatrudniony jest na 0,1 etatu. W Sępólnie Krajeńskim, Świeciu i Tucholi brak w ogóle instruktorów powiatowych. Biblioteki nie mają środków na
szkolenia i w większości ich opieka merytoryczna nad bibliotekami w powiecie sprowadza się niestety tylko do kontaktów mailowych lub telefonicznych.
Większość współpracuje z bibliotekami w terenie w zakresie organizacji imprez
upowszechnieniowych o zasięgu ponadlokalnym. Biblioteki powiatowe (poza
MBP w Świeciu) przygotowują sprawozdawczość statystyczną i merytoryczną
z działalności bibliotek powiatu dla WiMBP w Bydgoszczy.
V Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek (niepełnosprawnych,
seniorów) obejmująca ułatwienia czytelnicze (książki z dużą czcionką, audiobooki, e-booki), wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne
(rodzaj sprzętu i oprogramowania, ilość). Informacja o ewentualnej współpracy (i jej charakterze) podejmowanej z organizacjami lub instytucjami
wspierającymi osoby niepełnosprawne.
Biblioteki samorządowe przywiązują coraz większą wagę do zaspokajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych i edukacyjnych osób niepełnosprawnych, seniorów oraz dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki szkolnej.
Istotną rolę odgrywa w tej działalności udostępnianie „książki mówionej” przeznaczonej dla niewidomych, niedowidzących, dyslektyków i osób
obłożnie chorych. Tego typu zbiory udostępniała w minionym roku, zarówno
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, jak i biblioteki samorządowe w podregionie bydgoskim.
W WiMBP „książkę mówioną” udostępniała Wypożyczalnia Multimediów – Multimedia 39. Posiadała ona w 2014 roku 5 678 tytułów „książki
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mówionej” (3 598 tytułów na kasetach magnetofonowych oraz 2 080 na płytach CD). W ubiegłym roku zakupiono do wypożyczalni 367 nowych tytułów.
Z oferty Wypożyczalni Multimediów skorzystało 98 osób niepełnosprawnych.
Ze zbiorów tych korzystali zarówno czytelnicy z Bydgoszczy, jak i okolic, niewidomi i niedowidzący dorośli oraz uczniowie znajdującego się w Bydgoszczy
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. L. Braille’a. Pracownik
Wypożyczalni Multimediów, raz w miesiącu, dowoził do domu „książkę mówioną” osobom niesprawnym ruchowo i w podeszłym wieku. W 2014 roku z tej
formy wypożyczania korzystało systematycznie 6 czytelników, którym udostępniono 476 tytułów.
Audiobooki oferowały również 3 filie WiMBP w Bydgoszczy. Na koniec 2014 roku filie te posiadały w swoich zbiorach łącznie 1 292 audiobooki.
Ogółem filie WiMBP zakupiły w 2014 roku 345 audiobooków.
W Inowrocławiu kontynuowała działalność Filia nr 12 dla Osób
Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej. W 2014 roku jej księgozbiór liczył
1 130 tomów. Oferta audiobooków wzrosła o 102 tytuły w stosunku do 2013
roku i wynosiła 2 655 tytułów. Liczba wypożyczeń natomiast wzrosła z 2 765.
tytułów w 2013 roku do 3 178. w roku 2014. Filia kontynuowała współpracę
z Polskim Związkiem Niewidomych, Polskim Związkiem Głuchych, Integracyjnym Centrum Aktywności „Nadzieja Życia”, Powiatową Poradnią Zdrowia
Psychicznego, Fundacją „Arka” z Bydgoszczy, Stowarzyszeniem Wzajemnej
Pomocy „Flandria”, Klubem Pacjenta „Przystań Nadziei”, Inowrocławskim
Stowarzyszeniem „Amazonki”, Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” w Warszawie, Okręgowym Klubem Aktywności Twórczej
i Kulturalnej w Bydgoszcz, Zakładem Karnym w Bydgoszczy.
Wzrasta ilość bibliotek samorządowych, które poszerzają swoją ofertę o udostępnianie audiobooków. W ubiegłym roku wypożyczały je biblioteki w Inowrocławiu, Barcinie (także filia w Piechcinie), Kamieniu Krajeńskim,
Koronowie, Kruszwicy, Łabiszynie, Nakle, Sępólnie Krajeńskim, Solcu Kujawskim, Strzelnie, Szubinie (również filia w Królikowie), Świeciu (w ofercie
także książki na kasetach magnetofonowych), Tucholi, Żninie (także książki na
kasetach magnetofonowych), Bukowcu, Cekcynie, Dąbrowie, Dąbrowie Chełmińskiej (także filie w Czarżu i Ostromecku), Drzycimiu, Gostycynie, Lnianie,
Sicienku, Świekatowie, Warlubiu, Złotnikach Kujawskich.
W 2014 roku WiMBP oraz 8 bibliotek samorządowych podregionu
bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego umożliwiało czytelnikom
korzystanie z bezpłatnego dostępu do 1 043. publikacji z bazy ibuk.libra.pl.
W 2014 roku kontynuowała działalność Filia nr 28 dla dorosłych
WiMBP, znajdująca się w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Biziela w Bydgoszczy. Z liczącego 7 488 woluminów (głównie beletrystyka) księgozbioru korzystało 828. zarejestrowanych czytelników. Ogółem wypożyczyli oni 30 231
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książek. Aby ułatwić dostęp do książki, szczególnie obłożnie chorym, bibliotekarz dwa razy w tygodniu odwiedzał oddziały, wypożyczając książkę „przy łóżku” chorego. Placówka bydgoska posiada w swojej ofercie 4 tytuły czasopism
bieżących.
W minionym roku działały filie szpitalne czterech bibliotek w podregionie: inowrocławskiej Biblioteki Miejskiej (Filia nr 5), Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
(Filia nr 2) oraz Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie (Filia nr 1). Z ich
księgozbiorów liczących 20 488 woluminów skorzystało ogółem 1 484. czytelników, wypożyczając 15 791 pozycji. Filie szpitalne w Inowrocławiu, Nakle
oraz Świeciu oferowały swoim użytkownikom łącznie 25 tytułów czasopism
bieżących, natomiast filia świecka również 106 audiobooków (o 86 więcej niż
w 2013 r.).
Biblioteka w Mogilnie nie posiada filii szpitalnej, ale od wielu lat przekazuje zestawy darów dla oddziału przewlekle chorych i oddziału wewnętrznego miejscowego szpitala. Wypożyczaniem zajmują się społecznie pielęgniarki.
Działalność upowszechnieniowa bibliotek publicznych skierowana
do specjalnych grup czytelniczych nie ograniczała się wyłącznie do funkcjonowania specjalnie do tego powołanych placówek. W związku z postępującą
automatyzacją biblioteki udzielały osobom starszym pomocy w obsłudze komputera i Internetu. WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała w minionym roku
8 bezpłatnych szkoleń komputerowych dla seniorów – słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Szkolenia obejmowały podstawy obsługi komputera, zakładanie i obsługę poczty elektronicznej oraz podstawy korzystania z Internetu.
Wzięło w nich udział łącznie 48 osób.
Kursy obsługi komputera dla seniorów zorganizowały również biblioteki w Inowrocławiu, Barcinie, Kamieniu Krajeńskim, Kruszwicy, Pruszczu,
Solcu Kujawskim, Świeciu, Tucholi, Bukowcu, Dąbrowie Chełmińskiej, Dobrczu, Jaksicach, Lnianie, Lubiewie, Rojewie.
Do seniorów skierowany był projekt „O finansach w bibliotece …”
realizowany przez biblioteki w Żninie, Barcinie i Złotnikach Kujawskich.
W szubińskiej bibliotece seniorzy mieli możliwość skorzystać z bezpłatnych porad prawnika.
Kolejny rok działał Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Bibliotece
Publicznej w Solcu Kujawskim. Z Uniwersytetem Trzeciego Wieku współpracowały biblioteki w Barcinie, Kcyni, Sępólnie Krajeńskim, Żninie. Seniorzy
z UTW i Klubów Seniora, w ramach wolontariatu, prowadzą w barcińskiej bibliotece m.in. warsztaty rękodzielnicze dla różnych grup wiekowych.
W przeważającej części seniorzy należą do Dyskusyjnych Klubów
Książki działających przy bibliotekach w 31. miejscowościach podregionu bydgoskiego. Seniorzy stanowili również większość uczestników spotkań z cyklu
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„Porozmawiajmy o …”, organizowanych przez Klub Ciekawej Książki, działający przy Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu. W bibliotece żnińskiej kontynuował działalność Klub Podróżnika, którego członkami są również w dużej
części osoby starsze. Przy Filii nr 1 BM w Inowrocławiu istnieje Klub Promyk,
skupiający seniorów. Filia nr 3 współpracuje z Klubem Spółdzielni Mieszkaniowej RONDO, organizując imprezy dla seniorów. W większości seniorów
skupiają działające przy bibliotekach w Więcborku i w Nakle Kluby Zręczne
Ręce, w Kamieniu Krajeńskim Kółko Robótek Ręcznych, w Strzelnie Koło
Rękodzieła Artystycznego. Biblioteki w Barcinie, Janikowie i w Kcyni również
współpracowały z Klubami Seniorów, BP w Sępólnie współpracowała ze Stowarzyszeniem „Duże Różowe Słońce”. Biblioteka w Nowem nawiązała w 2014
roku współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Larix”. Filia nr 1 w Barcinie współpracowała ze Stowarzyszeniem Wspierania
Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin. GBP w Lnianie oraz filia w Piechcinie
(BPMiG Barcin) na mocy porozumienia z Fundacją Aktywizacji Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych, realizowały kurs aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych, warsztaty komputerowe, seminarium prawne i warsztaty umiejętności społecznych dla rodzin i otoczenia w ramach projektu „Wsparcie środowiska
osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.
Biblioteki samorządowe (Inowrocław, Barcin, Janikowo, Nakło, Żnin)
utrzymywały również kontakt z Domami Pomocy Społecznej oraz z Domami
Dziennego Pobytu. Ich pensjonariusze korzystali z księgozbioru, a także, często aktywnie, uczestniczyli w życiu kulturalnym bibliotek. Biblioteki w Barcinie, Koronowie, Kruszwicy, Dąbrowie Biskupiej prowadzą punkty biblioteczne
w Domach Pomocy Społecznej. Ze Środowiskowymi Domami Samopomocy
współpracowały biblioteki w Barcinie i w Nowej Wsi Wielkiej.
Biblioteki publiczne kierowały swoją ofertę także do Szkół Specjalnych (Inowrocław, Kcynia, Nakło, Sępólno Krajeńskie, Szubin, Żnin, Dąbrowa
Chełmińska), bądź uczestników warsztatów terapii zajęciowej (Inowrocław,
Barcin, Kruszwica). W Kruszwicy, włączano w życie kulturalno-oświatowe biblioteki, wychowanków świetlicy socjoterapeutycznej, w Barcinie i w Nowej
Wsi Wielkiej – świetlicy środowiskowej. Z księgozbioru koronowskiej MBP
korzystały osoby przebywające w Zakładzie Karnym i Poprawczym.
Coraz więcej bibliotek stara się dostosować swoją ofertę do specjalnej
grupy czytelników, jaką są dzieci w wieku 0-5 lat, a niejednokrotnie także do ich
rodziców. Biblioteki wzbogacają swoje zbiory w książeczki-zabawki, organizują dla małych dzieci i ich rodziców szereg imprez.
Zajęcia edukacyjne, literackie, plastyczne, teatralne dla dzieci w wieku
od 0 do lat 5 organizują wszystkie filie dla dzieci i młodzieży oraz filie dla dorosłych i dla dzieci WiMBP. Ponadto w placówkach na cyklicznych spotkaniach
odbywa się głośne czytanie książek. Bibliotekarze pracujący w filiach dziecię15

cych często zapraszani są do przedszkoli i prowadzą tam zajęcia promujące czytelnictwo.
Z myślą o tej specjalnej grupie czytelniczej w bibliotekach w Żninie,
Barcinie (i filiach), w Filii w Trzeciewnicy (PiMBP w Nakle) funkcjonują Kąciki Malucha. W 2014 roku taki kącik powstał w Filii w Żalnie (GBP w Kęsowie). Odbywają się w nim cotygodniowe spotkania dla mam i ich pociech.
BPMiG Barcin od lat realizuje projekt „Rodzinne czytanie. Poczytajmy razem
– mały miłośnik książki”. Biblioteka w Gostycynie kontynuowała w 2014 realizację projektu „W 80 baśni dookoła świata”, adresowanego do dzieci w wieku
od 3-6 lat. W jego ramach powstały w minionym roku w 3. filiach gostycyńskiej
GBP Kąciki Małego Czytelnika. Projekt obejmował również zajęcia edukacyjno-zabawowe dla dzieci od 2. do 4. roku życia i ich rodziców. Również rodziny
z dziećmi do 4. roku życia były adresatami projektu „Biblioteka lubi smyka”,
realizowanego przez GBP w Cekcynie. Jego celem było podejmowanie działań
poza murami biblioteki, by umożliwić w nich udział dzieciom mieszkającym
w dużej odległości od placówki. Biblioteka zorganizowała m.in. wyjazdy do teatru Baj Pomorski w Toruniu. GBP w Nowem realizowała skierowany do dzieci
w wieku przedszkolnym projekt „Biblioteka pełna zabawy”. GBP-S w Dąbrowie Chełmińskiej oraz jej filie wraz z Przedszkolami Publicznymi realizowały
program „Czytające Przedszkola” w ramach Kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Przy BP w Solcu Kujawskim kontynuował swoją działalność powstały
w 2011 roku Klub Młodych Mam.
Specjalną grupę czytelników tworzą osoby obłożnie chore, niepełnosprawne, w podeszłym wieku, którym bibliotekarze dostarczają książki do
domu. Praktyka ta była stosowana w placówkach miejskiej sieci bibliotecznej
WiMBP w Bydgoszczy. Usługa, w niektórych bibliotekach oferowana pod nazwą „Książka na telefon”, świadczona była również w bibliotekach w Inowrocławiu, Barcinie, Gniewkowie, Janikowie, Kcyni, Koronowie, Łabiszynie, Mogilnie, Mroczy, Nakle, Pakości, Świeciu, Tucholi, Więcborku, Żninie, Bukowcu,
Dąbrowie Chełmińskiej, Gostycynie, Lnianie („Biblioteka bliżej czytelnika”),
Osiu, Pakości („Książki z dostawą do domu”), Rojewie, Sadkach, Sicienku,
Śliwicach, Złotnikach Kujawskich. W Barcinie wolontariusze czytali osobom
niedowidzącym prasę.
Przy udostępnianiu zbiorów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym ważny jest łatwy dostęp do biblioteki. Niestety tylko 77 placówek bibliotecznych (na 189 w podregionie bydgoskim) umożliwiało w minionym roku
bezpośrednie korzystanie ze swoich usług specjalnym grupom użytkowników.
Biblioteka Główna WiMBP w Bydgoszczy jest już przystosowana do
obsługi osób niepełnosprawnych. Przez lata barierę stanowiły schody. Od 2013
roku dysponuje schodołazem. Natomiast nie uległa poprawie sytuacja bibliotek
filialnych. Na 31 filii bibliotecznych tylko 8 jest przystosowanych do obsługi
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niepełnosprawnych. W ubiegłym roku, w budynku, w którym mieści się Filia
nr 23 dla dorosłych przy ul. Konopnickiej 28, zamontowano windę zewnętrzną.
Ułatwiło to dostęp osobom starszym i niepełnosprawnym do placówki, która
mieści się na I piętrze.
W 2014 roku liczba obiektów bibliotecznych przystosowanych dla
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w terenie wyniosła łącznie
69, z czego 31 tego typu obiektów znajduje się w miastach i 38 na wsi. Z kolei
tylko 38 bibliotek deklaruje posiadanie udogodnień ułatwiających poruszanie
się osobom niepełnosprawnym wewnątrz budynku. W bibliotekach w Solcu
Kujawskim, w Sadkach, Bukowcu oraz w jednej filii WiMBP w Bydgoszczy
użytkownicy mają do dyspozycji windę. Na ogólną liczbę 2 354. miejsc dla
czytelników, biblioteki w podregionie bydgoskim wykazują 16 miejsc dla niepełnosprawnych. Zaledwie jedna biblioteka (BPMiG w Barcinie) posiada stanowisko komputerowe przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Wypożyczalnia Multimediów 39 WiMBP dysponuje Czytakiem, przystosowanym
dla niewidomych, urządzeniem do odtwarzania książki mówionej w formacie
DAISY, natomiast nie posiada zbiorów zapisanych w tym formacie. Filia nr
12 dla Ludzi Niepełnosprawnych inowrocławskiej Biblioteki Miejskiej oferuje swoim użytkownikom CZYTAK PLUS służący do odtwarzania cyfrowych
książek mówionych. Tam też od 2014 roku osoby niewidome i słabowidzące korzystać mogą ze stanowiska komputerowego z oprogramowaniem MAGi Plus.
Biblioteka w Nowem, w ramach użyczenia, otrzymała od Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” CZYTAK oraz 906 kompatybilnych
z nim audiobooków. BPMiG w Barcinie posiada specjalny program komputerowy – Pakiet Rehabilitacyjny IVONA dla osób niewidomych i niedowidzących,
który zawiera program IVONA Reader. W 2014 roku tylko sześć bibliotek samorządowych posiadało stronę internetową przystosowaną do użytku dla osób
niepełnosprawnych (BM w Inowrocławiu, PiMBP w Nakle, BPMiG w Barcinie,
BPMiG w Łabiszynie, RBP w Szubinie, GBP w Nowem).
VI E-usługi bibliotek – rodzaj usług (np. katalog on-line, bazy danych, tworzenie biblioteki cyfrowej lub udział w konsorcjum, zdalny dostęp do zbiorów spoza biblioteki), liczba bibliotek, które świadczą e-usługi, ich odbiorcy
(kategorie, grupy wiekowe, inne) i wykorzystanie (liczba wejść, pobrań).
W 2014 roku w podregionie bydgoskim 129 bibliotek i filii oferowało
czytelnikom dostęp do katalogu on-line. Niestety tylko 65 z nich wprowadziło
100 % księgozbioru do elektronicznej bazy katalogowej i wypożyczało książki
w komputerowym systemie bibliotecznym. Możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne oferowało 18 placówek, natomiast możliwość
zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia umożliwiały
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34 placówki. 41 bibliotek i filii oferowało czytelnikom możliwość zdalnego
przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych.
Nadal jeszcze 7 bibliotek (na 54 ogółem) oraz 38 filii (na 137 ogółem)
nie rozpoczęło prac nad wprowadzaniem księgozbioru do elektronicznej bazy
katalogowej z uwagi na brak elektronicznego systemu bibliotecznego.
Biblioteka Miejska w Inowrocławiu w 2011 roku uruchomiła Inowrocławską Bibliotekę Cyfrową, w której obecnie znajdują się 2 374 obiekty. Jest
ona systematycznie powiększana o czasopisma i materiały regionalne. W 2014
roku do IBC włączone zostały 584 obiekty oraz odnotowano 7 245 wyświetleń
publikacji.
W 2014 r. czytelnicy korzystali ze zbiorów WiMBP w Bydgoszczy,
MiPBP w Żninie, RBP w Szubinie i BM w Inowrocławiu, umieszczonych
w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, która działa od lipca 2005 r. Jest
to projekt realizowany przez instytucje współpracujące w ramach Konsorcjum
Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. W 2014 r. skorzystano
z 11 160. publikacji ze zbiorów WiMBP w Bydgoszczy, 4 646. publikacji ze
zbiorów MiPBP w Żninie, 1 400. publikacji ze zbiorów RBP w Szubinie oraz
204. publikacji ze zbiorów BM w Inowrocławiu.
WiMBP w Bydgoszczy oraz BM w Inowrocławiu oferują swoim czytelnikom dostęp do Systemu Informacji Prawnej „LEX”.
Pięć bibliotek w podregionie bydgoskim (MBP Mogilno, BP Sępólno
Krajeńskie, Kruszwica, GBP Gostycyn, Łabiszyn) digitalizuje dokumenty historii i tradycji lokalnej i upublicznia je na internetowych stronach Cyfrowych
Archiwów Tradycji Lokalnej, a najbardziej wartościowe materiały ze zbiorów
bibliotek biorących udział w CATL prezentowane są na stronie Biblioteki Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej.
WiMBP w Bydgoszczy prowadzi digitalizację unikalnych czasopism
regionalnych i udostępnia je w Bibliotece Cyfrowej umieszczonej na stronie
internetowej biblioteki. W 2014 roku na projekt „Cyfrowa historia codzienności” WiMBP w Bydgoszczy otrzymała dofinansowanie w kwocie 161 400 zł,
koszt całkowity 202 350 zł, wkład własny 40 950 zł (z dotacji celowej Urzędu
Marszałkowskiego). Termin realizacji 1.09.2014 - 17.07.2015 rok. W ramach
projektu zdigitalizowane zostaną kolejne czasopisma regionalne (ok. 204 294
stron). Na koniec 2014 roku WiMBP udostępniała „Dziennik Bydgoski” – 9 572
numery (87 662. strony) oraz “Bromberger Zeitung” 6 161numerów (157 014
stron). W 2014 roku odnotowano 161 744 wejścia do Biblioteki cyfrowej.
WiMBP w Bydgoszczy tworzy i udostępnia on-line Bibliografię województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast MiPBP w Żninie – Bibliografię
powiatu żnińskiego. Żnińska Biblioteka oferuje na swojej stronie internetowej
kalendarium i informacje o działaniach kulturalnych organizowanych przez
wszystkie instytucje kultury w mieście. Pozwala to mieszkańcom w jednym
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miejscu znaleźć różnorodne informacje na temat wydarzeń kulturalnych w mieście.
Kujawsko-Pomorski Elektroniczny Zasób Biblioteczny
W 2014 roku WiMBP wraz z 8. bibliotekami samorządowymi z podregionu bydgoskiego (BPMiG w Barcinie, BM w Inowrocławiu, MBP w Koronowie,
BPMiG w Łabiszynie, BP w Sępólnie Krajeńskim, MBP w Świeciu, MiPBP
w Żninie, MBP w Mogilnie), Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Bydgoszczy oraz 3. bibliotekami z podregionu toruńskiego (WBP-KK w Toruniu,
MBP w Chełmnie, MiPBP w Wąbrzeźnie) tworzyła konsorcjum i wykupiła dostęp do elektronicznych wersji publikacji udostępnionych przez Wydawnictwo
Naukowe PWN na platformie IBUK Libra. Czytelnicy konsorcjum mają dostęp
do 1 043. dokumentów. W 2014 roku czytelnicy bibliotek wchodzących w skład
konsorcjum korzystali z platformy IBUK Libra 12 259 razy pobierając 265 902.
strony książek. Czytelnicy WiMBP w Bydgoszczy (Biblioteka Główna oraz
6 filii) wchodzili na strony IBUK Libra 2 483 razy pobierając 37 184 strony.
Natomiast w 8. bibliotekach samorządowych podregionu bydgoskiego zanotowano ogółem 7 518 otwarć i 132 329 pobranych stron dokumentów.
WiMBP w Bydgoszczy prowadzi Centrum kultury i informacji „Ameryka w twojej bibliotece”. Dzięki współpracy z ambasadą amerykańską Biblioteka Główna uzyskała dostęp do ponad 30. komercyjnych baz danych zamieszczonych na portalu eLibrary USA. Bazy zawierają między innymi artykuły
z czasopism naukowych i magazynów, książki, filmy dokumentalne, a także
materiały dydaktyczne dla nauczycieli.
W 2014 roku 46 bibliotek i filii podregionu bydgoskiego oferowało
swoim czytelnikom kursy e-learning: Angielski 123 i FunEnglish.
VII Zbiory specjalne przeznaczone dla osób niewidzących, niedowidzących,
seniorów, ich rodzaje (np. książki z dużą czcionką, audiobooki, e-booki –
liczba wol., jedn. inw. lub licencjonowane). Wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne – jego rodzaj i opis.
Głównym rodzajem zbiorów gromadzonych w bibliotekach samorządowych pozostają nadal książki drukowane, chociaż nie brak placówek,
w których docenia się rolę specjalnych materiałów czytelniczych takich, jak np.
książki z dużą czcionką, audiobooki, e-booki.
W 2014 r. WiMBP w Bydgoszczy poszerzyła o 557 egzemplarzy ofertę książek drukowanych dużą czcionką przez Wydawnictwo Prószyński Media. Część kwoty wydanej na ten zakup pochodziła z dotacji celowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Książki dostępne są
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w Bibliotece Głównej (Wypożyczalnia FABULA) oraz 7. filiach osiedlowych.
Zbiory zostały wydzielone, by dostęp do nich był łatwiejszy. W minionym roku
książki drukowane dużą czcionką cieszyły się zainteresowaniem czytelników
i w związku z tym oferta będzie w miarę możliwości poszerzana.
Z pozostałych placówek w podregionie bydgoskim, zaledwie 19 oferuje czytelnikom książki z dużą czcionką. Generalnie w bibliotekach nie wydziela
się zbiorów tego typu. W katalogach OPAC można je znaleźć np. wpisując nazwę serii „Duże Litery”.
O wiele więcej bibliotek samorządowych oferuje natomiast swoim
czytelnikom „książkę mówioną” na kasetach magnetofonowych oraz na płytach
CD. Cztery biblioteki podregionu bydgoskiego posiadały w swoich zbiorach
„książkę mówioną” na obu nośnikach. W WiMBP „książkę mówioną” udostępniała Wypożyczalnia Multimediów – Multimedia 39 i posiadała ona w 2014 roku
5 678 tytułów. W Filii nr 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej
w 2014 r. oferta „książki mówionej” wynosiła 2 655 tytułów, MBP w Świeciu –
736 tytułów, MiPBP w Żninie – 100 tytułów. Łącznie w podregionie bydgoskim
oferta audiobooków, wynosiła w 2014 roku 15 785 tytułów, z których 8 815 oferowały biblioteki w terenie (7 648 w mieście, 1 167 na wsi). Ogółem wszystkie
biblioteki w podregionie bydgoskim zakupiły w 2014 roku 2 079 audiobooków
za kwotę 34 551 zł.
W 2014 roku 9 bibliotek podregionu bydgoskiego oferowało czytelnikom dostęp do bazy e-booków (1 043 dokumenty): WiMBP w Bydgoszczy, BM
w Inowrocławiu, BPMiG w Barcinie, MBP w Koronowie, BPMiG w Łabiszynie, MBP w Mogilnie, BP w Sępólnie Krajeńskim, MBP w Świeciu, MiPBP
w Żninie, na mocy porozumienia w sprawie dostępu do bazy na platformie ibuk.
libra.pl czyli czytelni on-line oferującej książki z różnych dziedzin wiedzy.
W minionym roku Wypożyczalnia Multimediów – Multimedia 39
WiMBP oferowała 13 (o 8 więcej niż w 2013 r.) filmów fabularnych z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak jest, niestety, w bibliotekach publicznych podregionu bydgoskiego, specjalistycznego sprzętu i oprogramowania. Wypożyczalnia Multimediów dysponuje jedynie Czytakiem – przystosowanym dla niewidomych
urządzeniem do odtwarzania książki mówionej w formacie DAISY, natomiast
nie posiada zbiorów zapisanych w tym formacie. Filia nr 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu oferuje swoim użytkownikom
CZYTAK PLUS służący do odtwarzania cyfrowych książek mówionych. Tam
też od 2014 roku osoby niewidome i słabowidzące korzystać mogą ze stanowiska komputerowego z oprogramowaniem MAGi Plus. Biblioteka w Nowem
otrzymała od Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”,
w ramach użyczenia, CZYTAK oraz 906 kompatybilnych z nim audiobooków.
Z kolei BPMiG w Barcinie posiada specjalny program komputerowy Pakiet Rehabilitacyjny IVONA, który zawiera program IVONA Reader.
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VIII Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą
i inwestycje – udział w programach, grantach, sponsoring itp.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy
w Bydgoszczy oraz biblioteki samorządowe województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku, ubiegały się o dodatkowe środki na działalność i rozwój
swoich placówek, biorąc udział w wielu konkursach i projektach. Przygotowane oferty składały do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu
Miasta Bydgoszczy oraz do samorządów niższego szczebla (powiat, gmina).
Opracowały i złożyły wiele wniosków o dofinansowanie zadań ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak również do fundacji działających
w kraju.
W 2014 roku biblioteki samorządowe podregionu bydgoskiego otrzymały dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 476 203 zł, w ramach
Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
w 2014 roku”. Dotacja w 2014 roku objęła 52. samorządowe biblioteki publiczne w podregionie bydgoskim oraz WiMBP w Bydgoszczy. Przy podziale dotacji
pominięta została jedna placówka – Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku,
która ze względu na nieprawidłowości wykorzystania dotacji w roku 2013 została pozbawiona prawa do otrzymania dofinansowania na kolejne 3 lata. Za
środki pozyskane z dotacji zakupiono w całym podregionie bydgoskim 28 237
woluminów książek oraz 1 038 jednostek zbiorów specjalnych.
Dwanaście bibliotek w podregionie bydgoskim aplikowało o środki
w ramach Priorytetu 2 Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych w roku 2014”,
pozyskując ogółem kwotę 76 542 zł.
W 2014 roku kontynuowany był program dotacyjny dla wojewódzkich
bibliotek publicznych Dyskusyjne Kluby Książki, realizowany przez Instytut
Książki. WiMBP w Bydgoszczy otrzymała dofinansowanie w kwocie 68 400
zł. W 2014 roku działały w podregionie bydgoskim 63 kluby, czyli o 6 więcej
niż w 2013 roku. Z ogólnej liczby klubów w Bydgoszczy działało 12, z czego
11 w filiach WiMBP (w tym 3 dla dzieci) oraz jeden wspólny – przy Bibliotece
Klubu I Brygady Logistycznej i Bibliotece Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił
Zbrojnych. W bibliotekach samorządowych, merytorycznie podległych WiMBP
w Bydgoszczy, działało 51 klubów, w tym 8 dla dzieci i 6 dla młodzieży oraz
1 klub w Zakładzie Karnym w Koronowie. W 2014 r. odbyło się w klubach
łącznie 515 spotkań dyskusyjnych, w których uczestniczyło 3 988 osób. W 2014
roku koordynator regionalny zakupił na potrzeby klubów 660 książek. W ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki zorganizowanych zostało 36 spotkań autorskich, w których wzięło udział 2 330 osób. Łącznie we wszystkich
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wydarzeniach realizowanych w podregionie bydgoskim w ramach programu
Dyskusyjne Kluby Książki uczestniczyło w 2014 roku 6 346 osób.
WiMBP w Bydgoszczy otrzymała dotację celową na pokrycie kosztów
zapewnienia dostępu do Internetu w filiach miejskich z programu „Akademia
Orange dla Bibliotek”. Kwota dofinansowania wyniosła w ubiegłym roku 5 963
zł. W podregionie bydgoskim również 32. biblioteki samorządowe (wraz ze
swoimi filiami) otrzymały dofinansowanie z Fundacji Orange w ramach powyższego programu (103 595 zł). Ogółem w całym podregionie bydgoskim dotacja
ta wyniosła w ubiegłym roku 109 558 zł. Środki te biblioteki przeznaczały również na sfinansowanie szkoleń komputerowych dla seniorów oraz zakup audiobooków.
WiMBP w Bydgoszczy pozyskała środki na realizację następujących
zadań:
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
otrzymały 4 wnioski:
• III Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki – dotacja
w kwocie 90 000 zł, koszt całkowity 139 500 zł, wkład własny 49 500
zł (z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego).
Realizacja zadania w terminie 03.03.2014-30.09.2014 roku.
Zadanie opracowane w ramach programu „Promocja literatury i czytelnictwa” priorytet „Promocja czytelnictwa”.
• Biblia w remoncie – dotacja w kwocie 40 000 zł, koszt całkowity
62 400 zł, wkład własny 22 400zł (z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego).
Realizacja zadania w terminie 3.03.2014-17.10.2014 roku.
Zadanie opracowane w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”
priorytet „Wspieranie działań muzealnych”.
• Księgi do ratowania – dotacja w kwocie 50 000 zł, koszt całkowity
91 883 zł, wkład własny 41 883 zł (z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego).
Realizacja zadania w terminie 3.03.2014-17.10.2014 roku.
Zadanie opracowane w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”
priorytet „Wspieranie działań muzealnych”.
• Cyfrowa historia codzienności – dotacja w kwocie 161 400 zł, koszt
całkowity 202 350 zł, wkład własny 40 950 zł (z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego).
Termin realizacji: 01.09.2014-17.07.2015 roku.
Zadanie opracowane w ramach Wieloletniego Programu Rządowego
KULTURA+, priorytet „Digitalizacja”.
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Dofinansowanie z programów własnych Instytutu Książki finansowanych
ze środków MKiDN otrzymał 1 wniosek:
• Bibliotekarze na miarę XXI wieku! w ramach zadania Szkolenia dla bibliotekarzy 2014 – ze środków finansowych Instytutu Książki, dotacja
w kwocie 36 769 zł.
Koszt całkowity 44 300 zł, wkład własny 7 531zł.
Realizacja zadania w terminie 22.09.2014-15.12.2014 roku.
Zadanie opracowane w ramach programu dotacyjnego „Szkolenia dla
bibliotekarzy 2014” wpisanego do Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa na lata 2014-2020.
Wnioski złożone do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dotacje celowe, na pokrycie wkładu własnego do projektów, które otrzymały dofinansowanie z MKiDN.
Otrzymano dofinansowanie na 4 wnioski:
• III Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki – dotacja
w kwocie 49 500 zł.
• Biblia w remoncie – dotacja w kwocie 22 400 zł.
• Księgi do ratowania – dotacja w kwocie 41 883 zł.
• Cyfrowa historia codzienności – dotacja w kwocie 40 950 zł (z tego
w 2014 – 3 150 zł, a w 2015 – 37 800 zł).
Dofinansowanie otrzymał wniosek złożony do Urzędu Miasta w Bydgoszczy przez Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bydgoszczy
w partnerstwie z WiMBP:
• POEZJA/PROZA – II bydgoskie spotkania z literaturą – dotacja
w kwocie 4 400 zł.
Realizacja zadania w terminie 1.04.2014-23.05.2014 roku.
Ofertę złożono do Biura Kultury Bydgoskiej w ramach otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego pn. Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych
tworzących ofertę kulturalną Bydgoszczy.
W podregionie bydgoskim biblioteki skutecznie aplikowały do różnych projektów i konkursów, dzięki którym pozyskały dodatkowe środki, głównie na działalność kulturalną i upowszechnieniową. Oprócz tego biblioteki
otrzymały dotację na zakup nowości wydawniczych, wiele z nich skorzystało
ze środków na działalność Dyskusyjnych Klubów Książki.
MBP w Mogilnie otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 000 zł
w ramach Programu MKiDN: Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytet:
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Promocja czytelnictwa na zadanie „Spotkajmy się w bibliotece – spotkania autorskie dla dzieci”. Ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Ojczysty – dodaj do ulubionych Biblioteka Miejska w Inowrocławiu
otrzymała dofinansowanie na projekt „Oj! czysty język” w kwocie 10 000 zł.
BM w Inowrocławiu pozyskała też 1240 zł na realizację projektu „Druga strona wolności” ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.
MBP w Świeciu otrzymała dotację z Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności w ramach Programu Działaj lokalnie VIII, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w wysokości 3 960 zł na utworzenie Klubu
Malucha w Skarszewie, a GBP w Lnianie – 4 300 zł na realizację „Wakacji
z Biblioteką”.
Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim oraz GBP w Śliwicach
uzyskały dofinansowanie z Fundacji Odblokuj (obie w wysokości 3 600 zł), na
projekt „Kierunek Biblioteka”.
MBP w Tucholi pozyskała 4 500 zł z Akademii Rozwoju Filantropii
w Polsce – Program Aktywna Biblioteka, na realizację projektu „Biblioteka –
miejsce dla seniora XXI wieku”, GBP w Nowem zrealizowała projekt „Biblioteka pełna zabawy” za kwotę 4 500 zł, a GBP w Śliwicach pozyskała 4 374 zł
na projekt „Biblioteka łączy pokolenia’. Również RBP w Szubinie otrzymała
4 500 zł na realizację zajęć letnich dla dzieci, a GBP w Cekcynie pozyskała
z programu Aktywna Biblioteka 3 340 zł na realizację projektu „Biblioteka lubi
smyka”.
Kilka bibliotek w podregionie pozyskało środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-pomorskiego w zakresie małych projektów
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW
na lata 2007-2013 na realizację zadań w 2014 roku:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku zrealizowała
z powyższych środków „Zakup komputera, stołów i krzeseł” (6 000 zł). Biblioteka w Gniewkowie pozyskała kwotę 14 000 zł na wydanie albumu „Gniewkowo, odkryj na nowo”. GBP w Świekatowie wydała „Przewodnik po gminie
Świekatowo” (10 000 zł) oraz zorganizowała „Festyn borowiacki” (7 000 zł).
BPMiG w Barcinie aplikowała o środki do konkursu grantowego
w ramach PRB „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź. Zobacz. Działaj” i uzyskała kwotę 5 000 zł na realizację projektu „W partnerstwie z tradycją, kulturą
i nowoczesnością”.
GBP w Złotnikach Kujawskich oraz GBP w Sicienku wzięły udział
w projekcie GO PRO Gminne Ośrodki Programowania realizowanym przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum”, finansowanym przez MAiC.
Trzy biblioteki w podregionie otrzymały dofinansowanie z projektu
„O finansach w bibliotece”: PiMBP w Żninie (550 zł), BPMiG w Barcinie
(750 zł), GBP w Złotnikach Kujawskich (750 zł).
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Biblioteka Miejska w Inowrocławiu pozyskała z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia dofinansowanie w wysokości 1 000 zł na projekt o tematyce ekologicznej „Ekodzieciaki”. Koło SBP działające przy Bibliotece Miejskiej otrzymało z Urzędu
Miasta Inowrocławia dofinansowanie w wysokości 7 500 zł „Protokołu kulturalnego VIII” – cyklu imprez upowszechnieniowych – uzyskano dofinansowanie.
MBP w Mogilnie otrzymała dofinansowanie w kwocie 855 zł z Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zakup radioodtwarzacza
na potrzeby imprez upowszechnieniowych.
PiMBP w Nakle otrzymała dotację w wysokości 2 500 zł z budżetu
Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii, na realizację projektu „Akcja lato 2014”.
Biblioteki w podregionie bydgoskim pozyskiwały również w ubiegłym
roku środki finansowe oraz nagrody rzeczowe od prywatnych sponsorów i od
lokalnych przedsiębiorców.
MBP w Świeciu uzyskała środki (4 000 zł) z firmy Mondi Świecie S.A.
na realizację warsztatów tworzenia komiksów.
M-GBP w Więcborku pozyskała 500 zł na nagrody w konkursie gminnym dla uczniów szkół podstawowych.
RBP w Szubinie otrzymała od Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią kwotę 1 000 zł na druk książki – zbioru nagrodzonych utworów międzypowiatowego konkursu literackiego „Pegaz na Pałukach i Krajnie”.
GBP w Cekcynie pozyskała środki od sponsorów w wysokości 2 000 zł
z przeznaczeniem na: nagrody pieniężne dla laureatów konkursu poetyckiego
im. L. Wyczółkowskiego „Cisowa gałązka”.
GBP w Pakości pozyskała 600 zł z przeznaczeniem na występ Kujawskiej Braci Szlacheckiej, który uatrakcyjnił Narodowe Czytanie.
IX Inwestycje (budowa, rozbudowa) oraz pozyskiwanie nowych lokali,
obiektów w ostatnim roku: przykłady aranżacji wnętrz bibliotek publicznych pod kątem potrzeb różnych grup użytkowników, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Największą inwestycją realizowaną w ubiegłym roku w podregionie
bydgoskim była budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu. MBP
starała się o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Wieloletniego
Kultura+, Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” w kwocie 1 875 000
zł, niestety mimo wysoko ocenionego wniosku, nie otrzymała dotacji. Budo25

wa będzie kosztowała 4 334 000 zł. Inwestorem jest Urząd Miasta w Świeciu.
Zgodnie z założeniami prace potrwają do końca maja 2015 roku. Nowa biblioteka o powierzchni 1003 m2 na parterze mieścić będzie wypożyczalnię dla dorosłych, czytelnię, stanowiska komputerowe i miejsca do pracy indywidualnej. Na
piętrze usytuowany zostanie Oddział dla dzieci i zbiory audiowizualne, miejsce
z kanapami i fotelami do spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Elewacja biblioteki w dużej części będzie przeszklona, zaprojektowano również
taras z ławkami i stolikami do czytania, pracy i wypoczynku. Z tyłu budynku
biblioteki zaplanowano scenę z widownią do organizowania imprez letnich i letniego kina (ekran będzie bezpośrednio wykonany jako stały element elewacji).
Budynek będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Powstanie też
parking na 36 miejsc. Do końca 2014 roku wykonano roboty ziemne, zbrojenia
i konstrukcje stalowe, fundamenty, ściany, podłogi na parterze i piętrze, tynki,
elewacje, stolarkę okienną i drzwiową, roboty instalacyjne i elektryczne. Łącznie wydatkowano na ten cel 2 338 051,45 zł.
Kolejną dużą inwestycją w podregionie bydgoskim była budowa
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu. Biblioteka uzyskała dofinansowanie w 2013 roku w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet
„Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek w kwocie 1 021 586,18 zł. Przetarg na
budowę biblioteki został rozstrzygnięty w czerwcu 2013 roku, prace ruszyły
w sierpniu, a do końca 2013 roku budynek biblioteki był wykonany w stanie
surowym zamkniętym. Do kwietnia 2014 roku trwały prace wewnątrz budynku
(prace wykończeniowe: tynkowanie, położenie podłóg, malowanie, kafelkowanie). 27 maja 2014 roku odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Gminnej
Biblioteki Publicznej w Bukowcu. Budynek jest piętrowy o powierzchni użytkowej 498 m2. (Powierzchnia starego lokalu wynosiła 57 m2. Placówka dysponowała zaledwie 2. miejscami dla czytelników). Na parterze usytuowana jest
wypożyczalnia, na piętrze natomiast sala audiowizualna, czytelnia i pracownia
komputerowa. Lokal wyposażony jest w windę wewnętrzną oraz podjazd dla
niepełnosprawnych. Całkowity koszt budowy wyniósł 1 350 000 zł.
Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu uzyskała dofinansowanie
na budowę nowej siedziby w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” w kwocie 1 061 456 zł. Prace budowlane ruszyły w czerwcu, a na koniec 2014 roku budynek był w stanie surowym
zamkniętym. Biblioteka oddana zostanie do użytku w III kwartale 2015 roku.
Będzie to budynek parterowy o powierzchni 448 m2. Oprócz wypożyczalni,
czytelni i sali komputerowej zaprojektowano także salę audiowizualną o powierzchni 72 m2. Całkowity koszt budowy wyniesie 1 487 497 zł.
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W niewielkim stopniu modernizowano w ubiegłym roku biblioteki
miejskie.
Dzięki środkom pozyskanym z PROW na lata 2007-2013 przez Urząd
Miasta, rozbudowana została Biblioteka Publiczna w Janowcu Wielkopolskim. Biblioteka zyskała dodatkową powierzchnię 87 m2, na której powstanie
czytelnia, pracownia komputerowa i wypożyczalnia. Na koniec 2014 roku pomieszczenia te zostały całkowicie wykończone. Wyposażenie i meble do tych
pomieszczeń zostaną sfinansowane również przez Urząd Miasta w początku
2015 roku.
BM w Inowrocławiu przeznaczyła 3 359 zł na malowanie Wypożyczalni Biblioteki Głównej.
RBP w Szubinie przeznaczyła na remonty 11 133 zł (malowanie Wypożyczalni dla dorosłych, wymiana wykładziny podłogowej, naprawa instalacji
wentylacyjnej i elektrycznej).
W MiPBP w Żninie wyremontowano pomieszczenia zajmowane przez
dział gromadzenia (wymiana drzwi, malowanie).
W 2014 roku kilka bibliotek gminnych przeprowadziło modernizacje
swoich lokali.
GBP w Osielsku znacząco poprawiła swoje warunki lokalowe. Adaptowano sąsiadujący z biblioteką magazyn o powierzchni 48 m2 na „kącik dziecięcy” (meble i elementy dekoracyjne zostaną zakupione w 2015 roku). Powstało zaplecze socjalne dla pracowników i biuro na potrzeby administracji,
przebudowano toaletę i przystosowano ją dla osób niepełnosprawnych. Wymieniono drzwi wejściowe i przygotowano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Na realizację prac remontowych Urząd Gminy przeznaczył 100 000 zł.
GBP w Rojewie pozyskała dodatkowe pomieszczenie o powierzchni
30 m2, do którego przeniesiono Oddział dla dzieci. Filia w Rojewicach została
przeniesiona do nowego pomieszczenia.
Malowanie i wymiana podłogi zostały wykonane w GBP w Kęsowie
(koszt 3 000 zł).
W ubiegłym roku poprawiła swoje warunki lokalowe GBP w Osiu będąca w strukturach GOK, który pozyskał środki z PROW na lata 2007-2013.
Biblioteka mieści się w budynku razem z GOK. W całym budynku wymieniono
okna, drzwi wejściowe, wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych, docieplono budynek i położono elewację.
W 2014 roku poprawiła się również sytuacja lokalowa kilku filii bibliotecznych w podregionie bydgoskim.
Filia nr 1 MiPBP w Żninie została wyremontowana (malowanie, wymiana oświetlenia – koszt remontu wyniósł 5 453 zł), Filia w Jeżewie ( BPMiG
Łabiszyn) – malowanie, wymiana podłogi, nowe regały.
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Filia w Dąbrówce M-GBP w Kamieniu Krajeńskim została wyremontowana (4 829 zł).
Zwiększył się metraż Filii w Drożdżenicy GBP w Kęsowie (z 37 do
76 m2). Dodatkowe pomieszczenie zostało pozyskane od szkoły i wyposażone
w nowe meble. W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy w roku 2014 przeprowadzono kompleksową modernizację filii bibliotecznej na osiedlu Okole. Filia zmieniła lokalizację, co przyczyniło się do
zwiększenia jej dostępności dla użytkowników. Co prawda lokal znajduje się na
I piętrze, jednak w budynku znajduje się winda i jest on przystosowany dla osób
niepełnosprawnych. Do tej pory filia mieściła się w 139 m2 lokalu, zajmując kilka przechodnich pomieszczeń w starej kamienicy. Nowy lokal, wynajmowany
od prywatnego właściciela, zajmuje natomiast 200 m2 w nowoczesnym, dopiero
oddanym do użytku budynku z przestronnymi oknami, usytuowanym przy ulicy. Całkowity koszt remontu Filii nr 3 dla dorosłych wyniósł 59 228 zł (położenie podłogi typu tarket, malowanie ścian, montaż sufitów podwieszanych,
położenie instalacji elektrycznej i oświetlenia). Remontowi towarzyszyło całościowe wyposażenie placówki w meble, sprzęt komputerowy i audiowizualny.
Koszt wyposażenia filii w meble wyniósł 57 973 zł. Część dla dzieci wyposażona została w niskie regały, stoliki i kolorowe pufy. Na młodych czytelników
czeka salka imprezowa wyposażona w sprzęt audiowizualny i miękkie poduchy
do siedzenia. Dodatkową atrakcją dla dzieci i młodzieży jest konsola Xbox.
Czytelnicy mają możliwość korzystania z 7 stanowisk komputerowych. Koszt
wyposażenia w sprzęt komputerowy wyniósł 23 979 zł.
W Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy wykonane zostały
remonty pomieszczeń na kwotę 49 786 zł, wymieniono oświetlenie awaryjne
– 32 564 zł, oraz zakupiono meble do Oddziału Czasopism – 9 847 zł.
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WiMBP Bydgoszcz
filie WiMBP
Biblioteki samorządowe
OGÓŁEM

2

Powiat bydgoski
Koronowo
Filia dla dzieci
Buszkowo
Wierzchucin
Mąkowarsko
Wtelno

3

Solec Kujawski

4

Białe Błota

5

Dąbrowa Chełmińska

Filia dla dzieci
Łochowo
Czarże
Ostromecko
6
7

Dobrcz
Nowa Wieś Wielka

8

Osielsko

9

Sicienko

zbiory opracowane
komputerowo jako procent
ogólnej liczby zbiorów

Katalog on-line

Brzoza
Żołędowo
Kruszyn
OGÓŁEM
Powiat inowrocławski
10 Inowrocław
Filia nr 1 dla dzieci
Filia nr 2 dla dzieci
Filia nr 1
Filia nr 2
Filia nr 3
Filia nr 4
Filia nr 5
Filia nr 7
Filia nr 12
11 Gniewkowo
Wierzchosławice
12 Janikowo
Filia nr 1 Janikowo
Kołodziejewo
13 Kruszwica
Chełmce
Polanowice
Racice
Wola Wapowska
Zagople
14 Pakość
15 Dąbrowa Biskupia
Pieranie
Radojewice
Wonorze
16 Jaksice
Gnojno
17 Rojewo
Jezuicka Struga
Rojewice
18 Złotniki Kujawskie
Lisewo
Tuczno
OGÓŁEM

wypożyczanie w systemie
bibliotecznym

1
31
97
129

58
95

1
23
41
65

1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
11

100
95
0
0
0
0
100
100
48
29
100
75
83
100
100
0
100
100
40
0

1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
25

98
100
60
46
70
100
100
100
69
100
18
0
16
14
6
49
2
2
2
2
2
50
0
0
0
0
100
100
83
100
99
24
30
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
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Powiat mogileński
19 Mogilno
Gębice
Wylatowo
20 Strzelno
21 Dąbrowa
Słaboszewko
Szczepanowo
22 Jeziora Wielkie
OGÓŁEM
Powiat nakielski
23 Nakło
Filia dla dzieci
Filia Ogólna
Filia Szpitalna
Paterek
Potulice
Ślesin
Trzeciewnica
24 Kcynia
Chwaliszewo
Sipiory
25 Mrocza
Witosław
26 Szubin
Filia nr 1
Chomętowo
Królikowo
Rynarzewo
Samoklęski Małe
Słonawy
27 Sadki
Dębowo
Radzicz
OGÓŁEM
Powiat sępoleński
28 Sępólno Krajeńskie
Filia miejska
29 Kamień Krajeński
Dąbrówka
30 Więcbork
Runowo
Sypniewo
31 Sośno
Wąwelno
Wielowicz
OGÓŁEM
Powiat świecki
32 Świecie
Filia dla dzieci
Filia nr 1
Filia nr 2
Filia nr 5
Czaple
Gruczno
33 Nowe
Rychława
34 Bukowiec
Przysiersk
35 Dragacz (Górna Grupa)
Filia Dragacz
36 Drzycim
37 Jeżewo (Laskowice)
Filia Jeżewo
38 Lniano
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komputerowo jako procent
ogólnej liczby zbiorów

Katalog on-line

wypożyczanie w systemie
bibliotecznym

1
1
1
0
1
1
1
0
6

86
9
30
18
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5
13

1
0
0
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1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
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100
100
100
100
100
100
100
38
0
0
12
3
61
0
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23
9
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0
0
0
0

1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
6

83
0
45
0
80
0
23
100
100
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
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100
100
100
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0
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zbiory opracowane
komputerowo jako procent
ogólnej liczby zbiorów

Katalog on-line

39 Osie
40 Pruszcz
Serock
41 Świekatowo
42 Warlubie
Lipinki
Wielki Komorsk
OGÓŁEM
Powiat tucholski
43 Tuchola
Filia dla dzieci
Raciąż
44 Cekcyn
Iwiec
Małe Gacno
45 Gostycyn
Mędromierz
Pruszcz
Wielka Klonia
46 Kęsowo
Drożdżenica
Piastoszyn
Żalno
47 Lubiewo
Bysław
48 Śliwice
Śliwiczki
OGÓŁEM
Powiat żniński
49 Żnin
Filia nr 1
Brzyskorzystewko
Gorzyce
50 Barcin
Filia nr 1
Mamlicz
Piechcin
51 Janowiec Wielkopolski
Sarbinowo Drugie
Świątkowo
Żerniki
52 Łabiszyn
Jeżewo
Lubostroń
Nowe Dąbie
53 Gąsawa
Laski Wielkie
54 Rogowo
Gościeszyn
OGÓŁEM

wypożyczanie w systemie
bibliotecznym

0
1
0
1
0
0
0
12

25
100
0
100
0
0
0

0
1
0
1
0
0
0
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
11

72
88
28
25
2
2
99
100
100
95
0
0
0
0
28
0
20
0

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
10

22
0
0
0
100
36
20
79
15
0
0
0
70
85
0
0
25
0
99
99

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
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Lucyna Partyka

BIBLIOTEKI PUBLICZNE W CZECHACH
Na temat czeskiego bibliotekarstwa w zasadzie niewiele się u nas mówi
i pisze. Koordynatorzy Dyskusyjnych Klubów Książki z bibliotek wojewódzkich wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Czech zorganizowanym w dniach
26-31 października 2014 r. przez Instytut Książki we współpracy z partnerami
czeskimi: Miejską Biblioteką Publiczną w Pradze (Městská knihovna v Praze)
oraz jej filiami – Filią Hradčany, Filią Sedmička, a także Biblioteką w Milinie (Knihovna Dr. Emanuela Bořického Milín) i Miejską Biblioteką Publiczną
w Brnie (Knihovna Jiřího Mahena v Brné).
Pierwszym przystankiem była Praga i jej Miejska Biblioteka Publiczna
(Městská knihovna v Praze). Organem założycielskim praskiej MBP jest miasto
stołeczne Praga, liczące 1,25 mln mieszkańców. W 2011 roku biblioteka centralna obchodziła 120. rocznicę powstania – została powołana do życia w 1891 roku
decyzją rady miejskiej jako Publiczna biblioteka gminna królewskiego miasta
stołecznego Pragi. Dla upamiętnienia tej rocznicy we wszystkich książkach,
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które w 2011 roku trafiły do zbiorów biblioteki, postawiono okolicznościowy
stempel. Biblioteka od 1903 roku mieści się na Starym Mieście, przy placu Mariackim. Ogromny, czterokondygnacyjny gmach zajmowany przez nią obecnie
pod adresem Mariánské náměsti 98/1 został wybudowany w latach 1925-1928
specjalnie z przeznaczeniem na bibliotekę i do dziś, jak twierdzą prascy bibliotekarze, doskonale sprawdza się w tej roli. W latach 1996-1998 budynek przeszedł gruntowny remont, związany m.in. z automatyzacją biblioteki, podjęciem
decyzji o rozpoczęciu wdrażania bibliotecznego systemu komputerowego.
W bibliotece centralnej wydzielonych jest 7 działów specjalnych: pragiana, artoteka, teatr i film, muzyka, zbiory specjalne – cenne druki (najstarsza książka – Biblia Praska z 1488 roku) – dzieci i młodzież. Pozostałe zbiory
to literatura piękna dla dorosłych. Biblioteka liczy ponad 2,2 mln jednostek.
700 tys. woluminów książek jest w wolnym dostępie, reszta w magazynach,
gdzie przechowuje się przede wszystkim literaturę piękną w języku czeskim. Jest
5 magazynów: 3 nad ziemią i 2 w piwnicy. Punkt, w którym można zapisać się
do biblioteki znajduje się w holu. Rejestracja na jeden rok kosztuje 40 koron. Do
biblioteki może zapisać się każda osoba, która posiada adres w jednym z krajów
Unii Europejskiej. W pozostałych przypadkach obowiązuje kaucja w wysokości
1000 koron oraz gwarancja żyranta. Dzieci i młodzież do 15. roku życia oraz,
od 2013 roku, także niepełnosprawni korzystają z biblioteki bezpłatnie. Wystarczą dwa lata braku aktywności i w systemie czyszczone są wszystkie dane.
Biblioteka odnotowuje ok. 6,5 mln odwiedzin rocznie. W swojej ofercie posiada
literaturę piękną w językach obcych, wydzieloną ze zbiorów w pomieszczeniu
za czytelnią naukową, jak i obcojęzyczną literaturę specjalistyczną, która z kolei
stoi w jednym ciągu z literaturą specjalistyczną czeską. W czytelni naukowej
można korzystać z drukarki 3D. Obrazy i grafiki wypożyczyć można darmowo
na 28 tygodni. Biblioteczna kolekcja filmów DVD liczy 2 tys. jednostek. Filmy
można oglądać na miejscu, jest specjalne stanowisko w wypożyczalni literatury naukowej. Dział muzyczny dysponuje 160 tys. nut i partytur. Użytkownicy
mogą korzystać z elektronicznego fortepianu. W zbiorach znajdują się płyty winylowe, ale robi się z nich nagrania cyfrowe. W dziale tym pozostawiono na
pamiątkę katalog kartkowy, w którym znaleźć jeszcze można karty pisane ręką
pierwszego dyrektora – Antonína Sovy, czeskiego pisarza i poety, twórcy czeskiego modernizmu. W dziale dla dzieci i młodzieży oprócz książek wypożycza
się płyty CD, DVD, gry planszowe.
Książki można oddawać i zamawiać w bibliotece centralnej lub w dowolnej filii. Dowozi je spacjalna firma. Za przewiezienie pozycji do wybranej
agendy czytelnik musi zapłacić 10 koron. W bibliotece centralnej wypożyczanie
odbywa się w sali głównej. W celu rozładowania ewentualnych kolejek użytkowników oczekujących przy ladzie, uruchomiony został w holu punkt, gdzie
można dokonywać wyłącznie zwrotów wypożyczonych zbiorów. System nalicza
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opłaty za przetrzymanie: 5 koron za każdy dzień i każdy tytuł. Główna biblioteka przyciąga szkoły i wydawnictwa. Często organizuje się prezentacje nowości.
Do dyspozycji są trzy sale imprezowe. Największa z nich, licząca 400 miejsc,
pełni funkcję sali kinowej. Jej wyposażenie pozwala na projekcje filmów nawet
w 3D. W soboty odbywają się w niej głównie projekcje dla dzieci. Działa tu
klub filmowy. Swoją ofertę upowszechnieniową biblioteka stara się kierować do
konkretnych adresatów – rodziców z dziećmi do 7 lat, dzieci w wieku szkolnym,
młodzieży, seniorów. Z myślą o tej ostatniej grupie użytkowników organizowane są np. kursy komputerowe, treningi pamięci, spotkania dotyczące tematyki
kulinarnej dla pań, czy dotyczące literatury faktu dla panów. Organizuje się, co
oczywiste, wiele imprez związanych z książką. Jest już normą, że każdego dnia
w każdej z sal odbywają się dwa wydarzenia.
W 2014 roku w stolicy Czech działało 40 filii bibliotecznych (filia
w jęz. czeskim to pobočka). Filie rozmieszczone są w taki sposób, aby użytkownik ze swego miejsca zamieszkania do biblioteki musiał pokonać nie większą odległość niż 20 minut drogi. W sytuacjach, w których ten warunek trudno
spełnić, wykorzystuje się 2 bibliobusy. Najstarszą filią praskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej jest Filia Hradčany – przeznaczona zarówno dla dorosłych,
jak i dzieci oraz młodzieży. Powstała w 1910 roku jako czytelnia. W związku
z niezbyt dużą liczbą korzystających z niej czytelników dwukrotnie – w 2008
roku, a później w 2013 roku – rada miejska chciała zamknąć placówkę, jednak za każdym razem protestowali przeciwko tym decyzjom jej stali czytelnicy
(całe rodziny, odwiedzają ją już 50 lat). Doszło nawet do tego, że na pół roku ją
zamknięto, ostatecznie jednak ponownie otwarto w nowym, wyremontowanym
lokalu – pięknym osiemnastowiecznym pałacyku, w którym wcześniej mieszkały zakonnice. Magistrat obiecał, że przez 5 lat będzie placówkę dotować. Niegdyś specjalizowała się ona w tematyce podróżniczej. Gromadziła literaturę,
organizowała spotkania związane z tą tematyką, na które zjeżdżali ludzie z całej Pragi. Obecnie filia oferuje wszystkie biblioteczne usługi przy jednoosobowej obsadzie. Jedynym mankamentem nowej lokalizacji jest jej powierzchnia.
W poprzednim lokalu było 10 tys. książek, tu mieści o 3 tys. mniej. Biblioteka
nastawiona jest przede wszystkim na działalność kulturalno-oświatową i na ten
cel otrzymuje rocznie 15 tys. koron. Sporo osób przychodzi wyłącznie na spotkania. Organizowane są wystawy, niektóre adresowane do uczniów pobliskiej
szkoły plastycznej. Co tydzień odbywa się jakieś spotkanie. W 2014 roku dniem
imprez była środa. Tematyka jest rozmaita: moda, podróże, gotowanie. Zainteresowaniem cieszą się imprezy związane ze świętami, obyczajami. Biblioteka
może wykorzystywać piwnice i katakumby, przy czym w piwnicy wystawa nie
może być eksponowana zbyt długo. W działalności kulturalno-oświatowej wykorzystuje się też przynależący do budynku ogród. Podczas jednego z koncertów zmieściło się w nim 300 osób. Często organizowane są debiuty artystów.
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W pobliżu usytuowane są trzy szkoły: plastyczna, muzyczna oraz dla dzieci
niewidomych i słabowidzących. Niestety, książek brajlowskich biblioteka nie
posiada, ale za to ma w swojej ofercie dużo audiobooków. Biblioteka dysponuje
też specjalnym sprzętem dla dzieci z dysfunkcją wzroku. Dużo imprez organizuje się z myślą o dzieciach niewidomych. Filia czynna jest cztery dni w tygodniu
przez 5 godzin (12.00-17.00). Z placówką sąsiaduje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Bibliotekarka doskonale zna swoje środowisko czytelnicze, potrafi
stworzyć rodzinną atmosferę. Z pewnością zrobi wszystko, by filia przetrwała.
Ostatnią, zwiedzaną w Pradze placówką biblioteczną była Filia Sedmička – jedyna filia dzielnicy Praga 7, otwarta 16 czerwca 2014 r., wspaniale urządzona, zajmująca piwnicę, parter i pierwsze piętro – ogółem 860 m2. Zaprojektowana od zewnątrz w stylu lat 30-tych XX wieku. Reklamuje się jako biblioteka
pozbawiona barier. Powstała z połączenia 2 starych filii, których likwidacja była
w pełni uzasadniona. Pierwsza z filii zajmowała lokal na I piętrze w kamienicy.
Nie remontowano go, bo już od dłuższego czasu planowano przenosiny. Z kolei druga filia mieściła się w byłym przedszkolu – owszem, była duża, ale jej
lokalizacja była fatalna – mieściła się w zaułku za szkołą, co powodowało, że
miała stosunkowo niewielu użytkowników. O nową lokalizację nie było łatwo,
a przecież filia miała wyjść z ukrycia, a jednocześnie spełniać standardy XXI w.
W końcu udało się uzyskać zgodę, by powstała w miejscu (Tusarova 429/35),
znajdującym się mniej więcej w połowie drogi do poprzednich zlikwidowanych
filii. Można tu dojechać tramwajem. Wcześniej w tych pomieszczeniach znajdował się sklep. Przeprowadzono generalny remont. Połączono zbiory. Nie trzeba
było wydawać pieniędzy na nowe meble, ponieważ w większej ze zlikwidowanych filii były meble z 2004 roku, których kupno wymuszone zostało powodzią,
jaka dotknęła Pragę w 2002 r. Filia jest duża i robi niesamowite wrażenie. Inaczej wygląda to od strony bibliotekarzy. Zatrudnione są tutaj 4 osoby. Za ladą
w wypożyczalni na parterze pracują tylko dwie, a czytelników stale przybywa.
Dziennie filia obsługuje ok. 250 osób. W dziale dla dzieci na I piętrze pracuje
1 osoba. Stanowiska komputerowe dla korzystających z Internetu znajdują się
w jednym z pomieszczeń w piwnicy (tu także znajduje się sala szkoleniowa,
z laptopami, rzutnikiem). Najważniejsze w działalności upowszechnieniowej są
„akcje”, jak Czesi nazywają imprezy, dla dzieci. W 2014 roku popularnością
cieszyła się np. tematyka związana z Celtami. Więcej informacji o bibliotece
centralnej i jej filiach można znaleźć na stronie internetowej: http://www.mlp.
cz/cz/
Z Pragi trasa wiodła do Milína i jego biblioteki (Knihovna Dr. Emanuela Bořického Milín) – zdobywczyni tytułu Biblioteka Roku 2013 w kategorii bibliotek wiejskich oraz do Brna i jego Miejskiej Biblioteki Publicznej (Knihovna
Jiřího Mahena v Brné) – zdobywczyni tutułu Biblioteka Roku 2012 za projekt
Ręka w ręce (integracja niepełnosprawnych).
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Liczący 1 800 mieszkanców (cała gmina 2000 mieszkańców) Milín od
2011 roku pochwalić się może fantastycznie urządzoną biblioteką publiczną,
która pełni także funkcje ośrodka kultury (Centrum volnočasových aktivit).
Poprzedni lokal był już zdecydowanie za ciasny. Zwłaszcza, że w pobliżu
znajduje się dość duża szkoła. Podjęto dycyzję o wykorzystaniu budynku po
starych spichrzach; starano się chociaż trochę zachować historyczny charakter
wnętrza. Koszt samego remontu wyniósł 12 tys. euro. Z grantu biblioteka na cały
projekt otrzymała 16 tys. euro. Efekt tych prac okazał się oszałamiający. Obecnie
biblioteka ma do dyspozycji parter i dwa piętra o łącznej powierzchni 400 m2.
Obiekt posiada windę, dostosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych.
Za budynkiem znajduje się ogród oraz wyłożony kostką olbrzymi wjazd, który
daje duże możliwości przy organizowaniu imprez w porze letniej. W ogrodzie
wydzielono miejsce na zielnik. Stoją też klatki z żywymi królikami. Na parterze
oprócz wypożyczalni i czytelni znajduje się altana z wyjściem na ogród, która
często pełni rolę wiejskiej świetlicy. Pierwsze piętro to królestwo dzieci,
posiada ciągnący się wzdłuż całego pomieszczenia taras. Tam też znajduje
się pomieszczenie Dziennego Klubu dla Matek, gdzie mogą spędzać czas
młode mamy wraz z dziećmi. Na drugim piętrze znajduje się sala wystawowa.
Przestrzeń tę udostępnia się na wystawy za darmo. W bibliotece zatrudnione są
trzy osoby. Nie ma ścieśle określonego podziału pracy – jedna osoba obsługuje
parter, jedna piętro, jedna Dzienny Klub dla Matek. Wszystkie są animatorkami
kultury. Przygotowują gminną gazetkę, odwiedzają chore starsze osoby
w domach. W 2014 r. biblioteka liczyła 352. czytelników, z czego 100 dzieci.
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Posiada ok. 16 tys. książek oraz udostępnia 22 tytuły czasopism. Biblioteka jest
wspaniale urządzona, niewątpliwie przyjazna dla użytkowników w każdym
wieku. Nie będzie przesadą, jeśli użyje się określenia jak z bajki. Duży nacisk
kładzie się tutaj na działalność upowszechnieniową skierowaną do dzieci.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.knihovnamilin.cz/
Jako ostatnią koordynatorzy DKK odwiedzili Miejską Biblioteką Publiczną w liczącym ponad 370 tys. mieszkańców Brnie (Knihovna Jiřího Mahena v Brné) na Morawach. Wszystko odbyło się tutaj w dość nietypowych
warunkach, z uwagi na odwlekający się w czasie termin technicznego odbioru

wyremontowanego lokalu biblioteki. Placówka w Brnie to druga pod względem
wielkości książnica publiczna w Czechach, a największa na Morawach. Powstała w 1921 roku. Od roku 1950 siedzibę jej stanowi pałac rodu arcybiskupiego
z Ołomuńca, znany z tego, że przenocował w nim 11-letni W.A. Mozart. W latach 1999-2000 miała miejsce spora rekonstrukcja budynku centralnego. Wtedy
jednak zabrakło pieniędzy, aby zrobić wszystko do końca i po 11. latach znowu
potrzebny był remont. Jesienią 2014 roku przebudowa była już na ukończeniu,
ale pod koniec października nie mogli tam jeszcze wejść czytelnicy. Odremontowany budynek robi niesamowite wrażenie, a chyba najbardziej przestrzeń
– jego powierzchnia wynosi 3000 m2. Starano się połączyć to, co zabytkowe
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(przepiękne marmurowe posadzki na klatce schodowej, wyłożone mozaiką parkietową podłogi, stylowe sufity) z tym, co nowoczesne i funkcjonalne (meble,
sprzęt, wystrój głównego pomieszczenia z wypożyczalnią, centrum klienta,
SelfCheckiem, klubokawiarnią, nowoczesną galerią). Placówka reklamuje się
jako biblioteka bez barier. Znajduje się tutaj m.in. specjalny oddział dla dzieci
niewidomych i słabowidzących, oferujący książki drukowane alfabetem brajla,
książkę mówioną na kasetach magnetofonowych, audiobooki, płyty CD z muzyką. Na wyposażeniu jest też maszyna do pisania brajlem. Osoby niewidome
mogą wejść do oddziału z psem-przewodnikiem. Nie zapomniano nawet o misce, z której pies może napić się wody w upalne dni. Wśród obsługi są osoby
znające język migowy, co ma ułatwić korzystanie z biblioteki głuchoniemym.
Fakt, że bibliotekarze i użytkownicy w zasadzie nie są ograniczani przestrzenią pozwala na organizowanie zajęć i spotkań w ramach rozmaitych, działających tutaj klubów. Jednym z najlepszych jest klub muzyczny, ponieważ istnieje
w Brnie silne środowisko muzyczne, przebojem ostatniej jesieni była gra na
bębnach (zakupione z grantu). Istnieje odrębny klub dla dzieci, dla nastolatków.
Biblioteka posiada 31 filii oraz Muzeum Jerzego Mahena – pierwszego dyrektora biblioteki. Placówka stosuje rozmaite formy promocji. W ramach jednego
z projektów (70 tys. koron) wykupili np. reklamę tramwajową. Zainteresowanych odsyłam do strony internetowej: http://www.kjm.cz/
Wyjazd okazał się bardzo udany, biblioteki wspaniałe, bibliotekarze
niesłychanie zaangażowani w swoją pracę, chętnie dzielący się zawodowymi
doświadczeniami, gościnni. Co ciekawe, pojawił się także akcent bydgoski.
Ogromną pomocą w przygotowaniu programu tej wizyty służyła pani Beata
Mocowa z Biblioteki Instytutu Polskiego w Pradze, która pochodzi z Bydgoszczy. Mieszkała na Bartodziejach i czasy te mile wspomina.
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Joanna Matyasik
CYMELIA KSIĄŻNICY BYDGOSKIEJ: MALLEUS MALEFICARUM
– PODRĘCZNIK ŁOWCÓW CZAROWNIC
W 1878 r. amerykański historyk Andrew Dickson White, prezentując
świeżo zakupiony egzemplarz wczesnego wydania „Malleus maleficarum” (pol.
tł. „Młot na czarownice”), stwierdził że dzieło to spowodowało „więcej cierpień
niż jakakolwiek inna książka na świecie”. Oczywiście nadchodzący wiek XX
zdezaktualizował śmiałą tezę naukowca, który nie mógł przecież przewidzieć
skutków „Manifestu partii komunistycznej” Karola Marksa i Fryderyka Engelsa ani tym bardziej znać „Mein Kampf” Adolfa Hitlera. Wydaje się jednak, że
już w chwili jej wygłaszania wyolbrzymił znaczenie druku i co ciekawe nie
był w swej opinii odosobniony. Jest mało prawdopodobne, aby dzieło wydane
w czasach, gdy książka była towarem luksusowym, a zdecydowana większość
społeczeństwa europejskiego niepiśmienna, mogło wywrzeć tak wielki wpływ
na losy świata. Niezależnie od rzeczywistego znaczenia, narosła przez wieki
czarna legenda „Młota na czarownice”, sprawiła że obecnie jest on jedną z najbardziej znanych, demonicznych i zagadkowych książek.
Autorem dzieła jest Heinrich Kramer, używający także łacińskiej formy imienia i nazwiska Henricus Institoris. Urodził się on ok. 1430 roku w niemieckiej miejscowości Schlettstadt koło Strasburga (obecnie francuski Sélestat). We wczesnej młodości wstąpił do zakonu dominikanów i poświęcił się
służbie Kościoła,, osiągając
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się w walkę przeciwko wszelkim ruchom sprzeciwiającym się władzy papieża
jak husyci i koncyliaryści, ale prawdziwą sławę przyniosły mu działania wymierzone w sektę czarownic.
Heinrich Kramer jeszcze za życia był postacią kontrowersyjną i u współczesnych wzbudzał skrajne emocje. Znamy dwa skandale z jego udziałem, których podłożem była defraudacja funduszy kościelnych. W 1482 r. zarzucono mu
przywłaszczanie środków finansowych zebranych na wojnę z Turkami, a 11 lat
później bezprawne zajmowanie beneficjów kościelnych. W obu przypadkach
niczego mu nie udowodniono, możliwe więc, że rzeczywiste powody tych procesów miały inne podstawy. Przyczyną kontrowersji narosłych wokół postaci
Kramera była raczej nadgorliwość w wykonywaniu obowiązków, co z jawnie
głoszonymi bezkompromisowymi poglądami przysporzyło mu licznych wrogów. Wprawdzie Stolica Apostolska była temu wielkiemu zwolennikowi nienaruszalnej władzy papieskiej bardzo przychylna, ale wielu spośród osobistości
duchownych i świeckich nie darzyło go sympatią. Wiemy, że jeszcze przed powstaniem „Młota na czarownice” musiał tłumaczyć się z rzekomej obrazy cesarza Fryderyka III Habsburga w głoszonych przez siebie kazaniach, w 1480 r.
sądził się z mnichami z Augsburga, których oskarżył o herezję, a dziesięć lat
później jego rodzimy zakon dominikanów potępił go za wywołanie bliżej nieokreślonego skandalu w Teutonii. Władze prowincji zarzuciły mu wtedy przekroczenie uprawnień i zakazały dalszej działalności inkwizycyjnej.
Kramer był jednym z najbardziej aktywnych i nieprzejednanych inkwizytorów II poł. XV w. Święcie wierzył w istnienie czarów i sekty czarownic,
które rzucaniem uroków miały rzekomo powodować anomalie pogodowe, nieurodzaje, epidemie, choroby ludzi i zwierząt. Walcząc z wysłannikami szatana,
stosował bezwzględne metody: wytaczał procesy podejrzanym o stosowanie
czarów, poddawał ich torturom i skazywał na śmierć przez spalenie na stosie.
Podobno tylko w latach 1481-1491 wydał aż 200 wyroków śmierci. Działania Kramera i innych łowców czarownic powodowały opór ze strony lokalnych
władz i części duchowieństwa, co z kolei skłoniło papieża Innocentego VIII
do wydania 5 grudnia 1484 r. bulli „Summis desiderantes affectibus”. W tym
dokumencie głowa Stolicy Apostolskiej przestrzegała przed zgubnym dla świata wpływem szatana i jego ziemskich popleczników, potwierdziła uprawnienia
inkwizytorów, a także nakazywała władcom świeckim i hierarchom kościelnym
przyłączyć się do aktywnego zwalczania czarów. W następnym roku ośmielony
bullą papieską Kramer zaaresztował ok. 50 kobiet w biskupstwie Brixen, co doprowadziło do konfliktu z lokalnym biskupem Georgem Golserem. Biskup nie
tylko nakazał zwolnienie oskarżonych, ale na dodatek zarzucił inkwizytorowi
przekroczenie uprawnień, a dopatrzywszy się u niego spowodowaną podeszłym
wiekiem niepełnosprawność umysłową, nakazał mu opuszczenie diecezji i powrót do klasztoru.
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Upokorzony publicznie
Kramer zasiadł wówczas do napisania swojego największego
dzieła: „Malleus maleficarum”.
Księga złożona jest z trzech
części: dyskursu o magii, jej
formach i sposobach walki
z nią. Pierwsza ma więc charakter ogólny, opisuje czary pod
względem czysto teoretycznym,
z punktu widzenia filozofii przyrody i teologii. Autor dowodzi,
że czarownice nie są jedynie
wytworem wyobraźni ludzkiej, ale istnieją naprawdę, tak jak prawdziwy jest
ich zleceniodawca tj. diabeł. W części drugiej przytacza konkretne dowody na
istnienie czarów oraz radzi jak rozpoznać parających się nimi ludzi. W części
trzeciej autor opisał sposoby wykrywania, sądzenia i pozbywania się wiedźm,
poruszając tak ważne kwestie jak wiarygodność pomówień, ochrona przeprowadzających proces przed ciemnymi mocami (sędziowie powinni np. nosić święconą sól wokół szyi), metody wymuszania zeznań itd. Inkwizytor uznał zasady
prawa rzymskiego za błędne i nieadekwatne do zagrożenia, dlatego odstąpił od
koniecznego do wszczęcia procesu dowodu winy, zastępując go wymuszaniem
zeznań od aresztowanej osoby.
Kramer szczególnie ostro atakował kobiety, które uważał za bardziej
podatne na pokusy szatana, z powodu słabszej natury, mniejszego intelektu, wrodzonej łatwowierności, chciwości, próżności i rozwiązłości. Inkwizytor uznał,
że Bóg stworzył Ewę z krzywego żebra Adam, dlatego w jej potomkiniach tkwi
zło, a „wszelka niegodziwość jest niewielka w porównaniu z niegodziwością
kobiety”. Doszukał się nawet w łacińskim słowie femina (kobieta) znaczenia
„mniej wiary”, poprzez połącznie dwóch wyrazów fe - fides, czyli wiara, oraz
mina - minus, czyli mniej. Podejrzane o konszachty z diabłem były głównie
kobiety ubogie, które w zamian za poprawę losu skłonne były zaprzedać własną
duszę; mające łatwy dostęp do noworodków położne, a nawet zakonnice, rzekomo maskujące pokazową pobożnością swoje prawdziwe oblicze. Czarownice
miały dopuszczać się aktów kanibalizmu, profanacji mszy, porywania niemowląt, powodować gradobicia, sprowadzać na ludzi choroby i opętania. Inkwizytor
twierdził również, że latają na miotłach i przygotowują się do sabatu, co stało
w sprzeczności z obowiązującym wówczas „Canonem Episcopi”, uchwalonym
ok 900 r. i uznającym sabaty za wytwory zbyt bujnej wyobraźni.
Aby podnieść rangę swego dzieła Kramer umieścił we wstępie wspomnianą już bullę papieską z 1484 r. oraz aprobatę od profesorów wydziału
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teologii uniwersytetu kolońskiego. Powołanie się na obydwa dokumenty było sporym
nadużyciem ze strony autora.
Pierwszy powstał przed wydaniem książki i nie mógł
odnosić się do niej bezpośrednio, różnił się też w wielu istotnych szczegółach, np.
zamiast o lotach czarownic
przestrzegał przed osobami
„płci obojga”, które z poduszczenia szatana wyrządzają
zło na świecie. Z kolei autentyczność drugiego dokumentu
szybko została zakwestionowana przez wykładowców z Kolonii. Najprawdopodobniej Kramer uzyskał aprobatę kilku teologów, którą następnie przedstawił
jako oficjalne stanowisko całego wydziału. Dodatkowo jeszcze jako współautora dzieła dopisał cieszącego się wielkim autorytetem i popularnością dziekana
uniwersytetu: Jakoba Sprengera. Kwestia autorstwa po dziś dzień nie została do
końca wyjaśniona, badacze są podzieleni co do wkładu Sprengera w powstanie
książki. Jedni uważają, że nie miał on z nią nic wspólnego, inni że napisał tylko
wstęp, pozostali przypisują mu jedynie funkcję doradcy. Pewne jest, że jego rola
była ograniczona, a Kramer posłużył się sławnym nazwiskiem w sposób nieuprawniony. Od momentu publikacji obaj pozostawali w konflikcie, Sprenger
zainicjował nawet wewnątrzzakonne śledztwo, które zakończyło się potępieniem Kramera w 1490 r. przez władze zakonne.
Niezależnie od narosłych wokół „Młota na czarownice” kontrowersji
oraz oficjalnego stanowiska Kościoła, który w zależności od okresu chronologicznego i regionu, potępiał i odcinał się od tez zawartych w książce lub co
najmniej uznawał je za przeznaczone wyłącznie dla specjalistów, dzieło Kramera zdobyło ogromną popularność i wywarło wielki wpływ na nadchodzące stulecia. Druk był wielokrotnie wznawiany, tylko do 1520 r. ukazało się
13 edycji, a w latach 1574-1669 kolejnych 16. Największą popularnością cieszyło się w Niemczech, we Francji i Anglii, gdzie wydawano je odpowiednio 16,
11 i 6 razy. Przez wieki uznawano je za podstawowe źródło wiedzy o czarach,
choć tekst zawierał niewiele oryginalności, będąc w znacznej mierze jedynie
kompilacją wcześniejszych prac o tej tematyce (m. in. „Directorium Inquisitorum” Nicolasa Eymerica z 1376 czy „Formicarius” Johannesa Nidera z 1437).
Dzieło było za to kompletne, gdyż łączyło w sobie wszystkie dotychczasowe
ustalenia. Trafiło też na bardzo podatny grunt w postaci zaburzeń o podłożu
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gospodarczym, politycznym, społecznym i religijnym. Niepokoje eskalowała
zwłaszcza reformacja i kontrreformacja. Nauki Marcina Lutra i Jana Kalwina
ugruntowały przekonanie o wszechobecności szatana i potrzebie walki z nim,
z kolei Kościół Katolicki utożsamiał herezję z opętaniem. Nie przypadkiem największe pogromy czarownic miały miejsce w ogarniętych reformacją krajach
niemieckich i Szwajcarii. W takich warunkach druk Heinricha Kramera zyskał
na znaczeniu i stał się książką popularną i poczytną, tym samym generującą
zbiorową histerię, choć współcześni badacze uważają, że jej wpływ na wywołanie fali prześladowań został przeceniony.
Polowania na czarownice trwały od końca XIV wieku do połowy
XVIII, a apogeum prześladowań przypada na lata 1570-1630. Zdecydowaną
większość osób oskarżonych o czary stanowiły kobiety, zwłaszcza pochodzące z nizin społecznych. W trakcie procesu obok tortur prowadzących do przyznania się do winy, stosowano także „obiektywne” metody wykrycia wpływów
szatana, jak próbę wody (czarownice nie tonęły), łez (czarownice nie potrafiły
płakać), wagi (czarownice ważyły poniżej 49,5 kg, aby móc swobodnie latać na
miotle) i bólu (diabelskie znamiona były nieczułe na ból). Wbrew powszechnej
opinii procesy o podłożu religijnym nie zawsze kończyły się wyrokiem śmierci,
gdyż obok spalenia na stosie stosowano lżejsze kary, jak chłostę, wygnanie,
zadośćuczynienie pieniężne, a nawet uniewinnienie. Mimo to liczba ofiar śmiertelnych musiała być ogromna, dziś szacuje się ją na 40-60 tysięcy.
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W przeciwieństwie do krajów Europy Środkowej i Zachodniej Królestwo Polskie, a później również Rzeczpospolita Obojga Narodów, było według
słów znakomitego historyka prof. Janusza Tazbira „państwem bez stosów”, czyli tolerancyjnym pod względem religijnym. Przyczyn tego zjawiska było bardzo
wiele. Po pierwsze słaba władza królewska nie pozwala nawet głęboko wierzącemu władcy na prześladowanie swoich poddanych. Po drugie polskim życiem
politycznym rządziły dwie zasady: wolność i równość, zgodnie z którymi wszyscy szlacheccy obywatele (tzn. bogaci czy biedni, dzierżawiący urzędy lub bez
stanowiska państwowego, katolicy czy protestanci) mieli takie same prawa. Po
trzecie jeszcze przed narodzinami reformacji w Rzeczypospolitej zdążono już
przyzwyczaić się do różnorodności religijnej, gdyż od dawna żyli tu zgodnie
obok siebie Rusini, Żydzi, Tatarzy i Ormianie. Po czwarte wreszcie polski system prawa karnego nie był represyjny, dlatego wyroki śmierci zapadały tylko
w najcięższych przestępstwach. Te wszystkie czynniki sprawiały, że procesy
o czary odbywały się niezwykle rzadko, dotyczyły najczęściej pojedynczych
osób i kończyły się najczęściej uniewinnieniem lub łagodnym wymiarem kary.
Panujące w Rzeczypospolitej odmienne niż w Europie Zachodniej warunki polityczne, społeczne i religijne, przekładały się na niskie zapotrzebowanie na literaturę demonologiczną. Skoro na ziemiach polskich nie było zainteresowania czarami, drukarze nie decydowali się na wydanie dzieł o tej tematyce.
Pierwsze polskie wydanie „Młota na czarownice” pojawiło się dopiero w 1614 r.
w Krakowie u Szymona Kempiniego. Pełen tytuł edycji brzmiał: „Młot na
czarownice: Postępek zwierzchowny w czarach, także sposob uchronienia się
y lekarstwo na nie w dwoch częściach zamykaiący ... do ktorey w teyże materyey przydana iest książka Jana Nidera ... także Ulryka Molitora Dialog
o wieszcych białychgłowach abo czarownicach”. Roli tłumacza podjął się Stanisław Ząbkowic, prawnik krakowski i sekretarz kasztelana krakowskiego księcia Janusza Ostrogskiego (notabene syna wielkiego przywódcy innowierców
Konstantego Wasyla, który wbrew stanowisku ojca jako pierwszy w rodzinie
przeszedł na katolicyzm). Przekład zawierał jednak tylko dwie części dzieła:
pierwszą składającą się z opisu diabła, czarownic oraz Boskiego przyzwolenia
na nękanie rodzaju ludzkiego przez czary oraz drugą szczegółowo ilustrującą
główne występki czarownic. Ząbkowic nie przetłumaczył natomiast części trzeciej, poświęconej metodom zwalczania czarów, a więc będącej esencją książki
jako podręcznika dla łowców czarownic. Dodał za to dialogi dwóch znanych
demonologów: dominikanina i prof. teologii w Wiedniu – Johannesa Nidera
(1380-1438) oraz prawnika i znawcę w dziedzinie wiedźmostwa – Ulricha Molitora (ca 1442-ante 1507). Obaj wierzyli wprawdzie w to, że kobiety „łatwo
dziwne rzeczy w fantazjej swej sobie knują”, ale daleko im było do poglądów
ortodoksyjnego Heinricha Kramera.
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Polska edycja „Malleus maleficarum” była zarówno odzwierciedleniem realiów polskich jak i zapowiedzią zmieniających się czasów, bowiem
w ciągu XVII w. pod wpływem krwawych wojen z państwami niekatolickimi
(tj. prawosławną Moskwą i Kozakami, protestancką Szwecją, muzułmańską
Turcją i Tatarami), a zwłaszcza kolaboracji innowierców z najeźdźcami, tolerancję zastąpiła niechęć i nieufność wobec osób o odmiennych wyznaniach. Ich
pełne równouprawnienie w życiu publicznym zostało wkrótce zniesione. Walka
z dysydentami miała jednak postać ograniczeń prawnych, a nie fizycznej eksterminacji, stąd nawet w zmienionych warunkach religijnych wskazówki dla
potencjalnych łowców czarownic napisane pod koniec XV w. przez Heinricha
Kramera nie były potrzebne.
Skoro w dawnej Rzeczypospolitej nie interesowano się i nie gromadzono literatury demonologicznej, nic dziwnego, że obecnie w polskich bibliotekach nie jest ona często spotykana. Druki o tej tematyce należą do rzadkości,
a zwłaszcza inkunabuły, gdy do braku popytu na rynku polskim, dodamy jeszcze obiektywne składniki, jak niski nakład i upływ czasu, który zdziesiątkował
pierwsze wytwory sztuki typograficznej. Z powyższych przyczyn posiadanie
„Młota na czarownice” jest w pełni uzasadnionym powodem do dumy dla każdej biblioteki, zwłaszcza jeśli chodzi o jedno z wcześniejszych wydań. Takim
cennym obiektem cieszy się również Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy.
Przechowywany w jej murach egzemplarz „Melleus maleficarum”
o sygnaturze B 274, jest pierwszą albo jedną z pierwszych edycji tego dzieła.
Dziś nie sposób ustalić, w którym dokładnie roku książka po raz pierwszy się
ukazała. W grę wchodzą lata 1485-1487, ale nie wiadomo, czy mowa o jednej
czy o kilku edycjach o identycznym składzie i kroju czcionki. Bydgoski egzemplarz jest taki sam jak druki zamieszczone na stronach internetowych Digitale
Sammlungen z lat 1486-1487, podczas gdy wyraźnie różni się od następnego
wydania z 1495 r. Na pewno publikacji dokonał niemiecki drukarz Peter Drach
(in. Trachensis), żyjący w l. 1450-1504 i działający w niemieckim Speyer jako
typograf (od 1477 r.) i członek rady miejskiej (od 1481 r.)
Bydgoski egzemplarz „Młota na czarownice” liczy 128 kart, wydanych w formacie 4°. Zawiera 3 początkowe karty z bullą papieską i aprobacjami, ale brakuje w nim części wstępu tzn. apologii „autoris in malleum” oraz
pierwszej karty czystej. Czcionka druku jest bardzo ładna, równa, harmonijna
i czytelna, ułożona w standardowy tekst dwuszpaltowy. Oprawa nie jest typowa
dla inkunabułów, ale pochodzi z lat późniejszych. Składa się z desek i barwionej
na brązowo skóry bydlęcej. Skóra zachowała się w dość dobrym stanie, choć
widoczne są na niej przetarcia, spękania, zarysowania, nieliczne ubytki, pęknięcie na całej długości pomiędzy grzbietem a okładziną górną; dodatkowo brakuje
wyklejek przy obu wykładzinach, a przy skórzanym pasku dolnej klamry nie ma
45

metalowej zapinki. Defektów można dopatrzeć się także w bloku książki, jak
choćby pofalowane karty, ślady żerowania owadów, plamy, zacieki na górnym
marginesie początkowych składek i bocznym na końcowych, zmiany mikrobiologiczne na k. 61, wyblakła czcionka z poprawionymi atramentem poszczególnymi wyrazami na k. 87. Wartość inkunabułu podnoszą ręcznie malowane
czerwone inicjały i zdobienia w tekście, a także sporo zapisek łacińskich na
bocznych i dolnych marginesach pisane kilkoma rękami i w różnych okresach.
(zdj. 3 – k. 4 v, widoczna ręka 1 i 2; zdj. 4 – k. 66 v., ręka 2 i 3).
Obecnie egzemplarz „Młota na czarownice” jest jednym z najcenniejszych obiektów przechowywanych w książnicy bydgoskiej. Należy do kolekcji
pozostawionej po zakonie bydgoskich bernardynów, która przechowywana jest
w specjalnie stylizowanym na wzór wąskiej gotyckiej celi bibliotecznej pomieszczeniu i stanowi wystawę stałą. Ekspozycja przeznaczona jest dla grup
zorganizowanych albo udostępnia się ją przy okazji lokalnych lub ogólnokrajowych imprez kulturalnych (np. Tydzień Bibliotek, Noc Muzeów, Europejskie
Dni Dziedzictwa). Jedną z największych atrakcji jest „Malleus maleficarum”,
o którym wielu zwiedzających słyszało, dlatego wyrażają oni chęć zobaczenia
tego egzemplarza. Niestety nie spełnia on ich oczekiwań, bowiem zamiast demonicznej księgi rodem z filmów science fiction, otrzymują niewielkich rozmiarów
książkę, w skromnej oprawie, pozbawioną rycin, napisaną w niezrozumiałym
języku, na dodatek ukrytą w przeszklonej szafie, więc nie można jej swobodnie
obejrzeć, ani nawet dotknąć. Dziś, tak jak i dawniej, dzieło Heinricha Kramera
jest jednym z najbardziej znanych druków, ale wciąż nie jest ono przeznaczone
dla szerszej publiczności, gdyż jego wartość jest zrozumiała jedynie dla wąskiego grona specjalistów.
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Aleksandra Węglerska
ANDRZEJ KULWIEĆ
POPULARYZATOR HISTORII POLSKI
„Był historykiem, który tę dyscyplinę wiedzy traktował jako szkołę
prawdy i miłości Ojczyzny. Był […] społecznikiem, który tę dziedzinę działalności traktował jako obywatelską powinność” – tak o Andrzeju Kulwieciu
napisał Stanisław Krasucki1. Kulwieć był postacią niezwykle barwną. W okresie
międzywojennym mieszkańcy Bydgoszczy poznali go jako świetnego organizatora imprez okolicznościowych i doskonałego prelegenta. Dzisiaj niewiele już
osób pamięta o jego zasługach dla naszego miasta. Warto zatem w kilku słowach przypomnieć sylwetkę tego wyjątkowego człowieka.
Andrzej Kulwieć pochodził ze znamienitego rodu o bogatych tradycjach patriotycznych. Jego rodzina wywodziła się ze Żmudzi. Nazwisko to
odnotowano po raz pierwszy w XIV-wiecznym dokumencie jako Culvietis de
Culva herbu Hippocentaurus. Tak mianował się jeden z samodzielnych władyków na Żmudzi. Wraz z Władysławem Jagiełłą przyjął chrzest i złożył podpis
w umowie wstępnej tekstu unii krewskiej2.
Inny członek rodu, Józef Kulwieć, w 1777 r. został chorążym VI litewskiego regimentu pieszego i szybko awansował. Wkrótce dosłużył się stopnia
porucznika. Generał wojsk litewskich książę Ksawery Massalski mianował go
swoim adiutantem. W 1784 r. był pułkownikiem regimentu księcia Karola de
Ligne w wojsku cesarskim Marii Teresy. Dwa lata później został szambelanem
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W tym samym czasie szlachta wybrała go posłem na sejm grodzieński.
Tradycje wojskowe kontynuował ojciec Andrzeja, Michał Kulwieć.
W randze kapitana służył w gwardii carskiej. Przez pewien czas był attache
na dworze Napoleona III. Kiedy dotarła do niego wieść o wybuchu powstania
styczniowego, porzucił carską służbę i wraz z braćmi Romualdem3 i Antonim
zaczął organizować powstanie na Litwie. Bracia z własnych środków sfinansowali uzbrojenie armii powstańczej. Po upadku powstania i konfiskacie reszty
majątku, Michał udał się na emigrację do Francji. Na zachodzie zaprzyjaźnił się
z Andrzejem Towiańskim4 i z jego rodziną. Poślubił córkę Towiańskiego Annę,
1

2
3
4

S. Krasucki, Andrzej Kulwieć: żołnierz, historyk, społecznik 1884-1946, „Kronika
Bydgoska” 1987, s. 342.
Z. Mrozek, Saga rodu Kulwieciów, „Kalendarz Bydgoski” 1985, s. 117.
Romuald Kulwieć zginął w bitwie pod Łukiszkami.
Andrzej Towiański (1799-1878), polski filozof, mesjanista i charyzmatyczny przywódca religijny.
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która urodziła mu syna Edwarda. Po śmierci Anny, Michał Kulwieć ożenił się
z jej młodszą siostrą Walerią. Po ogłoszeniu carskiego ukazu o amnestii, Michał
wraz z żoną i synem z pierwszego małżeństwa, przenieśli się do Warszawy.
Kulwieć otrzymał tam posadę dyrektora administracyjnego Szpitala Dzieciątka
Jezus.
Andrzej Adam Feliks Urban Kulwieć urodził się 25 maja 1884 r.
w Warszawie5. Dorastał w atmosferze kultu walki niepodległościowej i powstań
narodowych. Kiedy miał osiem lat zmarł jego ojciec6. Rodzina utrzymywała się
ze skromnej emerytury matki. Początkowo wspomagał ich finansowo przyrodni
brat Edward. Jednak wkrótce Edward z żoną Aleksandrą z Turkiewiczów przeprowadził się do Wilna. Waleria, aby umożliwić synowi odpowiednie wykształcenie, zaczęła udzielać prywatnych lekcji.
Pierwszym etapem edukacji Andrzeja było IV Państwowe Gimnazjum
Klasyczne w Warszawie. Wychowawcą jego klasy był ceniony pedagog Aleksander Janowski7, który krzewił wśród uczniów zamiłowanie do wycieczek krajoznawczych. Pod jego kierunkiem młodzi ludzie zwiedzali Wielkopolskę i Kujawy. W plenerze nadgoplańskim uczniowie wystawili dla miejscowej ludności
fragmenty „Balladyny”. Andrzej już od drugiej klasy gimnazjum brał udział
w tajnym nauczaniu języka polskiego wśród młodszych kolegów.
W gimnazjum zetknął się również z działalnością konspiracyjną Polskiej Partii Socjalistycznej8. W 1905 r. był członkiem Zarządu Strajku Szkolnego na Warszawę i Królestwo, a następnie emisariuszem tej organizacji na
Ziemię Dobrzyńską, Włocławek, Aleksandrów i Toruń. Pracę konspiracyjną
prowadził pod przykrywką pieszych wycieczek krajoznawczych. Wakacyjne
korepetycje udzielane młodym uczniom w polskich dworach również służyły
nielegalnemu wówczas krzewieniu polskości. Kulwieć wielokrotnie przewoził
ulotki, odezwy i egzemplarze „Robotnika”, organu PPS. Działał pod pseudonimem „Obywatel Konstanty”. Niestety jego działalność konspiracyjna została
odkryta, Andrzeja aresztowano i relegowano ze szkoły. Otrzymał tzw. „wilczy
bilet”, który uniemożliwiał mu kończenie jakichkolwiek szkół na terenie zaboru rosyjskiego. Więziony był w Brześciu nad Bugiem. Podczas procesu jego
obrońcą był znany adwokat Stanisław Patek9. Po uwolnieniu z więzienia Kulwieć wyjechał do Krakowa i tam zdał eksternistyczną maturę. Następnie podjął
studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował
5
6
7

8
9
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R. Kulwieć, Życiorys śp. Andrzeja Kulwiecia [maszynopis], s. 1.
Tamże, s. 1.
Aleksander Janowski (1866-1944), polski podróżnik, pionier krajoznawstwa, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), autor przewodnika
„Wycieczki po kraju”.
Dalej w tekście będę używała skrótu PPS.
Stanisław Patek (1866-1944), prawnik, dyplomata, jeden z założycieli Ligii Obrony
Praw Człowieka i Obywatela.

historię pod kierunkiem profesora Wiktora Czermaka i dodatkowo polonistykę u profesora Stefana Pawlickiego10 i u profesora Stanisława Tarnowskiego.
Podczas studiów działał w PPS i w Związku Walki Czynnej. Poznał osobiście
Józefa Piłsudskiego. Włączył się do ruchu niepodległościowego w Drużynach
Strzeleckich i przeszedł przeszkolenie wojskowe. W 1909 r. spędzał ferie na
terenie tzw. Kongresówki. Na podstawie donosu został wówczas aresztowany
za domniemany udział w akcji pod Bezdanami11. Był więziony przez rok w warszawskiej Cytadeli, a następnie przeniesiono go do więzienia w Siedlcach. Po
zwolnieniu z więzienia powrócił do Krakowa i kontynuował przerwane studia.
W 1911 r. uzyskał absolutorium. Znając wybitne zdolności Andrzeja Kulwiecia,
profesor Pawlicki, uzyskał dla niego stypendium w Anglii. Kontynuował więc
w Oxfordzie studia z zakresu historii nowożytnej. Równocześnie prowadził lektorat języka polskiego i historii Polski w Downside College.
Na wieść o wybuchu I wojny światowej Andrzej Kulwieć wrócił do
Krakowa i wstąpił do Pierwszej Kompanii Kadrowej Legionów Polskich. Brał
udział w kampanii wołyńskiej, a następnie został odkomenderowany do służby
na stanowisku adiutanta generała Władysława Sikorskiego. Później zatrudniony
był w Biurze Werbunkowym Naczelnego Komitetu Narodowego, którym kierował Władysław Sikorski. Podczas wojny Kulwieć ukończył Szkołę Oficerską
w Zambrowie.
Po zakończeniu I wojny światowej Andrzej Kulwieć pracował w Dziale
Zagranicznym Ministerstwa Spraw Wojskowych. Biegle znał języki: francuski,
niemiecki, rosyjski i włoski. W październiku 1922 r. świetnie zapowiadający
się oficer w randze kapitana został przeniesiony do rezerwy. Prawdopodobnie,
jako osoba blisko związana z Sikorskim, znalazł się w niełasce. Dzięki poparciu
wpływowych przyjaciół został przywrócony do służby, ale tylko na sześć lat.
W 1923 r. przeprowadził się z żoną Zofią z Karnkowskich oraz z dziećmi Michałem i Różą do Bydgoszczy. Pełnił funkcję wykładowcy w bydgoskiej
Szkole Podchorążych dla Podoficerów. W l. 1925-1928 był kierownikiem biblioteki szkolnej. Z jego inicjatywy uzupełniono księgozbiór. Zakupione zostały lektury i dzieła polskich klasyków literatury, m.in. H. Sienkiewicza, B. Prusa,
S. Żeromskiego. Znacznie powiększono dział historyczny. Zaprenumerowano
szereg czasopism naukowych. Kulwieć był też współorganizatorem muzeum
o charakterze historyczno-wojskowym. Zgromadzono w nim wiele bezcennych przedmiotów, jak np. szczątki broni średniowiecznej, broń palną i sieczną
z XVIII i XIX w., skorupy od granatów spod Grochowa, autografy generała
10
11

R. Kulwieć, op. cit. s.1.
26 września 1908 r. Organizacja Bojowa PPS pod dowództwem Józefa Piłsudskiego
zorganizowała napad na pociąg pocztowy przewożący pieniądze z Kongresówki do
Sanki Petersburga.
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Józefa Wybickiego, tabakierkę Napoleona12. 6 maja 1928 r. inspektor armii
Edward Rydz-Śmigły uczestniczył w uroczystym otwarciu Muzeum Szkolnego. W l. 1930-1938 Kulwieć kierował redakcją wydawanego przez szkołę wojskowego miesięcznika „W Marszu”. Dzięki jego staraniom w 1930 r. wydano
publikację pt. Bydgoska Szkoła Podchorążych: księga pamiątkowa. Pierwsza
część pracy zawierała informacje o historii i działalności szkoły. W drugiej
części zamieszczono artykuły dotyczące historii Polski autorstwa Andrzeja
Kulwiecia i Felicjana Zaremby oraz materiały z zakresu metodyki nauczania
w szkole. Ich autorami byli Franciszek Polniaszek i Jerzy de Makay. Artykuł
Kulwiecia stanowił obszerny szkic zatytułowany „Polska przed stu laty (Próba
charakterystyki ducha, epoki, ludzi i zdarzeń)”. Była to synteza jego przemyśleń
historiozoficznych. Obejmowała okres Kongresu Wiedeńskiego, Królestwa Polskiego i Powstania Listopadowego. Warto dodać, że okładkę do omawianego
wydawnictwa zaprojektowała Zofia Kulwieciowa. Szkoła Podchorążych wydawała też jednodniówki promocyjne.
Andrzej Kulwieć pracował też jako nauczyciel historii i języka polskiego w bydgoskich gimnazjach męskich.
Od momentu, kiedy zamieszkał w Bydgoszczy, historyk włączył się
w nurt życia kulturalno-oświatowego miasta. Obdarzony wyjątkowym talentem
narratorskim występował jako prelegent na wszystkich ważniejszych uroczystościach rocznicowych i na oficjalnych akademiach państwowych. Organizował
i prowadził wykłady oraz kursy z historii i wychowania obywatelskiego dla
członków: „Strzelca”, „Sokoła”, „Polskiego Czerwonego Krzyża”, „Polskiego
Białego Krzyża”, „Przysposobienia Wojskowego Kobiet i Mężczyzn” oraz dla
pozaszkolnych drużyn harcerstwa. W okresie międzywojennym w samej Bydgoszczy Kulwieć wygłosił ponad 250 publicznych wykładów. Wszystkie były
bezpłatne. Każda prelekcja była wygłaszaną z pamięci improwizacją, opartą na
wielkiej erudycji, znakomitej pamięci i dogłębnej znajomości przedstawianych
faktów. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy. Historyk
umiejętnie operował głosem i dlatego potrafił całkowicie zapanować nad salą13.
Andrzej Kulwieć miewał również odczyty i wykłady w Towarzystwie
Alliance Francaise. Przedstawiał stosunki polsko-francuskie podczas wojny,
opowiadał o tworzeniu armii polskiej we Francji i o wielkich ludziach Francji
ostatniej epoki, m.in. o Ferdinandzie Fochu, Georgesie Clemenceau.
Czynnie wspierał Internat Kresowy w którym sieroty wojenne z Kresów Wschodnich znajdowały schronienie i podstawowe utrzymanie. Wraz
z Adamem Grzymałą-Siedleckim, płk. Kazimierzem Zacharem i księdzem płk.
Wiktorem Szyłkiewiczem pracował w Komitecie Opiekuńczym Internatu.
12
13
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Napoleon ofiarował ją pułkownikowi Pawłowi Jerzmanowskiemu.
R. Kulwieć, op. cit. s. 3.

Kulwieć działał również w Towarzystwie Nauczycieli Szkół Średnich
i Wyższych. Był współzałożycielem działającej w l. 1934-1939 Rady Artystyczno-Kulturalnej, która skupiała intelektualistów i artystów z Bydgoszczy i regionu. Organizował odczyty, spotkania autorskie, wieczory literackie i wystawy
dzieł sztuki. Pomagała mu żona, artystka-malarka, absolwentka Krakowskiej
Szkoły im. Baranieckiego. Jej dziełem była oprawa plastyczna imprez kulturalnych. Projektowała też karnety i zaproszenia.
Andrzej Kulwieć był nie tylko znanym historykiem, ale też bibliofilem.
Zgromadził niezwykle wartościowy księgozbiór. Często służył radą w kwestiach kompletowania zbiorów Biblioteki Miejskiej jej dyrektorowi Witoldowi
Bełzie i kustoszowi Teodorowi Brandowskiemu. Przyjaźnił się z mieszkającym
w Bydgoszczy od 1921 r. Michałem Łempickim14, który również posiadał bogaty księgozbiór. Kulwieć nakłonił Łempickiego do przekazania swojej biblioteki
miastu. Po jego śmierci, w 1930 r., jako egzekutor testamentu zbiory te przekazał Bibliotece Miejskiej15.
W l. 1933-1939, wspólnie ze swoim przyjacielem Zygmuntem Malewskim i doktorem Witoldem Bełzą, redagował pierwsze polskie regionalne czasopismo naukowe „Przegląd Bydgoski”.
Andrzej Kulwieć był też cenionym publicystą. Swoje artykuły, szkice,
eseje i rozprawki zamieszczał na łamach czasopism lokalnych i ogólnokrajowych. Materiały historyczne i recenzje drukował we wspomnianym wcześniej
„Przeglądzie Bydgoskim”, a w „Dzienniku Bydgoskim” publikował artykuły
historyczno-polemiczne. Jako członek-korespondent współpracował z pismami
wojskowymi: „Bellona”, „Żołnierz Polski” i „Polska Zbrojna”. Jeżeli chodzi
o tematykę publikacji, to przeważały artykuły o treści historyczno-wojskowej.
Autor przedstawiał w nich dzieje Polski, wojsko polskie, powstańców i bojowników o wolność Narodu i Ojczyzny. Wielkim uznaniem darzył króla Jana III
Sobieskiego, o którym pisał, że to „ostatni z dawnych, pięknych Polaków”16.
Innym ulubionym bohaterem Kulwiecia był Kazimierz Pułaski. Miał on stanowić przykład wytrwałości w służbie dla Polski. Obszerny artykuł poświęcił generałowi Józefowi Niemojewskiemu17, współzdobywcy Bydgoszczy w 1794 r.
14

15
16

17

Michał Łempicki (1856-1930) był inżynierem górnictwa i dyrektorem kopalń na
Śląsku. W 1916 r. wszedł do Tymczasowej Rady Stanu i stanął na czele Departamentu Spraw Wewnętrznych.
R. Kulwieć, op. cit. s. 4.
Cyt. za: A. Przywara, Wojsko Polskie i jego dowódcy w publicystyce i zbiorach
Andrzeja Kulwiecia,
„Militaria Pomorskie” nr 1, s. 177.
Józef Niemojewski (1769-1839), generał brygady Armii Księstwa Warszawskiego.
Był jednym z organizatorów konspiracji, który przygotowywał wybuch insurekcji
kościuszkowskiej w Wielkopolsce. Tadeusz Kościuszko mianował go generałem
majorem województwa poznańskiego.
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Historyk uważał, że Niemojewski był wybitnym dowódcą, który niestety pozostawał w cieniu generała Jana Henryka Dąbrowskiego. W swoim artykule wykorzystał materiały źródłowe, m.in. listy Niemojewskiego pisane do żony. Warto wspomnieć, że rodziny Niemojewskich i Kulwieciów były zaprzyjaźnione od
wielu pokoleń. Często na kartach swoich publikacji przywoływał Józefa Piłsudskiego, którego cenił za wytrwałość i hart ducha w walce o niepodległość Polski. Swoich bohaterów przedstawiał jako ludzi przepełnionych romantycznym
patriotyzmem, całkowicie oddanych Ojczyźnie. Wielkie uznanie wykazywał dla
polskich żołnierzy walczących w armii kościuszkowskiej i napoleońskiej. Inny
nurt w twórczości Kulwiecia stanowiły wspomnienia z okresu młodości, jego
udziału w Związku Walki Czynnej i spotkań z Józefem Piłsudskim.
W 1938 r. za działalność kulturalno-oświatową otrzymał z rąk prezydenta Bydgoszczy Leona Barciszewskiego specjalny dyplom uznania i album
pamiątkowy.
We wrześniu 1939 r. Andrzej Kulwieć przebywał w Bydgoszczy. Nie
objęła go mobilizacja. W odróżnieniu od znacznej części inteligencji bydgoskiej,
uniknął aresztowania przez Niemców. Pomógł mu Marian Hepke, redaktor organu mniejszości niemieckiej „Deutsche Rundschau”. Wcześniej Hepke został
zatrzymany przez Polaków jako podejrzany o udział w dywersji antypolskiej
mniejszości niemieckiej. Wówczas Kulwieć poręczył za jego wiarygodność
i przyczynił się do zwolnienia go z aresztu. Hepke pomógł też Kulwieciowi
w uzyskaniu pracy w fabryce mebli Ottona Pfeffekorna.
Podczas wojny Kulwieć zaangażował się w działalność konspiracyjnego ruchu oporu. W 1941 r. odnalazł go w Bydgoszczy kurier generała Sikorskiego. Odtąd w randze majora działał w służbie informacyjnej AK. Zachowywał
dużą ostrożność. Nigdy nie posiadał przy sobie, ani w domu żadnych obciążających materiałów. Mimo to dwukrotnie był aresztowany. Niemcy dysponowali
nagraniami jego patriotycznych przemówień wygłaszanych w okresie międzywojennym. Wtedy ponownie z rąk gestapo uwolnił go Marian Hepke. Poręczył
za niego również jego pracodawca Otto Pfeffekorn.
Rodzina Kulwieciów, podobnie jak wiele innych polskich rodzin
mieszkających w ekskluzywnych dzielnicach, została wyrzucona z willi przy
ulicy Cichej 5. Odtąd Kulwieciowie tułali się po różnych pomieszczeniach zastępczych. Na skutek tych trudności i ciężkiej pracy Andrzej nabawił się ciężkiej
choroby serca. W 1943 r. zdecydował się na zmianę narodowości. Jako że jego
przodkowie pochodzili z Kresów Wschodnich, wstąpił do Związku Narodowego Białorusinów. Hitlerowcy uznawali tę organizację za oficjalną reprezentację
narodu białoruskiego. Ułatwiało to życie w okupowanym mieście.
W 1945 r. Andrzej Kulwieć wraz z córką włączył się do akcji zabezpieczającej ocalałe dzieła sztuki, zbiory biblioteczne i dokumenty zbrodni hitlerowskich. Zaangażował się też w działalność antykomunistycznej organizacji
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Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”. Związek ten został wykryty przez UB,
a wszystkich aktywnych działaczy ukarano wysokimi wyrokami. Andrzej Kulwieć był już wówczas poważnie chory i nie doczekał końca procesu. Zmarł
8 lutego 1946 r. Został pochowany na cmentarzu pw. św. Wincentego á Paulo na
bydgoskich Bielawach.
Kiedy odprowadzano go na miejsce wiecznego spoczynku, niespodziewanie zjawiła się kompania honorowa Wojska Polskiego pod dowództwem byłego ucznia Kulwiecia. Mogiłą zmarłego historyka opiekuje się Muzeum Wojsk
Lądowych. Tablica pamiątkowa poświęcona Andrzejowi Kulwieciowi znajduje
się w Pomorskim Muzeum Wojskowym w Bydgoszczy.
Za swoje zasługi Andrzej Kulwieć otrzymał szereg odznaczeń, m.in.
Krzyż Oficerski Virtuti Militari, Krzyż Legionowy, Krzyż Polonia Restituta,
Krzyż Walecznych, Srebrny Order Walki o Szkołę Polską, Medal 10-lecia Niepodległości18.
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Lucyna Gęsikowska
DO TRZECH RAZY SZTUKA, CZYLI KULTURALNO-LITERACKIE
ZMAGANIA Z „BLUSZCZEM”
Do końca wierzyliśmy, że takie czasopismo jak nasze nie może po prostu zniknąć z rynku (…) Stało się jednak inaczej. Po śmierci naszego wydawcy
nie znalazł się nikt, kto zdecydowałby się na kontynuowanie jego dzieła (…)
Niestety wyniki sprzedaży to jedyne kryterium, którym kierują się rynkowi inwestorzy – te słowa zespołu redakcyjnego miesięcznika „Bluszcz” trzy lata temu
bardzo często pojawiały się w informacyjnych portalach internetowych, na stronach www poświęconych prasie i literaturze oraz w tradycyjnej prasie papierowej. Ubolewania były konsekwencją tragicznej śmierci wydawcy miesięcznika
„Bluszcz”, Artura Szczecińskiego. Na cztery lata udało mu się reaktywować
tygodnik wydawany na przełomie XIX i XX wieku. Los był jednak okrutny
i przekreślił przyszłość1. I choć pojawił się później raz jeszcze – pod inną nazwą, ale w dużej mierze z inicjatywy zespołu redakcyjnego lat 2008-2012 – to
nie miał do tej pory szczęścia i jego historia jest dość smutna. Miesięcznikowi
z XIX-wiecznymi korzeniami przyszło się zmierzyć z innowacyjnymi pomysłami internetu i, jak się okazało, niekoniecznie wiarygodnymi kliknięciami na
Faceboooku, pod nazwą: „Wezmę udział”...
Tygodnik ilustrowany „Bluszcz”, założony przez Michała Glücksberga, wydawany był w Warszawie w latach 1865-1939 (z małą przerwą w okresie
1919-1920). Skierowany był do kobiet, stanowił jeden z najpoczytniejszych periodyków damskiej części społeczeństwa. Reprezentował program umiarkowanej emancypacji (…) pielęgnowania tradycji, propagował pracę i praktyczne
kształcenie płci pięknej2. Z tygodnikiem współpracowali między innymi Maria
Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Adam Asnyk, Maria Dąbrowska, K. I. Gałczyński, Maria Kuncewiczowa, W.S. Reymont, K. Tetmajer, Pola Gojawiczyńska3.
Artur Szczeciński, reaktywując pismo o tak znamienitych podwalinach, chciał nawiązać do tradycji i dalej prezentować dobrą literaturę, choć, jak
sam przyznawał, nie tę z najwyższej półki4. „Bluszcz” odrodził się we wspo1

2

3
4
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www.press.pl/po-godzinach/pokaz/39355,Miesiecznik-Bluszcz-po-smierci-wydawcy-zawiesza-dzialalnosc.
Bluszcz, hasło w: Encyklopedia PWN. Red. J. Krzyżanowski. Warszawa, PWN, 1984,
s. 88.
Tamże, s. 88.
www.press.pl/po-godzinach/pokaz/39355,Miesiecznik-Bluszcz-po-smierci-wydawcy-zawiesza-dzialalnosc.

mnianym 2008 roku, za sprawą warszawskiego wydawnictwa Elipsa Sp. z o. o.
Do 2010 roku redaktor naczelną była Joanna Laprus-Mikulska, w listopadzie
tego samego roku schedę przejął Rafał Bryndal. Tygodnik przemianowano na
miesięcznik, a do współpracy zaproszono między innymi Katarzynę Grocholę,
Juliusza Machulskiego, Maćka Maleńczuka, Joannę Bator (04.02.2015 r. gościa
WiMBP w Bydgoszczy – przyp. aut.) oraz Alicję Resich-Modlińską.5
Rafał Bryndal, już po śmierci wydawcy, zdawał sobie sprawę, że pismo trwało głównie za sprawą pasji Szczecińskiego. Artur był wizjonerem,
nie oglądał się na minimalne zyski, które przynosił mu >>Bluszcz<<. Wierzył
w gazetę, w nas, wierzył, że w tak trudnych dla polskiej kultury czasach nasza
gazeta jest potrzebna, bo wyciąga Polaków z czytelniczej zapaści6. Miesięcznik
nie notował wysokiej sprzedaży. Gdy Szczeciński odszedł w maju 2012 roku,
wystarczyło środków jedynie na numer czerwcowy. Problemy finansowe były
z >>Bluszczem<< niemal od początku (…) znane nazwiska przyciągały grono
czytelników wiernych, ale nielicznych (…) to efekt uboczny tworzenia prasy elitarnej7.
Choć z Bryndalem kontaktowały się osoby zainteresowane kupnem
miesięcznika, redaktor naczelny miał związane ręce. Trwało bowiem postępowanie spadkowe, które miało ustanowić spadkobiercami małoletnie dzieci
wydawcy. W rozesłanym mediom komunikacie Izabela Kok, specjalista ds. PR
w spółce Nowe pisała: Opiekunowie małoletnich nie mają doświadczenia w kierowaniu magazynem, dlatego zdecydowali o zawieszeniu jego działalności. Tytuł wraz z wydawnictwem zostaną wystawione na sprzedaż8.
Po dwóch miesiącach od śmierci wydawcy na horyzoncie wciąż nie
było widać finansowego wsparcia dla więdnącego pomału „Bluszcza”. Jego
miesięczny koszt prowadzenia oscylował w okolicach 120 tys. zł.9 Losem miesięcznika bardzo przejęli się jego czytelnicy, którzy utworzyli na Facebooku
wydarzenie pod nazwą Społecznościowy ratunek magazynu Bluszcz. Chcieli się
przekonać, ile osób zadeklarowałoby pomoc i złożyło się na utrzymanie czasopisma. Wciąż niezbyt popularny w Polsce trend o nazwie crowdfunding w tym
przypadku zaczął bardzo szybko kiełkować. Inicjatorami przedsięwzięcia byli
Karol Król i Arkadiusz Regiec. Obaj zajmują się tą tematyką w sieci10: Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe polega na tym, że wiele osób ma5
6
7
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9
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pl.wikipedia.org/wiki/Bluszcz_(czasopismo).
wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Bluszcz-znika-z-rynku,wid,14723523,wiadomosc.
m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,12086061,Po_tragicznej_smierci_
wlasciciela_unikalny_magazyn.
www.press.pl/newsy/prasa/pokaz/39368,Miesiecznik-Bluszcz-na-sprzedaz.
m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,12086061,Po_tragicznej_smierci_
wlasciciela_unikalny_magazyn.
Zob.natemat.pl/21829,czytelnicy-ratuja-bluszcz-organizuja-zrzutke-na-facebookubo-po-smierci-wydawcy-pismo-wystawiono-na-sprzedaz#.
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łymi wpłatami może złożyć się na kapitał dla określonego projektu. Spróbujmy
zawalczyć, stwórzmy społeczność i może wspólnymi siłami unikniemy upadku
>>Bluszcza<<!11 – apelowali, a czytelnicy entuzjastycznie dodawali, że mają
szansę w rewolucyjny sposób zastąpić wydawców. Oferowali pomoc w obsłudze
technicznej, kolportażu, wręcz przerzucali się pomysłami na reaktywację miesięcznika. Deklarowali, że są w stanie płacić za jeden numer gazety więcej niż
10 zł., a także zamawiać z góry roczną prenumeratę oraz kupować e-wydanie12
Za sprawą działań rozpoczętych przez Króla i Regca „Bluszcz” miał
powrócić jako nowe czasopismo kulturalne, pt. „Magazyn PARK” będące bezpośrednim kontynuatorem poprzednika: z tymi samymi założeniami (pismo
kulturalne ambitne, nowoczesne, skierowane do szerokiego grona odbiorców),
przy udziale tych samych autorów. Na 23 listopada 2012 roku redakcja wyznaczyła sobie termin zebrania 1,2 mln złotych. Taka suma zapewniłaby comiesięczny cykl wydawniczy na cały rok, nawet gdyby zabrakło reklamodawców,
a sprzedaż egzemplarzowa nie byłaby wystarczająco wysoka.13 Czytelnicy chętni do udziału w akcji crowdfundingowej mieliby z niej korzyści – wspieranie
tego typu inicjatyw nie jest działaniem charytatywnym. Jeśli projekt zakończyłby się sukcesem, każda wpłata miała zostać nagrodzona bonusem. (Najniższa
możliwa kwota wsparcia to 20 zł). Na stronie internetowej magazynu można
było zobaczyć listę ”nagród”. Uruchomiono więc witrynę www „Magazynu
PARK”, utworzono profil na Facebooku, czytelnicy wspierali akcję również za
pośrednictwem Społecznościowej inicjatywy ratowania magazynu Bluszcz. Redakcja nie poddawała się, ale najwięcej zależało od czytelników (1 800 osób
deklarowało udział).
Być może kwota 1,2 mln złotych była nieosiągalna, może tego typu
czasopismo nie ma aż tylu odbiorców, może magazyn literacko-kulturalny jest
zbyt ”niszowy” na obecne czasy. Redakcja pisała, że zacznie wydawać magazyn, gdy zbierze wyznaczoną kwotę, zapewniając jednocześnie, że jeżeli akcja
się nie powiedzie, wszyscy wspierający odzyskają swoje pieniądze. Zaczęły się
starania, by znaleźć inwestorów, partnerów wydawniczych. Ale największą siłą,
motorem napędowym akcji, miała być duża i zdeklarowana rzesza czytelników,
fanów, przyjaciół, mecenasów polskiej kultury14. Niestety Facebookowy entuzjazm nie pomógł, nie pomogły także prośby o prenumerowanie „Magazynu
PARK”, wykupywanie prenumerat dla bliskich i zapraszanie znajomych do powyżej wymienionego wydarzenia. Z materiałów dostępnych w sieci wynika, że
11
12

13

14
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Zob. Tamże.
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www.beesfund.com/projekty/pokaz/78,magazyn-kulturalno-literacki-park.

niestety na słowach, deklaracjach i obietnicach wszystko się skończyło15…
Historia wirtualnego wydarzenia Społecznościowy ratunek magazynu
Bluszcz – Wspieramy Polską Kulturę! zaczęła się 19 września 2012 roku i urwała 24 marca 2013 roku. (Akcja trwała do 22/23 listopada 2012 roku). W historii
wpisów można było znaleźć takie uwagi:
31.10.2012: Gdzie Ci wszyscy ludzie, którzy się deklarowali???????????????????????????????
16.11.2012: Mało nas ///////////
22.11.2012: ostatni dzień /
17.12.2012: nie zdążyłam wziąć udziału… Naprawdę się nie udało?
22.12.2012: Bluszcza jeszcze nie udało się wznowić, ale powstał nowy magazyn
literacko-kulturalny…
17 grudnia 2012 roku na horyzoncie pojawiła się „Chimera”. Być może
Rafał Bryndal, rozpoczynając przygodę z „Chimerą” (tutaj również na pozycji
redaktora naczelnego – przyp. aut.), w jakiś sposób zainspirował się pomysłem
zmarłego tragicznie wydawcy „Bluszcza” polegającym na nawiązaniu do przeszłości. Na początku XX wieku funkcjonowało bowiem czasopismo „Chimera”:
Magazyn ukazywał się w Warszawie w latach 1901-1907 jako miesięcznik poświęcony sztuce i literaturze16. O „Chimerze” XXI-wiecznej pisano, że można
ją uznać za kontynuację nie tylko przez łączące oba tytuły nazwisko redaktora,
ale także częściowo skład redakcji oraz profil gazety17. Zatem nowe wyzwanie
Bryndala było trochę dalszym ciągiem „Bluszcza”, trochę inspiracją nowym/
starym tytułem.
Na profilu facebookowym „Chimery” można znaleźć opis, który sugeruje elitarność pisma, wiarygodność, intensywność, skupienie na literaturze,
kulturze, sztuce.18 Zdaniem redakcji polski rynek wydawniczy przyklaskuje
przaśnym rozrywkom i płytkim treściom, a „Chimera” chce być inteligentna
i wyrafinowana19 (…) Ambicją twórców tego ponadczasowego magazynu jest
osiągnięcie wysublimowanej równowagi między inteligentnym tekstem a impresyjną ilustracją. Dzięki takim założeniom Chimera powinna stać się wkrótce
15

16
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18
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W artykule Adama Łopusiewicza z Pressroom można przeczytać, że działała już
przedsprzedaż pierwszego numeru pisma „PARK”, prenumeraty w wersjach elektronicznej i tradycyjnej oraz reklam, ale w żadnym innym źródle nie znalazłam
wiadomości na temat tego, by „PARK” ”wystartował”. – przyp.aut. (Zob. mamstartup.pl/pressroom/2825/redakcja-bluszcza-tworzy-nowy-miesiecznik-kulturalnypotrzebuje-1-2-mln-zlotych).
kultura.wp.pl/title,Chimera-nowy-magazyn-literacko-kulturalny-na-polskimrynku,wid,15243823,wiadomosc.
kulturalnadzielnica.blogspot.com/2012/12/17-grudnia-ukaza-się-na-polskim-rynku.
www.facebook.com/ChimeraMagazyn/info.
Tamże.
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archipelagiem dobrego stylu.20 Na stu stronach zamieszczono siedem reklam,
recenzje książek są obszerniejsze, niż przyjęło się w prasie, uwagę przykuwa
ciekawa graficznie okładka, staranne wydanie, a cena, jak na 100 stron licznych
artykułów, pozostaje w sferze rozsądku (10 złotych)21. Ten „nowy, niezależny
miesięcznik literacko-kulturalny” dostępny jest w najważniejszych salonach
prasowych. Adresatem ma być grupa powyżej 25 roku życia, z wykształceniem
wyższym, aktywnie poszukująca ambitnych i ekskluzywnych treści.22 Na kartach „Chimery” znaleźć można teksty polskich poetów, pisarzy i publicystów,
między innymi: Małgorzaty Reimer, Edwarda Pasewicza, Pawła Demirskiego,
Joanny Bator, Janusza Rudnickiego, Kuby Wojewódzkiego, Marty Szarejko,
Adama Wiedemana, Agnieszki Wolny-Hamkało23.
Wśród wielu pozytywnych opinii na temat nowej/starej „Chimery”
trafiła się również krytyczna ocena magazynu. Zdaniem recenzenta portalu natemat.pl czasopismo rozczarowuje i nie realizuje obietnic bycia mądrym i ambitnym. Wszystko kończy się na pustych słowach. W recenzji przeczytać można
o chaosie, samouwielbieniu, krewnych i znajomych królika, pseudointelektualnych wynurzeniach Kuby Wojewódzkiego. Magazyn wg recenzenta, mówiąc
kolokwialnie, jest po prostu płytki, i pomimo zapewnień o swojej elitarności,
nie zawiera żadnej pogłębionej analizy, tekstu krytycznego czy chociażby artykułu, który miałby więcej niż dwie strony. Na zespole redakcyjnym recenzent
także nie pozostawił suchej nitki – wyszydził pseudo-śmieszne słowa Bryndala,
które jemu samemu wydają się raczej przerażające. Chodzi o kontakty składu
redakcyjnego ograniczające się ponoć do smsów i „lajkowania siebie na Fejsie”, a także spotkania, z których następnego dnia nikt nic nie pamięta. Trudno
stwierdzić, ile w tym prawdy. Czy „Chimera” została dobrą i godną następczynią „Bluszcza” i założeń niezrealizowanego, ale rozpoczętego magazynu
„PARK” – to pozostaje wyłącznie do oceny odbiorców.
Po śmierci Artura Szczecińskiego zespół redakcyjny miesięcznika
„Bluszcz” nigdy nie powiedział „żegnaj”, mówił raczej „do zobaczenia”24, i stąd
z pewnością wynikały ich próby, mniej lub bardziej udane, kolejnego wskrzeszenia czasopisma: Jesteśmy przekonani, że pewnego dnia nasza gazeta powróci. Jeszcze silniejsza, jeszcze ważniejsza dla kultury25.
20
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kultura.wp.pl/title,Chimera-nowy-magazyn-literacko-kulturalny-na-polskimrynku,wid,15243823,wiadomosc.
Zob. kulturalnadzielnica.blogspot.com/2012/12/17-grudnia-uakza-się-na-polskimrynku.
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Można zastanawiać się, dlaczego akcja crowdfundingowa nie powiodła się. Nieumiejętna reklama? Brak ludzkiego zainteresowania, dobrych chęci?
Niewystarczające zaangażowanie w kulturę? Okazuje się, że jeden człowiek
miał w sobie więcej energii, by reaktywować „Bluszcz”, aniżeli 1 800 internautów, którzy, chyba raczej dla zabawy i może odrobinę bezmyślnie, klikali
w Facebookowe „wezmę udział”, nie myśląc o konsekwencjach.
W ostatnim wydrukowanym numerze miesięcznika pojawił się interesujący list od czytelnika, pisał w nim: Życzę Wam, aby to, co robicie, mobilizowało coraz liczniejszych czytelników do podciągania swojego poziomu, tak
abyście Wy swojego nie musieli nigdy obniżać!26. Niech te słowa będą ostatnią myślą w tym krótkim przypomnieniu historii dawnego „Bluszcza”, potem
miesięcznika przywróconego przez Artura Szczecińskiego w latach 2008-2012,
następnie prób stworzenia „Magazynu PARK”, a na końcu rozpoczęcia działalności „Chimery”, już kiedyś będącej w kulturalno-literackim świecie i od 2012
roku ponownie się w nim utrzymującej.

26

m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,12086061,Po_tragicznej_smierci_
wlasciciela_unikalny_magazyn.
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Marcin Karnowski
NA STRYCHU
Próba uwolnienia się od pewnych stałych przyzwyczajeń, zbaczanie
z utartych ścieżek, weryfikacja dotychczasowych schematów funkcjonowania,
wszystko to kroki ryzykowne. Kroki do przodu, stawiane na nieznanym gruncie. Przekraczanie siebie to jednak warunek rozwoju i sposób na wywołanie
niespodzianki.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy
w Bydgoszczy1 stara się poszerzać swoją ofertę, z jednej strony dostosowując
propozycje do oczekiwań społecznych, z drugiej natomiast, kreując nowy wizerunek instytucji otwartej. Odbywa się to, między innymi, poprzez czerpanie
inspiracji z dyscyplin bliskich literaturze – dla której biblioteka wydaje się naturalnym środowiskiem – a niezwiązanych bezpośrednio z książką. Obecność muzyki w murach książnicy kojarzonej zwykle z ciszą niezbędną do uchwycenia
myśli ukrytych pod literami, wydaje się kontrowersyjna. Ale jeśli przyjmiemy,
że celem instytucji jest – poza statutowymi zadaniami przypisanymi jej niejako
z góry – rozbudzanie wrażliwości estetycznej i poszerzanie horyzontów, wówczas obecność ta zyskuje uzasadnienie.
Przypadek podarował WiMBP w Bydgoszczy miejsce o doskonałej
akustyce. Na drugim piętrze gmachu głównego, na strychu znajduje się sala,
gdzie drewniane otoczenie, załamania dachu i nieregularność (belki pod sufitem,
kolumny podtrzymujące strop po bokach) powierzchni złożyły się na świetne
brzmienie pomieszczenia. Niewykorzystanie tak dobrych warunków koncertowych byłoby grzechem zaniechania. Stąd, od czasu do czasu, na ile to możliwe,
Biblioteka „uruchamia” popularny Strych w celach muzycznych.
Na kameralnej scenie WiMBP odbyło się sporo muzycznych akcji.
Niektóre z nich, związane z realizowanymi przez książnicę festiwalami i podobnymi wydarzeniami, miały charakter cząstek większej całości, inne stanowiły
odrębne, samodzielne propozycje.
W roku 2014 w murach Biblioteki gościli reprezentanci różnych nurtów i gatunków muzycznych. Cechą łączącą twórców był wysoki poziom artystyczny i to właściwie jedyne kryterium przyjęte przez organizatorów (poza
ograniczeniami sprzętowymi i gabarytowymi placówki).
Często na przyjaznej scenie Biblioteki dochodziło do współdziałania
dźwięków i obrazów w ramach występu. Taki charakter miał majowy (23.05.)
koncert Aquavoice, gdzie generowane przez artystę dźwięki uwydatniały wy1
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świetlane przez niego wizualizacje. Niepokojąca i tajemnicza muzyka Tadeusza
Łuczejki, uznanego twórcy muzyki ambient została ciepło przyjęta przez zgromadzoną publiczność. Nieco inną metodę łączenia obu dyscyplin zaprezentował
zespół Flora na dużo późniejszym (04.12.) koncercie połączonym z wizualizacjami tworzonymi przy pomocy standardowego rzutnika diaskopowego. Tego
samego wieczoru nowy program zaprezentował Emiter w swej twórczości czerpiący z nurtu zwanego field recordingiem.
Na Strychu wyśmienicie sprawdza się również repertuar klasyczny,
co udowodnił projekt Ciechowski klasycznie. Dobrawa Czocher (wiolonczela) oraz Hanna Raniszewska (fortepian) przy aplauzie publiczności, wypełniły
przestrzeń na poddaszu piosenkami Grzegorza Ciechowskiego we własnych
interpretacjach. Koncert odbył się (09.05.) w ramach Nocy w bibliotece, która
każdego roku przyciąga tłumy odwiedzających.
Akustykę pomieszczenia przetestował duet Hati (Rafał Iwański i Rafał Kołacki). Muzycy z międzynarodowym doświadczeniem zachęceni dobrymi opiniami na temat walorów miejsca, postanowili zagrać akustyczny koncert
(28.11.), bazując na oryginalnym brzmieniu instrumentów etnicznych czy pochodzących z recyklingu. Medytacyjne improwizacje Hati dobrze przyjmowane
w Niemczech, USA, Holandii, Danii, Hiszpanii, Belgii, Wielkiej Brytanii czy
Francji mają grono odbiorców także w Polsce. Zgromadzona na Strychu publiczność bardzo ciepło przyjęła występ artystów.
W ramach współpracy z Miejskim Centrum Kultury na drugim piętrze
Biblioteki zagrał (13.12.) także Yegor Zabelov z zespołem. Nietuzinkowy akor61

deonista z Białorusi wspierany przez Alexandra Efimova na basie i Vladimira
Begera na perkusji dał energetyczny koncert w wypełnionej po brzegi sali. Publiczność entuzjastycznie reagowała na ekspresyjne utwory prezentowane przez
trio.
Poza czysto koncertowymi sytuacjami na Strychu zdarzają się również
muzyczne spotkania o specyfice warsztatowej. Mikołaj Trzaska – artystyczne
CV tego artysty jest zbyt obszerne, aby pomieścić je w ramach jednego artykułu – zaproponował (25.09.) odbiorcom wyjątkowe spotkanie, które można
określić jako prezentację muzyczną na żywo połączoną z warsztatami. Obecni
na spotkaniu studenci Akademii Muzycznej, którzy przynieśli na poddasze swoje instrumenty, mieli możliwość pogrania z Trzaską. Nie kryli oni ekscytacji,
a spotkanie trwało o wiele dłużej niż pierwotnie planowano.
Opisane działania stanowią jedynie część muzycznej aktywności
placówki. Artykuł nie obejmuje koncertów poza Strychem, np. na dziedzińcu
WiMBP, a także działań muzycznych zamkniętych dla publiczności (na poddaszu swoje płyty nagrywali artyści o ogólnopolskiej renomie i wymagających
oczekiwaniach brzmieniowych, jak choćby duet Jachna/Buhl, którego płyta
ukazała się niedawno nakładem Requiem Records i zbiera dobre recenzje).
O Strychu w kontekście muzycznym zaczęto mówić w środowiskach
związanych ze sceną alternatywną stosunkowo niedawno. Udane występy, specyficzna atmosfera i jedyna w swoim rodzaju akustyka przyciągają i inspirują.
Na muzycznej mapie kraju Biblioteka nieśmiało zaczyna występować jako jedno z miejsc, które warto brać pod uwagę przy planowaniu trasy koncertowej.
Gdyby nie ograniczenia sprzętowe, rozmach działań z pewnością byłby znacznie większy. Biblioteka od lat stara się o dofinansowanie na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych ze sceną. Dotychczas bezskutecznie.
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Joanna Jankowska
FILIA NR 3 DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI
WIMBP W BYDGOSZCZY W NOWEJ SIEDZIBIE
Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy rozpoczęła swoją działalność 20 grudnia 1948 roku. Powstała z inicjatywy społecznej.
W uroczystym otwarciu placówki przy ulicy Grunwaldzkiej 59 wzięli udział
m.in. dr Witold Bełza – dyrektor Biblioteki Miejskiej, Józef Twardzicki – prezydent Bydgoszczy i Tadeusz Esman – prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy i Archiwistów. Od początku, w lokalu o powierzchni 127. metrów funkcjonowały
dwie biblioteki: filia dla dorosłych i filia dla dzieci. W dniu otwarcia księgozbiór
liczył 966 woluminów, w tym 260 książek dla dzieci. Z biegiem lat księgozbiór
powiększał się, głównie dzięki mieszkańcom Okola – ich zaangażowaniu w rozwój czytelnictwa po wojnie oraz chęci stworzenia miejsca, w którym zawsze
można znaleźć ciekawą lekturę, podyskutować o niej i polecić znajomym. Była
to pierwsza placówka kulturalno-oświatowa na Okolu, która gościła również
czytelników z Czyżkówka, Osowej Góry i Opławca. Pojawiło się wówczas wiele inicjatyw. Powstało Koło Przyjaciół Biblioteki, jego członkowie szczególnie
interesowali się literaturą związaną z Bydgoszczą i okolicami. Odbywały się
także wieczory literackie poświęcone wybitnym polskim pisarzom, m.in. Stefanowi Żeromskiemu i Henrykowi Sienkiewiczowi. Powołano również Koło
Stałych Czytelników oraz fundusz, do którego trafiały pieniądze ze zbioru
makulatury. Uzyskaną kwotę przeznaczano na zakup nowości wydawniczych
i pomocy naukowych. Organizowano spotkania Kółka Technicznego, podczas
których odbywało się głośne czytanie książek połączone z dyskusją na temat
literatury popularno-naukowej. Powstał teatrzyk kukiełkowy i cieni stworzony
przez Zespół Żywego Słowa. Czytelnicy uczestniczyli w spotkaniach z wieloma znanymi pisarzami. Biblioteka
gościła Hannę Ożogowską, Bogusława Sujkowskiego, Stanisławę
Fleszarową-Muskat, Mariana Turwida, znakomitego autora powieści
historycznych – Karola Bunscha
oraz twórcę popularnych przygód
Tomka Wilmowskiego – Alfreda
Szklarskiego. Na przestrzeni kilku
dekad biblioteka pełniła więc funkcję centrum kulturalnego dzielnicy.
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Od 11 września do 26 listopada 2001 roku przeprowadzono generalny
remont w obu filiach, a w 2006 roku obie placówki zostały połączone i działają pod wspólną nazwą – Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci. W 2012 roku
bibliotekę wyposażono w komputery dla czytelników z bezpłatnym dostępem
do internetu.
Od samego początku biblioteka nie ograniczała się tylko do wypożyczania książek, ale dbała o popularyzację czytelnictwa poprzez organizowanie
różnego rodzaju zajęć związanych z poszerzaniem wiedzy, umiejętności i zainteresowań. Działalność skierowana była do dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
Tę tradycję kontynuujemy w nowym miejscu, którego przyjazne i estetyczne
wnętrze, odpowiednio zaaranżowane i nowocześnie wyposażone, sprzyja realizacji pomysłów i inicjatyw.
Rok 2015 zaczął się od dużych zmian. Po 67. latach biblioteka zmieniła adres. Obecnie zajmuje 203. metrowy lokal na I piętrze w nowo powstałym budynku, przy ulicy Grunwaldzkiej 33. Dużym udogodnieniem dla osób
niepełnosprawnych, osób starszych i rodziców z małymi dziećmi jest winda.
W nowej siedzibie mieści się wypożyczalnia dla dorosłych i dla dzieci. Oprócz
funkcjonalnych i nowoczesnych mebli biblioteka wyposażona jest w 6 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz drukarkę. Posiada również osobną salę z konsolą do gry, telewizorem z DVD, systemem
nagłośnieniowym, które służy nie tylko do zabawy, ale również do organizowania zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem projektora i ekranu lub do pracy
indywidualnej i w grupach, wymagającej ciszy i skupienia. Dla najmłodszych
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czytelników przygotowano przytulny kącik z niskimi stolikami i kolorowymi
pufami, który zachęca do zabawy, ale także do spędzenia czasu z ciekawymi
książkami. Inwestycja została zrealizowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego oraz środków własnych WiMBP. Koszt remontu
wyniósł 59 228 złotych, na wyposażenie przeznaczono 57 973,59, a na sprzęt
komputerowy 23 228 złotych.
W dniu otwarcia – 19 stycznia 2015 r. – gościem specjalnym był Arkadiusz „Arun” Milcarz – podróżnik, muzyk, poeta i twórca filmów dokumentalnych, który w 2005 roku otrzymał prestiżową statuetkę KOLOSA w kategorii
„podróże” za samotną wyprawę „Afryka. Maraton Południe-Północ”. Podczas
spotkania opowiedział o swojej wyprawie na Madagaskar, o życiu codziennym
i zwyczajach Malgaszów, mieszkańców Madagaskaru oraz wyjaśnił znaczenie
poszczególnych słów w języku malgaskim. Opowiedział również o sposobach
podróżowania po wyspie oraz o przygodach, których doświadczył.
Kolejny dzień poświęcony był najmłodszym czytelnikom. Przed południem odbyły się zajęcia teatralne ph. „Poznajemy innych, wyrażamy siebie”,
podczas których dzieci w wieku przedszkolnym wzięły udział w grach i zabawach interpersonalnych. Poznając innych i wyrażając siebie, dzieci stworzyły
maski teatralne odzwierciedlające różne nastroje i emocje. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał maskę, która najlepiej charakteryzowała jego nastrój.
Tego samego dnia, w godzinach popołudniowych, bibliotekę odwiedziła Joanna Krzyżanek – autorka książek dla dzieci o przygodach Cecylki Knedelek. W czasie spotkania dzieci dowiedziały się, jak narodziła się postać ich
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ulubionej bohaterki oraz uczestniczyły w słodkich warsztatach, podczas których
wykonały kotki z wafli, masy czekoladowej i słonych paluszków.
Tak zainaugurowana działalność wyznacza nowy kierunek w promowaniu czytelnictwa i uczestnictwie w życiu kulturalnym dzielnicy. Biblioteka
cały czas stara się uatrakcyjniać ofertę czytelniczą dostosowując ją do zainteresowań i wzbogacając o poszukiwane tytuły. Obecnie księgozbiór liczy około
18 000 pozycji i wciąż się powiększa, m.in. dzięki darom czytelników. Oferta dla dzieci i młodzieży jest bardzo szeroka – od pięknie wydanych książek
dla najmłodszych, poprzez opowiadania, powieści przygodowe, fantastykę, po
wydawnictwa związane z różnymi dziedzinami wiedzy. Dorośli również mogą
liczyć na ciekawe propozycje wydawnicze z literatury pięknej polskiej i obcej
oraz popularno-naukowej obejmującej ulubione działy: m.in. psychologię, historię, geografię i literaturę biograficzną. Uczącym się języków obcych biblioteka poleca specjalny regał z beletrystyką w języku angielskim.
Zmienił się sposób wypożyczania książek. Wdrożony został moduł
wypożyczalni w systemie bibliotecznym Prolib, który ułatwił obsługę czytelników. Oprócz udostępniania zbiorów, prowadzenia działalności informacyjnej,
biblioteka popularyzuje i upowszechnia książkę i wiedzę. Placówka współpracuje z przedszkolami i szkołami, zapraszając dzieci na lekcje biblioteczne,
zajęcia edukacyjne, literackie, teatralne, plastyczne, głośne czytanie i zajęcia
z twórczego myślenia oparte na tekstach znanych twórców literatury dziecięcej.
Organizuje czas w ferie zimowe i w letnie wakacje. Natomiast dorośli czytelnicy mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach z ciekawymi ludźmi i zajęciach edukacyjnych związanych z ich zainteresowaniami.
Nowe miejsce i warunki pracy stwarzają więcej możliwości do poszerzenia działalności kulturalno-oświatowej dla czytelników w każdym wieku.
W planach biblioteki jest, m.in. powołanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla miłośników dobrej literatury oraz kółka teatralnego dla młodych czytelników, czy
też zorganizowanie cyklicznego głośnego czytania, ph. „Czytam sobie, Czytam
Tobie” skierowanego do dzieci i rodziców.
Mimo iż biblioteka działa w nowej siedzibie od niedawna, zyskała już
wielu nowych czytelników. Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy nas odwiedzą,
znajdą tutaj swoje miejsce oraz ciekawą lekturę i tym samym staną się naszymi
stałymi gośćmi. Wszystkie informacje na temat działalności Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci można znaleźć na blogu biblioteki: http://wimbp-bibliotekanaokolu.blogspot.com/ oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/bibliotekanaokolu
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Anna Wilczyńska-Kubiak
BIBLIOTEKA NA BOCIANOWIE – PIERWSZY ROK
W NOWEJ LOKALIZACJI
Filia nr 5 dla dorosłych i dla dzieci Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy to biblioteka osiedla Bocianowo, znajdująca się na terenie potocznie nazywanym Londynkiem. To z pewnością dzielnica wyjątkowa, odnośnie której w świadomości mieszkańców Bydgoszczy funkcjonują nie zawsze aktualne mity i uprzedzenia. Przed II wojną
światową mieszkańcy Londynka byli dumni ze swojej dzielnicy. Zamieszkiwały
ją elity i wojsko. Wszystko zmieniło się po wojnie, kiedy socjalistyczna władza
zasiedliła Londynek ludźmi z biedniejszego rejonu, zwanego Abisynią. Niezamożnym przesiedleńcom budynki o znacznie wyższym standardzie, niż miały
ich dotychczasowe baraki, kojarzyły się z Londynem. Z czasem Londynek cieszył się co raz gorszą sławą, jako dzielnica o nasilonej przestępczości i enklawa
alkoholików. Dziś niewiele się zmieniło w postrzeganiu tej dzielnicy, choć od
dziesięciu lat trwa jej rewitalizacja. Zmienia się też dostępność ośrodków kultury, pojawiają się nowe miejsca, a dotychczasowe wzbogacają ofertę.
Biblioteka publiczna powstała na Bocianowie w 1950 roku. W lokalu
przy ulicy Pomorskiej 59 znajdowała się zarówno Filia nr 5 dla dorosłych, jak
i Filia nr 5 dla dzieci. Później filie rozdzieliły się. Zmieniały adresy. Ostatecznie
filia dla dorosłych ulokowana została w jednym z mieszkań kamienicy znajdującej się przy ulicy Pomorskiej 61, którego powierzchnia wynosiła zaledwie
59 m2. W dodatku pozbawiona była wejścia bezpośrednio z ulicy. W momencie
powstania dysponowała niewielkim księgozbiorem, liczącym zaledwie 1 200
woluminów, jednak z każdym rokiem książek przybywało. Mimo tych skromnych warunków lokalowych mieszkańcy licznie i chętnie odwiedzali swoją bibliotekę. Dziś księgozbiór jest większy o około 11 000 pozycji. Gdy przegląda
się stare kroniki filii, widać jak bardzo zmienia się charakter biblioteki, inne są
potrzeby i oczekiwania czytelników. To, co kiedyś było normą, np. zaangażowanie dzieci w życie codzienne placówki, dziś jest wyjątkowe (tym bardziej
cieszy).
W 2013 roku udało się pozyskać dla biblioteki nowy lokal
w ciągu parterowych pawilonów handlowo-usługowych przy ulicy Pomorskiej
80-86. Przeprowadzono generalny remont pomieszczeń, którego koszt wyniósł
68 388 zł. Za kwotę 58 967 zł kupiono nowe wyposażenie i sprzęt komputerowy. Filia przyjęła pierwszych czytelników 10 stycznia 2014 roku. Atutem miejsca jest duża przeszklona witryna, dzięki której biblioteka jest bardziej otwarta
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na czytelnika i zachęca do odwiedzin. W największej sali, w której znajduje się
stanowisko bibliotekarza oraz czytelnia prasy z wygodnymi fotelami, zgromadzono literaturę piękną dla dorosłych. W czerwcu 2014 roku ilustratorka Katarzyna Bogucka, która prowadziła w bibliotece warsztaty w ramach Festiwalu
LiterObrazki, namalowała w głównym pomieszczeniu mural pod hasłem „Czytam, bo lubię”, niepowtarzalną wizytówkę filii. W drugim pomieszczeniu znajduje się księgozbiór dziecięcy, stanowiska komputerowe oraz stoły do pracy czy
przeprowadzania zajęć. Część dziecięcą zdobi filcowa dekoracja przedstawiająca kolorowe słonie z książek o Elmerze. Jej zdjęcie zamieścił nawet na Facebooku Papilon – wydawca tych książek. Trzecią salę zajmuje księgozbiór popularnonaukowy. Biblioteka została nowocześnie wyposażona i przejrzyście zorganizowana. Posiada również toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
Łączna powierzchnia bibliotecznych pomieszczeń wynosi obecnie 123 m2.
Pierwsze miesiące pracy okazały się trudne, zadań było dużo. Trwały prace organizacyjne, przyspieszono proces wdrażania modułu wypożyczalni
w systemie bibliotecznym Prolib. Aby wzbogacić ofertę, wprowadzano do księgozbioru nowości zakupione oraz podarowane przez czytelników – w sumie
około 800 książek, w tym sporo nowości dla dzieci. Należało również przekonać do siebie dotychczasowych czytelników oraz przyciągnąć nowych. W ofercie biblioteki pojawiły się zajęcia literackie dla dzieci i dorosłych, warsztaty
plastyczne czy spotkania autorskie. Najtrudniejszym zadaniem było przekonanie użytkowników biblioteki, że warto w tych spotkaniach uczestniczyć. Siłą
bibliotekarza jest bezpośredni kontakt z ludźmi, w tej konkretnej filii nacisk
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kładziony jest na budowanie przyjacielskiej relacji z czytelnikiem poprzez rozpoznawanie jego potrzeb, wychodzenie im naprzeciw, poznawanie jego zainteresowań, upodobań, poglądów, codziennych problemów i radości. Biblioteka
stała się miejscem przyjaznym, w którym chętnie, nawet codziennie, spędzają
czas dzieci. Dorośli zaś starają się wygospodarować chwilę na spotkania organizowane w filii. Jednym z największych sukcesów biblioteki jest osobiste zaangażowanie czytelników w organizację imprez, pomoc w ich przygotowaniu,
samodzielne prowadzenie warsztatów, zajęć, prelekcji. W sumie w roku 2014
w bibliotece odbyło się ponad 80 imprez, w których wzięło udział prawie 800
osób.
Biblioteka nawiązała owocną współpracę z okolicznymi przedszkolami i szkołą. Każda nowa grupa uczestniczy w zajęciach zachęcających do korzystania z placówki, po których dzieci chętnie wracają na spotkania z książką.
Niektóre grupy mają wpisane wyjście do biblioteki w swój cotygodniowy plan
zajęć. Specjalnie dla nich przygotowano cykliczne zajęcia, np. rewelacyjny cykl
spotkań o kolorowym słoniu Elmerze z książek Davida Mckee, które prowadzi
zaprzyjaźniona pedagog Agata Wałkowska. Rodzice z najmłodszymi dziećmi,
które nie chodzą jeszcze do przedszkola, zapraszani są na zabawy z książką
lub zabawy kreatywne, gdzie maluchy mają szansę zdobyć pierwsze doświadczenia współpracy w grupie, a także wzmacniają więzi z rodzicami poprzez
wspólną pracę. Dzieci w wieku szkolnym chętnie uczestniczą w warsztatach
plastycznych, ich ulubionym zajęciem w wolnym czasie stało się filcowanie
oraz poznawanie innych, wyszukanych technik rękodzieła. Razem z bibliotekarzami podjęły wyzwanie ufilcowania kilkuset kulek, które udekorują wolną
ścianę w dziale dla dzieci. Nietrudno też namówić młodzież do uczestnictwa
w turniejach – zorganizowano np. turnieje puzzlowy i wiedzy o Kanale Bydgoskim. Uczniowie z zapałem uczestniczą w próbach do przedstawienia „Książka
przed sądem”.
W czerwcu 2014 roku w ramach Festiwalu LiterObrazki na skwerku przy Placu Kościuszki odbyło się przedstawienie teatru Małe Mi pt.
Tuwim JULEK – PARA buch, FRAZY w ruch, które spotkało się z dużym zainteresowaniem stałych bywalców biblioteki, a także przypadkowych przechodniów. W dodatku lokalnym „Gazety Wyborczej” pojawił się wówczas obszerny artykuł poświęcony historii i teraźniejszości dzielnicy z biblioteką w roli
głównej. Trzy miesiące później artykuł znalazł się w wydaniu ogólnopolskim
„Gazety Wyborczej” i spotkał się z wyjątkowo pozytywnym odbiorem czytelników.
Rok 2014 obfitował w ciekawe wydarzenia dla dorosłych. Również oni
dali się zarazić bakcylem filcowania, chętnie uczyli się podstaw obsługi komputera i polubili rozmowy o literaturze. Cyklicznie odbywały się spotkania klubu
książki „Kryminalni”, podczas których uczestnicy wymieniali się wrażeniami
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po przeczytaniu książek „z dreszczykiem”. Dużym zaskoczeniem był liczny
udział mieszkańców w dniu Narodowego Czytania Trylogii. W maju 2014 r. odbył się pierwszy koncert w bibliotece przy Pomorskiej, połączony z wykładem
o historii bluesa i gitary rezofonicznej – wystąpił Jędrzej Kubiak, bydgoski instrumentalista. Udało się również zorganizować promocję tomiku poezji Jolanty
Sztejki oraz wieczór poetycki Marietty Gawrych. Spotkania poetyckie cieszą się
dużym zainteresowaniem czytelników oraz przyciągają na Pomorską twórców
lokalnego środowiska poetyckiego.
Do najważniejszych wydarzeń czytelniczych w bibliotece przy Pomorskiej w ubiegłym roku należy spotkanie z pisarzem Piotrem Głuchowskim, redaktorem Gazety Wyborczej, autorem poczytnych kryminałów, a także z pisarką
Ewą Lenarczyk, znaną głównie z literatury kobiecej. P. Głuchowski zainteresował słuchaczy polskimi kryminałami, do których wielu czytelników podchodziło z rezerwą, natomiast książki E. Lenarczyk, po spotkaniu, częstotliwością
wypożyczeń dorównują książkom M. Szwai czy K. Grocholi.
Wspaniale udało się spotkanie adresowane w szczególności do mieszkańców osiedla Bocianowo-Londynek, na którym historyk sztuki Bogna Kostkowska-Derkowska opowiadała ciekawostki, związane z historią osiedla, nieznane dotąd wszystkim mieszkańcom. Urodzony na Bocianowie fotograf Andrzej Maziec udostępnił bibliotece wystawę pt. „Bocianowo-Londynek w obiektywie aparatu fotograficznego” oraz był gościem tego wieczoru. Wzruszającym
akcentem spotkania było czytanie wierszy o dzielnicy jako rodzinnym gnieździe
z tomiku wydanego pod patronatem „Gońca Londynka”, gazetki szkolnej nieistniejącej już Szkoły Podstawowej nr 5. Jedna z mieszkanek specjalnie na ten
wieczór napisała wiersz i odczytała legendę o Bocianowie. Spotkanie potwierdziło, że na osiedlu potrzebne są imprezy integrujące lokalną społeczność, ich
atmosfera jest wyjątkowa. Kolejne dwa spotkania, których gościem był bydgoski himalaista i płetwonurek, Jan Kwiatoń wydają się potwierdzać dobry kierunek działalności filii. Historia wysokogórskich wspinaczek i pobijania rekordów
w nurkowaniu pochłaniała słuchaczy przez sześć godzin.
Korzystanie z możliwości bezpośredniego kontaktu z czytelnikiem oraz
zaproszenia i informacje w postaci plakatów są podstawową i najważniejszą
formą komunikacji z użytkownikami biblioteki przy Pomorskiej. Coraz częściej
czytelnicy zachęcani są także do odwiedzania blogu oraz profilu biblioteki na
portalu społecznościom Facebook. Oba miejsca w Internecie zajmowane przez
bibliotekę przy Pomorskiej mają bardzo dobrą opinię, umożliwiają dotarcie
z wszelką informacją do użytkowników, którzy odwiedzają filię nieregularnie.
Przekłada się to na jeszcze lepszą frekwencję podczas organizowanych imprez.
Rok 2014 był dla biblioteki przy Pomorskiej rokiem przeobrażeń.
Nowe miejsce, nowy sposób obsługi czytelnika, nowy charakter działalności,
nowi pracownicy i wielu nowych czytelników. Wydaje się, że wszyscy są z tych
nowości zadowoleni.
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Klaudia Kwasigroch
„Z BAJKĄ ZA PAN BRAT” W GOSTYCYŃSKIEJ BIBLIOTECE

W grudniu 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie otrzymała z Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego, w ramach programu „Na dobry początek”, grant w wysokości 9 900 zł na wsparcie projektu „Z bajką za
pan brat”. Był on realizowany od stycznia do końca czerwca 2014 r. Rozpoczęliśmy od utworzenia w Pruszczu, Wielkiej Kloni i Wielkim Mędromierzu
Kącików Małego Czytelnika – miejsc w filiach dostosowanych do pracy i zabawy z najmłodszymi czytelnikami. Nasza nowa grupa odbiorców to maluchy od
2. do 4. lat. Do placówek trafiły kolorowe wykładziny, stoliki, krzesełka, pufy,
poduszki, koce, chusty animacyjne, zabawki edukacyjne, gry planszowe i materiały plastyczne. Pomalowane zostały na kolorowo ściany. O niektóre rzeczy
został uzupełniony też Kącik w Gostycynie, który powstał rok wcześniej, dzięki
projektowi „W 80 baśni dookoła świata”, realizowanemu w ramach programu
„Aktywna biblioteka” Programu
Rozwoju Bibliotek.
W styczniu rozpoczęliśmy
nabór dzieci i rodziców do grup
edukacyjno-zabawowych. W Gostycynie w zajęciach brało udział
20 osób, natomiast w filiach po 10
osób. Przez pięć miesięcy co dwa
tygodnie w bibliotekach odbywały
się zajęcia wykorzystujące metody
Dennisona, Weroniki Sherborne
i Carla Orffa. Dzięki nim, między uczestnikami zacieśniała się
powoli, ale systematycznie, więź
emocjonalna. Dzieci przełamywały
bariery nieufności w stosunku do
innych dzieci i dorosłych. Zajęcia
podzielone były na 4 części: głośne
czytanie bajek, zajęcia integracyjne, plastyczne i eksperymentalne.
W każdej bibliotece uczestnicy
projektu spotkali się 9 razy. W samym tylko Gostycynie w zajęciach
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uczestniczyło łącznie 225 osób. 8 spotkań poprowadziła – głównie metodą Weroniki Sherborne – Justyna Kożuch, opiekun świetlicy terapeutycznej w Gminie
Gostycyn. Zajęcia te nastawione były przede wszystkim na muzykę, naukę relaksacji oraz budowanie zaufania i więzi rodzic – dziecko poprzez zabawy skierowane na dotyk. Łącznie wzięło w nich udział 100 osób. Projekt obejmował
66 godzin zajęć dla dzieci, z tego 54 godziny zajęć ogólnorozwojowych i 12
godzin zajęć specjalistycznych z psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz 12
godzin zajęć przeznaczonych wyłącznie dla rodziców.
Bardzo dobrze oceniamy współpracę z rodzicami. Na zajęcia zapisały
się głównie mamy z dziećmi, ale mieliśmy także trzech panów. Tylko w przypadkach wyjątkowych na zajęciach pojawiały się babcie (wypadki losowe),
więc więzi emocjonalne zacieśniały się między rodzicem i dzieckiem. Z myślą
o rodzicach przygotowano dwa spotkania z pedagogiem o następującej tematyce: „Zachowania asertywne względem dziecka jako narzędzie wychowawcze”
i „Metoda kar i nagród jako narzędzie dyscyplinujące”.
Bardzo dużym wydarzeniem okazała się impreza z okazji Dnia Dziecka, na którą przyszło blisko 300 osób. Dzięki tej imprezie zyskaliśmy w oczach
mieszkańców, jako instytucja otwarta na dzieci i rodzinę. Dzień Dziecka zakończył projekt „Z bajką za pan brat”, lecz zajęcia edukacyjno-zabawowe trwają
nadal.
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Lucyna Partyka
CO SŁYCHAĆ W DKK: lipiec-grudzień 2014
Ogromnie cieszy fakt, że liczba klubów działających w Polsce w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki stale rośnie i że przekroczyła ona
już 1000. Od 2014 roku program ten wchodzi w skład Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa 2014-2021. W drugim półroczu 2014 r. w podregionie
bydgoskim działały 63, z czego 10 to kluby, które wystartowały jako pierwsze
w momencie uruchomienia programu w 2007 roku. Rok 2014 zamknął się w Bydgoszczy liczbą 12. klubów. Jedenaście z nich działało przy filiach Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej (8 dla dorosłych, 3 dla dzieci), a jeden wspólny
dla dorosłych przy Bibliotece Klubu I Brygady Logistycznej i Bibliotece Klubu
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Spośród 53 bibliotek samorządowych
merytorycznie podległych bydgoskiej WiMBP w programie Dyskusyjne Kluby
Książki uczestniczyło w minionym roku 25 placówek. Działało w nich ogółem 51 klubów, w tym 37 dla dorosłych, 8 dla dzieci, 6 młodzieżowych oraz
jeden klub w Zakładzie Karnym w Koronowie. Finansowe wsparcie, jakiego
Instytut Książki rokrocznie udziela realizującym program bibliotekom, w przypadku podregionu bydgoskiego wyniosło w 2014 roku 68 400 zł. We wszystkich wydarzeniach realizowanych w minionym roku w podregionie bydgoskim
w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki uczestniczyło 6 346 osób. Informacje dotyczące wszelkich form realizacji programu w podregionie bydgoskim publikowane są niezmiennie na stronie WWW bydgoskiej książnicy:
dkk.wimbp.man.bydgoszcz.pl

Nowe kluby
W drugiej połowie 2014 r. w podregionie bydgoskim zainaugurowały
swoją działalność cztery kluby dla dorosłych i dwa dla dzieci. We wrześniu miało miejsce spotkanie organizacyjne DKK przy Filii nr 1 (Świecie Przechowo)
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Podczas kolejnego, październikowego spotkania tego klubu, moderator DKK działającego przy świeckiej MBP
– Marcin Warmke – przedstawił ideę programu oraz działalność klubów już
w Świeciu istniejących. Pierwsza klubowa dyskusja miała natomiast miejsce
w listopadzie i dotyczyła opowiadań Stefana Żeromskiego, w związku
z przypadającą w 2014 roku 150. rocznicą śmierci pisarza. Funkcję moderatora
klubu pełni kierownik Filii nr 1 – Maria Kamińska. 6 października w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Kęsowie, a 22 października w Filii w Trzeciewnicy
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle (to już czwarta filia na73

kielskiej biblioteki, która włączyła się do programu) odbyły się spotkania organizacyjne klubów. Inicjatorką powstania DKK w Kęsowie była Agnieszka
Krizel – autorka blogu o książkach pn. „nietypowe recenzje agi”: http://nietypowerecenzje.blox.pl/html, z którą rozmowa wypełniła listopadowe spotkanie
klubu. Pierwszą książką, będącą przedmiotem klubowej dyskusji w Kęsowie,
była powieść Modliszka Ireny Matuszkiewicz. Moderatorem klubu jest kierownik GBP – Kamila Wandzinska. Przedmiotem pierwszej dyskusji DKK w Trzeciewnicy, którego moderatorem została Wioletta Sęk – kierownik placówki,
była powieść Marii Ulatowskiej Kamienica przy Kruczej. Z końcem października zainicjował swoją działalność nowy klub w Bydgoszczy – przy Filii nr 20
bydgoskiej WiMBP. Funkcję jego moderatora pełni kierownik filii, Daniel Rudnicki, a jako pierwszą książkę wybrano do dyskusji powieść Joanny Miszczuk
pt. Córki swoich matek.
Nowe kluby dziecięce powstały przy dwóch filiach BPMiG w Barcinie
– przy Filii nr 1 w Barcinie i przy Filii w Mamliczu. Podczas pierwszego spotkania klubu w Barcinie, które odbyło się w grudniu, dzieci rozmawiały o książce hiszpańskiej autorki Evy Mejuto zatytułowanej Maryna. Do marca 2014 r.
działał przy tej filii DKK dla młodzieży. Klub w Mamliczu wystartował w listopadzie. Pierwsze spotkanie miało charakter organizacyjny, natomiast pierwszą
omawianą w klubie książką była Zośka Życzliwa amerykańskiej autorki Lary
Bergen.
Spotkania w klubach
Klubowicze spotykają się najczęściej raz w miesiącu z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu. Daty spotkań oraz tytuły omawianych w poszczególnych
klubach książek, znaleźć można na wspomnianej wcześniej stronie WWW:
dkk.wimbp.man.bydgoszcz.pl W okresie od lipca do grudnia 2014 r. w klubach
odbyły się łącznie 222 spotkania (ogółem w 2014 r. – 515 spotkań). Wzięło
w nich udział 1 677 osób (ogółem w 2014 r. – 3 988 osób). Członkowie klubów
uczestniczą czasami we wspólnych wyjazdach. DKK działający w Gąsawie,
25 listopada 2014 wybrał się do bydgoskiego Multikina na projekcję filmu
Łukasza Palkowskiego pt. „Bogowie”, opowiadającego o życiu prof. Zbigniewa
Religi.
Na liście pozycji czytanych i dyskutowanych w okresie od lipca do grudnia 2014 r. znalazło się 177 tytułów. 131 to powieści, w większości (87) polskich autorów. Najczęściej czytano W. Bancarzewskiej Powrót do Nałęczowa
oraz Śpiewaj ogrody P. Huelle. Powodzeniem cieszyły się też: Ciemno, prawie noc J. Bator, Kamienica przy Kruczej M. Ulatowskiej, Kobieta z impetem
M. Zaczyńskiej, Kto, jak nie ja K. Kołczewskiej, Malownicze. Wymarzony dom
M. Kordel, Sońka I. Karpowicza, Wszystko, co minęło A. Kołakowskiej, W cudzym domu H. Cygler oraz Ziarno prawdy Z. Miłoszewskiego. Sięgano również
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po powieści: Anioł w kapeluszu M. Szwai – autorki bardzo chętnie czytanej
w klubach, Chorwacka przystań i To wszystko przez ciebie A. Karpińskiej, Czas
tęsknoty A. Grzegorzewskiego, Histerie rodzinne I. Pietrzyk, Historia kotem się
toczy R.L. Górskiej, Tajemnice Luizy Bein R. Kosin, Znaki szczególne P. Wilk.
Siedem klubów, zachęconych przez koordynatora, sięgnęło po utwory Stefana
Żeromskiego, w związku z przypadającą w 2014 roku 150. rocznicą urodzin
pisarza.
Spośród powieści zagranicznych wybierano w II poł. 2014 r. najczęściej książkę I góry odpowiedziały echem K. Hosseiniego, pisarza pochodzenia afgańskiego, autora bestsellerowych powieści Chłopiec z latawcem, Tysiąc
wspaniałych słońc oraz książkę Powtórnie narodzony – powieść autorstwa
włoskiej aktorki pochodzenia irlandzkiego M. Mazzantini. Chętnie czytano też
tłumaczenia anglojęzycznych powieści: Czwartki w parku H. Boyd, Najdłuższa
podróż Nicholasa Sparksa, Ogród wieczornych mgieł T.T. Enga, Piorun i deszcz
Ch. Matrina, Policz do stu Lucy Dillon, Tajemnica Filomeny M. Sixsmitha,
Uznany za fundamentalistę M. Hamida, Włoskie buty – powieść obyczajową
szwedzkiego mistrza kryminału H. Mankella oraz tłumaczenie francuskiej powieści Małżeństwo we troje E.E. Schmitta.
24% lektur w klubach dla dorosłych stanowiła literatura non-fiction,
reportaże, literatura wspomnieniowa, biograficzna. Bestsellerami okazały się
książki: Długi film o miłości J. Hugo-Badera oraz Tuwim. Wylękniony bluźnierca M. Urbanka, który będzie gościem specjalnym bydgoskiego spotkania
moderatorów DKK w 2015 roku. Popularne były: Beksińscy. Portret podwójny
M. Grzebałkowskiej oraz Pra. O rodzinie Iwaszkiewiczów autorstwa prawnuczki J. Iwaszkiewicza – L. Włodek, gościa specjalnego spotkania moderatorów
DKK w Bydgoszczy w roku 2014. Wybierano też książki: Flirtując z życiem
D. Stenki, Miłość z kamienia G. Jagielskiej, Pierwsze damy II Rzeczpospolitej
K. Janickiego, Stary król na wygnaniu A. Geigera, Tajne państwo J. Karskiego,
Uparte serce. Biografia Poświatowskiej K. Błażejowskiej.
10 tytułów znalazło się na liście książek czytanych i dyskutowanych
w II półroczu 2014 r. w klubach młodzieżowych. Równo połowa z nich to książki
polskich autorów B. Ciwoniuk i E. Nowak. Natomiast literaturę zagraniczną
reprezentowali w tej grupie czytelniczej autorzy amerykańscy: S. Collins,
R.P. Evans, J. Green, D.J. Salinger oraz australijski pisarz J. Marsden.
Lista książek czytanych i omawianych w klubach dziecięcych liczyła
sobie 35 pozycji, z czego 16 to książki polskich autorów. Najbardziej poczytni z nich to D. Zawadzka z cyklem książek o Bartku Koniczynie, M. Strzałkowska i cykl, którego bohaterami są Zielony i Nikt. Wród zagranicznych autorów literatury dla dzieci prym wiodły nadal autorki amerykańskie: L. Bergen
z cyklem książeczek o Zośce oraz H. Webb z serią lubianych przez najmłodszą
publiczność czytelniczą książeczek o kotkach i pieskach.
W II półroczu 2014 r. koordynator regionalny zakupił na potrzeby klubów
467 książek (ogółem w 2014 r. – 660 wol.).
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Konkurs na recenzję
Od lutego 2010 r. trwa nieustający internetowy konkurs na najlepszą
recenzję miesiąca oraz komentarz (do recenzji) miesiąca, przeznaczony dla
członków Dyskusyjnych Klubów Książki. Przedmiotem recenzji może być
dowolna książka (literatura polska i obca, literatura faktu, literatura dziecięca
i młodzieżowa itp.) czytana i omawiana w Dyskusyjnym Klubie Książki. Przedmiotem komentarza natomiast dowolna recenzja opublikowana na stronie Instytutu Książki autorstwa członka DKK. Najlepsze teksty (recenzji, bo komentarze
pisze się bezpośrednio na stronie) wybierane są spośród prac nadsyłanych do
Instytutu Książki przez koordynatorów DKK. Na stronie IK można przeczytać
najciekawsze recenzje klubowiczów z całej Polski, w tym niejednokrotnie także
członków DKK podregionu bydgoskiego. We wrześniu 2014 r. była to recenzja książki M. Grzebałkowskiej pt. „Beksińscy. Portret podwójny” autorstwa
Wiesławy Richert – członkini DKK działającego przy MBP w Świeciu.
Spotkania autorskie
W ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki zorganizowanych zostało w II półroczu minionego roku 11 spotkań autorskich (ogółem w 2014 r.
– 36 spotkań). Wzięło w nich udział 628 osób (ogółem w 2014 r. – 2 330 osób).
Jako pierwszy po wakacyjnej przerwie spotkał się z czytelnikami WiMBP
w Bydgoszczy oraz MBP w Świeciu Jacek Hugo-Bader – dziennikarz i reportażysta, dwukrotny laureat nagrody Grand Press, od 1990 r. związany z „Gazetą Wyborczą”, autor książek W rajskiej krainie wśród zielska (nominacja do
NIKE), Biała gorączka (Bursztynowy Motyl oraz nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia), Dzienniki kołymskie (laureat Czwartego Żywiołu). W krajach
byłego ZSRR spędził łącznie cztery lata. Azję Środkową, pustynię Gobi, Chiny
i Tybet przejechał na rowerze. Przepłynął kajakiem jezioro Bajkał. Spotkania
w podregionie bydgoskim, w których udział wzięło ok. 200 osób, połączone
były z promocją najnowszej książki noszącej tytuł Długi film o miłości. Powrót
na Broad Peak (ZNAK, maj 2014 r.).
W październiku przyjechała do Bydgoszczy amerykańska pisarka Lisa
See – autorka bestsellerowych powieści: Kwiat Śniegu i sekretny wachlarz (adaptacja filmowa w 2011 r., reż. Wyne Wang), Miłość Peonii, Dziewczęta z Szanghaju, Marzenia Joy. Urodziła się w Paryżu, wychowywała się w chińskiej
dzielnicy w Los Angeles. W książce Na Złotej Górze zawarła historię swojej
rodziny. Jest autorką opartego na tej książce libretta oraz przewodnika po dzielnicy chińskiej Los Angeles. Pisuje dla takich pism jak „Voque”, „Self” i „More”.
Bydgoskie spotkanie połączone było z promocją najnowszej powieści zatytułowanej Chińskie lalki, która miała premierę w USA wiosną 2014 r. i z miejsca
stała się bestsellerem. Lisa See to drugi, po Richardzie Paulu Evansie, amerykański bestsellerowy autor, który gościł w Bydgoszczy w ramach programu
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Dyskusyjne Kluby Książki. Spotkanie, w którym uczestniczyło ok. 100 osób,
zorganizowane zostało we współpracy z wydawnictwem Świat Książki.
Aż cztery kluby – w Kamieniu Krajeńskim, Solcu Kujawskim, Barcinie
i Kruszwicy – odwiedziła w listopadzie Magdalena Kordel. Zadebiutowała powieścią 48 tygodni, potem były Sezon na cuda, Uroczysko, Okno z widokiem,
Wino z Malwiną. Pisać zaczęła, by poradzić sobie z trudną przeszłością, ale
szybko okazało się, że jej książki stały się balsamem dla duszy tysięcy czytelników. W ramach inicjatywy Kto napisze ze mną książkę? wspomaga radą początkujących pisarzy i publikuje ich opowiadania w formie zbiorów (książek).
Spotkania w podregionie bydgoskim połączone były z promocją powieści Malownicze. Wymarzony dom, Malownicze. Wymarzony czas, wydanych w 2014 r.
przez krakowski ZNAK. Ogółem wzięło w nich udział 89 osób.
Cykl jesiennych spotkań organizowanych w ramach realizacji programu Dyskusyjne Kluby Książki zamknęło bydgoskie spotkanie z Krzysztofem
Ziemcem. Znany i popularny dziennikarz telewizyjny i radiowy, zdobywca
Wiktora, dwukrotnie nagrodzony Telekamerą, promował swoją książkę Warto
być dobrym, która miała swoją premierę 29 października 2014 roku. Związany jest z TVP 1 i Wiadomościami. Twórca programów publicystycznych, m.in.
Niepokonani (Grand Prix w konkursie „Oczy szeroko otwarte”), Mam inne zdanie. Gospodarz programu Prawdę mówiąc emitowanego na antenie TVP Info.
W 2011 r. wyróżniony wraz z twórcami filmu Jan Paweł II – szukałem Was Totusem medialnym. W 2012 r. nagrodzony Orderem Ecce Homo. Autor książek:
Wszystko jest po coś, Droga zbawienia, Niepokonani oraz współautor książki
Andrzej Półtawski: Filozofia dla życia. Rozmawiają Krzysztof Ziemiec i Marek
Maciejczak. Bydgoskie spotkanie, w którym uczestniczyło ok. 100 osób, połączone było z promocją książki Warto być dobrym (premiera: 29 października
2014 r.) .
Swojego gościa miały również kluby młodzieżowe w Barcinie, Dąbrowie
Chełmińskiej i Cekcynie. Odwiedziła je Barbara Ciwoniuk – autorka książek dla młodzieży, z wykształcenia pedagog. Jej powieść Igor opowiadająca
o szkolnych doświadczeniach dyslektyka została nominowana przez Polską
Sekcję IBBY do programu Outstanding Books for Young People with Disabilities 2007, natomiast Ania do nagrody Książka Roku 2007 PS IBBY. Powieść
Musisz to komuś powiedzieć zdobyła wyróżnienie literackie w konkursie Książka Roku 2011 PS IBBY. Pozostałe książki to: Własny pokój, Wszystko inne
poczeka, Rokko, Wakacje z gangsterem, Ten gruby, A jeśli zostanę, Uciec jak
najbliżej. W spotkaniach wzięło udział ogółem 139 osób.
Relacje oraz zdjęcia ze spotkań autorskich publikowane są na stronie internetowej: dkk.wimbp.man.bydgoszcz.pl
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Warsztaty
Niezmiernie ważnym celem programu jest poszerzanie kompetencji
moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki poprzez szkolenia i warsztaty
organizowane bezpośrednio przez Instytut Książki, jak i poprzez uczestnictwo
w warsztatach organizowanych bezpośrednio w klubach.
W II połowie 2014 r. aż sześciu moderatorów DKK podregionu bydgoskiego uczestniczyło w szkoleniach zorganizowanych przez Instytut Książki.
Moderatorzy DKK dla dorosłych – Katarzyna Karwat z Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Koronowie oraz Izabela Sieradzka z Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kruszwicy – wzięły udział w warsztatach pod hasłem Nowe kompetencje pracowników bibliotek publicznych w zakresie promowania kultury
literackiej zorganizowanych w Gdańsku w ramach programu Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2014 w dniach od 22 do 24 września 2014. W szkoleniu ph.
Przewodnicy po świecie książki dla dzieci – korepetycje literackie dla bibliotekarzy, które odbyły się w Rabce w dniach od 9 do 13 lipca 2014, uczestniczyła
Anna Zielińska, moderator obecnie dziecięcego DKK działającego przy Filii
nr 1 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie. Trzech moderatorów –
Małgorzata Prusak z Filii nr 21 dla dorosłych WiMBP, Lidia Kubczak z Filii nr 7 BM w Inowrocławiu, Renata Grabowska z BPMiG w Barcinie wzięło
udział w warsztatach Przewodnicy po świecie książki dla dorosłych – korepetycje literackie dla bibliotekarzy zorganizowanych w Warszawie w dniach od 17
do 19 września 2014 r. Ilona Siodłowska-Spasiuk z BP w Solcu Kujawskim
uczestniczyła w zorganizowanych przez Instytut Książki i Wydawnictwo EMG
warsztatach kreatywności dla bibliotekarzy, które odbyły się w czasie Festiwalu
Literackiego Conrada w Krakowie w ramach projektu Akademia Kultury – Biblioteczne Inicjatywy, Biblioteczne Aktywności. Uczestnicy tych warsztatów
zostali wyłonieni w drodze konkursu.
Koordynator regionalny DKK uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Instytut Książki oraz Wydawnictwo EMG w dniach 21 do 24 sierpnia
2014 r. z zakresu edukacji kulturalnej bibliotekarzy Akademia Kultury – Biblioteczne Inicjatywy, Biblioteczne Aktywności (BIBA 2014). Szkolenie odbyło
się w ramach 3. edycji Festiwalu Literacki Sopot i obejmowało uczestnictwo
w warsztatach, wykładach przygotowanych wyłącznie z myślą o koordynatorach DKK oraz udział w dowolnie wybranych wydarzeniach festiwalowych.
W dniach od 26 do 31 października 2014 r. koordynator brał udział w zorganizowanym przez Instytut Książki we współpracy z partnerami czeskimi: Miejską
Biblioteką Publiczną w Pradze (Městská knihovna v Praze) oraz jej filiami:
Filią Hradčany, Filią Sedmička, a także Biblioteką w Milinie (Knihovna Dr.
Emanuela Bořického Milín) i Miejską Biblioteką Publiczną w Brnie (Knihovna Jiřího Mahena v Brné) wyjeździe studyjnym koordynatorów Dyskusyjnych
Klubów Książki z bibliotek wojewódzkich do bibliotek czeskich. Projekt miał
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na celu wymianę doświadczeń związanych ze sposobami promowania czytelnictwa i kultury literackiej. W dniach 4-5 grudnia 2014 r. koordynator DKK
podregionu bydgoskiego uczestniczył w przeznaczonych dla koordynatorów
DKK z bibliotek wojewódzkich warsztatach zorganizowanych przez Instytut
Książki w Warszawie. Obejmowały one wizytę w Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN, omówienie planów związanych z kontynuowaniem realizacji
programu Dyskusyjne Kluby Książki w 2015 r. oraz wykłady: Literatura w kinie oraz Literatura w 2014 roku. Ten pierwszy poświęcony adaptacjom wielkiej
i tej mniejszej literatury na ekranie, wygłosiła Magda Sendecka – absolwentka
filmoznawstwa na UJ w Krakowie, dziennikarka i publicystka filmowa, psychoterapeutka, jurorka festiwali i konkursów filmowych, członkini komisji selekcyjnej Konkursu Scenariuszowego Hartley-Merrill (obecnie Script Pro), ekspert
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, redaktorka i współautorka wydawnictw
promujących polskie kino oraz publikacji książkowych (m.in. Wajda. Filmy, 100
lat polskiego filmu). Prowadzi dział Varia w miesięczniku „Kino”, na koncie ma
także publikacje w „FilmPRO”, „Film&TV Kamera”, „Magazynie Filmowym
SFP”, „Arte” i „Filmie”. Współpracuje z TVP Kultura, Polskim Radiem, Szkołą Wajdy i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się edukacją filmową.
Drugi wykład nt. Literatura w 2014 roku, będący ciekawym podsumowaniem
polskich zjawisk literackich, wygłosił Dariusz Nowacki – krytyk literacki i badacz literatury, pracownik Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu
w Katowicach, redaktor kwartalnika kulturalnego „Opcje”, współpracownik
pism literackich, a także gazet codziennych i wydawnictw.
23 i 24 września 2014 r. odbyły się w czterech Dyskusyjnych Klubach Książki podregionu bydgoskiego warsztaty poświęcone współczesnej prozie polskiej. Dyskusję w każdym z klubów moderowała dr Anna Marchewka
– absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego, literaturoznawca, krytyk literacki. Członkowie
DKK działającego przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie rozmawiali na temat najnowszej powieści P. Huelle pt. Śpiewaj ogrody.
Przedmiotem dyskusji DKK z Rogowa były Tworki M. Bieńczyka. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu omówiona została najnowsza powieść
I. Karpowicza zatytułowana Sońka, natomiast klubowicze z Tucholi podzielili
się swoimi wrażeniami po lekturze Złodziei koni R. Grzeli. Koordynator zakupił
i rozesłał klubom niezbędne do udziału w warsztatach egzemplarze książek,
umożliwiając wszystkim przygotowanie się do dyskusji. Uczestnikami warsztatów byli moderatorzy i członkowie wymienionych klubów, ale także moderatorzy z pozostałych klubów danej miejscowości bądź też powiatu. W warsztatach
wzięło udział 50 osób.
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Kontakt
Osoby zainteresowane włączeniem biblioteki do udziału w projekcie
Dyskusyjne Kluby Książki proszone są o kontakt z koordynatorem regionalnym:
telefon: (52) 339-92-28, 506 200 530
e-mail: Lucyna.Partyka@wimbp.bydgoszcz.pl
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Renata Grabowska
DKK DLA DOROSŁYCH PRZY BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY W BARCINIE
Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła
Wisława Szymborska

Grupy dyskusyjne w Wielkiej Brytanii i USA istnieją już od lat 20-tych
ubiegłego wieku. W Polsce na dużą skalę zaczęły pojawiać się od kwietnia 2007
roku w ramach wspólnego projektu Instytutu Książki i bibliotek wojewódzkich
noszącego nazwę Dyskusyjne Kluby Książki.
W Barcinie przygodę z książką rozpoczęliśmy 4 listopada 2009 roku.
W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Jakuba Wojciechowskiego zawiązał się wówczas Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych. Obecnie klub liczy
14. członków.
Pierwszą książką, jaką wspólnie omawialiśmy było Przebudzenie Ireny
Matuszkiewicz. Lektura zachwyciła klubowiczki dojrzałością i ładnym, literackim językiem. Dla części czytelniczek powieść była pretekstem do rozmów na
temat choroby Alzheimera. U innych wywołała falę wzruszeń. Nad bibliotecznym stołem zaczął unosić się czar wspomnień o babciach i dziadkach. Miesiąc
później zajęliśmy się Złodziejką pamięci Krystyny Kofty. Uznaliśmy, że nie był
to trafiony wybór i że niekiedy świetny i zachęcający tytuł nie wystarcza.
Od tamtej pory minęło 5 lat. Zdążyliśmy zmienić siedzibę. 12 listopada
2014 roku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 5-lecia działalności naszego
klubu. Nie zabrakło okolicznościowego tortu i lampki szampana. Spotykamy
się raz w miesiącu w czytelni barcińskiej biblioteki, aby w sympatycznej atmosferze dzielić się wrażeniami, wymieniać poglądy, refleksje, uwagi na temat
przeczytanej książki, wcześniej niejako zadanej przez moderatora. Mamy na
swoim koncie 60 udanych spotkań, w tym 11 autorskich. W ramach projektu
gościliśmy w Barcinie przedstawicieli rodzimej literatury: Barbarę Rybałtowską, Katarzynę Enerlich, Jana Grzegorczyka, Małgorzatę Gutowską-Adamczyk,
Przemysława Pawła Grzybowskiego, Hannę Cygler, Marię Ulatowską, Olgę
Rudnicką, Marię Wiernikowską, Magdalenę Kordel. W pamięć czytelnikom
zapadło najbardziej spotkanie z sympatyczną i ciepłą warszawianką – Barbarą
Rybałtowską. Podobał się również wieczór autorski z Magdaleną Kordel. Spotkania z autorami są nie lada atrakcją nie tylko dla członków naszego klubu,
ale i dla lokalnej społeczności. Uczestniczyć w nich mogą wszyscy chętni. Na
rozmowy z Janem Grzegorczykiem przyjechały nawet panie należące do DKK
81

dla dorosłych działającego przy Filii w Piechcinie Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Barcin.
Klubowe spotkania odbywają się w kameralnym gronie, zawsze przy
herbacie, kawie i słodyczach. Panuje przyjacielski i relaksujący nastrój. Dyskutujemy nie tylko na temat przeczytanej książki. Często rozmowy zbaczają
z głównego toru i toczą się wokół tego, co nas interesuje. Prawie zawsze w jakiś
sposób łączą się z fabułą omawianej lektury. Panie preferują literaturę polską.
Dużym powodzeniem cieszą się biografie oraz książki dotyczące okresu międzywojennego i czasu II wojny światowej. Omówiliśmy razem 63 tytuły. Jednomyślny zachwyt wzbudziła powieść Moniki Warneńskiej Drzewo sprawiedliwości oraz saga Barbary Rybałtowskiej Bez pożegnania, Szkoła pod baobabem,
Koło graniaste. Spośród wspólnie czytanych dzieł podobały się również: Matka
wszystkich lalek i Gosposia prawie do wszystkiego Moniki Szwai, Humor w genach Hanny Zborowskiej, Oskarżona Wiera Gran Agaty Tuszyńskiej, Saszeńka
Simona Montefiore, Sztuka słyszenia bicia serca Jana-Philippa Sendkera, czy
też Rozdroża Paula W. Younga. Właściwie w każdym utworze staramy się znaleźć coś dobrego, pouczającego, wartościowego. Wyboru książek do wspólnego
omawiania dokonują członkowie klubu z listy przygotowanej przez koordynatora regionalnego DKK – Lucynę Partykę, ale często panie podsuwają swoje
własne propozycje.
Członkinie barcińskiego klubu angażują się nie tylko w imprezy organizowane w ramach DKK; aktywnie uczestniczą we wszystkich wydarzeniach
naszej instytucji: biorą udział w spotkaniach kulturalno-edukacyjnych orga-
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nizowanych w naszej bibliotece, prowadzą, w formie wolontariatu, warsztaty z dziećmi i osobami dorosłymi, wystawiają swoje prace rękodzielnicze na
bibliotecznych wystawach z cyklu „Artyści Gminy prezentują”. Klubowiczki
miały osobisty udział w przenoszeniu zbiorów ze starej siedziby biblioteki do
nowej. Podczas akcji „Przenosimy barcińską bibliotekę” panie wmieszały się
w długi łańcuch czytelników, sięgający od starej siedziby przy ul. Lotników
13 do nowej położonej przy ul. LWP 4a i podawały książki z ręki do ręki. Panie uczestniczyły także w projekcie „O finansach... w bibliotece” realizowanym
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej. Cztery członkinie DKK zdobyły tytuł Czytelnika Roku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Barcin.
Dla moderatorów DKK podregionu bydgoskiego organizowane są
szkolenia i wykłady, które odbywają się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy. W 2011 roku miałam możliwość wysłuchania
wykładu dr Beaty Kubiak Ho-Chi pt. „Współczesna literatura japońska”. Dwukrotnie wzięłam udział w warsztatach Rafała Grzeni – filologa, krytyka literackiego i filmowego, prowadzącego zajęcia z literatury, dziennikarstwa i filmu.
Warsztaty dotyczyły literatury austriackiej (20.04.2011) oraz najnowszego reportażu polskiego (8.10.2012). Podobne zajęcia były przeprowadzane dla członków Dyskusyjnych Klubów Książki. 11 kwietnia 2013 roku w Filii barcińskiej
BPMiG w Piechcinie cztery panie z naszego DKK miały okazję uczestniczyć
w spotkaniu dotyczącym literatury austriackiej. Przedmiotem literackich warsztatów była książka Śmierć w bunkrze. Opowieść o moim ojcu Martina Pollacka,
austriackiego pisarza, dziennikarza, tłumacza literatury polskiej.
W dniach 17-19 września 2014 r. w Warszawie uczestniczyłam jako
moderator DKK w Barcinie w szkoleniu „Przewodnicy po świecie książki dla
dorosłych – korepetycje literackie dla bibliotekarzy”, zorganizowanym przez
Instytut Książki w ramach projektu Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2014.
Miałam okazję wysłuchać 5. wykładów, podczas których próbowano ukierunkować bibliotekarzy, na jakich autorów i na jakie tytuły warto zwrócić uwagę
przy wyborze lektur do czytania. Zapoznano nas ze współczesnymi trendami
w literaturze światowej i polskiej. 4 wykłady poświęcone były lekturom poszczególnych kontynentów, a jeden reportażowi literackiemu. Pierwszy, zatytułowany: „30 najważniejszych powieści Starego Lądu”, wygłosiła Justyna
Sobolewska. Drugi, o piśmiennictwie Nowego Świata, przedstawiła Małgorzata Szczurek. Trzeci, dotyczący pisarzy amerykańskich i kanadyjskich, omówił
Maciej Świerkocki. Kolejny, o literaturze hispanojęzycznej, zaprezentował Tomasz Pindel. Wykład ostatni zatytułowany był „Non-fiction”. Prelegentka Bożena Dutko ciekawie opowiadała o swojej przygodzie z reportażem; jest Sekretarzem Jury Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego i ów gatunek literacki jest jej
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szczególnie bliski. Wzięłam również udział w warsztatach dotyczących następujących zagadnień: jak poprowadzić spotkanie autorskie, jak zaprojektować
materiały promujące wydarzenie literackie oraz jak napisać recenzję. Pierwsze,
na temat spotkania autorskiego, prowadził Marek Jurowski. W formie ćwiczeń
próbowaliśmy poszukać przysłowiowego „złotego środka” na udane spotkanie
autorskie. Kolejne zajęcia, dotyczące projektowania materiałów promujących
wydarzenie literackie, przeprowadził Robert Oleś. Uczyliśmy się fachowego
przygotowania materiałów informacyjnych w formie plakatów, afiszy, ulotek
itp. zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami. Ostatnie warsztaty przeprowadziła Anna Marchewka. Szkolenie w Warszawie było niepowtarzalną okazją
do spotkania z moderatorami DKK z różnych regionów Polski.
Członkinie barcińskiego klubu nie tylko czytają, mamy w swoim gronie dwie poetki – Jadwigę Stróżykiewicz oraz Zofię Jesionowską, które prezentowały swoje wiersze podczas naszych spotkań. W ramach DKK zorganizowane
zostały wieczory poetyckie pani J. Stróżykiewicz oraz promocja jej najnowszego tomiku wierszy noszącego tytuł Wielbłąd przemieszcza horyzont. To właśnie
ona odpowiedziała na propozycję goszczącej w ubiegłym roku w barcińskiej
bibliotece pisarki, Magdaleny Kordel, („Kto napisze ze mną książkę”) i napisała opowiadanie Magia, które zamieszczone jest na blogu autorki Wymarzony
czas.
Grupę DKK dla dorosłych w Barcinie tworzą panie w wieku 40+. Poprzez czytanie i wspólne dyskusje, które są dla nas ciekawym doświadczeniem,
jak również dobrą zabawą, z powodzeniem kreujemy modę na literaturę.
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA
W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH
Powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego,
nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego
LIPIEC
3.07. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie zorganizowała
wycieczkę rowerową do Zalesia Królewskiego, do gospodarstwa agroturystycznego państwa Giersz, gdzie można było zwiedzić Chatę pod Strzechą, posłuchać
opowieści gospodarzy oraz skosztować domowego smalcu z różnymi dodatkami. Kolejny przystanek rowerzyści mieli przy dębie szypułkowym (pomniku
przyrody) na posesji Wiesława Łyska, gdzie czekał na nich grill. W drodze powrotnej był postój na lody.
12.07. wydany na zlecenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostycynie oraz autora Marka Sassa tomik wierszy „Pejzaż malowany pamięcią” zajął trzecie miejsce w Konkursie Wydawnictw Literatury Pomorskiej w kategorii
„Poezja” na XV Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2014”.
16.07. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbył
się w ramach cyklu „Artyści gminy prezentują” wernisaż wystawy fotografii
autorstwa Hanny Czajkowskiej pt. „Z aparatem wśród ptaków”. Autorka prac
zachwyciła słuchaczy barwną opowieścią o sobie, swojej pasji i przygodach
z nią związanych, ilustrowaną prezentacją multimedialną. Zebrani goście byli
zaskoczeni ilością i zróżnicowaniem gatunków zwierząt i roślin oraz tym, że
autorka znajduje je w miejscach powszechnie znanych i mijanych codziennie –
np. barcińskich parkach miejskich, fragmentach zieleni itd.
SIERPIEŃ
5.08. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu Ula Przybylińska i Jakub Zemel opowiedzieli o rajdzie „Keep Calm And Drive To Mongolia”. Wyprawa odbyła się w ramach „Mongolia Charity Rally”, najdłuższego na świecie
charytatywnego rajdu samochodowego z Londynu do Ułan Bator. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez angielską organizację GoHelp. Celem podróży było przekazanie samochodu Suzuki Carry o nazwie „Stonka” na wsparcie
edukacji i opieki zdrowotnej w Mongolii. Podróżnicy przemierzyli 14 krajów
i 12 000 kilometrów w 4 tygodnie. Spotkanie wzbogacił pokaz slajdów oraz pa85

miątek z podróży. Wyprawa odbyła się pod Honorowym Patronatem Prezydenta
Miasta Inowrocławia i czasopisma „Poznaj Świat”.
10.08. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim zorganizowała
w sali wystawowej Centrum Aktywności Społecznej wystawę autorską Magdaleny i Marka Engliszów z Podkowy Leśnej zatytułowaną „Foto-Graficzny
zielnik wg Jarosława Iwaszkiewicza”. Wernisaż z udziałem autorów odbył się
w czasie trwających w Sępólnie Krajeńskim Dni Miasta i zgromadził licznych
gości.
11-14.08. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie
odbyła się czwarta edycja warsztatów fotograficznych, a tematem przewodnim
z okazji Roku czytelnika był „Relaks z książką w plenerze”. Pierwszego dnia
młodzież zdobyła wiele informacji na temat fotografowania oraz wykonała
zdjęcia z książką na terenie łabiszyńskiej wyspy. Drugiego dnia w solankach
Inowrocławia powstały kolejne ciekawe zdjęcia. Niektórzy uczestnicy warsztatów fotografowali kuracjuszy, oczywiście za ich zgodą, podczas lektury książki.
Prace zaprezentowano w bibliotece.
11.08. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim zorganizowała
z okazji Dni Miasta plenerowe spotkanie bajek. W tym dniu na sępoleńskim
molo świętowały dzieci, zachęcane do twórczej zabawy i czytania książek przez
bibliotekarki i Fundację „Grupa T” z Torunia.
19.08. odbył się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie
piknik edukacyjny pn. „Sieciaki na wakacjach” dotyczący bezpiecznego poruszania się w Internecie, w ramach ogólnopolskiej akcji organizowanej przez
Fundację Dzieci Niczyje i Fundację Orange, do której przystąpiła biblioteka
w Barcinie. Jej celem jest edukowanie dzieci poprzez zabawę. Podczas pikniku
dzieci uczyły się, jak reagować na zagrożenia w Internecie oraz jak ich unikać.
Poznały zasady etykiety oraz bezpiecznego surfowania w sieci. Dowiedziały
się, jak chronić swoją prywatność online, a także jakie zagrożenia niosą ze sobą
internetowe znajomości. Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało
sieciakowy dyplom. Cała zabawa w bibliotece opierała się na scenariuszu i materiałach serwisu www.sieciaki.pl. Podobny piknik zorganizowała m.in. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu.
19.08. Filia w Mamliczu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Barcinie zorganizowała wspólnie ze Świetlicą MDK w Mamliczu wyjazd integracyjny dla dzieci do gospodarstwa agroturystycznego „Pod lasem” w Józefince, a 26 sierpnia wyjazd integracyjny na festyn do Stanicy Żeglarskiej w Barcinie.
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21.08. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu odbyło się kolejne Spotkanie z Historią. Tym razem zaproszenie Klubu Miłośników Historii
przyjął Dariusz Podlejski, radny Gminy Drzycim, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świeciu i, jak się okazuje, wielki pasjonat
historii regionu. Z racji wykonywanego zawodu swoją opowieść rozpoczął od
historii obecnej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Świeciu. Zebrani mieli
okazję obejrzeć zdjęcia z czasu budowy tego budynku. W drugiej części spotkania odbył się rekonesans po gminie Drzycim.
21.08. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach wraz z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu zorganizowała na placu przed
budynkiem biblioteki festyn rodzinny na zakończenie lata, w którym brało
udział około 200 osób. Dzieci spędziły czas, uczestnicząc w różnych konkursach czytelniczych i sprawnościowych z nagrodami. Mogły skorzystać z takich
atrakcji jak: trampolina, dmuchany zamek, zjeżdżalnia, mini golf.
22.08. w Filii nr 31 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
spotkała się młodzież z bibliotek z ulic Nakielskiej i Wielorybiej, by wspólnie
bawić się na zakończenie wakacji. Tematem przewodnim letnich wakacji, organizowanych w filiach sieci miejskiej WIMBP w Bydgoszczy, były Muminki,
bohaterowie książek T. Jansson. Muminkowa Noc w Bibliotece przebiegała pod
hasłem gier, konkursów i zabaw prosto z Doliny Muminków. Był poczęstunek,
nagrody dla uczestników zabawy i spanie w śpiworach miedzy bibliotecznymi
regałami.
22.08. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku odbył się koncert Pauliny Bakalarskiej. Młoda wokalistka studiuje fizykę techniczną w Poznaniu. Niewiele czasu ma na rozwijanie swojej pasji – śpiewania,
szczególnie poezji. Gra na gitarze. Tym razem na klawiszach akompaniował jej
– Paweł Janiak. Przybyli na koncert mogli również obejrzeć wystawę malarstwa
Witolda Gutowicza (1916-1995), który pozostawił ogromną spuściznę w postaci pejzaży, a także malowanych na płótnie kwiatów.
22.08. w Bibliotece Publicznej Gminy w Złotnikach Kujawskich
zorganizowano, w ramach projektu „Wielokulturowość – jestem na tak!”, spotkanie z Anną Wróblewską-Zawadzką, prezentującą Irlandię w oparciu o książkę „Myślobieg” Vali Þórsdóttir. Uczestnicy kolejnego spotkania, które odbyło
się w ramach tego projektu 26 sierpnia, poznawali kulturę i tradycje Maroka na
podstawie książki Anny Nowackiej-Devillard pt. „Apetyt na Maroko. Tadżin”.
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26.08. na zakończenie wakacji Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Barcinie zorganizowała przy Klubie Żeglarskim „Neptun” Festyn Integracyjny „Nie pierwsza przystań dla wiersza”. Na spotkaniu, oprócz dzieci biorących
udział w zajęciach wakacyjnych w Oddziale dla dzieci i młodzieży, pojawili się
uczestnicy zajęć z Filii w Mamliczu, ze Środowiskowego Domu Samopomocy
i Świetlicy Gąsienica. Były zabawy i konkursy oraz loteria fantowa.
26.08. Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie zaprezentowała
w ratuszu, wydaną przez Wydawnictwo „Pejzaż” z Bydgoszczy, Urząd Miejski
w Koronowie i koronowską bibliotekę, książkę „Smaki Ziemi Koronowskiej”,
zawierającą przepisy kulinarne członkiń Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkanek gminy. Znajdują się w niej również zdjęcia z sesji fotograficznej w rustykalnej scenerii skansenu w Stopce oraz opis i fotografie zabytków, atrakcji
turystycznych i propozycji kulturalnych Koronowa.
28.08. Biblioteka Publiczna Gminy w Złotnikach Kujawskich
zorganizowała dla uczestników zajęć wakacyjnych, które odbywały się we
wszystkich placówkach bibliotecznych, wycieczkę do Tuczna. Dzieci poznały
zwierzęta egzotyczne, o których opowiadał i pokazał je ich właściciel Roman
Lewandowski. Maluchy uczestniczyły w konkursie plastycznym – rysowały poznane wcześniej zwierzęta – oraz w grach i zabawach sprawnościowych.
30.08. Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie zaprezentowała
się na Dożynkach Gminnych. W Kąciku Małego Czytelnika najmłodsi uczestnicy festynu mogli pożytecznie spędzić czas (czytanie bajek, kolorowanki, gry
edukacyjne i planszowe, itp.).
30.08. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach zorganizowała
Dożynki Gminne w Gnojnie. Podczas trwania imprezy swój repertuar zaprezentowały zespoły ludowe z terenu gminy Inowrocław Kruszowianki i Kłopocianki, ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, odbyły
się zawody sportowe w tzw. „sołtysiadzie”. Dla najmłodszych były przygotowane konkursy czytelnicze oraz takie atrakcje jak: trampolina, dmuchany zamek,
zjeżdżalnia, mini golf. Na przybyłych gości czekał darmowy poczęstunek przygotowany przez członkinie Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław. Dożynki odbyły się w ramach projektu przygotowanego przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Jaksicach, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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WRZESIEŃ
5.09. liczna grupa dzieci przybyła do Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu, by uczestniczyć w otwarciu wystawy lalek i scenografii pt. „Baśniowa Kraina”, należącej do toruńskiego Teatru „Zaczarowany Świat”. Uczestnicy
mieli okazję obejrzeć blisko 60 lalek wykonanych w przeróżnych technikach
– od marionetek, pacynek, jawajek, lalek czeskich poczynając, po lalki mechaniczne, kombinowane czy fluorescencyjne. Ekspozycję zaprezentowała Emilia
Betlejewska – wieloletnia dyrektor Teatru, autorka scenariuszy i niektórych
scenografii. Otwarciu wystawy towarzyszył premierowy spektakl „Legenda
o Smoku Wawelskim” – znana baśń opowiedziana przez artystów „Zaczarowanego Świata” w nowej, zaskakującej wersji.
6.09. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy zorganizowano
Narodowe Czytanie – wspólne czytanie fragmentów „Trylogii” w ramach akcji
zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja najciekawszych wydań książek
Henryka Sienkiewicza ze zbiorów biblioteki. W tym samym dniu na świeżym
powietrzu przed Filią nr 21 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy spotkali się
czytelnicy, członkowie DKK oraz młodzież z Zespołu Szkół nr 21. Spotkaniu
towarzyszył plener malarski młodzieży gimnazjalnej. Narodowe Czytanie organizowały również biblioteki samorządowe.
6.09. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach zorganizowała rajd
rowerowy „Szlakiem Stanisława Przybyszewskiego” na trasie Inowrocław-Łojewo. Po dotarciu do celu uczestnicy zwiedzali Centrum Dziedzictwa Kujaw
Zachodnich, oglądali prezentację multimedialną poświęconą Stanisławowi
Przybyszewskiemu. Na zakończenie rajdu było ognisko oraz czytanie fragmentu „Trylogii” H. Sienkiewicza w ramach akcji Narodowego Czytania.
8.09. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z Wiesławem Trzeciakowskim pt. „Bydgoska jesień 1939”, autorem książki
„Śmierć w Bydgoszczy 1939-1945”, pracownikiem Archiwum Państwowego
w Bydgoszczy.
8.09. gościem Klubu Podróżnika działającym przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie był Marcin Kydryński – kompozytor,
radiowiec, fotograf i podróżnik. Swój czas dzieli między Warszawę, w której
mieszka, Lizbonę, w której pomieszkuje, a także farmę pod Liwcem. Podczas
spotkania zaprezentował zdjęcia z Afryki i Lizbony widzianych jego oczyma.
Od 2010 r. dziennikarz prowadzi warsztaty fotograficzne, głównie w krajach
afrykańskich.
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11.09. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbyło się spotkanie
autorskie z Jackiem Hugo-Baderem. Autor takich książek jak „Biała gorączka”,
„Dzienniki kołymskie” żywiołowo przedstawił tajniki swojego warsztatu oraz
opowiedział o wyzwaniach jakie stają przed dziennikarzem rzuconym w głąb
Rosji. Okazją do spotkania była promocja książki „Długi film o miłości. Powrót
na Broad Peak”.
12.09. w holu Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu została otwarta
wystawa poświęcona rodzinie Czaplów – inowrocławskich działaczy społeczno-politycznych żyjących na przełomie XIX i XX wieku. Ekspozycję przygotowano z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa 2014. Przedsięwzięciu pn. „Trzy
pokolenia rodziny Czaplów” towarzyszył wykład Edmunda Mikołajaczaka, Honorowego Obywatela Inowrocławia, historyka i regionalisty, na temat historii
rodu Czaplów, zilustrowany pokazem rodzinnych fotografii.
13.09. trzydzieścioro dzieci w wieku 10-12 lat wzięło udział w grze
miejskiej ph. „Językowe normy wracają do formy” zorganizowanej przez
Filię nr 1 Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu. Uczestnicy z mapą w ręku
i pod opieką dorosłych, wędrowali po filiach inowrocławskiej biblioteki, usytuowanych w różnych dzielnicach miasta, gdzie czekały na nich zadania związane z gramatyką i ortografią. Młodzi czytelnicy zmierzyli się m.in. z odmianą
przez przypadki słów „oko” w rosole i „oko” jako narząd wzroku, wykazali się
znajomością synonimów, antonimów, związków frazeologicznych oraz zasad
ortografii i interpunkcji. A wszystko to w ramach projektu „Oj! czysty język”
wpisującego się w program „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.
15.09. Filia w Mamliczu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Barcinie wspólnie z Świetlicą MDK, Radą Sołecką, Kołem Gospodyń Wiejskich, SAMPO Mamlicz, Strażą Pożarną oraz Kuchnią Pałucką zorganizowały festyn „Święto ziemniaka” będący podsumowaniem zajęć wakacyjnych.
Z przedstawieniem „Dokąd buty poniosą” wystąpił Teatr Frajda z Torunia. Były
gry i zabawy sportowe i literackie. Poczęstunek przygotowały członkinie Koła
Gospodyń Wiejskich oraz Krzysztof Leśniewski z Kuchni Pałuckiej.
16.09. gościem Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu była Agata
Hącia – doktor nauk humanistycznych, która w tajniki polszczyzny wprowadza
studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na zajęciach z kultury języka, uczniów – poprzez podręczniki jej autorstwa i współpracę z Olimpiadą Literatury i Języka Polskiego, a słuchaczy Polskiego Radia – w audycjach
Programu Czwartego. Imprezę zorganizowano ze środków Narodowego Cen90

trum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – „Ojczysty
– dodaj do ulubionych”.
17.09. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie oraz
w dworku w Słaboszewku (Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie) odbył
się koncert ukraińskiego wirtuoza na fletni Olega Dowgala – cenionego muzyka i kompozytora, członka Filharmonii Lwowskiej oraz wykładowcę tamtejszej
Wyższej Szkoły Muzycznej. Występował m.in. we Francji, Niemczech, Belgii
i Holandii. W Polsce wystąpił w 2010 r. w Polanicy Zdroju na XII Międzynarodowym Festiwalu „Muzyka Świata”. Wykonywał utwory muzyki klasycznej,
rozrywkowej i ludowej. Spotkanie prowadził autor książek podróżniczych Roman Pankiewicz.
17, 24.09. Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie zorganizowała
spotkanie dla Grupy Zabawowej z Cekcyna ph. „Co w jajku mieszka”. Przeprowadzone zostały zajęcia z elementami projektu badawczego dotyczące jajek:
wyklejanie szablonów skorupkami, porównywanie właściwości jajka surowego
i gotowanego; zaprezentowano także modele różnych jajek. 25 września odbyło
się takie spotkanie dla Grupy Zabawowej z Brzozia.
17.09. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie włączyła
się w ramach Partnerstwa „Tradycja – Kultura – Nowoczesność” w organizację
widowiska historyczno-religijnego pn. „Święty Wojciech w Barcinie – w poszukiwaniu wiary”, którego głównym organizatorem było Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin. Biblioteka przygotowała zaproszenia i ulotki,
w Izbie Tradycji przygotowano wystawę pn. „Święty Wojciech – legenda a rzeczywistość”. Dyrektor BPMiG Grażyna Szafraniak uczestniczyła w widowisku,
które odbywało się na barcińskiej Starówce – Góra Św. Wojciecha i plac przed
kościołem pw. św. Jakuba; natomiast w holu biblioteki trwała wystawa poplenerowa pn. „Święty Wojciech w Barcinie”.
17.09. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie w ramach Dni
Kultury Chrześcijańskiej odbyło się spotkanie z artystami Małgorzatą i Waldemarem Zyśk. Happening malarski W. Zyśka oraz kontemplacyjna muzyka
w wykonaniu M. Mówińskiej-Zyśk (skrzypce) otworzyły nową przestrzeń przeżywania sztuki. Uczestnicy spotkania mieli też okazję wysłuchać poezji religijnej. Całości dopełniła prezentacja symbolicznych obrazów artysty malarza,
pedagoga i animatora kultury W. Zyśka.
18.09. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu zorganizowała wraz z Polskim Związkiem Niewidomych – Koło Powiatowe w Inowrocławiu, prezenta91

cję sprzętu elektronicznego i komunikacyjnego dla niepełnosprawnych. W Filii
nr 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych urządzenia lektorskie, notatniki i terminale
brajlowskie, drukarki i maszyny brajlowskie, programy udźwiękawiające i powiększające prezentowała firma z Poznania. Porad udzielał Specjalista z PZN
– Okręg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy, a przedstawiciele Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie i Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”
określili ofertę i zasady przyznawania dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Wolontariusze przeprowadzili bezpłatne badania profilaktyczne,
mierząc ciśnienie, wagę i tkankę tłuszczową.
18.09. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbyło się spotkanie ze Stanisławem Kocem – inowrocławianinem, autorem książek „Kościół
farny pod wezwaniem św. Mikołaja w Inowrocławiu” i „Inowrocław, Krzyżacy, a zjednoczenie Królestwa Polskiego” oraz artykułów dotyczących zabytków i archeologii Inowrocławia. Autor promował swoją najnowszą publikację
„Zjednoczenie Królestwa Polskiego – wpływ zagrożenia zewnętrznego 12101410”. Książka stanowi pierwsze od 1926 r. kompendium historii politycznej
średniowiecznej Polski.
18.09. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle zaprosiła czytelników na spotkanie z kcynianką Dominiką Zatylną, która opowiadała
o Paryżu. Stolicę Francji D. Zatylna odwiedzała wielokrotnie, odbywając m.in.
trzytygodniowy staż w Luwrze. Swą opowieść o Paryżu ilustrowała fotografiami, które można było wcześniej podziwiać na wystawie w szubińskiej książnicy. Uczestniczkom spotkania zaprezentowała też piękne nagrobne witraże
z cmentarzy Père-Lachaise i Montparnasse.
20.09. Filia nr 12 Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu zorganizowała z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka rajd rowerowy dla bibliotekarzy
i sympatyków biblioteki. Trasa wiodła przez Batkowo, Kościelec Kujawski,
Dziarnowo do Kruszy Podlotowej, w której przy Świetlicy Środowiskowej Koło
Gospodyń Wiejskich przygotowało poczęstunek. Uczestnicy rajdu wykonali
okolicznościowy plakat, a także przypomnieli sobie legendę i historię ziemniaka. Można było również wziąć udział w wielu konkursach sprawnościowych.
21-22.09. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa swoje podwoje otworzyła Biblioteka Bernardynów,
na co dzień niedostępna dla zwiedzających. Można było podziwiać najstarszy
i największy z zachowanych w mieście księgozbiorów, którego początki sięgają
schyłku XV wieku.
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22.09. w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu
tematem wrześniowych warsztatów etnograficznych dla dzieci były gliniane naczynia. Uczestnicy poznali zawód garncarza i techniki wykonywania naczyń.
Pod okiem instruktora powstały niebanalne naczynia, które dzieci zabrały do
domu. Warsztaty prowadziła Maja Żmuda z Galerii Rękodzieła KULTUROWO
MI.
22.09. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie gośćmi spotkania w Klubie Podróżnika byli Andrzej, Aneta i Maciej Turzyńscy,
którzy opowiedzieli o trwającej 4 tygodnie podróży po Peru i Boliwii. Trasa
wiodła od Limy, poprzez Aycucho, Cuzco, Arequipę do stolicy Boliwii – La
Paz, a także do Uyuni. Dotarli do granicy z Argentyną i Chile. Po spotkaniu
można było obejrzeć i posmakować nasion quinoa i chia, macy, physalis pieruviana, masy kakao, a także zobaczyć pataty (słodkie ziemniaki). 1 października
Andrzej Turzyński wygłosił w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie prelekcję pt. „Śladami sławnych Polaków – Peru” połączoną z prezentacją
multimedialną. Gość zaprezentował również produkty spożywcze oraz pamiątki
przywiezione z podróży do Ameryki Południowej.
22.09. w Oddziale dla Dzieci i w Filii nr 4 Biblioteki Miejskiej
w Inowrocławiu z najmłodszymi czytelnikami spotkała się autorka książek dla
dzieci, Agnieszka Frączek. Opowiedziała ona o inspiracjach do tworzenia wierszyków-trzeszczyków i opowiadań dla najmłodszych. Dzieci poznały tajniki
ilustrowania książek za pomocą filcu, a ponadto wysłuchały wiersza „Słonie na
spadochronie”. Miłe spotkanie, odbywające się w ramach projektu „Oj! czysty
język” dofinansowanego z środków Narodowego Centrum Kultury, zakończyło
się wpisami do książek oraz pamiątkowymi fotografiami.
24.09. Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie zorganizowała wernisaż wystawy prac wykonanych podczas warsztatów rękodzieła artystycznego
„Haft krzyżykowy”, które odbywały się w okresie od maja do września. Prowadzone przez regionalną hafciarkę Grażynę Kasznię warsztaty zorganizowała
parafia pw. Św. Trójcy w Strzelnie przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego.
25.09. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyły się
warsztaty improwizacji z Mikołajem Trzaską. Tematem spotkania były instrumenty dęte wmuzyce filmowej. Muzyk opowiedział o współpracy z reżyserami
i aktorami, inspiracjach i procesie twórczym. Uczestnicy części warsztatowej
poznali tajniki improwizacji.
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25.09. zorganizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu
„Spotkanie z historią” poświęcone było Kampanii wrześniowej. Dzięki uprzejmości Huberta Lemańczyka – leśniczego Nadleśnictwa Gródek, założyciela Jeździeckiego Klubu Sportowego „Czarna Podkowa – Gródek”, miłośnicy
historii mieli okazję obejrzeć wywiad z jednym z ułanów, którzy brali udział
w działaniach wojennych we wrześniu 1939 r. na tych terenach. Wspomnienia
ułana Krupy zostały zarejestrowane 25 listopada 2001 r. w jego domu. Dzięki
uporowi H. Lemańczyka powstał pomnik 44. ofiar niemieckiego nalotu koło
Gródka, który miał miejsce 3 września 1939 r. Odsłonięto go w 74. rocznicę tragicznych wydarzeń; przypomina on także niezwykłą historię szczątków
poległych, które dzięki H. Lemańczykowi zostały odnalezione i ekshumowane
dopiero po 73. latach.
25, 26, 27.09. zwiedzający Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O
w Bydgoszcz, w ramach projektu SHIFT-X: Dziedzictwo kulturowe motorem
zmian społeczno-gospodarczych w regionach poprzemysłowych, odwiedzili introligatornię WiMBP w Bydgoszczy.
26.09. w Filii nr 5 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy Bogna
Derkowska-Kostkowska, historyk sztuki, przybliżyła dzieje dzielnicy Bocianowo-Londynek. Andrzej Maziec, fotograf, który urodził się na Bocianowie,
zaprezentował wystawę „Bocianowo-Londynek w pamięci aparatu fotograficznego”. Czytelniczka filii przeczytała napisaną przez siebie wierszem „Legendę
o Bocianowie”. Zaprezentowano również utwory pochodzące z wydanego przez
redakcję „Gońca Londynka” zbioru wierszy i tekstów o dzielnicy.
26.09. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Śliwicach w ramach Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” odbyło się podsumowanie projektu
„Biblioteka łączy pokolenia”. Było to spotkanie międzypokoleniowe. Przybyły
zarówno rodziny z dziećmi, jak też osoby starsze – wszyscy ci, którzy uczestniczyli we wcześniejszych warsztatach: kulinarnych, pieczenia chleba, czerpania
papieru, decoupage oraz kursach internetowych. Podczas grilla został również
rozstrzygnięty konkurs pod nazwą „Międzypokoleniowy wehikuł czasu”. Całą
imprezę umilał Kazimierz Żarski, grając na gitarze i śpiewając. Wszystkim
uczestnikom zostały wręczone biuletyny z borowiackimi przepisami kulinarnymi pt.„Jeście borowiackie” wydane przez bibliotekę.
29.09. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci WiMBP
w Bydgoszczy odbyły się warsztaty plastyczne, w których udział wzięli szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 48. Gościem prowadzącym zajęcia była
ilustratorka i projektantka Milena Matyas Milak, która przybliżyła wszystkim
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zebranym sztukę malowania obrazów Andy Warhola. Młodzież wykonała obrazy inspirowane techniką A. Warhola, wykorzystując do tego spraye.
29.09. w Filii nr 4 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyło się
spotkanie poetów zrzeszonych w nieformalnej grupie poetyckiej działającej na
Facebooku. Grupę tworzą: Ryszard Częstochowski, Agnieszka Engel, Jarosław
Stanisław Jackiewicz, Barbara Jendrzejewska, Robert Kużdowicz, Artur Łukasik, Andrzej Ossowski, Daniela Polasik, Sławomir Rybka, Alina Rzepecka, Bogumiła Salmonowicz i Lucyna Siemińska. Grupa powstała z inicjatywy dwóch
bydgoskich poetów: J. S. Jackiewicza i A. Łukasika. Każdy z uczestniczących
w spotkaniu autorów opowiedział o sobie i zaprezentował kilka utworów. Gościem specjalnym był obchodzący 50-lecie swojej twórczości literackiej prof.
Mieczysław Wojtasik.
29.09. w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu mieli niepowtarzalną okazję nagrać audiobooka. Dzięki warsztatom przeprowadzonym
25 września przez Wydawnictwo „Sztuka Audiobooka” z Warszawy uczestnicy
dowiedzieli się, jak powstaje książka mówiona. Stworzony przez uczniów audiobook zatytułowany „Pierwszy raz w szkole” został powielony w Wydawnictwie, a każdy z uczestników warsztatów otrzymał jeden egzemplarz. Spotkanie
odbyło się w ramach projektu Protokół Kulturalny VIII dofinansowanego przez
Urząd Miasta w Inowrocławiu.
29.09. Biblioteka Publiczna w Sępolnie Krajeńskim zorganizowała
kolejne spotkanie w Klubie Podróżnika. Tym razem wirtualnie podróżowano
po Armenii, a przewodnikiem był Igor Niemyjski z Sępólna, który w ramach
europejskiego wolontariatu EVS odbył kilkumiesięczny staż w Armenii.
PAŹDZIERNIK
1-17.10. w „Sali Królewskiej. Bernardyna” WiMBP w Bydgoszczy
można było obejrzeć wystawę 5. starodruków z Biblioteki Bernardynów, które zostały poddane konserwacji dzięki pomocy finansowej Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet Wspieranie Działań Muzealnych 2014 oraz Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Zaprezentowane zostały: dwutomowa Biblia, wydana
w Norymberdze w 1485 r., poradnik leczniczy Hortus sanitatis, opublikowany
w Moguncji w 1491 r. oraz dwie rozprawy teologiczne: Guilelmus Peraldus,
Summa de virtutibus et vitiis, wydana w Bazylei ok. 1474 r. i Wann Paulus,
Sermones de septem viciis, wydana w 1517 r. w Haguenau.
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1.10. w Filii nr 19 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyło się
spotkanie z Wojciechem Banachem bydgoskim poetą, kolekcjonerem dawnych
pocztówek i fotografii, ph. „Kanał Bydgoski na dawnych widokówkach”. Prelegent opowieść o Kanale Bydgoskim uatrakcyjnił prezentacją multimedialną,
w której wykorzystane były pocztówki z widokiem dawnej Bydgoszczy.
1.10. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży
WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z dziećmi z Przedszkola „Wesołe Serduszka”. Dzieci miały okazję poznać teatr kamishibai. Jest to tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą obrazków bądź ilustracji
wykonanych na kartonowych planszach. Na zakończenie zajęć przedszkolaki
wykonały z jesiennych liści sympatyczne sówki.
2.10. w ramach obchodów Europejskiego Dnia Ptaków Filia w Nowym
Dąbiu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie zorganizowała
spotkanie dla dzieci, podczas którego dowiedziały się m.in., który ptak jest najmniejszy na świecie, który najbardziej inteligentny, a który potrafi naśladować
przeróżne odgłosy z otoczenia. Po obejrzeniu filmu był czas na sprawdzenie
wiedzy i wspólną zabawę podczas rozwiązywania przygotowanych zadań.
2.10. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle z czytelnikami spotkała się Jolanta Szwalbe, autorka czterech antologii cytatów. Spotkanie rozpoczęła od sentencji Benjamina Franklina „Nie starzeje się ten, kto
nie ma na to czasu”. Namawiając zebranych do aktywności i realizacji swoich
marzeń, przytoczyła wiele podnoszących na duchu mądrości, które wyszukuje
z licznych źródeł. Tego samego dnia J. Szwalbe gościła w Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Więcborku.
2.10. Filia dla dzieci Miejskiej Biblioteki Powiatowej w Świeciu
wzięła udział w imprezie pn. „Święto Rodziny” organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 5. Jest to forma wspólnej zabawy na świeżym powietrzu, integrującej
całą społeczność szkolną, uczniów i ich rodziny. Tegoroczna zabawa odbywała
się pod hasłem „Cała szkoła czyta dzieciom”. Filia wspólnie z biblioteką szkolną prowadziła konkurencje związane z książką. Przygotowała kącik czytelniczy,
w którym fragmenty wybranych utworów czytali dzieciom zaproszeni goście –
przewodniczący Rady Miasta, proboszcz miejscowej parafii, rzecznik prasowy
Policji. Przeprowadzono konkurs plastyczny polegający na rysowaniu znanych
postaci z bajek oraz konkurencję sportową – biegi slalomem z książką.
3.10. „Pomysły fruwają w powietrzu... chwytaj je” – takie motto przyświecało spektaklowi „Bajkopisanie” wystawionemu w Oddziale dla Dzieci
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Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu przez Teatr „Frajda” z Torunia. Przedstawienie adresowane było do uczniów szkół podstawowych.
8.10. w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sępolnie Krajeńskim zainaugurowano tzw. GAMEmanię, której celem jest zabawa w gry
komputerowe i planszowe, dostarczające doskonałej rozrywki, rozwijające refleks, umiejętności logicznego myślenia oraz planowania strategicznego. Jest
to także okazja dla dzieci i młodzieży do spotkania z rówieśnikami i zdrowej
rywalizacji opartej na zasadach fair play.
9.10. w Oddziale dla Dzieci oraz w Filii nr 1 Biblioteki Miejskiej
w Inowrocławiu odbyły się spotkania z Marcinem Brykczyńskim – ekwilibrystą językowym, autorem wierszy i opowiadań dla najmłodszych.
9.10. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyła się promocja książki „Chojnice 1939” wydanej przez Wydawnictwo Bellona. Rozmowę
z autorami książki przeprowadził Krzysztof Szulczyk ze Stowarzyszenia Arcana Historii. Andrzej Lorbiecki i Marcin Wałdoch opowiedzieli o pracach nad powstaniem książki (zbieranie relacji świadków, dokumentów i ich weryfikacja),
a także o najciekawszych wątkach związanych z historią pierwszych dni wojny
w Chojnicach i okolicach Tucholi. Autorzy podzielili się ustaleniami dotyczącymi godziny wjazdu pociągu pancernego na stację w Chojnicach.
9.10. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku
otwarta została wystawa fotograficzna „Matki i córki” autorstwa Weroniki Kunek, która mieszka i pracuje w Rumi, jest twórczynią nietuzinkowych sesji zdjęciowych. Jej zdjęcia ozdobiły okładkę płyty „Cuda Ogłaszają” (Krystyna Stańko, Dominik Bukowski, Piotr Lemańczyk) oraz „Secretly” Krystyny Stańko.
Weronika Kunek współtworzy program „Kalendarz w obiektywie” w Tv TTM
(Twoja Telewizja Morska). Współpracowała z magazynami, realizując dla nich
sesje zdjęciowe.
10.10. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbyło się spotkanie
dla seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia Ludzi Starszych „Taki mały,
taki duży ...” przygotowane wspólnie z Filią nr 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych. Zabawę rozpoczął występ podopiecznych Studia Tańca Adama Borzęckiego. Po prezentacji tancerka zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy. Młodzi wzięli udział w konkursie zręcznościowym, a starsi odgadywali nazwiska
wykonawców oraz tytuły piosenek w konkursie „Jaka to melodia?”. Uczestnicy
konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Bibliotekę Miejską oraz Studio Tańca Adama Borzęckiego. Spotkanie zakończyło wspólne wykonywanie
słoneczników.
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13.10. w Klubie Podróżnika Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie gościli Karolina i Aleksander Klaja z Wągrowca, którzy opowiedzieli o swojej podróży tandemem przez Europę i Azję. Podróż trwała od
2 kwietnia 2013 roku do 13 czerwca 2014 roku. Wyruszyli z Wągrowca, kierując się na Ukrainę i Krym, dotarli do Mołdawii. Następnie przez Rosję udali się
do Kazachstanu i na Syberię. Z Irkucka dotarli do Mongolii, a potem do Chin,
Korei Południowej i Japonii. W Tokio spędzili Wigilię, a następnie skierowali
się na południe i przez Wietnam, Laos, Kambodżę i Tajlandię, Malezję dotarli
aż do Singapuru. Z Singapuru pojechali jeszcze do Indonezji, by na Sumatrze
przekroczyć równik. Dziennie pokonywali 50 km tandemem, podziwiając przy
tym świat i poznając nowych ludzi.
14.10. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
odbyły się w ramach Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej warsztaty
recyklingowe z udziałem przedszkolaków. W trakcie zajęć, które poprowadziły studentki z UKW, dzieci wykonywały z plastikowych butelek, opakowań
po jajkach, guzików, patyczków po lodach, tektury i wielu innych materiałów
ekologiczne zabawki. Przeprowadzono pogawędkę na temat segregacji śmieci
i ochronie środowiska. Celem warsztatów było nauczenie dzieci, jak dbać o środowisko naturalne i odzyskiwać surowce wtórne.
16.10. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie „Indianie Ameryki Północnej – od prehistorii do Kolumba”. O historii
amerykańskich Indian, Krzysztofie Kolumbie oraz o Ameryce przed Kolumbem
opowiedział Adam Piekarski, członek Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian, od lat promujący w Polsce kulturę tubylczych ludów Ameryki Północnej.
Do dyskusji prowadzący zaprosił znakomitych gości z Uniwersytetu Jagiellońskiego: Jacka Kumańskiego oraz dr. Radosława Palonkę.
16, 28.10. oraz 5.11. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie zorganizowano warsztaty dziennikarskie dla młodzieży gimnazjalnej w ramach Priorytetu 2 Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych w roku 2014”. Warsztaty
pt. „Podstawowe elementarne zasady sztuki dziennikarskiej” realizowane były
we współpracy z biblioteką szkolną Gimnazjum Nr 1 w Barcinie. Przekazane
wskazówki i zdobytą wiedzę młodzież będzie mogła wykorzystać w redagowaniu „Gimekspresu” oraz pisania młodzieżowych tekstów do „Pogłosu Barcina”.
16.10. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle zainaugurowano trzeci cykl wykładów historycznych Anny Sergott pt. „Zamki,
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pałace i wille – historia architektury rezydencjonalnej”. Podczas sześciu comiesięcznych spotkań uczestnicy prelekcji mieli okazję przyjrzeć się dziełom
wielkich mistrzów architektury od czasów starożytnych po współczesność na
różnych kontynentach.
16.10. Filia Laski Wielkie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie zorganizowała wycieczkę do piekarni w Gąsawie, gdzie dzieci poznały proces wypieku bułek i chleba na naturalnym zakwasie.
17.10. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 45 w Bydgoszczy uczestniczyły w grach
i zabawach związanych z Kanałem Bydgoskim i Bydgoskim Węzłem Wodnym
ph. „Wodna przygoda”. Wycieczka rozpoczęła się od ułożenia w porządku
chronologicznym najważniejszych wydarzeń z historii Kanału Bydgoskiego.
Następnie dzieci spróbowały swych sił w grze planszowej „Bydgoski Węzeł
Wodny”. Podróżując tramwajem wodnym i kajakiem, uczestnicy poznali ciekawostki dotyczące Bydgoszczy oraz odpowiedzieli na pytania dotyczące historii
miasta. Na zakończenie dzieci odwiedziły stronę internetową Muzeum Kanału
Bydgoskiego i udały się na wirtualny spacer po urokliwych zakątkach Starego
Kanału.
17.10. Filia w Dębowie GBP w Sadkach oraz Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy ze Szkołą Podstawową i Centrum Kształcenia w Dębowie zorganizowała wycieczkę w Bory
Tucholskie. Uczestnicy odwiedzili trzy miejsca: Muzeum Borów Tucholskich,
Nadleśnictwo Woziwoda i na koniec udali się do Fojutowa. Tam podziwiali
budowlę hydrotechniczną tzw. Akwedukt będący skrzyżowaniem dwóch rzek:
Czerskiej Strugi i Kanału Bydgoskiego. GBP w Sadkach ufundowała również
bilety do Muzeum Borów Tucholskich.
18.10. w hali sportowej przy strzeleńskim gimnazjum odbyło się
X jubileuszowe Gminne Dyktando o Puchar Burmistrza Strzelna zorganizowane przez Klub Miłośników Rozrywek Umysłowych „Atena” i Miejską Bibliotekę Publiczną w Strzelnie. Do ortograficznych zmagań przystąpiło 69.
uczestników podzielonych na trzy kategorie wiekowe: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, dorośli. Puchary i nagrody
dla zwycięzców ufundował i wręczył Burmistrz Strzelna, pozostałe nagrody
książkowe i drobne upominki sponsorowała Miejska Biblioteka Publiczna oraz
PTTK w Strzelnie.
20.10. w Bibliotece Publicznej w Kcyni gościła Ewa Chotomska –
autorka książek dla dzieci, która zaprezentowała swoją literaturę, jak i literaturę
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swojej mamy. Tego samego dnia E. Chotomska spotkała się z dziećmi z Zespołu
Szkół im. Dzieci Potulic w Potulicach. Spotkanie zorganizowała Filia w Potulicach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle. Autorka opowiadała o swojej pracy, wypowiedzi urozmaicała recytacją wierszy i anegdotami.
20.10. w Bibliotece Publicznej w Pakości odbyło się spotkanie z Sebastianem Jareckim, mieszkańcem Pakości, który od wielu lat podróżuje po
Europie i Azji, samodzielnie ustalając trasę swoich wojaży. Odwiedził już
20 państw w tym m. in. Kosowo, Albanię, Gruzję, Rumunię, Mołdawię, Czarnogórę, Serbię i Macedonię. Osoby obecne na spotkaniu mogły dowiedzieć się
w jaki sposób przy niewielkich środkach finansowych można zwiedzić ciekawe
miejsca, na co uważać, odwiedzając poszczególne kraje. S. Jarecki zaprezentował niektóre pamiątki przywiezione ze swoich wypraw.
20.10. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach spotkał się ze
swoimi czytelnikami Łukasz Wierzbicki, autor książek dla dzieci i popularyzator afrykańskich wypraw Kazimierza Nowaka.
21.10. z okazji Światowego Dnia Zwierząt w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu zorganizowane zostało spotkanie z Wiesławem Borkowskim – lekarzem weterynarii, poświęcone podopiecznym Schroniska dla Zwierząt. W. Borkowski, który na co dzień zajmuje się zwierzętami,
zabrał uczestników na wirtualny spacer po schronisku, opowiadając przy tym
o swoich podopiecznych. Maluchy otrzymały poradniki dla opiekunów kociąt
i szczeniąt, które wzbogacą ich szkolne i przedszkolne biblioteczki.
21.10. w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy odbyła się prelekcja pt. „Holandia – kraj kwitnących
tulipanów”. Spotkanie poprowadziła miłośniczka krajoznawczych podróży
Agnieszka Reiwer-Przepierska. Spotkanie wzbogacone było pokazem slajdów
oraz degustacją holenderskich serów.
22.10. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
odbyło się spotkanie poetyckie z Aliną Rzepecką, bydgoską poetką pochodzącą z Kaszub. Autorka zaprezentowała wiersze pisane w różnych latach oraz te
z najnowszego tomiku poezji „Oswajanie snów”. Utwory czytane przez autorkę
przeplatane były opowieściami o okolicznościach ich powstania, o powrotach
do przeszłości i o życiu w dniu powszednim – godzeniu tego, co było z tym, co
będzie.
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22.10. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy, w związku z przypadającą w tym roku 240.
rocznicą powstania Kanału Bydgoskiego gościł Wojciech Banach, poeta, ale
też kolekcjoner pocztówek i fotografii dotyczących Bydgoszczy. Publiczność
miała okazję zapoznać się z prezentacją pt. „Kanał Bydgoski na dawnych widokówkach”, która ukazywała przemiany zachodzące nad Kanałem na przestrzeni
kilkudziesięciu lat. Widokówki przedstawiały Kanał już nie jako ważny węzeł
komunikacyjny, ale przede wszystkim jako modne miejsce rekreacji gromadzące licznych Bydgoszczan. Pod koniec spotkania wiele osób skorzystało z możliwości obejrzenia albumu przygotowanego przez Wojciecha Banacha pt. „Nad
starym Bydgoskim Kanałem: na podstawie dawnych pocztówek i fotografii”.
Równie chętnie oglądana była towarzysząca spotkaniu wystawa.
22.10. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie miało
miejsce spotkanie z cyklu „Obieżyświat – podróże marzeń” pt. „Australia – kraj
kangurów”. Podróżnicy Marzanna i Ireneusz Marek z Krotoszyna opowiedzieli
o swojej wędrówce do Australii. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć prezentację multimedialną zdjęć i film z eskapady oraz przywiezione pamiątki. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja książek o Australii, które znajdują się w zbiorach
biblioteki.
23.10. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi miało miejsce
szczególne spotkanie z poezją – świętowano 30-lecie debiutu literackiego Kazimierza Rinka – poety, dziennikarza, animatora kultury, instruktora teatralnego, recytatora, jurora w konkursach recytatorskich, wielkiego entuzjasty kina
i członka Związku Literatów Polskich. Jednocześnie odbyła się promocja jego
kolejnego tomiku „Cień Andromedy”. Spotkanie poprowadził Piotr Wróblewski. Sympatycznymi przerywnikami były recytacje w wykonaniu Agaty Ostrowickiej i Agaty Grabowicz oraz piosenka poetycka Dariusza Sicińskiego.
23.10. w ramach obchodów „Europejskiego Tygodnia Świadomości
Dysleksji” Biblioteka Miejska w Inowrocławiu przy współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Bydgoszczy – Filia Inowrocław oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Inowrocławiu przeprowadziły konkurs
literacki pt. „ABECADŁO Juliana Tuwima”. W rywalizacji drużynowej udział
wzięły dzieci ze świetlic środowiskowych.
23.10. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie zorganizowała wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na operetkę Imre Kálmána
„Księżniczka czardasza”.
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23.10. w Bibliotece Publicznej w Sępolnie Krajeńskim odbyło się
spotkanie w Klubie Podróżnika, którego gościem był dziennikarz Kazimierz
Pytko. Opowiadał o dwóch obliczach Etiopii: chrześcijaństwie i egzotycznych
plemionach.
24.10. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie odbył się pokaz multimedialny i relacja z podróży Agnieszki Jekiełek do Japonii. Pasjonatka podróży pokazała „kraj kwitnącej wiśni” z lotu ptaka. Uczestnicy spotkania
podziwiali imponujące Tokio – 40 milionową aglomerację mieszczącą w sobie
zarówno tradycję jak i nowoczesność. Zachwycali się zabytkami starej stolicy
Japonii – Kioto. Zwiedzali świątynie buddyjskie i Shinto. Był też czas smutnej
refleksji podczas oglądania zdjęć z muzeum w Hiroszimie. A. Jekiełek pokazała
na zdjęciach również życie codzienne mieszkańców Japonii: targi, ulice miast
i miasteczek.
24.10. w ramach akcji „Październik miesiącem walki z rakiem piersi”
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bukowcu zorganizowane zostało spotkanie mające na celu uświadomienie kobietom, jak ważna jest samokontrola
i badania lekarskie. Uczestniczki spotkania poszerzyły swoją wiedzę z zakresu
raka piersi.
24.10. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąsawie odbyło się spotkanie ph. „Październik miesiącem dobroci dla zwierząt” z okazji przypadających w tym miesiącu dni: Światowego i Europejskiego Dnia Ptaków, Światowego Dnia Zwierząt Hodowlanych, Światowego Dnia Zwierząt, Dnia Ustawy
o Ochronie Zwierząt. Wzięły w nim udział dzieci. Spotkanie miało na celu
zwrócenie uwagi na ochronę zwierząt oraz zasady opieki nad nimi. Towarzyszyła mu wystawa bajeczek, opowiadań i książek popularno-naukowych dla dzieci.
Maluchy ciekawie opowiadały o swoich czworonożnych pupilach, opiece nad
nimi, wymieniały znane bajki i filmy, których bohaterami są zwierzęta. Na zakończenie wysłuchały opowiadania„O królewnie Malwince i jej piesku”.
25.10. w Filii w Ostromecku Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej
w Dąbrowie Chełmińskiej gościła drużyna harcerzy z Ciechocinka, którzy
przebywali w Ostromecku na trzydniowym rajdzie. Zaproszony gość – Jerzy
Świetlik – opowiedział o najważniejszych zabytkach Ostromecka oraz o ciekawych wydarzeniach z życia wsi. Harcerze korzystali z literatury regionalnej
znajdującej się w zbiorach biblioteki.
27.10. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie zorganizowała konkurs wiedzy o twórczości Juliusza Verne’a, który odbył się w bibliotece
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szkolnej. Uczniowie odpowiedzieli na 20 pytań przygotowanych przez pracowników GBP, która ufundowała również nagrody główne w postaci książek dla
miejsc premiowanych. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki ufundowane przez dyrekcję Szkoły Podstawowej.
29.10. w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie autorskie pt. „Skąd się wziął
ksiądz Tischner?” z Wojciechem Bonowiczem – poetą, krytykiem literackim
i publicystą, autorem wielu książek poświęconych postaci księdza Józefa Tischnera. Gość bardzo ciekawie przedstawił postać duchownego, opowiadając
o jego latach młodości, rodzinie oraz trudnych wyborach jakie podejmował
w życiu. Spotkanie było przeplatane anegdotami z życia księdza.
30.10. w Bibliotece Publicznej Gminy w Złotnikach Kujawskich po
raz pierwszy spotkali się uczestnicy zajęć organizowanych w ramach Gminnego
Ośrodka Programowania GO_Pro, programu edukacyjnego, którego głównym
celem jest tworzenie przestrzeni do rozwoju kompetencji kluczowych oraz zachęcenie młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych do nauki programowania. Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
LISTOPAD
3.11. Biblioteka Publiczna w Sępolnie Krajeńskim zorganizowała
spotkanie autorskie z dziennikarzem i pisarzem Sławomirem Koprem, autorem
książek historycznych, twórcą wielu bestselerowych książek opisujących okres
przedwojenny i czasy PRL-u, np. „Sławne pary PRL”, „Kobiety władzy PRL”,
„Życie artystek w PRL”, „Gwiazdy II Rzeczypospolitej”, „Życie prywatne elit
II Rzeczypospolitej” i wiele innych. 5 listopada S. Koper gościł w Bibliotece
Miejskiej w Inowrocławiu, a dzień później w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle.
3.11. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku
w ramach XVI Powiatowego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej otwarta została wystawa pt. „Motyw Anioła w malarstwie i rzeźbie”. Były tam eksponaty
autorstwa Aleksandry Banach, Andrzeja Ikerta oraz Józefa Walczaka, twórców bliskich lokalnej społeczności. J. Walczak oprócz rzeźbionych w lipowym
drewnie aniołów maluje także obrazy i postacie świętych. A. Banach znana jest
ze swoich frywolitek – koronek, robionych z cienkich nici za pomocą czółenek
lub igły i szydełka. Podczas wystawy udowodniła, iż nie obce są jej również
inne techniki artystyczne. A. Ikert na wystawie zaprezentował aniołki ze szkoły
krakowskiej i toruńskiej.
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4.11. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbył się wernisaż
wystawy „Mrożek na Afiszu”. Na ekspozycję składały się listy i pamiątki rodzinne udostępnione dzięki uprzejmości mieszkającej w Inowrocławiu rodziny Fenglerów – krewnych Sławomira Mrożka, oryginalne plakaty do utworów
scenicznych wybitnego dramatopisarza wypożyczone z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, autorstwa największych polskich grafików – przedstawicieli
Polskiej Szkoły Plakatu m.in. Franciszka Starowieyskiego, Andrzeja Pągowskiego, Jana Młodożeńca, Jerzego Czerniawskiego, kopie rysunków samego
Mrożka. Wystawę wzbogaciły obcojęzyczne wydania jego dzieł pozyskane
z Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz będące własnością inowrocławskiej książnicy publikacje prasowe i książkowe związane z życiem i twórczością S. Mrożka.
4.11. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie z czytelnikami spotkała się Magdalena Kordel, autorka m.in. powieści „Wino z Malwiną”,
„Uroczysko”, „Sezon na cuda”, „Malownicze. Wymarzony dom” i „Malownicze. Wymarzony czas”. Spotkanie poprowadził jej mąż, Jakub. W podziękowaniu pisarka otrzymała wydawnictwo MBP „Smaki Ziemi Koronowskiej”.
5.11. w Filii nr 21 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy, miało miejsce spotkanie z Tomaszem Izajaszem, dyrektorem i kustoszem Muzeum Kanału Bydgoskiego, który opowiedział publiczności historię powstania Kanału
Bydgoskiego. Spotkanie to odbyło się w związku z przypadającą w tym roku
240. rocznicą powstania Kanału Bydgoskiego.
5.11. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu była współorganizatorem V Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Poeci z Kociewia”. Recytowano teksty napisane polszczyzną przez poetki i poetów z Kociewia, na przykład
świeciankę Małgorzatę Brandt. Oczekiwanie na werdykt umilił kuch (gruczańska drożdżówka) oraz występ artystyczny „Zielony ptaszek”, poświęcony życiu i twórczości Oskara Kolberga. Program zawierał również animowany film
pt. „Przygody Oskara Kolberga”. Organizatorzy przygotowali wystawę poświęconą temu wybitnemu regionaliście – można było zobaczyć hafty: kaszubskie,
borowiackie i kociewskie. Najmłodszych zainteresowały lalki w strojach ludowych: krakowskim, łowickim oraz kociewskim.
5.11. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku gościła misjonarka siostra Daniela ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. Obecnie przebywa ona we Wspólnocie świętego Antoniego w Więcborku. Opowiadała o swojej posłudze w Tanzanii, gdzie
przebywała w latach 1996-2007. Posługę pełniła wśród kobiet, młodzieży oraz
dzieci, dla których była nie tylko siostrą zakonną, ale także nauczycielką.
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6.11. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci WiMBP
w Bydgoszczy gościła Helena Dobaczewska-Skonieczka, bydgoska poetka
i animatorka koordynująca ruch kulturalny i artystyczny wśród osób niewidomych i niedowidzących. Autorka wydała kilka zbiorów wierszy, zarówno
w wersji drukowanej, jak i mówionej. W trakcie spotkania publiczność usłyszała wybrane wiersze w interpretacji autorki. W tle rozbrzmiewała relaksacyjna
muzyka. Jeden z wierszy przeczytano w języku esperanto. Debiutancki tomik
„Czułe spojrzenia” został przetłumaczony na ten język. H. Dobaczewska-Skonieczka opowiedziała również o początkach swej miłości do poezji, o swoim
zaangażowaniu na rzecz niedowidzących i niewidomych. 14 listopada autorka
gościła w Filii nr 12 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy.
6.11. w ramach grantu oświatowego „An Extra Lesson of English” Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Barcinie odwiedzili uczniowie Gimnazjum nr 1 w Barcinie. W spotkaniu wzięło udział również 2. obcokrajowców:
Ugandyjczyk i Duńczyk. Podczas spotkania zaprezentowano bibliotekę oraz
przedstawiono projekty skierowane do dzieci i młodzieży realizowane przez
barcińską bibliotekę.
6.11 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach odbył się „Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek” impreza czytelnicza z konkursami dla dzieci z grup przedszkolnych, podczas której poza przeprowadzeniem konkursów
i zajęć ruchowych przedstawiono dzieciom w formie zabawowej różne postaci
z bajek.
7.11. w Filii nr 5 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy z czytelnikami spotkał się Piotr Głuchowski, reporter Gazety Wyborczej, autor poczytnych
książek biograficznych i kryminałów. Autor przyjechał, aby dyskutować o literaturze z członkami prowadzonego w filii Klubu Książki „Kryminalni”.
7.11. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie artyści ze
Studia Teatralnego „Frajda” z Torunia zaprezentowali spektakl „O rany, o rany
orangutany” skierowany do uczestników konkursu czytelniczego „Rodzinne
czytanie”.
7.11. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim na zakończenie
Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej zorganizowała spotkanie z Jerzym Wincentym Sobotą – poetą, księdzem kanonikiem pochodzącym z Sępólna Krajeńskiego, a mieszkającym obecnie w Grudziądzu. W humorystycznych fraszkach
i wierszykach „pastwił” się nad przywarami i wadami mieszkańców Sępólna.
Towarzyszyła mu jego była uczennica ze scholi, muzykolog, Aleksandra Mikołajek, która zaśpiewała Pieśń o Sępólnie i inne utwory ks. Jerzego.
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8.11. w ramach obchodów Święta Niepodległości Gminne Centrum
Kultury i Biblioteka w Kcyni zorganizowały koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. Artyści wystąpili w Kcyni po raz pierwszy wykonując najbardziej znane utwory, m.in. „Odkryjemy miłość nieznaną”, „Jeszcze się tam
żagiel bieli”, „Być kobietą”. Ponadto można było zakupić płytę A. Majewskiej
i otrzymać autograf. Koncert poprowadziła Renata Gaj-Kowalska.
10.11. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku odbył się koncert pieśni patriotycznej przy muzycznym akompaniamencie zespołu
Relax.
11.11. w bydgoskim Hotelu Ratuszowym nastąpiło otwarcie wystawy
przygotowanej z okazji Obywatelskich Obchodów Święta Niepodległości przez
Bibliotekę Główną WiMBP w Bydgoszczy pt. „Orły na chorągwie maluję…”.
Ekspozycja prezentowała ogłoszenia, zaproszenia i afisze związane z tamtymi
wydarzeniami. W dniach 12-18 listopada wystawę można było oglądać w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy.
12.11. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu gościł Tadeusz Nyczek – przewodniczący jury Nagrody Literackiej Nike, kierownik literacki Teatru Ateneum w Warszawie, autor książek i artykułów prasowych dotyczących
literatury, plastyki i teatru. Wiele miejsca w swojej pracy naukowej poświęcił
on biografii i twórczości Sławomira Mrożka. Uczniowie inowrocławskich liceów mieli okazję zapytać gościa o interesujące ich kwestie związane z autorem
„Tanga”.
12.11. pracownicy Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim
uczestniczyli w uroczystym spotkaniu z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim i jego Małżonką, które odbyło się w Centrum Kultury i Sztuki
w Sępólnie Krajeńskim. Biblioteka miała swój udział w zdobyciu przez Gminę
Sępólno Krajeńskie Nagrody Pary Prezydenckiej w konkursie dla samorządów
„Dobry Klimat dla Rodziny” w kategorii „ Czas wolny dzieci i młodzieży – czas
rozwoju”.
12.11. i 2.12. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie zorganizowała wyjazdy do bydgoskiego Multikina na filmy: „Bogowie” oraz „Za jakie
grzechy dobry Boże” .
13.11. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie „Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko – »Oddał życie za nas wszystkich«” z Katarzyną Soborak, kierownikiem Ośrodka Dokumentacji Życia
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i Kultu Błogosławionego Jerzego Popiełuszki przy Parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie, notariuszem w procesie beatyfikacyjnym ks. J. Popiełuszki.
K. Soborak współtworzyła Kościelną Służbę Informacyjną powołaną przy żoliborskiej parafii 1 grudnia 1984 r. przez ks. prałata Teofila Boguckiego, którą kieruje od 17 lat. To właśnie KSI stworzyła Archiwum ks. Jerzego, przekształcone
w 2011 r. w Ośrodek Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego Jerzego
Popiełuszki. Spotkanie zorganizowano w związku z 30. rocznicą męczeńskiej
śmierci kapłana, w ramach XXXIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.
13.11. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim zorganizowała
spotkanie autorskie z Anną Zgierun-Łaciną – autorką książek dla młodzieży.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie 5. szkół wraz z dyrektorami i nauczycielami z terenu gminy Sępólno Krajeńskie. W tym samym dniu autorka spotkała się
z młodzieżą w Kamieniu Krajeńskim
13.11 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach odbyły się
warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Inowrocław. Spotkanie prowadził Marek Błaszka z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku.
14.11. w Filii nr 5 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyło się
jesienne spotkanie z poezją. Swoje wiersze zaprezentowała Marietta Gawrych –
członkini Bydgoskiej Grupy Literackiej Et Cetera, współautorka dwóch tomów
poezji. Publiczność miała okazję nie tylko wysłuchać utworów zaproszonego
gościa, ale i wczuć się w rolę literatów, biorąc udział w konkursie na najlepszą
wariację poetycką z wierszy poetki.
14.11. w Filii w Radziczu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach
rozpoczęły się warsztaty plastyczne zatytułowane „To i owo na Boże Narodzenie”. W trakcie twórczej zabawy uczestnicy samodzielnie projektowali, dekorowali szpilkami i wyklejali cekinami styropianowe choinki, bombki i gwiazdki,
a na zakończenie mogli wykonać samodzielnie efektowne ozdoby choinkowe,
pokolorować kalendarze adwentowe i bożonarodzeniowe kolorowanki oraz
napisać list do św. Mikołaja. Zajęcia miały na celu doskonalenie umiejętności
manualnych szczególnie młodszych dzieci. Warsztaty odbywały się codziennie
do 1 grudnia. Podobne warsztaty zorganizowała Filia w Dębowie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach.
17.11. w Filii nr 5 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy, a 18 listopada w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy swoją twórczość promowała Ewa Lenarczyk, autorka literatury dla kobiet.
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Zadebiutowała w 2010 roku powieścią „Zojda z Bieszczad”. Wydała do tej pory
pięć powieści.
18.11. Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży
WiMBP w Bydgoszczy zaprosiła najmłodszych czytelników na zajęcia edukacyjne „Aromatyczny Świat Przypraw”. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną o przyprawach z różnych zakątków świata. Rozpoznawały przyprawy po
zapachu i smaku, a na zakończenie spotkania degustowały potrawy z poznanymi przyprawami.
19.11. Filia nr 12 Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu wraz z Polskim Związkiem Niewidomych – Koło Powiatowe w Inowrocławiu zorganizowały lekcję pokazową „Wiem jak pomóc niewidomym” dla dzieci i osób dorosłych, podczas której osoba niewidoma opowiedziała o pracy swego opiekuna
– psa przewodnika. Zaprezentowano również pismo Braile’a, sposób pisania tą
techniką oraz przedmioty codziennego użytku wyposażone w sygnały dźwiękowe lub oznaczenia dotykowe.
19.11. w ramach cyklu „Artyści Gminy Prezentują” odbył się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie wernisaż prac malarskich Ewy
Ciszak-Krych oraz jej podopiecznych ze Środowiskowego Domu Samopomocy
w Barcinie.
19.11. w Filii w Piechcinie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Barcinie uczniowie IV klasy szkoły podstawowej wzięli udział w zajęciach
„Haft pałucki i kujawski”, które prowadziły: Ewa Żuchowska i Jadwiga Dziurgiela, wykwalifikowane hafciarki, wielokrotnie nagradzane w konkursach sztuki ludowej, członkinie Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
20.11. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
odbyły się zajęcia edukacyjne ph. „Woda – źródło życia” zorganizowane w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Akcja ma na celu uświadomienie istnienia zjawisk i problemów łączących ludzi na całym świecie. Podczas spotkania,
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 45 zastanowiły się nad prawem dostępu do
wody pitnej oraz sposobami jej oszczędzania. Dzieci obliczyły ile wody zużywają każdego dnia. Wymyśliły sposoby zmniejszenia jej zużycia, np. podczas
mycia zębów, prania, mycia naczyń. Uczestnicy dokonali również symbolicznego podziału wiadra z wodą przyporządkowując każdy litr wybranym czynnościom. Maluchy obejrzały również mapę dostępu do wody pitnej na świecie,
a następnie ułożyły hasła dotyczące oszczędzania wody i rozwiązały quiz. Na
zakończenie spotkania powstały plakaty promujące oszczędne zużycie wody.
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20.11. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu gościł złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w 1980 r. i rekordzista świata, a zarazem pierwszy
człowiek, który przekroczył wysokość 5,70 m (5,72 – 1980) – Władysław Kozakiewicz. Spotkaniu towarzyszyła promocja książki „Nie mówcie mi jak mam
żyć”. Podczas spotkania nie zabrakło wspomnień oraz anegdot opowiedzianych
z niesamowitą werwą i humorem.
20.11. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie odbyło się
otwarcie wystawy materiałów archiwalnych „Mogileńskie archiwalia w zbiorach Archiwum w Inowrocławiu”. Dr Lidia Wakuluk, kierownik Archiwum
scharakteryzowała zbiory. Uczennice Zespołu Szkół w Mogilnie recytowały
wiersze lokalnych twórców. W spotkaniu uczestniczył także burmistrz Mogilna
Leszek Duszyński, który opowiedział o swoich poszukiwaniach materiałów do
pracy magisterskiej w Archiwum Państwowym w Inowrocławiu.
20.11. gościem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle był Jacek Getner, pisarz, dramaturg, scenarzysta „Klanu”, „Daleko od noszy”, „Ale się kręci”, „Malanowski i partnerzy”. Współtworzył również scenariusz i dialogi fabularnej gry komputerowej „Wiedźmin 2” , jest autorem librett,
słuchowisk radiowych i sztuk teatralnych. Spotkanie połączone było z promocją
serii jego książek opowiadających o przygodach rodzimego detektywa geniusza. Do tej pory ukazały się trzy z nich: „Pan Przypadek i Trzynastka”, „Pan
Przypadek i celebryci” oraz „Pan Przypadek i korpoludki”.
20.11. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Strzelnie odbyło się spotkanie z konsulem honorowym Republiki Chorwacji w Polsce Henrykiem Maciejewskim.
20.11. w Oddziale dla dzieci oraz w Filii nr 1 Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Barcinie zorganizowane zostały we współpracy z wydawnictwem „Tako” zajęcia literackie dla dzieci na podstawie książki pt. „Maryna”
hiszpańskiej autorki Evy Mejuto.
20.11. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbył się recital
Katarzyny Żak – znanej i lubianej aktorki teatralnej i telewizyjnej oraz – o czym
można się było przekonać – znakomitej piosenkarki. Artystka śpiewała piosenki
z tekstami Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego. K. Żak jest ambasadorką ogólnopolskich akcji czytelniczych takich, jak „Cała Polska czyta dzieciom” i „Czytam sobie”.
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21.11. w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy zostały przeprowadzone
zajęcia poświęcone Algierii. Przedszkolakom przedstawiono prezentację multimedialną, w której były zawarte informacje i ciekawostki o życiu w afrykańskim państwie. Największym zainteresowaniem cieszyła się część poświęcona
Saharze – największej pustyni na Ziemi. Do zajęć przygotowane zostały specjalne zadania związane z tematem. Maluchy poradziły sobie doskonale. Dzieci
miały też okazję spróbować afrykańskiego przysmaku, jakim są daktyle.
21.11. w Filii nr 1 Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu odbyło się
rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego „Zrób coś ładnego prawie z niczego”
połączone z wręczeniem nagród i pamiątkowych dyplomów. Konkurs został
zorganizowany w ramach projektu „Trzy Żywioły”, współfinansowanego przez
Urząd Miasta Inowrocławia i Bibliotekę Miejską. Celem konkursu było wykorzystanie materiałów pochodzenia roślinnego do wykonania ciekawych przedmiotów i ozdób.
21.11. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie zorganizowała
w dworku w Słaboszewku, III Muzyczny Wieczór Wspomnień ph. „Czy nas
jeszcze pamiętacie? Jeśli nie, to posłuchajcie”. Pomysłodawcą był Paweł Domagalski, mieszkaniec gminy Dąbrowa. Podczas spotkania przypomniane zostały
sylwetki nieżyjących polskich piosenkarzy: Heleny Majdaniec, Karin Stanek,
Mieczysława Fogga, Bogusława Meca. Uczestnicy wieczoru mogli również posłuchać wierszy autorstwa Antoniego Szypowskiego, które recytowała Agnieszka Domańska, czytelniczka biblioteki w Dąbrowie. Patronat honorowy nad
III Muzycznym Wieczorem Wspomnień objął Wójt Gminy Dąbrowa.
25.11. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia odbyły się zajęcia z twórczego
myślenia ph. „Co kryje się w sercu misia”. Podczas spotkania przedszkolacy
opowiedzieli o swoich pluszowych przyjaciołach, a następnie wysłuchali wierszy, m.in. Marii Czerkawskiej pt. „Nie obejdzie się bez misia” oraz Czesława
Janczarskiego pt. „Naprawiamy misia”. Uczestnicy poznali również historię pluszowego misia i rozwiązali niedźwiadkowe zagadki. W czasie zabawy w skojarzenia powstał papierowy miś, któremu dzieci złożyły urodzinowe życzenia. Na
zakończenie mali czytelnicy obejrzeli wystawę książek o przygodach małych
i dużych misiów.
25.11. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie przygotowała wspólnie ze Szkołą Podstawową w Mamliczu w ramach w ramach Priorytetu 2 Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
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zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych w roku 2014”, wieczornicę z okazji
Narodowego Święta Niepodległości pn. „O niepodległość”. Program uroczystości obejmował deklamację, śpiewanie pieśni patriotycznych oraz prezentację
multimedialną, bogato ilustrowaną zdjęciami i filmami. Spotkanie poświęcone
historii odzyskiwania przez Polskę niepodległości wzbogacono o pokaz poloneza.
26, 27.11. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie miał
miejsce VI Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej pn. „Ocalić od zapomnienia
– gwara pałucka”. Pierwszego dnia rywalizowali uczniowie 8. szkół podstawowych powiatu żnińskiego. Nazajutrz utwory w gwarze pałuckiej mówili uczniowie 4. gimnazjów oraz osoby dorosłe. Jury konkursu przewodniczył autor „Mojego słownika gwary pałuckiej” Mirosław Binkowski, który wygłosił również
pogadankę na temat gwary. Hafty pałuckie prezentowała Jadwiga Dziurgiela,
natomiast tajniki kuchni pałuckiej zdradzał Krzysztof Leśniewski, który przygotowuje publikację na ten temat. K. Leśniewski przygotował dla uczestników
konkursu poczęstunek pałucki. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i nagrody ufundowane przez Bibliotekę, Starostwo Powiatowe w Żninie i Burmistrza Barcina.
27.11. Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży
WiMBP w Bydgoszczy zaprosiła wszystkich chętnych na Wieczór Andrzejkowy. Było lanie wosku, serduszka marzeń. Przyszłość przepowiadała wróżka.
Nie obyło się bez tańców i słodkiego poczęstunku.
27.11. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu z czytelnikami spotkali się autorzy książki „Wszystko jest lekko dziwne”. Jerzy Radziwiłowicz,
aktor Teatru Narodowego w Warszawie, znany widzom w Polsce i poza jej granicami z głównych ról w filmach Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego
czy Jacquesa Rivette’a, rozmawiał z krytykiem filmowym Łukaszem Maciejewskim. Dialog wzbogacały pytania od publiczności.
27.11. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie wspólnie
z Łabiszyńskim Domem Kultury i Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego przygotowała VII Łabiszyński Wieczór Wspomnień pt. „Zofia Pisulla – nauczycielka wielu pokoleń” . Przygotowana została wystawa zdjęć Zofii
Pisulli (1895-1984) pochodzących z Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej.
Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka. Była radną Rady Narodowej w Łabiszynie i przewodniczącą komisji kultury i oświaty. Organizowała kursy dla
analfabetów i walczyła o poprawę warunków socjalno-bytowych nauczycieli,
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uczniów i pracowników oświaty. Była inicjatorką doprowadzenia elektryczności do szkół gminy Łabiszyn i budowy szkoły nr 2 i sali gimnastycznej przy
Zbiorczej Szkole Gminnej. Jako nauczycielka pracowała do 1964 roku, a potem
aż do 1972 roku kontynuowała pracę pedagogiczną jako bibliotekarka.
28.11 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach zainaugurowano
cykl warsztatów z Mają Żmudą z Galerii KULTUROWO MI w czasie których
dzieci miały możliwość zapoznania się z kulturą i obyczajami Kujaw. Po każdych warsztatach wręczana była własnoręcznie wykonana pamiątka.
GRUDZIEŃ
1.12. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z Krzysztofem Stasiewskim, promujące jego debiutancki tomik pt. „Szafa z uczuciami. Wiersze wybrane”. Spotkanie prowadziła Reni Skoczek, a oprawę muzyczną przygotowali: Joanna Sobowiec-Jamioł (śpiew), Piotr Jamioł
(skrzypce), Rafał Tworek (fortepian).
1.12. w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu
zorganizowano promocję książki dla najmłodszych pt. „Inowrocław – miasto
na soli”. To pierwsza tego typu publikacja, która w przystępny i zwięzły sposób
opowiada historię miasta od starożytności do czasów współczesnych. Gośćmi
spotkania byli: autor tekstu Tomasz Belter, ilustrator Jarosław Wojtasiński i wydawca Mateusz Matuszak, którzy przeczytali zebranym fragmenty książeczki.
Zaproszono także górnika z inowrocławskiej kopalni, Ryszarda Ligockiego,
który przybył w galowym stroju i opowiedział o swojej pracy.
1.12. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie odbył się wykład Marty Machowskiej pt. „Stary zwyczaj w tem mają chrześcijańskie domy,
w Boże Narodzenie po izbie słać słomy” na temat tradycji bożonarodzeniowych
Wielkopolski i Kujaw. M. Machowska jest doktorantką Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Klimat
spotkania upiększyła zbudowana z książek choinka oraz wystawa aniołów.
2.12. czytelnicy Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci
WiMBP w Bydgoszczy dla dzieci wzięli udział w cyklicznym spotkaniu z zabytkami Bydgoszczy pt.„Architekci Bydgoszczy”, które poprowadził historyk
Krzysztof Bartowski. Prelegent zapoznał słuchaczy z historią pomników, które
powstały w okresie międzywojennym w Bydgoszczy, a nie dotrwały do dnia
dzisiejszego – zostały zniszczone w trakcie niemieckiej okupacji. Dzięki staraniom miłośników miasta najbardziej znany pomnik „Potop” został zrekonstruowany w ostatnich latach.
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2.12. Biblioteka Publiczna w Sępolnie Krajeńskim w 30-tą rocznicę
męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki zorganizowała wykład dr Katarzyny Maniewskiej z Delegatury IPN w Bydgoszczy pn. „Ksiądz Jerzy Popiełuszko – kapłan niezłomny” .
3.12. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu Alicja Resich-Modlińska – znana dziennikarka radiowa, telewizyjna i prasowa promowała swój
debiut książkowy „Opowieści radiowe i telewizyjne. Alicja po drugiej stronie
lustra”. Wydarzenie zorganizowano dzięki wydawnictwu Burda Książki.
3.12. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyło
się podsumowanie konkursu czytelniczego „Rodzinne czytanie – chodź idziemy po bajeczkę”. Pasowania na czytelnika biblioteki dokonała autorka ponad
100. książek dla dzieci Ewa Stadtmüller z Krakowa. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i słodkie upominki. Autorka przeprowadziła konkursy
literackie dla dzieci i ich opiekunów. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Oddziału dla dzieci, Filii nr 1 i Filii w Mamliczu oraz grupa aktywistów bibliotecznych ze SP nr 2 w Barcinie. 4 grudnia E. Stadtmüller spotkała się z najmłodszymi czytelnikami w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie oraz
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie.
4-31.12. z okazji Roku Jana Karskiego – jednej z najwybitniejszych
postaci XX wieku, bohatera II wojny światowej, Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata, obywatela Stanów Zjednoczonych, Honorowego Obywatela Państwa Izrael – w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu można było obejrzeć
ekspozycję pt. Człowiek przez duże „C”, wypożyczoną z Międzynarodowego
Instytutu Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej. Na ilustrowanych planszach przedstawione były najważniejsze fragmenty biografii legendarnego kuriera Polskiego Państwa Podziemnego, „człowieka, który próbował
powstrzymać Holokaust”. Ekspozycję dopełniały publikacje prasowe i książkowe dostępne w inowrocławskiej książnicy oraz filmy wypożyczone z Muzeum
Historii Polski.
4.12. jak piękna może być gwara przekonali się czytelnicy Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle, którzy przyszli posłuchać eksperta
od gwary pałuckiej – Mirosława Binkowskiego. Autor „Mojego słownika gwary
pałuckiej”, od lat zauroczony Ziemią Pałucką opowiedział zebranym o historii,
znanych i zasłużonych ludziach tego regionu, jego folklorze i bogatych tradycjach. Zaprezentował też kilka zabawnych wierszy w gwarze pałuckiej wywołując tym wspomnienia, serdeczny śmiech i oklaski. Okazało się, że wiele słów
i wyrażeń znanych jest czytelnikom, bo i tutaj na Krajnie były używane w mowie potocznej.
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5.12. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadkach Anna Sergott –
adiunkt muzealny Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią – wygłosiła
wykład nt. „Bóg się rodzi – obrzędy i zwyczaje związane z Wigilią i Bożym
Narodzeniem”. Można było dowiedzieć się, jak przebiegał okres Adwentu oraz
przygotowań bożonarodzeniowych w polskich rodzinach na Krajnie. Wykładowi towarzyszył pokaz multimedialny. Na zakończenie przy słodkim poczęstunku goście opowiadali o zwyczajach w ich domach rodzinnych oraz towarzyszących im emocjach związanych z Wigilią w dzieciństwie.
5.12. „Literatura w filmie, film w literaturze – o ekranizacjach powieści młodzieżowych” to tytuł wieczoru literackiego, jaki Gminna Biblioteka
Publiczna w Świekatowie zorganizowała dla uczniów gimnazjum. Tematem
dyskusji były dwa konkretne tytuły „Igrzyska śmierci” Suzanne Collins oraz
„Miasto Kości” Cassandry Clare. Dodatkową atrakcją dla młodzieży była możliwość nocowania w bibliotece.
5-17.12. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie odbywało
się Adwentowe czytanie. Był to cykl zajęć, podczas których dzieci słuchały
świątecznych opowieści w interpretacjach: M. Małeckiej – recytatorki i przewodniczącej Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, uczennic Zespołu Szkół
w Mogilnie, Burmistrza Mogilna L. Duszyńskiego, G. Lewandowskiej – opiekuna Klubu Seniora, koordynatora Uniwersytetu Trzeciego Wieku, organizatora
konkursów recytatorskich, M. Sobczyńskiej – logopedy, M. Dąbek – hafciarki,
Przewodniczącej Mogileńskiego Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, o. K. Lewandowskiego – proboszcza parafii pw. Św. Jana Apostoła,
E. Stawickiej – bibliotekarza Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy, Filia w Mogilnie, P. Kaczorowskiego – leśnika, Specjalisty Służby
Leśnej ds. ochrony lasu w Nadleśnictwie Miradz. W zajęciach uczestniczyli
uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Całość została dofinansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na zakończenie każdego spotkania uczestnicy zdobili papierowe anioły, śpiewali kolędy
i pastorałki.
5-31.12. Filia nr 12 Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu przygotowała wystawę prac plastycznych wykonanych techniką kolażu autorstwa emerytowanego górnika Kopalni Węgla „Bobrek” w Bytomiu.
9.12. Sławomir Holland wystąpił w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu z programem satyryczno-literackim pt. „Nic nowego pod słońcem”,
według scenariusza Jacka Bursztynowicza. Aktor teatralny i filmowy zaprezentował utwory wybitnych twórców 20-lecia międzywojennego, m.in. Juliana Tu114

wima, Bolesława Leśmiana, Konstantego I. Gałczyńskiego, Mariana Hemara.
Zgromadzeni zostali zaskoczeni zarówno pięknem języka, poczuciem humoru
oraz uderzającą aktualnością utworów sprzed kilkudziesięciu lat.
9.12. zakończyły się „Kujawskie Warsztaty Kulinarne” zorganizowane
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaksicach w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Warsztaty odbywały się przez cały rok w 16. cyklicznych spotkaniach
i prowadzone były przez członkinie Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy
Inowrocław. Pokłosiem „spotkań kulinarnych” jest książka z przepisami.
10.12. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie w ramach
z cyklu „Historie rzeczy codziennych” odbyła się prelekcja połączona z prezentacją multimedialną pt. „Dzieje smaków – historia żywności i kulinariów”, którą
przeprowadziła Olga Gralak-Ćwikła – pracownik czytelni i Izby Tradycji.
11.12. w Filii dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie z uczniami z Zespołu Szkół we Wtelnie spotkał się Romane Kubiak
– emerytowany górnik, który opowiedział o pracy w tym zawodzie, przybliżył
uczniom obyczaje górnicze i śląskie tradycje. Spotkanie połączone było z prezentacją książek o tej tematyce i głośnym czytaniem baśni o Skarbniku.
12.12. w Filii nr 6 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy
gościli wolontariusze z Francji, Hiszpanii i Włoch, którzy pracują w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej. Korzystając z materiałów audiowizualnych,
poprowadzili zajęcia na temat życia i działalności Jana Karskiego oraz przygotowali dla szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 28 grę edukacyjną.
13.12. Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży
WiMBP w Bydgoszczy zaprosiła zaprzyjaźnione czytelniczki na warsztaty tworzenia stroików świątecznych. Czytelniczki tworzyły stroiki bożonarodzeniowe,
do których szukały inspiracji w książkach i czasopismach. Powstały małe dzieła
sztuki, które ozdobiły świąteczne stoły.
13.12. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie zorganizowała
dla uczestniczek warsztatów rękodzieła, które odbywały się w bibliotece w każdą środę, wyjazd na Jarmark Adwentowy w Przysieku.
15.12. w Filii nr 17 dla dorosłych i dla dzieci odbyło się wigilijne
spotkanie dla seniorów. Na stole nie zabrakło tradycyjnych potraw świątecznych oraz opłatka. Seniorzy dzieląc się opłatkiem, wspominali wigilie z minionych lat.
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15.12. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gostycynie odbyły się
zajęcia kulinarne. Uczestniczki wykonywały wspólnie z Romą Giersz tradycyjne pierogi z kapustą i grzybami. Było to jedno ze spotkań z cyklu „Ludzie
z pasją”, podczas których mieszkańcy Gostycyna dzielą się swoimi zainteresowaniami i „zarażają” swoją pasją inne osoby. Bibliotekarki przeprowadziły
również warsztaty internetowe: pokazywały strony i blogi kulinarne oraz filmy
video o gotowaniu.
17.12. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie podróżnicze z ekipą „Busem przez Świat” połączone z premierą książki
„Busem przez świat. Ameryka za 8 dolarów”. To studencki projekt podróżniczy
zakładający objechanie świata starym hipisowskim busem jak najniższym kosztem. W 5 lat bus przejechał już 52 państwa na 5. kontynentach w 12. wyprawach
i pokonał ponad 100 tysięcy kilometrów. Spotkanie poprowadził Karol Lewandowski, organizator projektu „Busem Przez Świat” i autor książki.
15 i 17.12. Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim wraz z działającym tam teatrzykiem „Balbina” przygotował dla dzieci
przedstawienie teatru cieni zatytułowane „Świąteczna opowieść Jasia i Małgosi”.
18.12. w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 19 przygotowali przedstawienie jasełkowe dla swoich rówieśników i czytelników biblioteki.
18.12. w Filii w Ślesinie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle odbyło się kolejne spotkanie seniorów i miłośników historii Ślesina,
poświęcone wydanej w grudniu 2014 r. książce Zenona Greinerta pt. „Potulice,
Ślesin i okolice – historia dotąd nieznana do roku 1945”. Uczestnicy wysłuchali
przygotowanych przez bibliotekarkę fragmentów mówiących o mieszkańcach
wsi, szkole parafialnej, strajku z 1907 roku, sztandarze Towarzystwa Powstańców i Wojaków. Sięgali pamięcią do wydarzeń z lat dziecięcych i opowiadań
swoich rodziców i dziadków. Kojarzyli nazwiska, które powtarzają się w historii Ślesina z pokolenia na pokolenie.
19.12. w Filii nr 12 Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu prelekcję
pt. „Wigilia Polska – tradycyjna i współczesna” wygłosił Bartłomiej Gapiński,
inowrocławianin, pracownik naukowy Wydziału Historycznego Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, autora m.in. książki pt. „Ludzie starzy na wsi polskiej u schyłku XIX w. po rok 1939”, a także „Sacrum i codzienność”. Słuchacze mieli okazję zakupić prezentowaną książkę pt. „Krakowskie wigilie dla
ubogich jako przejaw religijności typu ludowego”.
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20.12. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie zorganizowała w ramach Partnerstwa „Tradycja –Kultura – Nowoczesność” wspólnie z Gimnazjum nr 1 w Barcinie oraz Uczniowskim Klubem Sportowym
IV Gwiazdkowy Turniej Szachowy, w którym udział wzięło 53. szachistów
z Bydgoszczy, Gniezna, Świecia, Konina, Żnina, Barcina, Mamlicza. Podzieleni
byli na trzy kategorie (open, juniorzy, młodziki). Laureaci otrzymali dyplomy,
medale i nagrody rzeczowe ufundowane przez Firmę IMAGO z Barcina.
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JAK TO ROBIĄ INNI
(aktywne formy uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie
Sympozjum poświęcone pamięci Jakuba Wojciechowskiego
Z okazji 130. rocznicy urodzin patrona BPMiG w Barcinie Jakuba
Wojciechowskiego odbyło się w barcińskiej bibliotece 5 lipca 2014 roku sympozjum poświęcone jego pamięci. Podczas tegorocznej uroczystości Medalami Jakuba Wojciechowskiego, ustanowionymi w 1985 roku przez Robotnicze
Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy i przyznawanymi osobom
szczególnie zasłużonym w dziedzinie edukacji kulturalnej i jej upowszechnianiu, zostało uhonorowanych 5 osób, w tym na wniosek BPMiG w Barcinie Jerzy
Kosmalski – przewodniczący Rady Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
wieloletni współpracownik barcińskiej książnicy. Honorowym Medalem odznaczeni zostali również: Teresa Orłowska z Będzina, Longina Bujas z Krakowa,
Alina Rzepecka z Bydgoszczy, Mieczysława Szabaga z Przemyśla. W uroczystości poświęconej J. Wojciechowskiemu udział wzięli zaproszeni goście,
między innymi przedstawiciele Rady Miasta Barcina, Departamentu Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz mieszkańcy Barcina. Referat nt. „Literatura Jakuba Wojciechowskiego
w opinii Tadeusza Boy’a Żeleńskiego i Witolda Gombrowicza” przygotowany przez dyrektora MDK w Barcinie Artura Jakubowskiego odczytała Milena
Grobelska. Przybliżył on słuchaczom osobowość J. Wojciechowskiego i jego
niezwykłe znajomości. Uroczystość uświetnił koncert Martyny Pawłowskiej.
Tradycją wszystkich sympozjów poświęconych pamięci patrona biblioteki jest
odwiedzenie na barcińskim cmentarzu rodzinnego grobu Jakuba Wojciechowskiego i złożenie wiązanki kwiatów oraz zapalenie znicza. Spotkanie zostało
przygotowane przez barcińską bibliotekę w partnerstwie z Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury w Bydgoszczy, Urzędem Miejskim w Barcinie
i MDK w Barcinie.
Wizyty studyjne
25 września 2014 roku w BPMiG w Barcinie gościło 25. bibliotekarzy
z Łabiszyna, Dąbrowy, Słaboszewka, Kruszwicy, Grudziądza, Szubina, Nakła
i Janikowa, przedstawiciele władz samorządowych – wiceburmistrz Sławomir
Różański, Przewodnicząca RM Krystyna Bartecka, skarbnik Bernadeta Chojnacka i Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Elżbieta Pałka oraz
Danuta Kaczmarek – zastępca dyrektora WiMBP w Bydgoszczy, jednocześnie
przewodnicząca zarządu SBP Okręgu Bydgoskiego, a także Beata Malczewska
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i Magdalena Mrugowska z bydgoskiej WiMBP. Czynnie w zajęciach uczestniczyli również lokalni partnerzy barcińskiej biblioteki. Wizyta studyjna bibliotekarzy z województwa kujawsko-pomorskiego ph. „W partnerstwie z tradycją,
kulturą i nowoczesnością” zorganizowana została przez barcińską bibliotekę
w ramach projektu „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź. Zobacz. Działaj”, którego organizatorem na zlecenie FRSI jest SBP. Podczas spotkania została zaprezentowana działalność biblioteki związana z tematem, połączona z prezentacją
multimedialną. Mirosław Binkowski – autor „Mojego słownika gwary pałuckiej”
– poprowadził warsztaty na temat „Gwara i jej znaczenie – ocalić od zapomnienia”, natomiast Jadwiga Dziurgiela – hafciarka pałucka, zaznajomiła obecnych
z tajnikami haftu pałuckiego. O nowych technologiach w pracy współczesnej
biblioteki opowiadały bibliotekarki Stanisława Ciesielska i Renata Grabowska.
Omawiano także temat budowy i aranżacji wnętrz nowych budynków bibliotek
w Barcinie i Piechcinie. Uczestnicy wizyty zwiedzili wszystkie filie na terenie
gminy i odbyli spacer po barcińskiej Starówce. Na zorganizowanie spotkania
biblioteka otrzymała grant w wysokości 5 000 zł. 8 października 2014 r. z wizytą studyjną zorganizowaną przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie przybyli do BPMiG w Barcinie bibliotekarze z bibliotek województwa
warmińsko-mazurskiego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu
realizowanego przez olsztyńską WBP ze środków Instytutu Książki. Z kolei
24 października 2014 r. o budowie bibliotek w Barcinie i Piechcinie, Partnerstwie „Tradycja – Kultura – Nowoczesność” oraz prowadzonych formach pracy kulturalno-edukacyjnej realizowanymi przez bibliotekę w Barcinie zarówno
z młodzieżą, jak i dorosłymi dowiedzieli się przebywający w Barcinie bibliotekarze z bibliotek podregionu toruńskiego województwa kujawsko-pomorskiego. Wizyta ta zorganizowana została przez Książnicę Kopernikańską w Toruniu. 6 listopada 2014 r. zwiedzili bibliotekę, zapoznali się z jej pracą, obsługą
czytelników oraz formami pracy kulturalno-edukacyjnej realizowanej przez
barcińską książnicę studenci z Koła Naukowego Wydziału Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pod kierunkiem
dr Bernadety Iwańskiej-Cieślik. Natomiast 15 grudnia 2014 r. BPMiG w Barcinie gościła studentów z Hiszpanii, Włoch i Francji – wolontariuszy z wymiany
zagranicznej przebywających w Polsce w ramach projektu „Erasmus+” realizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy.
Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie
„Legendy Koronowskie” i „Słownik gwary lokalnej” w jednym
4 września 2014 roku w MBP w Koronowie odbyła się promocja przygotowanej przez bibliotekę książki pt. „Legendy Koronowskie” wzbogaconej
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o słownik gwary lokalnej. W uroczystości wzięła udział Barbara Kuś, córka
i zarazem spadkobierczyni praw autorskich do „Legend Koronowskich” Tadeusza Multańskiego wraz z wnuczkami autora oraz osoby, dzięki którym powstał
projekt wydania książki. Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński oraz dyrektor MBP Joanna Jarzewska podziękowali i wręczyli nowe wydanie „Legend
Koronowskich” wszystkim, którzy przyczynili się do ich wydania. MBP pragnie
w ten sposób przybliżyć wszystkim historię i język swojej gminy. Projekt wydawniczy zrealizowany został przy pomocy Urzędu Miejskiego, Pedagogicznej
Biblioteki w Koronowie oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Koronowskiej.
Książka ukazała się w Wydawnictwie LOGO. Autorką zdjęć do „Legend Koronowskich” jest Katarzyna Karwat – pracownik MBP, a „Słownik gwary lokalnej” zilustrował rysownik Jan Ślaski.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie
„Bajkowe zakończenie wakacji w ramach Roku Czytelnika”
BPMiG w Łabiszynie wraz z Łabiszyńską Aktywną Młodzieżą i Łabiszyńskim Domem Kultury zorganizowała 24 sierpnia 2014 roku „Bajkowe
zakończenie wakacji w ramach Roku Czytelnika”. Motywem przewodnim całej
imprezy była książka, a właściwie bajka, gdyż to zakończenie wakacji skierowane było do dzieci. Imprezę rozpoczął barwny korowód bajkowych postaci
na czele z Królem w którego wcielił się Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi
Kaczmarek, czytając „Bajkę o królu” Jana Brzechwy. Na wyspie parkowej rozlokowanych było 8 punktów, w których czytano bajki, a zadaniem uczestników
podzielonych także na 8 grup było dotarcie z przewodnikiem do każdej bazy
i wysłuchanie czytanych opowieści. Na uczestników tej części imprezy czekały
nagrody w postaci waty cukrowej, a także wylosowane zostały książki wróżki
Wioletty Piaseckiej, autorki książek dla dzieci, która po zakończeniu „ścieżki
śladami bajek i baśni” pozostała z dziećmi na wyspie. Następnie animatorzy
z Wesolandii przeprowadzili zabawy dla uczestników. Nie zabrakło dużych baniek mydlanych i pięknych balonów skręconych w zwierzaki. W trakcie imprezy można było wymienić książkę na stoisku bookcrossingowym, obejrzeć
wystawę fotograficzną „Relaks z książką w plenerze” powstałą podczas warsztatów fotograficznych oraz efekty pracy dzieci z wakacyjnych zajęć na łabiszyńskiej wyspie. Było także malowanie twarzy. Mimo niesprzyjających warunków
atmosferycznych wszyscy bardzo dobrze się bawili. Można było sobie wykonać
niepowtarzalną fotografię z bajkowymi postaciami, w które wcielili się pracownicy Biblioteki, ŁDK i członkowie ŁAMu. W spotkaniu uczestniczył także
Henryk Idzikowski z małżonką i swoimi podopiecznymi z Klubu Jeździeckiego
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„Wulkan”, Jadwiga Pliszka – twórca ludowy oraz członkowie Dyskusyjnego
Klubu Książki. Patronat medialny objęło Radio Żnin FM.
Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim
„Wolność: czujesz to?”
1 października 2014 roku w Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim gościł profesor Leszek Balcerowicz, który wygłosił wykład
nt. „Odkrywając wolność”. Odniósł się on do zagadnień wolności i demokracji
w okresie 25-lecia transformacji w Polsce. Profesor chętnie odpowiadał na pytania mieszkańców. Spotkanie stanowiło nagrodę w konkursie na najciekawszą
relację z debaty oksfordzkiej, ogłoszonym w ramach akcji „Wolność: czujesz
to?”, realizowanej wspólnie przez wydawnictwo Zyska i S-ka, Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
którego BP w Sępolnie Krajeńskim obok MBP w Chrzanowie (woj. lubelskie)
i MBP w Lubaczowie (woj. podkarpackie) została laureatką. W całej akcji wzięło udział 50 bibliotek publicznych z całej Polski, które otrzymały bezpłatnie po
jednym egzemplarzu książki L. Balcerowicza pt. „Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów” oraz rabat w wysokości 50% na wszystkie publikacje znajdujące się w ofercie wydawnictwa Zyska i S-ka. Warunkiem uczestnictwa było zorganizowanie w swojej bibliotece spotkania w formie debaty
oksfordzkiej w ramach akcji „Wolność: czujesz to?” wg przygotowanego na
potrzeby tej akcji scenariusza. Sępoleńska biblioteka zaprosiła do dyskusji młodzież z Liceum Ogólnokształcącego oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sępólnie.
Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi
„Biblioteka miejsce dla seniora XXI wieku”
26 września 2014 roku odbyło się uroczyste zakończenie warsztatów
komputerowo-internetowych, które zostały zrealizowane w ramach projektu
„Biblioteka miejsce dla seniora XXI wieku”. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz upominki. Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi wzięła
udział w Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka”, realizowanym przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i skierowanym do bibliotek uczestniczących w III rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. Biblioteka złożyła
wniosek i otrzymała dotację na szkolenie komputerowo-internetowe dla seniorów. Projekt miał na celu zwiększenie kompetencji osób dorosłych w wieku
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55+ w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami, a w konsekwencji lepszego zrozumienia współczesnego świata i aktywniejszego uczestnictwa
w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym. Łącznie w projekcie wzięło
udział 35 osób. Zajęcia odbywały się w okresie od maja do września. W ramach
projektu zrealizowano 19 warsztatów dotyczących obsługi komputera i korzystania z Internetu, przeprowadzonych przez pracowników biblioteki: Beatę Modzińską, Agnieszkę Olszowy oraz Pawła Redlarskiego. Zorganizowano również
6 wykładów: „Współczesne społeczeństwo informacyjne”, „Mysz po prawej,
klawiatura po lewej – netykieta przy stole komputerowym”, „Praktyczne wykorzystanie nowych technologii w życiu codziennym”, „Bezpieczeństwo w sieci
Internet”, „Internetowe konto bankowe”, „E-babcia chwali się koronkami, czyli
blog o twórczości własnej”. W realizację zadań założonych w projekcie poza
pracownikami biblioteki zaangażowali się m.in.: Tomasz Antosz – informatyk
z wieloletnim doświadczeniem, Małgorzata i Marcin Drewek – pasjonaci z dziedziny rozrywki elektronicznej, Łukasz Sikorski – pracownik Firmy Neonet SA
Oddział w Tucholi, Magdalena Sieradzka kierownik Banku Millennium Oddział
w Tucholi oraz pracownik tego banku Irena Trzebiatowska. Starostwo Powiatowe udostępniło salę multimedialną, w której odbywały się wykłady. „Tygodnik
Tucholski” oraz „Gazeta Pomorska” zareklamowały i opisały projekt na swoich
łamach. Informacje o projekcie ukazały się także na lokalnych stronach internetowych.
Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie
„Kontrasty Turcji”
24 września 2014 roku z okazji jubileuszu 600-lecia stosunków dyplomatycznych między Polską a Turcją w RBP w Szubinie miało miejsce spotkanie
ph. „Kontrasty Turcji”. Renata i Leyla Bȕyȕkbayrak swą opowieścią o Turcji
sprawiły, że każda z osób na sali zapragnęła znaleźć się w Istambule choć na
chwilkę. Plac Taksim i meczet Hagia Sophia oraz słynny bazar Kapalı Çarşı,
a także historyczna siedziba sułtanów, pałac Topkapi w centrum stolicy, to tylko wybrane z miejsc, o których mówiły mama i córka – obie związane z Turcją więzami krwi. To sprawiło, że opowieść, którą snuły, była nie tylko bogata
w fakty, ale i bardzo osobista. Panie Bȕyȕkbayrak opowiedziały licznie zebranym o tradycjach i zwyczajach panujących w Turcji. Nie brakło w nich anegdot
rodzinnych pełnych humoru. Znakomitym uzupełnieniem gawędy był rytuał
parzenia tureckiej herbaty, którą podawano chętnym. Całości dopełniała bogata
ekspozycja ozdób, dokumentów, ceramiki i unikalnych przypraw, produktów
tureckich i stroju. Pokaz multimedialny zdjęć rodziny Bȕyȕkbayrak oraz Małgorzaty Staszak był ważną częścią wieczoru. Jego barwę tworzyła muzyka tego
fascynującego kraju.
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„W moim mieście”
Gama emocji, kolorów i tonów muzycznych, paleta gatunków – tak
najkrócej można określić plon Pierwszego Powiatowego Przeglądu Filmów
Amatorskich pt. „W Moim Mieście”, odbywającego się w ramach projektu dofinansowanego przez powiat nakielski. 29 października 2014 roku w RBP w Szubinie, siedzibie Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego i partnera projektu,
odbył się pokaz wybranych filmów. Były to: „Szubin” Pawła Dobiesa, „Śmierć
i dziewczyna” Eweliny Kral, „Wspomnienie o Łukaszu” Piotra Bembenka,
„Ah home. Let me go home…” Arletty Jagodzińskiej, Karoliny Roj i Oliwii
Zielińskiej z Gimnazjum nr 2 w Szubinie, „Twój Paryż. Moja Kcynia” Mileny Kurdelskiej z Kcyni, „Interes Życia” Arkadiusza Siuchnińskiego, Marcela
Żurka, Daniela Wasilewskiego, Jakuba Majewskiego, Bartłomieja Mieszkowskiego i Rafała Syrnickiego z Zakładu Poprawczego w Szubinie, „Nakło” Darii
Kubik, Klaudii Marchewki, Karoliny Niewinczany, Magdaleny Toporowskiej.
Prezentowane obrazy były bardzo zróżnicowane pod względem użytych środków formalnych, jak i pomysłu na scenariusz. Celem przeglądu było rozwijanie
uzdolnień i kreatywności młodzieży oraz osób dorosłych, a także promocja powiatu nakielskiego. Filmy miały rozgrywać się w jednym z miast tego powiatu.
Tak określona formuła przyniosła obrazy niezwykle zróżnicowane formalnie:
od teledysku, przez dokument, po kryminał. Do przeglądu zgłoszono jedenaście
filmów: cztery obrazy autorstwa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią, jeden film wychowanków Zakładu Poprawczego w Szubinie. Film zgłosiło także Gimnazjum nr 2 w Szubinie. Pozostałe produkcje były autorstwa twórców indywidualnych z Szubina oraz z Kcyni. Komisję konkursową przeglądu tworzyli: dr Monika SiwakWaloszewska – filmoznawca, redaktor radia PIK, Mariusz Zieliński – twórca
i kierownik teatru Meandry w Szubinie oraz Tomasz Gronet – dyrektor Żnińskiego Domu Kultury, a wcześniej redaktor TVP Bydgoszcz. Oto werdykt jury:
przyznano dwa równorzędne pierwsze miejsca dla filmów: „Twój Paryż. Moja
Kcynia” autorstwa M. Kurdelskiej z Kcyni oraz dla filmu „Szubin” autorstwa
P. Dobiesa z Szubina. Nagrodę drugą otrzymał obraz pt. „Śmierć i dziewczyna”
E. Kral. Puchar prezesa Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego został przyznany P. Dobiesowi za artystyczną promocję Szubina. W trakcie pokazu wybranych sześciu filmów publiczność miała możność dokonania swojego wyboru.
Puchar publiczności zdobył film pt. „Śmierć i dziewczyna” E. Kral. Kolejna
edycja przeglądu będzie miała tytuł „Bez ograniczeń”. Tematyka dzieła i jego
forma będzie dowolna. Do udziału zaproszeni zostaną mieszkańcy zaprzyjaźnionego powiatu żnińskiego. Finał odbędzie w listopadzie 2015 roku.
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Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku
Spotkanie z Sabanem Celikiem
Dnia 15 października 2014 roku w MGBP w Więcborku miało miejsce zrealizowane w ramach programu „Młodzież w działaniu” (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) spotkanie z wolontariuszem z Turcji Sabanem Celikiem, gościem Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku, połączone
z warsztatami, na których wykonywano pudełka do przechowywania herbaty.
Tego wieczoru S. Celik – mieszkaniec Izmiru – opowiadał o kraju, z którego
pochodzi czyli Turcji. W rolę tłumaczki wcieliła się Izabela Ulutas – pracownik Świetlicy Środowiskowej w Więcborku. Spotkanie połączono z pokazem
multimedialnym. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć ciekawe miejsca, a także
największe miasta tureckie. Fotografie prezentowane przez Sabana i Izabelę
ukazywały nie tylko przyrodę i sieć urbanistyczną Turcji, ale również ludzi.
Ogromne wrażenie zrobiły zdjęcia Istambułu. W tym mieście żyje bowiem ok.
14 mln. ludzi. Wiele radości sprawiła krótka lekcja tureckiego – nie jest to łatwy
język. Interesującym elementem spotkania była degustacja tureckiej herbaty.
Wszystko odbyło się w zgodzie z tradycją, użyto nawet oryginalnych tureckich
czajników. Napój wszystkim przypadł do gustu. Saban przywiózł ze sobą również turecką kawę – wszystkich urzekł jej niecodzienny aromat. Obecni w więcborskiej bibliotece poznali zwyczaje weselne, charakterystyczne wyłącznie dla
Turcji. Gość przygotował też hałucz tupu czyli słodkie kuleczki marchwiowoorzechowe. Po zakończeniu prezentacji i degustacji rozpoczęły się warsztaty –
obecne w bibliotece osoby miały sposobność wykonania własnych skrzyneczek
do przechowywania herbaty. 12 grudnia 2014 roku wolontariusz S. Celik wystąpił w więcborskiej bibliotece z koncertem (gitara) muzyki tureckiej. Koncert
stał się okazją do spotkania wszystkich wolontariuszy z Więcborka i Sępólna
Krajeńskiego. W jednym miejscu zebrali się przedstawiciele wielu europejskich
państw.
Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie
Festyn Borowiacki
GBP w Świekatowie była organizatorem Festynu Borowiackiego,
który odbył się 21 września 2014 roku w Zalesiu Królewskim. Dużą pomocą
w jego przygotowaniu służyli: Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Rada Sołecka z Zalesia Królewskiego. Impreza miała na celu promowanie idei stworzenia w Zalesiu Królewskim wioski tematycznej „Borowiacka
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wieś”. Festyn mógł się odbyć dzięki Funduszom Unijnym pozyskanym za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 – wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju. Program festynu był bardzo bogaty. Krystyna
Lewicka-Ritter opowiadała o historii regionu oraz o korzyściach, jakie mogą
płynąć z utworzenia wioski tematycznej. Wystąpił zespół „Muzeum Sygnałów
Myśliwskich” z Tucholi. Po świekatowskiej Izbie Pamięci oprowadzał właściciel zbiorów Marian Schroder. Można było udać się bryczką do Chaty Pod
Strzechą, po której oprowadzali jej właściciele – Teresa i Zenon Giersz. Uczestnicy festynu mogli za darmo skosztować regionalnych potraw, serwowano m.in.
szandar borowiacki, szarpankę (parzybroda), gulasz mięsno-grzybowy, zylc,
grzyby w marynacie, chleb ze smalcem i ogórkiem, ciasto drożdżowe (Catering
pod nazwą Borowiackie Smaki). Z kolei stoisko KGW z Zalesia Królewskiego
oferowało pieczonego ziemniaka, grochówkę, grillowane skrzydełka, bigos, rogaliki drożdżowe oraz domowe kompoty. Odbyły się 3 konkursy: plastyczny rysujemy symbol Borów Tucholskich, wędkarski – łowienie „rybek” w balii
oraz liczący 13 pytań test wiedzy o Borach Tucholskich. W każdym konkursie
był taki sam zestaw nagród: miejsce 1 – wędka z kołowrotkiem, miejsce 2 – walizka wiklinowa, miejsce 3 – kosz piknikowy. Można było spróbować swoich sił
w Fitness Dance pod kierunkiem Magdaleny Kujawskiej. Było też stoisko malowania twarzy dla dzieci. Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna.
Do tańca przygrywał zespól Bingo.
Filia w Przysiersku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu
„Puchatkowy zawrót głowy”
W Filii w Przysiersku odbyły sięw listopadzie 2014 roku spotkania literacko-plastyczne z cyklu „Puchatkowy zawrót głowy”. Zajęcia zorganizowano
dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Podczas spotkań dzieci wspólnie
czytały książki o przygodach Kubusia Puchatka, po czym odbywała się dyskusja
dotycząca przeczytanej treści, mająca na celu sprawdzenie czytania i słuchania
ze zrozumieniem. Na każde zajęcia przygotowywano również krzyżówkę, zgadywanki i quizy dotyczące przygód Kubusia Puchatka, a także prace plastyczne
w postaci kolorowanek, puzzli czy wyklejanek do dokończenia przez dzieci.
Maluchy wspólnie układały również historyjkę obrazkową. Podczas spotkań nie
zabrakło zabaw ruchowych, w których dzieci z chęcią uczestniczyły. Ostatnie
spotkanie literacko-plastyczne z cyklu „Puchatkowy zawrót głowy” odbyło się
w Filii w Przysiersku 28 listopada. Za udział w zajęciach wszystkie dzieci otrzymały nagrody w postaci książek i słodyczy. Cały cykl miał na celu zachęcenie
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dzieci do czytania książek, wyrobienie nawyku regularnego korzystania z usług
biblioteki, rozwijanie dziecięcej wrażliwości i wyobraźni, a także ukazanie biblioteki, jako miejsca przyjaznego.
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NAGRODY LITERACKIE

2014

POLSKA
STYCZEŃ
Nagroda im. Kazimierza Wyki: Małgorzata Szpakowska za książkę „Wiadomości Literackie prawie dla wszystkich”
Nagroda PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich: prof.
Maria Poprzędzka
MARZEC
Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta: amerykański poeta Charles Simic
KWIECIEŃ
Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego: Ryszard Krynicki
Nagroda Literacka m.st. Warszawy w kategorii prozatorskiej: Ignacy Karpowicz „Ości”
Nagroda Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła
Lindego: niemiecki eseista i powieściopisarz Wilhelm Genazino oraz polski
prozaik Janusz Rudnicki
MAJ
Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius w kategorii książka roku: Mariusz
Grzebalski za książkę „W innych okolicznościach”
Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego: szwedzka reporterka Elisabeth Asbrink za książkę „W Lesie Wiedeńskim wciąż szumią drzewa”
Nagroda Bursztynowego Motyla: Bartek Sabela za książkę „Może (morze)
wróci”
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CZERWIEC
Nagroda Wielkiego Kalibru: Marcin Wroński za powieść „Pogrom w przyszły wtorek”
Nagroda Literacka Gdynia w kategorii proza: Jerzy Pilch za powieść „Wiele demonów”
Ogólnopolska Nagroda Literacka dla Autorki „Gryfia”: Małgorzata Rejmer
za książkę „Bukareszt. Kurz i krew”
Nagroda Transatlantyk: Bill Johnston, tłumacz literatury polskiej na język
angielski

SIERPIEŃ
Śląski Wawrzyn Literacki: Marek Krajewski za powieść „W otchłani mroku”
WRZESIEŃ
Nagroda Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla: Krzysztof Piskorski
za powieść „Cienioryt”
Nagroda Fundacji im. Kościelskich: Krzysztof Siwczyk za poemat „Dokąd
bądź”
PAŹDZIERNIK
Nagroda Literacka Nike: Krzysztof Modzelewski za autobiografię „Zajeździmy kobyłę historii. Wspomnienia poobijanego jeźdźca”
Nagroda im. Jana Długosza: Grzegorz Niziołek za książkę „Polski teatr Zagłady”
Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus: słowacki pisarz Pavol Rankov za powieść „Zdarzyło się pierwszego września (albo kiedy indziej)”
LISTOPAD
Nagroda im. Wisławy Szymborskiej: Julia Hartwig za tomik wierszy „Zapisane”
128

Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego: Krzysztof Modzelewski za autobiografię „Zajeździmy kobyłę historii. Wspomnienia poobijanego
jeźdźca”
Nagroda im. Kazimiery Iłłakowiczówny: Jacek Bierut za tom wierszy „Igła”
Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego: Cezary Zbierzchowski za powieść „Holocaust F”

GRUDZIEŃ
Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza: Ryszard Legutko za książkę
„Sokrates”
Nagroda Literacka im. Juliana Tuwima: Hanna Krall
Paszport Polityki 2014* w kategorii literatura: Zygmunt Miłoszewski

NAGRODY LITERACKIE

2014

ŚWIAT
STYCZEŃ
Nagroda Literacka Włady Majewskiej za rok 2013 Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie:
Maciej Patkowski (USA) za książkę „Kryptonim »Paderewski«”
MARZEC
The Astrid Lindgren Memorial Award: szwedzka pisarka Barbro Lindgren
Bologna Ragazzi Award: India Desjardins, Pascal Blanchet za książkę „Le
Noël de Marguerite”
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CZERWIEC
Nagroda Literacka Franza Kafki: chiński pisarz Yan Lianke
IMPAC Dublin Literary Award: kolumbijski pisarz Juan Gabriel Vásquez za
powieść „The Sound of Things Falling”
LIPIEC
Siegfried-Lenz-Preis: Amos Oz, izraelski autor piszący w języku hebrajskim

WRZESIEŃ
Europejska Nagroda Poetycka im. Petru Krdu: Adam Zagajewski
PAŹDZIERNIK
Pokojowa Nagroda Niemieckich Wydawców i Księgarzy: amerykański informatyk, muzyk i pisarz Jaron Lanier
Literacka Nagroda Nobla: francuski pisarz Patrick Modiano
Man Booker Prize for Fiction: australijski powieściopisarz Richard Flanagan
za powieść „The Narrow Road to the Deep North”
Deutscher Buchpreis 2013: niemiecki autor Lutz Seiler za powieść „Kruso“
LISTOPAD
Nagroda Goncourtów: francuska pisarka Lydie Salvayre za powieść „Pas
pleurer”
National Book Award: amerykański autor Phil Klay za powieść „Redeployment”

*Paszporty Polityki 2014 ogłoszone zostały w styczniu 2015
130

Stanisława Parzyńska
(1941-2014)
W styczniu minęła pierwsza rocznica
śmierci Stanisławy Parzyńskiej, zasłużonej bibliotekarki, która przez prawie trzydzieści lat
związana była z WiMBP w Bydgoszczy.
Stanisława Parzyńska urodziła się
2 września 1941 r. we wsi Krzyżówka pow. Turek.
W 1960 r. ukończyła Państwowe Liceum Bibliotekarskie w Bydgoszczy. Od sierpnia tego roku
pracowała na stanowisku instruktora w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmnie.
Uzupełniała wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa
w Państwowym Ośrodku Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie. Od 1 lipca
1968 r., aż do przejścia na emeryturę, zatrudniona była w Bibliotece Miejskiej
w Bydgoszczy na stanowisku: bibliotekarz – instruktor. W 1975 r. podjęła studia zaoczne na UMK w Toruniu, cztery lata później zdała egzamin magisterski
i uzyskała tytuł magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Podczas wielu lat pracy w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym WiMBP
wykazywała niezwykłą inicjatywę przy organizowaniu imprez kulturalnooświatowych w bibliotekach działających na terenie naszego regionu. Sprawowała nadzór merytoryczny nad działalnością informacyjno-bibliograficzną
placówek terenowych. Opracowała wiele cennych materiałów dydaktycznych
dla bibliotek.
29 marca 1997 r. z powodu złego stanu zdrowia przeszła na wcześniejszą emeryturę. Zmarła 20 stycznia 2014 r.
Zostanie w naszej pamięci jako dobra koleżanka i bardzo sumienna
bibliotekarka.
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Jolanta Ociepa
(1953-2015)
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jolanty Ociepy – emerytowanego
pracownika Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Odeszła 20 marca
2015 r. w wieku 61 lat.
Urodziła się 17 grudnia 1953 r. w Sicienku niedaleko Bydgoszczy. Po ukończeniu VI
Liceum Ogólnokształcącego im. J. J. Śniadeckich
w Bydgoszczy rozpoczęła studia magisterskie na
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji
naukowej, o specjalności stare druki. W 1987 r.
ukończyła także Podyplomowe Studium Neolatynistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
Całe swoje życie zawodowe związała z książnicą bydgoską, gdzie pracowała od 17 września 1976 r. do przejścia na wcześniejszą emeryturę 22 lipca
2011 r. Początkowo opracowywała czasopisma w Dziale Opracowania Zbiorów. W latach 1979-1986 pełniła funkcję instruktora w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym. W 1986 r. została kierownikiem Działu Zbiorów Specjalnych. Na
tym stanowisku przepracowała 25 lat, w trakcie których zidentyfikowała, opracowała i ocaliła przed zniszczeniem wiele starych druków, organizowała wystawy, wydawała publikacje. Zapamiętaliśmy ją jednak nie tylko jako pracownika
o szerokiej wiedzy i erudycji, ale przede wszystkim jako osobę niezwykle ciepłą i życzliwą, przez co cieszącą się sympatią zarówno współpracowników jak
i czytelników.
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