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Jadwiga Jelinek
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
NA MAPIE KULTURALNEJ ŻNINA
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie, której korzenie sięgają lat międzywojennych, rozpoczęła działalność w 1945 roku. Przez
lata wypracowywała swój status, znacząco wpisując się w mapę kulturalną
Żnina i regionu Pałuk. Stworzyła własny model instytucji satysfakcjonującej
czytelników.
Zlokalizowana w centrum miasta, w wolnostojącym budynku komunalnym o powierzchni ok. 700 m2, zorganizowana została na bazie poszczególnych działów: gromadzenia i opracowania księgozbioru, wypożyczalni
dla dorosłych, czytelni, oddziału dla dzieci, zbiorów specjalnych, magazynu.
Przestrzenne korytarze wykorzystywane są do prezentacji wystaw czasowych
oraz umieszczaniu stosownych materiałów informacyjnych; przy wejściu
głównym działa „Ośrodek informacji”. Czytelnicy korzystają z dostępu do Internetu w czytelni internetowej. Ważnym atutem przyciągającym użytkowników
jest starannie gromadzony przez lata księgozbiór – ok. 50 000 woluminów,
a wśród nich zarówno książki tradycyjne, jak i mówione oraz zdigitalizowane
regionalia. Bogato udokumentowane są dzieje Żnina i okolic. Gromadzi się
prace sławnych żninian – Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Klemensa Janickiego,
Erazma Glicznera. Zadania statutowe Biblioteki realizuje doświadczona kadra,
10-cio osobowy zespół pracowników merytorycznych.
Odbiorcami usług bibliotecznych są mieszkańcy powiatu i gminy Żnin,
zróżnicowani zarówno pod względem wieku, jak i wykształcenia. Najliczniejszą
grupę stanowią czytelnicy w wieku do 15. lat oraz młodzież do lat 19. Spore
środowisko stanowią także osoby w wieku powyżej 60. lat. Poszczególne
grona czytelnicze oraz formy działalności Biblioteki kształtuje otaczająca ją
społeczność.
Gminę Żnin o typowo turystycznym charakterze zamieszkuje
ok. 25 000 osób (samo miasto Żnin ok. 15 000 osób). Funkcjonują tu szkoły
podstawowe oraz szkoły średnie, są trzy kościoły, urząd miasta, starostwo powiatowe, działa Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz instytucje kultury: muzeum
i dom kultury, liczne stowarzyszenia (choćby prężnie działające od prawie 50.
lat Żnińskie Towarzystwo Kultury). Pałuki to region o bogatej historii, wielkich
tradycjach i ogromnym dorobku kulturalnym, do którego tworzenia przyczynia
się w dużej mierze Biblioteka, inicjując i scalając wiele działań, współpracując
z licznymi podmiotami.
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Głównym założeniem działalności upowszechnieniowej, zgodnym
z mottem placówki – „Ksiąg jestem niesyty” (F. Petrarka) – jest pobudzanie
aktywności czytelniczej, a tym samym rozwój czytelnictwa jako formy uczestnictwa w kulturze. Wynikają z tego pozostałe cele: wzrost poziomu intelektualnego mieszkańców, przygotowanie ich do odbioru i uczestnictwa w kulturze,
promocja regionu i twórców regionalnych, propozycja alternatywnych form
spędzania wolnego czasu, mobilizacja do samorealizacji i podnoszenia wiedzy,
wyrównywanie szans środowiskowych. Działania książnicy skierowane są do
wszystkich grup społecznych i wiekowych. Przyjmują one różnorodne formy:
1. Standardowe zdarzenia upowszechnieniowe, jak spotkania autorskie,
konkursy wystawy.
Ostatnio podejmowani przez Bibliotekę goście to Michał Rusinek, ks. Adam
Boniecki, Rafał Witek, Romuald Koperski, Barbara Gawryluk, Bogdan Rymanowski, Zuzanna Celmer.
2. Przedsięwzięcia innowacyjne.
Imponująco przedstawia się działalność Klubów: Klubu Podróżnika, Klubu
Miłośników Fantastyki i Dyskusyjnego Klubu Książki.
Klub Podróżnika istnieje przy Bibliotece od 15. lat. Gromadzi co
miesiąc 50–70 osób, a niekiedy znacznie więcej, np. przy okazji spotkania
z Jarosławem Kretem – „panem od pogody”, podróżnikiem, prof. Wiesławem
Olszewskim – historykiem, uczestnikiem telewizyjnego programu „Podróże
z żartem”, Jackiem Pałkiewiczem – odkrywcą źródeł Amazonki czy Elżbietą
Dzikowską. Klubowicze to grono osób w różnym wieku, których łączy zainteresowanie podróżami, odkryciami, rozmaitymi aspektami życia innych regionów i kultur. Szerzej działalność Klubu opisana została w Bibliotekarzu
Kujawsko-Pomorskim nr 1/2012 r.
W listopadzie 2012 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Żninie działalność rozpoczął Klub Miłośników Fantastyki. Od początku istnienia bardzo wyraźnie
określił cele polegające
nie tylko na zrzeszaniu
zainteresowanych,
lecz
również na promowaniu fantastyki wśród
mieszkańców
Żnina.
Pierwszą inicjatywą Klubu
była zorganizowana w listopadzie 2012 r. wystawa
poświęcona „Gwiezdnym
Wojnom”. W Bibliotece
udało się zaprezentować
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ciekawą i nietuzinkową kolekcję eksponatów dotyczących tej słynnej sagi.
Pochodziły one ze zbiorów samych klubowiczów. Wystawa cieszyła się sporym
zainteresowaniem, została zauważona i doceniona, przez Bastion Polskich Fanów
Star Wars. KMF planuje kolejne ekspozycje, a także wyjazdy, spotkania autorskie, cykliczne imprezy poświęcone grom towarzyskim. Członkowie udzielają
się również przy organizowaniu imprez bibliotecznych, takich jak choćby czerwcowa „Noc w Bibliotece”. Spotykają się regularnie, aby dyskutować i dzielić się
swoimi pasjami (literatura, komiksy, filmy, gry itp.). Organizowane są wspólne
wyjazdy do kina czy na konwenty. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się
całodniowe spotkania z grami planszowymi i karcianymi, które przyciągają
wiele osób (około 30.) wśród młodzieży i dorosłych.
Dyskusyjny Klub Książki istniejący od 2010 r. zrzesza ok. 20. członków.
W comiesięcznych spotkaniach uczestniczy średnio 10 osób. Działalność
Klubu to fantastyczny sposób promocji literatury oraz dobre narzędzie do
diagnozowania gustów literackich. DKK wnosi wiele korzyści i przyjemności,
jak choćby możliwość osobistego poznania znanych pisarzy podczas spotkań
autorskich czy wspólne dyskusje w ramach warsztatów literackich. W 2012 r.
odbyły się warsztaty z literatury szwajcarskiej, które prowadził Rafał Grzenia,
literaturoznawca z Warszawy. Na sukces i zadowolenie z tego rodzaju aktywności
znaczący wpływ ma dobra współpraca z koordynatorem regionalnym DKK
podregionu bydgoskiego.
Inną formę działań stanowią spektakle teatralne umożliwiające
społeczeństwu kontakt z kulturą wyższą, a jednocześnie promujące wyjątkowych
żninian, np. monodramy Jerzego Lacha – reżysera, założyciela i dyrektora Teatru Alberta Tison w Żninie (obecnie Dyrektora Opery Kameralnej w Warszawie) czy spektakl Starego Teatru z Krakowa, którego reżyserem i jednym
z wykonawców jest Tadeusz Malak.
W Bibliotece odbywają się także wykłady i prezentacje regionalne,
np. „Wybitni Żninianie”, „Zasłużeni Żninianie”, „750 lat Żnina” prezentowane
słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W czytelni Biblioteki działa Galeria
Mała, w której prezentowana jest twórczość lokalnych artystów: Romana
Terzyka, Marka Kozińskiego, Krzysztofa Krzemienia, Andrzeja Łuczaka. Aby
przygotować młodzież do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej umiejętnego
odbioru, zorganizowano cykl piątkowych spotkań kulturalnych, w trakcie
których tematyczne wykłady oraz dyskusje prowadzili zapraszani goście:
filmoznawca, wykładowca literatury, aktor itp. Promując region i wybitnych
ludzi regionu, Biblioteka przygotowuje i wydaje własne publikacje. Dotychczas
ukazały się m.in.: biografia malarza Tadeusza Małachowskiego pt. „Słyszę
w kolorach, widzę dźwiękiem” oraz zeszyty z serii „Sławni Żninianie” –
Jędrzej Śniadecki, Jan Śniadecki, Erazm Gliczner, Klemens Janicki, Mścisław
Wartenberg i inne. W roku 2013 wydana została monografia Żnina zatytułowana
7

„Żnin. Dzieje najnowsze”, której redaktorem i współautorem jest dyrektor
Biblioteki – Jadwiga Jelinek. Aby ułatwić czytelnikom dostęp do archiwalnych
zbiorów regionalnych, poddano je, współpracując z Uniwersytetem Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy, digitalizacji i umieszczono w Kujawsko Pomorskiej
Bibliotece Cyfrowej.
Bogatą i różnorodną działalność upowszechnieniową Biblioteki
obrazują inne przykłady. W trakcie ubiegłorocznego lata zorganizowane
zostało spotkanie Wakacje z duchami. Dzieci spędziły dzień w podziemiach
Biblioteki. Na tak zwanym „Cmentarzysku książek” osnutym pajęczynami
czekało wiele atrakcji.
Mocne nerwy pozwoliły
dzielnie zmierzyć się
z błądzącymi duchami. Podczas imprezy
czytano wiersze o duchach, odbyły się także
zgadywanki, tworzono
mumie oraz malowano
duchy. „Karczma pod
Czarownicą” serwowała
specyficzne dania: myszy,
robale, szczęki, rozgwiazdy. Gościem specjalnym spotkania był duch Kacper, który pojawił się na Wielkim Ekranie; film
ten dzieci obejrzały zatopione w wygodnych „pufach leniucha”, przegryzając
„gąsieniczkami”.
Przedłużając nieco obchody Tygodnia Bibliotek, zorganizowaliśmy
Fantastyczną Noc w bibliotece. Przygotowane przez bibliotekarzy propozycje
zajęć skierowane były do młodzieży i miały charakter rozrywkowo-edukacyjny.
Można było obejrzeć „Zbiory nietuzinkowe” – zasoby specjalne, które rzadko
wychodzą na światło dzienne, był „Seans bajek z projektora” przywołujący
fantastyczną atmosferę dzieciństwa. Sposób funkcjonowania Klubu Podróżnika
przybliżyła relacja z podróży po Indiach – „Indie pełne kontrastów”. Dla kinomanów ucztą dla ducha okazał się film o Edgarze Allanie Poe wyświetlony w „piwnicznej” salce kinowej, a miłośnicy dźwięków retro poznawali różnorodność
gatunkową muzyki odtwarzając ją z płyt winylowych. Równolegle, dla chętnych,
odbywał się turniej gier planszowych, który zorganizowali członkowie Klubu
Miłośników Fantastyki. Noc wypełniły liczne atrakcje i przyjemności dla ducha
i dla ciała.
15 lipca 2013 gościł w naszej Bibliotece Krzysztof Petek – pisarz,
organizator wypraw i szkół przetrwania. Dzieciom opowiedział o swoich wy8

prawach, a także zaprezentował kilka chwytów sztuk walki wing tsun, służących
samoobronie. Główną atrakcję stanowiła miejska gra detektywistyczna pt. „Detektywi w akcji”. Jej uczestnicy, dzieci wraz z opiekunami, szukali skarbów,
które K. Petek ukrył na terenie całego miasta – w muzeach, na cmentarzach,
przy kościołach i pomnikach, przy baszcie, nad jeziorami żnińskimi, na placach zabaw. Liczyła się szybkość w dotarciu do miejsca, gdzie ukryto papiery
wartościowe, banknoty czy sztabki złota. Imprezę zakończyło wspólne ognisko
na terenie PTTK w Żninie.
Przedstawiona relacja to tylko namiastka tego, co tak naprawdę dzieje
się w żnińskiej Bibliotece, a wszystko z myślą o czytelnikach i ich potrzebach.
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Maciej Weryho
REPOZYTORIUM WIEDZY JAKO PODSTAWOWY ELEMENT
OTWARTEGO OBIEGU INFORMACJI NAUKOWEJ
Koncepcja budowy repozytorium wiedzy jest bez wątpienia wynikiem
niezwykle gwałtownych i głębokich zmian, jakie zachodzą aktualnie w systemie
obiegu informacji naukowej. Równocześnie stwarza możliwości, by zmiany te
w sposób optymalny i kompleksowy wykorzystać. Przejście na zapis cyfrowy
oraz rozwój sieci globalnej oddziałują niezwykle intensywnie na wiele ważnych obszarów życia współczesnego człowieka, w tym także na system obiegu
informacji naukowej. W coraz większym stopniu jest on realizowany online:
uzupełnia dotychczasowy obieg analogowy bądź wręcz zastępuje go. Jednak
elektroniczny system komunikacji wyłonił także wiele barier, które obecnie
mocno ograniczają swobodny przepływ treści i powszechny dostęp do najnowszych wyników badań. Idea implementacji repozytorium jako podstawowego
elementu otwartego obiegu informacji naukowej jest inicjatywą, która ma dużą
szansę przyczynić się do skutecznego wyeliminowania wielu z nich.
Komercyjny obieg informacji cyfrowej
Gwałtowny rozwój technologii teleinformatycznych w niezwykłym
tempie zmienia współczesny paradygmat dystrybucji wiedzy. Obecnie każdy
wytwór ludzkiej myśli standardowo zapisywany jest już w kodzie binarnym,
dzięki czemu może być z ogromną łatwością przetwarzany, multiplikowany,
przesyłany i udostępniany online. W efekcie każdy użytkownik sieci (powszechnej biblioteki cyfrowej) może uzyskać swobodny, w każdej chwili otwarty dostęp do globalnie gromadzonego i systematycznie aktualizowanego zasobu ludzkiej wiedzy. Główną barierą w realizacji tego postulatu nie są już ograniczenia
technologiczne, związane z nośnikami treści, ale raczej prawne, ekonomiczne
i mentalne. Pierwotnie drukowany obieg informacji naukowej opierał się na małych wydawnictwach akademickich czy instytutowych, powoływanych do życia przede wszystkim w celu prowadzenia działalności upowszechniającej najnowsze zdobycze nauki. Publikowały one monografie i periodyki naukowe, nie
osiągając spektakularnych sukcesów komercyjnych. Obecnie na świecie wydawanych jest rocznie ok. 30 tys. tytułów recenzowanych czasopism naukowych,
które łącznie publikują 2,5 mln artykułów we wszystkich językach i dziedzinach
wiedzy1. Zdecydowaną większość z nich stanowią publikacje wydawane przez
1
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największe komercyjne oficyny wydawnicze. Siła rynku wydawniczego oraz
globalna konsolidacja najsilniejszych firm, które przejęły większość małych
wydawnictw, doprowadziły stopniowo do coraz częstszego stosowania praktyk
monopolistycznych i ściśle komercyjnego określania cen. W efekcie koszty zakupu dostępu do baz danych, szczególnie w przypadku czasopism naukowych,
rosły w szybkim tempie. Przykładowo ceny czasopism z zakresu nauk ścisłych,
technicznych i medycznych w latach 1980-2002 wzrosły o 600%2. Biblioteki
naukowe coraz większą część budżetu przeznaczały na utrzymanie prenumeraty, a z czasem wręcz zmuszone były ją redukować.
Proces recenzji, redakcji i edycji cyfrowej nie uzasadnia tak wysokich
kosztów subskrypcji. Merytoryczna zawartość pełnotekstowych baz danych
dostarczana jest wszakże przez pracowników nauki, którzy prowadzą badania
i oddają swoje artykuły do publikacji, z reguły nie otrzymując za to jakiegokolwiek wynagrodzenia. Paradoksem tej sytuacji jest fakt, że macierzyste jednostki, uczelnie czy instytuty badawcze, zatrudniające autorów prac publikowanych
w naukowych periodykach, coraz częściej nie są w stanie zapewnić do nich
dostępu swoim pracownikom czy studentom. W takim modelu dystrybucji literatury naukowej przede wszystkim tracą jej potencjalni odbiorcy, ponieważ
są zmuszeni, poprzez świadczenia podatkowe, płacić podwójną cenę ze dostęp
do wyników badań: najpierw opłacają pracę naukowców, a następnie kupują
opublikowane w komercyjnych wydawnictwach publikacje prezentujące wyniki badań. Jednak w takim systemie tracą również sami autorzy prac naukowych.
Publikowanie w uznanych i recenzowanych periodykach ma ogromne znaczenie
dla pozyskiwania kolejnych stopni naukowych i rozwoju kariery naukowej; pod
warunkiem, że czasopisma te są nabywane, udostępniane i aktywnie wykorzystywane. Jeżeli jednak z przyczyn finansowych biblioteki ograniczają subskrypcje, to maleje również grono realnych odbiorców i znaczenie publikowanych
artykułów3.
Wysokie koszty czasopism elektronicznych wydawanych przez prestiżowe oficyny wydawnicze stanowią dziś jedną z największych barier w dostępie do najnowszych wyników badań. Obecnie żaden uniwersytet na świecie nie
jest w stanie zapewnić swoim pracownikom dostępu do wszystkich najważniejszych tytułów z danej dziedziny wiedzy. Problem ten jest powszechny i dotyczy
uczelni czy ośrodków naukowych na całym świecie, nie wyłączając takich szkół

2

3

Cyfrowy Świat Dokumentu: wydawnictwa, biblioteki, muzea, archiwa, red. H. Hollender. Warszawa 2011, s. 274. Dostępny w: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/
handle/10593/1797
M. Nahotko, Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym: globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki, Warszawa 2010, s. 39.
J. Stępniak, Czasopisma naukowe – zmiana modelu finansowania, „Biuletyn EBIB”
[Czasopismo elektroniczne], 2004 nr 2, Dostępny w: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/53/
stepniak.php.
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wyższych, jak Uniwersytet Harvarda4, ale oczywiście w sposób szczególny dotyka instytucji z krajów uboższych i rozwijających się.
Ruch Open Access
W wyniku kryzysu wywołanego systematycznym wzrostem cen dostępu do publikacji dystrybuowanych w komercyjnym obiegu, w latach 90. zrodziła się idea ruchu Open Access. Jej głównym postulatem jest maksymalne uwolnienie dostępu do literatury naukowej z wszelkich ograniczających ją barier.
Założenia zwolenników modelu otwartego zostały po raz pierwszy określone
formalnie w deklaracji Budapest Open Access Initiative. Dokument ten określa
OA jako darmowy dostęp do literatury naukowej, nieograniczony prawnymi,
technicznymi czy finansowymi restrykcjami, pozwalający użytkownikom swobodnie czytać, kopiować, przeszukiwać czy rozpowszechniać prace naukowe,
z uwzględnieniem i poszanowaniem praw autorskich5.
Taki proces dystrybucji informacji wiąże się ściśle z publikowaniem
cyfrowym w Internecie, ale także ze zmianą modelu finansowania działalności
naukowej oraz zmianą myślenia o dostępie do wiedzy w całym globalnym systemie komunikacji naukowej. Wydaje się, że szerokie propagowanie i otwarte
rozpowszechnianie najnowszych wyników badań powinno być priorytetowym
celem dla wielu szerokich grup społecznych, urzędników państwowych, dysydentów, a nade wszystko dla całego środowiska naukowego. Tym bardziej, że
Internet stał się już obecnie podstawowym, a nie rzadko jedynym, źródłem pozyskiwania informacji, w tym także naukowych6. Prace, które są publikowane
i udostępniane online zyskują znacznie większe grono odbiorców, co wyraźnie obrazują m.in. wyższe wskaźniki cytowań7. Zmiana modelu publikowania,
który otwiera wszystkim dostęp do treści oraz radykalnie skraca sam proces
wydawniczy, ma ogromne znaczenie dla całego światowego rozwoju nauki
i procesu edukacji, a w sposób szczególny w takich dziedzinach, jak medycyna,
4

5

6

7
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The Harvard Library: Faculty Advisory Council Memorandum on Journal Pricing
[Dokument elektroniczny] April 17, 2012, Dostępny w: http://isites.harvard.edu/icb/
icb.do?keyword=k77982&tabgroupid=icb.tabgroup143448
Budapest Open Access Initiative [Dokument elektroniczny] February 14, 2002, Dostępny w: http://www.budapestopenaccessinitiative.org/
M. Weryho, M. Zmitrowicz, Google czy bibliotekarz? Potrzeby i oczekiwania użytkowników Internetu w Bibliotece Głównej UKW w Bydgoszczy W: Bibliotekarz:
uniwersalność i innowacyjność profesji, pod red. K. Domańskiej, B. Iwańskiej-Cieślik, Z. Kropidłowskiego. Bydgoszcz 2009, s. 9-21. Dostępny w: http://eprints.rclis.
org/17988/
M. Nahotko, Wpływ Open Access na poziom cytowań publikacji W: Ogólnopolska
Konferencja EBIB: Internet w bibliotekach. Open Access, Toruń 2007. Dostępny w:
http://eprints.rclis.org/10952/

nauki przyrodnicze czy ścisłe, w których czas oczekiwania na wyniki badań jest
szczególnie istotny.
Dotychczas ruch Open Access wykształcił dwie podstawowe formy
publikowania prac naukowych w Internecie. Są to otwarte czasopisma oraz repozytoria. Czasopisma generalnie funkcjonują na takich samych zasadach, jak
w formie dotychczasowej. Posiadają swoje zespoły redakcyjne, prace podlegają
procesowi weryfikacji i recenzji. Nadal istotna jest również dbałość o wysoki
poziom wydawanych periodyków, zarówno merytoryczny, jak i formalny. Źródłem finansowania, umożliwiającym pokrycie kosztów produkcji, pracy redaktorów, recenzentów czy informatyków są reklamy lub usługi dodatkowe, jak np.
druk na żądanie. Część wydawnictw decyduje się na pobieranie opłat od autorów bądź ich instytucji macierzystych. Niektórzy zwolennicy ruchu OA postulują nawet, aby koszty wydawania czasopism w modelu otwartym standardowo
były wpisywane do kosztorysów prowadzonych badań naukowych8.
Największy aktualnie katalog indeksujący czasopisma naukowe
z otwartym dostępem, Directory of Open Access Journals (DOAJ), posiada
w swojej bazie obecnie ponad 9590 tytułów 9. Wśród nich znajdują się np. 384
czasopisma z obszaru informatyki, 190 tytułów z psychologii oraz 319 naukowych periodyków z dziedziny biznesu i zarządzania. Wiele tytułów skatalogowanych w serwisie posiada wysoki prestiż i renomę w światowej nauce, co
potwierdza choćby wskaźnik Impact Factor, np. wydawane w trybie otwartym
czasopismo PLOS Biology w roku 2011 uzyskało wskaźnik IF = 11.452, najwyższy w dziedzinie biologii. Najwięcej otwartych czasopism wydawanych jest
obecnie w Stanach Zjednoczonych, są to 1354 tytuły opisane w DOAJ; 898 tytułów wydawanych jest w Brazylii, 613 w Wielkiej Brytanii, a 488 w Hiszpanii.
W katalogu dostępnych jest również 158 tytułów polskich czasopism naukowych, m.in. Acta Biochimica Polonica, Acta Physica Polonica, czy Psychology
of Language and Communicatio.
Repozytoria wiedzy
Druga metodą publikowania w trybie Open Access są cyfrowe repozytoria. Są to dedykowane platformy, które umożliwiają gromadzenie, archiwizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie dorobku intelektualnego w trybie
otwartym i darmowym. W takim modelu każdy autor czy współautor po napisaniu i zredagowaniu własnego tekstu może go od razu samodzielnie udostępnić
online w formie pre-printu, czyli tekstu „surowego” w wersji autorskiej i nie
poddanego wcześniej procesowi recenzji. Dzięki temu użytkownicy Interne8

9

J. Hofmokl et al., Przewodnik po otwartej nauce, Warszawa 2009, s. 22. Dostępny w:
http://otwartanauka.pl/przewodnik-po-otwartej-nauce/
Directory of Open Access Journals. Dostępny w: http://www.doaj.org/
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tu uzyskują natychmiastowy dostęp do treści publikacji. Równocześnie autor
może ten sam artykuł przesłać do wybranego wydawnictwa, by po uzyskaniu
pozytywnej recenzji, ukazał się on w prestiżowym czasopiśmie naukowym.

Z reguły na świecie wdrażane są dwa typy repozytoriów: dziedzinowe lub instytucjonalne. Dziedzinowe gromadzą publikacje posiadające afiliacje
różnych uczelni czy instytutów badawczych, ale związane z określoną dyscypliną naukową, z reguły szeroko rozumianą. Zasób takiego repozytorium gromadzony jest niezależne od jakiejkolwiek instytucji. Wzorcowym przykładem
może być pionierska baza arXiv.org e-Print archive10. To jedno z pierwszych
repozytoriów na świecie, powstałe w 1991 r. w Los Alamos National Laboratory w Stanach Zjednoczonych, a obecnie zlokalizowane na serwerze Cornell
University Library. Aktualnie dostępnych w nim jest ponad 850 tys. publikacji
z dziedziny fizyki, matematyki, informatyki czy statystyki. Wszystkie artykuły są publicznie dostępne, opisane standardowym zestawem metadanych wraz
z precyzyjną datą zdeponowania tekstu. Swoje artykuły zamieszcza w nim wielu wybitnych naukowców, część z nich ukazuje się również w czasopismach
naukowych, ale wiele tekstów dostępnych jest wyłącznie w repozytorium. Dla
wielu specjalistów stało się ono podstawowym źródłem aktualnej wiedzy oraz
głównym narzędziem komunikacji między pracownikami nauki11.
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arXiv.org e-Print archive. Dostępny w: http://arxiv.org/
J. Hofmokl et al., Przewodnik po otwartej …, op. cit., s. 18.

Innym przykładem dziedzinowego repozytorium może być CogPrints
– Cognitive Science Epronts Archive12. Zostało uruchomione w 1997 r. Obecnie
posiada w swoim archiwum ponad 4 000 publikacji z takich dziedzin, jak: psychologia, biologia, informatyka, filozofia czy lingwistyka. Fizycznie jest zlokalizowane i administrowane na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii.
Katalog Registry of Open Access Repositories (ROAR), którego twórcy i redaktorzy wspierają rozwój otwartego systemu komunikacji poprzez dostarczanie
aktualnych informacji na temat repozytoriów z całego świata, indeksuje aktualnie 252 repozytoria dziedzinowe13.
Najczęściej jednak budowane są repozytoria instytucjonalne. Tego
typu cyfrowe archiwa gromadzą dorobek naukowy autorów związanych z daną
uczelnią czy instytutem badawczym. Treść zamieszczanych w bazie publikacji
może dotyczyć wielu dziedzin nauki i z reguły odzwierciedla obszary badawcze
danego ośrodka. Według jednej z ciekawszych definicji repozytorium instytucjonalne to „zespól usług, które uniwersytet oferuje członkom swojej społeczności. Usługi te służą zarządzaniu oraz upowszechnianiu cyfrowych dokumentów tworzonych przez instytucję i jej członków. Repozytorium jest przede
wszystkim zobowiązaniem instytucji do zarządzania materiałami cyfrowymi,
z uwzględnieniem długoterminowego zabezpieczenia obiektów, jak również
zorganizowania dostępu do nich oraz ich rozpowszechniania”14.
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CogPrints-Cognitive Science Epronts Archive. Dostępny w: http://cogprints.org/
Registry of Open Access Repositories. Dostępny w: http://roar.eprints.org/view/
type/
C. A. Lynch, Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in the
Digital Age, cyt za: E. Karwasińska, M. Rychlik, W kierunku uczelnianego …, op.
cit., s. 111.
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Wzorcowym przykładem niezwykle efektywnie rozwijanego repozytorium instytucjonalnego może być CERN Document Server, baza Europejskiej
Organizacji Badań Jądrowych w Genewie, która aktualnie udostępnia m.in. ponad 18 tys. dysertacji naukowych oraz 670 tys. publikacji w formie pre-printów15. Pierwszym polskim projektem uczelnianym jest repozytorium Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (AMUR). Zostało uruchomione w 2010 r.,
a obecnie udostępnia ponad 5600 publikacji, w większości deponowanych samodzielnie przez pracowników uniwersytetu. Są to prace naukowe wytworzone
i opublikowane przez naukowców lub doktorantów uczelni bądź też wydawane
przez uniwersyteckie wydawnictwo. W ostatnich latach w Polsce uruchomione zostały kolejne tego typu bazy, m.in. Repozytorium Cyfrowe Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Repozytorium Uniwersytetu
Łódzkiego czy Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Także w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zainicjowany został projekt uruchomienia instytucjonalnego repozytorium, którego
inauguracja planowana jest na koniec 2013 roku.
Istotnym elementem budowania systemu komunikacji naukowej opartego na repozytoriach jest stosowanie standardów redagowania metadanych.
Mimo poszerzania funkcjonalności o przeszukiwanie pełnotekstowe, to na nich
przede wszystkim opierają się algorytmy indeksacji i szerokiego harvestowania zasobów cyfrowych. Dzięki implementacji otwartych protokołów wymiany
danych, bezpośrednio powiązanych z formatem Dublin Core, wszystkie deponowane publikacje są wyszukiwalne nie tylko lokalnie, ale także przez najważniejsze zewnętrzne serwisy, agregatory i wyszukiwarki naukowe. Dotyczy
to zarówno takich narzędzi, jak Bielefeld Academic Search Engine (BASE),
DART-Europe, czy Google Scholar. To ostatnie ma szczególną wartość dla pracowników nauki, których dorobek poddawanych jest systematycznej ocenie parametrycznej. Google Scholar bowiem tworzy również własny indeks cytowań,
analizując powiązania pomiędzy poszczególnymi publikacjami. Baza ta, obok
komercyjnych Web of Knowledge oraz Scopus, stanowi jedyne otwarte źródło
danych do obliczania współczynnika h (h-indeks, indeks Hirscha). Oczywiście
dotyczy to wyłącznie tych publikacji, które są dostępne online oraz posiadają
metadane czytelne dla robotów indeksujących zasób sieci.
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Lucyna Partyka
UWAGA: HIPERTEKST
Łukasz Gołębiewski w wydanej w 2009 r. publikacji E-książka = book.
Szerokopasmowa kultura zastanawia się nad charakterystyką użytkowników Internetu w przyszłości: czy będą korzystali z sieci wyrywkowo, czy przestawią
się na zdobywanie wiedzy za pomocą wyszukiwarki Google, czy zrezygnują
z usług biblioteki, czy będą w stanie skupić się i wytrwać przy lekturze dłuższego tekstu, czy narracja pozostanie dla nich interesująca, czy nie dojdzie do
zaniku norm tak pieczołowicie wypracowywanych przez wieki dla uzyskania
jak największej czytelności publikowanego tekstu? Zjawiska zaobserwowane
w USA nie wróżą nic dobrego. Skłaniają do refleksji.
Większość z nas korzysta z dobrodziejstw sieci na co dzień, przede
wszystkim z uwagi na szybki dostęp do zawartych tam niezliczonych treści i informacji. Opublikowano już tysiące stron tradycyjnie drukowanych, wychwalających pożytki Internetu, ale ma on swoje wady, niesie zagrożenia – bezpośrednie, ale też ujawniające się dopiero po dłuższym czasie. Te ostatnie wynikać
mogą z faktu, że, jak podkreślają fachowcy, żadne z dotychczas istniejących
mediów nie dekoncentrowało nas w tak wysokim stopniu. Głównym winowajcą
jest w tym przypadku hipertekst.
Hipertekst powstaje, wg definicji Piaseckiego, przy nielinearnej i niesekwencyjnej organizacji danych. Tekst rozbity jest na fragmenty, które na wiele sposobów połączone są ze sobą odsyłaczami. Rozgałęzia się on lub działa
na żądanie czytelnika. Termin hipertekst stworzył w 1965 roku Ted Nelson na
oznaczenie rodzaju hipermediów o charakterze tekstowym. Przykłady hipertekstu obejmują oparty na hiperłączach hipertekst cząstkowy typu węzeł-link
(„discrete hypertext”) i oparty na poziomach szczegółowości tekst rozciągły
(„stretchtext”). Idea pojawiła się w obszarze literatury wraz z odkrywaniem literackiego potencjału komputerów w latach osiemdziesiątych. Środowisko komputerowych systemów hipertekstowych (Guide, Hypercard, Storyspace) zostało
wówczas wykorzystane do tworzenia niesekwencyjnych, rozgałęziających się
opowiadań, powieści, a nawet poezji, którym końcowy kształt (na poziomie fabuły, postaci, opisów) nadawał czytelnik. Ogólnie przyjęto wówczas podział na
hipertekst eksploracyjny i konstrukcyjny. Pierwszy z nich pozwala czytelnikowi
na lekturę. Drugi pozwala jednocześnie na modyfikacje istniejącego tekstu bądź
linków lub dodawanie własnych segmentów tekstu. Według Nelsona ten swoisty
sposób organizacji nie daje się w pełni zrealizować w druku. Hipertekst najlepiej czyta się na ekranie komputera. Pojedynczy fragment tekstu w hipertekście
nazywany jest polem pisma (writing space), leksją, lub tekstonem. Fragmen18

ty tekstu połączone są ze sobą odnośnikami. Leksja zawierać może nie tylko
tekst, ale obraz, dźwięk i video – wówczas skromny i czysto literacki hipertekst
wkracza w domenę hipermediów. Formą hipertekstu, z którą ma do czynienia
najwięcej ludzi na świecie, jest Internet i strony www.
Jeden z amerykańskich eksperymentów wykazał różnicę między czytaniem książki a czytaniem stron internetowych. Okazało się, że w mózgu czytelników książek największą aktywność wykazują obszary związane z językiem,
pamięcią i przetwarzaniem bodźców wizualnych, natomiast prawie wcale nie
jest wymagany udział obszarów przedczołowych, uczestniczących w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów. Natomiast w mózgu aktywnych internautów angażują się wszystkie te obszary. Surfowanie w sieci zmusza do oceniania wartości poszczególnych linków, podejmowania decyzji, w którą stronę
się kierować. Napotykając na link, internauta musi zatrzymać się na ułamek
sekundy, by dokonać jego oceny. Możemy nie uświadamiać sobie tego momentu, kiedy przenosimy się z czytania na ocenianie, ale utrudnia to rozumienie i zapamiętywanie. Jednocześnie mózg przetwarza mnóstwo bodźców, co wymaga
od niego stałej koordynacji czynności umysłowych. Ta ciężka praca zniechęca
mózg do interpretacji danego tekstu bądź jakichkolwiek informacji. Zbyt częste
uruchamianie kory przedczołowej ćwiczy mózg, ale też go przeciąża. Łatwo
zatem domyślić się, dlaczego tak trudna jest w wirtualnym świecie „głęboka
lektura”, wymagająca dłuższej i trwałej koncentracji.
Poruszanie się po Internecie intensywnie eksploatuje nasz umysł. Nie
dość, że zalewana jest informacjami nasza pamięć robocza, to jeszcze płaci
koszty tzw. przełączania się. Za każdym razem, kiedy przenosimy uwagę w inne
miejsce, mózg dokonuje reorientacji, co zwiększa jego obciążenie poznawcze.
Jeden z amerykańskich badaczy twierdzi, że gdy wykonujemy online wiele zadań naraz, ćwiczymy nasz umysł, by zwracał uwagę na rzeczy… nieistotne!
W takiej sytuacji na pozycji przegranej lądują te funkcje umysłu, które odpowiadają za spokojne, linearne myślenie, używane podczas śledzenia długich narracji
i zawiłych wywodów, te, które uaktywniają się wówczas, gdy rozważamy jakieś
doświadczenia, względnie kontemplujemy jakieś zjawisko. Cywilizacja technologiczna promuje „filozofię łatwości”. Człowiek bardzo łatwo przyzwyczaja się
do wyręczania się technologiami nawet w najprostszych działaniach, rezygnuje
z korzystania z różnych źródeł, ich samodzielnego wyszukiwania oraz selekcji,
wierząc, że wyszukiwarki mogą go w tym zastąpić. Konsekwencją takiego postępowania jest zanik umiejętności intelektualnych i informacyjnych.
Jeden z najbardziej znanych amerykańskich publicystów i badaczy sieci Nicholas Carr w swojej książce Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz
mózg (wyd. polskie 2013, oryg. 2010) napisał: „Online czy nie, obecnie mój
umysł jest nastawiony na przyjmowanie wiadomości w taki sposób, w jaki dostarcza ich Internet, czyli w postaci szybko płynącego strumienia danych. Kiedyś byłem nurkiem w morzu słów, teraz ślizgam się po ich powierzchni jak
19

na skuterze wodnym.” Coraz więcej wykształconych użytkowników Internetu
zauważa u siebie niepokojące zmiany w sposobie odbioru tekstu. Im częściej
korzystają z sieci, tym słabsza staje się ich zdolność koncentracji i kontemplacji.
Nieodłącznym elementem sieci są bowiem hiperlinki, które kuszą, by sięgać do
dodatkowych źródeł. Zbyt duża ich ilość wywołuje w końcu efekt całkowitego
rozproszenia czasem uniemożliwiającego skupienie uwagi przy lekturze dłuższych fragmentów. Niektórzy w ogóle przestają czytać książki. Przyznają się do
tego otwarcie studenci. Co gorsza, jak zauważa Carr, większość tych osób nie
widzi w tym nic niepokojącego.
Korzystając coraz częściej z Internetu, pozwalamy, by wywierał on na
nas coraz większy wpływ. Psychologowie, neurobiolodzy, pedagodzy, a nawet
projektanci stron internetowych podkreślają, że środowisko Internetu sprzyja
pobieżnemu czytaniu, chaotycznemu myśleniu, powierzchownej nauce.
Wyniki badań cytowane przez Carra potwierdzają wypieranie czytania
na rzecz korzystania z Internetu i oglądania telewizji. Podaje on, że w Ameryce
Północnej do 2009 r. dorośli spędzali w sieci 12 godzin w tygodniu, co oznaczało dwukrotnie więcej niż w roku 2005 r. U osób po 20. roku życia liczba
ta wynosiła ponad 19 godzin, natomiast u dzieci między drugim a jedenastym
rokiem życia ok. 11 godzin, czyli ponad 60% więcej w stosunku do roku 2004 r.
W Europie przeciętnie w sieci spędzało się 8 godzin tygodniowo, co oznaczało
ok. 30% w stosunku do 2005 r. Osoby po 20. roku życia korzystały z Internetu średnio 12 godzin na tydzień. Co zadziwiające, nie odbywa się to kosztem
czasu poświęcanego na oglądanie telewizji zarówno w Ameryce, jak i Europie. Przeprowadzone w 2009 r. badania wykazały, że większość Amerykanów
bez względu na wiek 8,5 godziny dziennie zużywa na korzystanie z komputera,
oglądanie telewizji bądź korzystanie z telefonu komórkowego. Nierzadko wykonuje te czynności jednocześnie. Niestety, redukcji ulega czas przeznaczany na
czytanie gazet, czasopism i książek drukowanych na papierze.
Przemiany, jakie zachodzą w tekście i lekturze na przestrzeni wieków,
poddaje analizie wybitny kanadyjski antropolog i medioznawca, profesor University of Ottawa, Christian Vandendorpe w swoim eseju zatytułowanym Od
papirusu do hipertekstu (wyd. polskie 2008, oryg. 1999). Zadaniem książki
drukowanej było integrowanie i intensyfikowanie naszej wiedzy. Przez wieki
wypracowywano normy czytelności tekstu, które nadawałyby mu wizualną regularność. Czytanie książki przebiega pod znakiem trwania i pewnej ciągłości.
Najczęściej książka jest wiązana z linearnością, gdyż teksty, które zawiera, mają
naturę linearną. Czytelnik odczytuje znaki kolejno linijka po linijce, posuwając się naprzód z biegiem tekstu. Dochodzi do sensu, poddając się posłusznie
nurtowi tekstu. Idea książki kryje w sobie dążenie do stworzenia skończonej
całości, którą czytelnik powinien przeczytać w sposób kompletny. W nawigacji
hipertekstualnej tekst nie funkcjonuje już pod postacią jednego strumienia, jest
podzielony na kawałki, fragmenty. Tekst tradycyjny, klasyczny jest trwały, cechuje go porządek i solidność.
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Linearny charakter książki drukowanej ginie w momencie, gdy zostaje
ona przeniesiona na urządzenie elektroniczne połączone z Internetem, upodabnia się ona wówczas do strony internetowej i zaczyna mamić czytelnika rozlicznymi linkami i innymi internetowymi narzędziami. Badacze dowodzą, że
ludzie, którzy czytają tekst linearny tradycyjny, nadal rozumieją więcej, zapamiętują więcej, uczą się więcej niż ci, którzy czytają tekst zaopatrzony w linki.
Zbadano też, że lektura hipertekstu zajmuje więcej czasu. W informatyce hipertekst oznacza sposób wzajemnego wiązania ze sobą różnych informacji za
pomocą niewidzialnych łączy – linków. Jest on z natury nieprzejrzysty. Poddaje
się trybowi czytania wielosekwencyjnego. Charakterystyczna dla twórczości
hipertekstualnej interaktywność stanowi kombinację przede wszystkim dwóch
czynników: stosunku do czytelnika opartym na dialogu oraz możliwości budowania w ramach tekstu odgałęzień i skrzyżowań. W hipertekście różne bloki
informacji mogą tworzyć oddzielne i samodzielne wysepki na tej samej lub na
różnych „stronach”. Zależnie od charakteru dokumentu i wiedzy o jego adresatach autor hipertekstu może sprawić, że dostęp będzie uzyskiwany za pomocą selekcji, asocjacji, ciągłości lub stratyfikacji. W hipertekście kolejne strony
ukazują się na życzenie użytkownika (w wersji papierowej są dostępne równocześnie). Jego lektura cechuje się przede wszystkim koniecznością ciągłego dokonywania wyborów. Aby zobaczyć tę czy inną jednostkę informacji, czytelnik
musi uruchomić, klikając, odpowiedni przycisk. Każdy link z kolei zaprasza,
aby pójść dalej – system opierający się na mechanizmie odsłon. Czytelnik hipertekstu chce najczęściej otworzyć jak najwięcej linków w jak najkrótszym czasie.
Przez to lektura staje się wręcz gorączkowa. Z czasem zamienia się w ślizganie
się po powierzchni, zatracanie się w niekończącym się oceanie obrazów, fragmentów tekstów, które zapomina zaraz po przeczytaniu. Tryby uporządkowania
hipertekstu otwierają nowe drogi i techniki nawigacji, zróżnicowane w zależności od stopnia nieprzejrzystości czy tabularności prezentowanych informacji.
Hipertekst zmienia naturę tekstu. Oko nie może już tak łatwo ogarnąć jego elementów konstytutywnych. Hipertekst zachęca wręcz do rozpraszania, mnożenia odnośników, a wiadomą rzeczą jest, że zakres zapamiętania przyswajanego
materiału zależy od naszego skupienia, czyli od procesów uwagi. Taki sposób
czytania zupełnie odbiega od tradycyjnej, refleksyjnej, medytacyjnej. Pamiętać
trzeba, że rozwój człowieka, mimo technologicznego przyspieszenia, nadal postępuje w powolny sposób, Cechy takie, jak umiejętność koncentracji, empatia,
refleksyjność, transcendencja, nie mogą rozwijać się z zawrotną prędkością.
Korzystanie z Internetu może ćwiczyć mózg porównywalnie z rozwiązywaniem krzyżówek, ale zbyt duża ilość czasu strawiona na tej czynności powoduje zakłócenie głębokich procesów uczenia się i rozumowania. W Internecie mamy do czynienia z wieloma kanałami informacyjnymi i w związku z tym
zbyt dużo informacji wpływa do naszej pamięci roboczej. To z kolei sprawia,
że nie jesteśmy w stanie tych danych przełożyć na poznawcze schematy, co
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spowoduje, że przejdą one do pamięci długotrwałej. Jak podkreślają badacze,
w takiej sytuacji maleje nasza zdolność uczenia się, rozumienie staje się powierzchowne. Przeciążenie pamięci roboczej zbyt dużym strumieniem danych
potęguje uczucie rozproszenia. Sieć stanowi, niestety, z natury system, który
służy rozpraszaniu. To generuje proces przechodzenia od czytania do wybiórczego wyszukiwania. Internet sprawia, że zapoznajemy się z większą ilością
tematów, ale w sposób wyłącznie powierzchowny. Nie ma, oczywiście, niczego złego w przeszukiwaniu, nawet wybiórczym, tekstów. Najbardziej niepokoi
fakt, że ten sposób czytania wypiera tzw. „lekturę głęboką”.
I w tym miejscu pojawia się pole do działania dla bibliotekarzy i bibliotek. Przy całej świadomości pożytków płynących z sieci, starajmy się przekonywać użytkowników o znaczeniu sięgania po literaturę skonstruowaną w tradycyjny, linearny sposób. Z pewnością nie będzie to łatwe. Niemniej jednak
to właśnie biblioteki powinny współuczestniczyć w edukacji informacyjnej
zarówno człowieka młodego, jak i dorosłego. Edukacja ta, jak pisze Hanna Batorowska w książce Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej,
to „nie tylko wiedza o istocie informacji, to nie tylko umiejętności zarządzania
nią, wykorzystywania technik komputerowych, to także świadomość informacyjna związana z zagrożeniami generowanymi przez cywilizację techniczną, to
świadomość istnienia problemów ekologii informacji, to także korzystanie z informacji oparte na zasadach etycznych, to zgodność postaw z uniwersalnymi
wartościami.”
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Dorota Siedlecka
SPOŁECZNA BIBLIOTEKA PRZY STOWARZYSZENIU
PRZYJAZNE POMORZE
W Gdańskiej dzielnicy Stogi, przy ulicy Hożej 14, działa pierwsza
w Polsce, oparta na prywatnym księgozbiorze i prowadzona przez ludzi
dobrej woli biblioteka społeczna. Jej inicjatorem i pomysłodawcą jest Jan
Urbanik. Urodził się w 1942 r. w Beskidzie Niskim. Z zawodu jest chemikiem,
z zamiłowania bibliotekarzem, kolekcjonerem książek oraz społecznikiem.
W 1968 r. przeprowadził się do Gdańska, aby rozpocząć pracę
w Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych. W dniu przeprowadzki jego
księgozbiór liczył 3 tys. tytułów. Na Wybrzeże został przetransportowany ciężarówką. J. Urbanik zamieszkał w hotelu robotniczym i założył bibliotekę zakładową,
która funkcjonowała jako filia
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku-Brzeźnie.
Księgozbiór
stale się rozrastał. W 2004 r.
pan Jan umieścił swoje książki w Gdańskiej Szkole Wyższej Administracji na Stogach.
Jego zbiór stanowił 97% zasobu uczelnianego, jednak wbrew
wcześniejszym ustaleniom z władzami uczelni, nie był dostępny dla wszystkich
mieszkańców, a tylko dla studentów. Dla właściciela było to nie do przyjęcia,
więc wycofał się z inicjatywy i postanowił utworzyć bibliotekę społeczną.
Swoją wolę oddania książek w powszechne użytkowanie ogłosił
podczas promocji książki Waldemara Nocnego pt Stogi – zapomniana wyspa.
Potrzebny był lokal. J. Urbanik wraz z przyjaciółmi – Barbarą Wierzbicką
i Krzysztofem Stawiarzem – założył grupę inicjatywną, która miała na celu
powołanie organizacji Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława
Brzozowskiego, skupiającej ludzi aktywnych, obdarzonych pasją. Z pomocą
przyszło Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze, działające w Gdyni. Do
porozumienia doszło szybko, ponieważ obu grupom przyświecały podobne
cele: rozwój regionalny i działanie w obszarze kultury, oświaty, edukacji oraz
ochrony środowiska. 22 lutego 2007 r. wybrano zarząd, powstał nowy statut.
Stowarzyszenie zostało przeniesione z Gdyni do Gdańska.
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1 lutego 2008 r. Stowarzyszenie odebrało klucze do zrujnowanego
lokalu przy ul. Hożej 14, odnowiono pomieszczenie, wniesiono 260 kartonów
z książkami. Już 29 lipca 2009 r. otwarta została czytelnia z pięcioma
stanowiskami komputerowymi, a 1 września ruszyła wypożyczalnia książek.
Stowarzyszenie oraz biblioteka, która pełni również funkcję świetlicy,
szczególną troską otoczyły dzieci. W każdą sobotę od 10.00 do 12.00
biblioteka służy tylko najmłodszym. Czekają na nich książki, mogą skorzystać
z komputerów (dostęp do Internetu), oglądać filmy czy też rozwijać umiejętności
w szkółce szachowej. Dziećmi opiekują się wolontariusze zachęcający do gry
na instrumentach, śpiewu,
zajęć rytmicznych. Biblioteka
oraz czytelnie czynne są od
poniedziałku do piątku od
12.00 do 17.00, w sobotę
od 10.00 do 14.00, bywa,
że biblioteka otwarta jest
również w niedzielę.
Obecnie
placówką kieruje Dorota Kaczmarek, która jest również wiceprezesem stowarzyszenia.
Warunkiem korzystania ze
zbiorów jest wypełnienie deklaracji członkowskiej stowarzyszenia oraz opłacenie składki, która wynosi 10 zł miesięcznie.
Od 1 lipca 2009 r., dzięki wsparciu Urzędu Miasta, korzystanie z czytelni jest bezpłatne. Znajdziemy w niej bogaty wybór czasopism, w tym Tygodnik Powszechny, Charaktery, Świat Nauki, Przegląd, Wiedza i Życie, National
Geographic, Forum i wiele innych.
Biblioteka liczy blisko 15 tysięcy tytułów. Ma charakter popularnonaukowy, udostępnia książki z dziedzin: historia Polski i powszechna,
religioznawstwo, filozofia, psychologia, prawo, ekonomia, historia sztuki, literaturoznawstwo oraz językoznawstwo. Są również wszystkie dzieła J. Słowackiego, A. Mickiewicza, C. K. Norwida, S Brzozowskiego,
M. Mochnackiego, książki dwujęzyczne oraz publikacje dotyczące historii
Gdańska i Pomorza. Ponadto znajdziemy tutaj wiele dzieł w językach: angielskim, rosyjskim i niemieckim. Prowadzący bibliotekę zwracają uwagę, że
w zbiorach znajdują się takie rarytasy, jak radziecka encyklopedia powszechna.
Placówka posiada także książki naukowe, których próżno szukać w bibliotekach uniwersyteckich.
Ośrodek zaprasza również seniorów, studentów Uniwersytetów
Trzeciego Wieku. Obok oferty kulturalnej proponuje kursy komputerowe
i języka migowego. Biblioteka realizuje obecnie zadanie dofinansowane ze
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środków Urzędu Miasta Gdańsk – Biblioteka Społeczna domem sąsiedzkim na
Stogach. W ramach projektu organizowane są wykłady, koncerty fortepianowe,
warsztaty artystyczne, spotkania z prawnikiem oraz półkolonie.
Książnica cieszy się sporym zainteresowaniem. Rocznie odwiedza ją
około 7 tysięcy osób (blisko 60 dziennie), głównie dzieci. Sytuacja biblioteki
nie jest łatwa, brakuje pieniędzy. Na etacie zatrudniony jest kierownik placówki,
księgowa i pan Jan pracują za darmo. J. Urbanik zarządza lokalem samodzielnie,
przebywa w nim od rana do wieczora, zajmuje się drobnymi naprawami,
katalogowaniem książek oraz pracami porządkowymi. W bibliotece bardzo
często organizowane są kiermasze i wyprzedaże książek. Pieniądze zdobyte
w ten sposób przeznaczane są na bieżące potrzeby placówki.
Od roku 2010 Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze jest organizacją
pożytku publicznego. Jan Urbanik cieszy się ogromnym szacunkiem wśród
mieszkańców Gdańska. Został przez nich zgłoszony do ogólnopolskiej akcji
Cichy Bohater. W 2012 r. za pracę dla dobra dzieci odebrał od Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci odznakę Przyjaciel Dziecka.

25

Aleksandra Węglerska
ZYGMUNT MALEWSKI (1873-1937)
W kwietniu tego roku minęła 140.
rocznica urodzin Zygmunta Malewskiego, literata,
archiwisty, człowieka niezwykle zasłużonego dla
naszego miasta i dla Biblioteki Miejskiej. Witold
Bełza napisał o nim: „Dla Bydgoszczy wyłącznie
pracował, zapatrzony w jej zapomnianą przeszłość
– człowiek cichy i skromny – człowiek bezspornej
zasługi. Niechże więc Bydgoszcz z wdzięcznością
wspomina jego imię”1.
Zygmunt Stanisław Malewski urodził się
12 kwietnia 1873 r. w Smarzewie pod Lwowem2.
Jego rodzicami byli Julia z Koefenmüllerów
i Rudolf Malewski, profesor gimnazjum. Niestety
nie ma na ich temat więcej informacji. Wiadomo
jedynie, że nie byli ludźmi majętnymi, bo Zygmunt
już podczas nauki miał trudne warunki materialne. Uczył się w gimnazjum
w Brodach i w 1895 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po zakończeniu nauki,
został powołany jako szeregowiec do rocznej służby wojskowej w armii
austriackiej.
W latach 1895-1897 Malewski studiował prawo na Uniwersytecie
Lwowskim. Następnie przeniósł się do Krakowa i tam studiował na Wydziale
Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1900-1903). Jednak z uwagi na
trudności finansowe musiał przerywać naukę i podejmować pracę zarobkową.
Prawdopodobnie z tego właśnie powodu nie zdawał egzaminu końcowego.
Od 1901 do 1904 r. był zastępcą nauczyciela w krakowskich szkołach.
Jednak ta praca zupełnie mu nie odpowiadała. Określał ją jako „nieodpowiednią
jego dążeniom i zamiłowaniom”3. Następnie przez rok praktykował w Muzeum
Przemysłowym w Krakowie. Przez kolejne trzy lata funkcjonował jako zastępca
generalnego sekretarza Towarzystwa Sztuk Pięknych. W końcu znalazł zajęcie
1

2

3
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W. Bełza, Kroniki bydgoskie (Korespondencja własna „Kurjera Warszawskiego”):
Pamięci Zygmunta Malewskiego, archiwariusza miejskiego, „Kurjer Warszawski”
1937 nr 240.
J. Kutta, Malewski Zygmunt Stanisław [W:] Bydgoski słownik biograficzny. T.1, s. 76;
Zdzisław Mrozek podaje jako datę urodzenia Malewskiego 20.04.1873.
Cyt. za Kutta J., op. cit.

zgodne ze swoimi zainteresowaniami i aspiracjami. W 1910 r. został sekretarzem
Związku Artystów i Malarzy. Na tym stanowisku pozostał do wybuchu I wojny
światowej. Nawiązał wówczas kontakt z wieloma nieprzeciętnymi ludźmi. Byli
wśród nich wybitni naukowcy i artyści. Malewski zaprzyjaźnił się ze znanymi
historykami literatury: Józefem Ujejskim4, Stanisławem Turowskim5 i Andrzejem
Boleskim6. Poznał też jednego z ostatnich przedstawicieli Wielkiej Emigracji,
Karola Baykowskiego, przyjaciela i zwolennika Andrzeja Towiańskiego7.
W tym czasie Zygmunt Malewski wyjeżdżał do Kijowa i do Wilna,
gdzie wygłaszał odczyty na temat literatury czasów romantyzmu. Najchętniej
opowiadał o twórczości swojego ulubionego poety Cypriana Kamila Norwida.
Malewski zajmował się także działalnością literacką. W 1907 r. pod
pseudonimem „Malczart” opublikował w „Pamiętniku Literackim” pracę
pt. „O poezji czynu w literaturze polskiej”. Pisywał też recenzje i szkice do
dzienników i do miesięcznika „Krytyka”. W tym czasopiśmie zamieścił m.in.
studium o Janie Rembowskim8 pt. „Biało-czarny kwiat” i wierszowaną rozprawę
filozoficzno-estetyczną gloryfikującą symbolistykę Jacka Malczewskiego9
zatytułowaną. „O śpiewaku Bożym”.
Po wybuchu I wojny światowej Zygmunt Malewski został
zmobilizowany do armii austriackiej. Służył w stopniu porucznika w cenzurze
Komendy Twierdzy Kraków. Pomagał wówczas rodakom różnych orientacji
politycznych; ułatwiał im kontakty przez front i z Komitetami Polskimi
w Vevey, Berlinie i Paryżu. W 1916 r. wydał w Krakowie poemat „Baśń Wiatru
Wiosennego”, a całe honorarium przeznaczył na Dom Sierot po polskich
legionistach. Za tę działalność karnie przeniesiono go do Tyrolu. Tam został
internowany przez Włochów i przebywał do zakończenia wojny. Napisał
wówczas cykl artykułów do „Meraner Zeitung”. Informował w nich o sprawie
polskiej, głównie o tendencyjnie przedstawianej w prasie niemieckiej kwestii
Gdańska.
4

5

6

7

8

9

Józef Ujejski (1883-1937) profesor Uniwersytetu Warszawskiego, zajmował się
głównie badaniem literatury doby romantyzmu.
Doktor Stanisław Turowski napisał książkę o Wespazjanie Kochowskim, zajmował
się również twórczością Słowackiego.
Andrzej Boleski (1877-1965) opublikował pracę W sferze wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego.
Karol Baykowski (1823-1904) od 1846 r. przebywał na emigracji. Był sekretarzem
Towiańskiego. W 1883 r. zamieszkał w Krakowie. Opublikował pamiętnik Znad grobu. Wydawał też pisma Towiańskiego.
Jan Rembowski (1879-1923), polski malarz i grafik tworzący w stylu secesji i symbolizmu.
Jacek Malczewski (1854-1929), malarz, główny przedstawiciel polskiego symbolizmu.
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W 1919 r. Zygmunt Malewski wrócił do kraju i zamieszkał w Poznaniu.
Zamierzał założyć pismo artystyczno-literackie i salon malarski. Jednak wojna
polsko-bolszewicka przekreśliła jego plany. Zgłosił się do wojska i służył
w poznańskim garnizonie. Zajmował się pracą oświatową i agitacyjną.
Podczas pobytu w Poznaniu Zygmunt Malewski zainteresował się
historią i kulturą Bydgoszczy. Wyjątkowo zafascynowała go postać malarza
Maksymiliana Antoniego Piotrowskiego, który urodził się w Bydgoszczy i tutaj
spędził kilkanaście lat życia10. Poszukując wszelkich pamiątek po zapomnianym
już artyście, Malewski przeprowadził się w 1922 r. do Bydgoszczy i zamieszkał
przy ul. Generała Józefa Chłopickiego 1. Dzięki uporowi i niezwykłej
cierpliwości zdołał odnaleźć metryki rodzinne i zapomniany grób malarza11.
Malewski podróżował, często na własny koszt, po Polsce i zbierał obrazy
oraz pamiątki po Piotrowskim. Dzięki temu, udało się zorganizować w latach
1925-1926 w Bydgoszczy wystawę obrazów artysty. Malewski zebrał też wiele
informacji na jego temat, które często publikował w prasie.
Zygmunt Malewski przeprowadził się do Bydgoszczy wraz z żoną –
Zofią z Baranowskich. Była ona etnografem. Prowadziła odczyty i publikowała
artykuły poświęcone dziejom Polski i historii literatury polskiej. Zachęcała
odbiorców do zbierania materiałów dotyczących obrzędowości mieszkańców
Pomorza. Dążąc do stworzenia sobie podstaw egzystencji, państwo Malewscy
założyli prywatne gimnazjum żeńskie. Jednak wkrótce z uwagi na trudne
położenie materialne musieli je przekazać doktorowi Michałowi Wagnerowi.
W grudniu 1928 r. bydgoski Magistrat ogłosił konkurs na stanowisko
sekretarza Muzeum Miejskiego i archiwariusza miejskiego. Zygmunt
Malewski zgłosił swoją kandydaturę. Został wybrany na to stanowisko spośród
szesnastu kandydatów. 15 stycznia 1959 r. oficjalnie objął kontraktową posadę
w administracji miejskiej. Rozpoczął pracę od uporządkowania archiwum.
Spolszczył księgę archiwalną i wysegregował ważniejsze akta z czasów
Fryderyka II. Poza tym, nadal zajmował się poszukiwaniem dzieł Maksymiliana
Piotrowskiego. 30 grudnia 1929 r. otrzymał z Magistratu tzw. „terminatkę”,
czyli wypowiedzenie pracy z terminem 31 marca 1930 r. Po interwencjach
przedłużono mu termin wypowiedzenia o miesiąc. Nie wiadomo dlaczego
został zwolniony z pracy. Prawdopodobnie nie był typem „prawdziwego
urzędnika” mechanicznie wykonującego swoje obowiązki. Z usposobienia był
raczej naukowcem pochłoniętym całkowicie swoją pasją odkrywania zagadek
10

11

28

Maksymilian Antoni Piotrowski (1813-1875) w 1833 r. wyjechał z Bydgoszczy do
Berlina, gdzie studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych. Wiele lat spędził
w Królewcu. Był profesorem w królewieckiej ASP. Namalował wiele obrazów, m.in.
„Śmierć Wandy”, „Portret damy w białej sukni”, „Władysław Jagiełło przed bitwą
pod Grunwaldem”, „Wędrowny handlarz”.
Cmentarz Starofarny.

z przeszłości Bydgoszczy. Zwolnienie z pracy odczuł jako krzywdę i skierował
sprawę do sądu, domagając się odszkodowania. Jednak wkrótce wycofał skargę.
Uważał, że nie może prowadzić sporu z miastem, którego historię od wielu lat
bada z tak wielkim zamiłowaniem.
Niespodziewana utrata pracy nie była jedyną niesprawiedliwością,
która dotknęła Zygmunta Malewskiego. Zwrócił się on do Rady Miejskiej
z prośbą o subwencję na kontynuowanie badań nad tematem dotyczącym
znaczenia morza dla Bydgoszczy. Należy przypomnieć, że Rada Miejska
właśnie podjęła uchwałę w sprawie przyznania nagrody literackiej za pracę na
ten temat. Malewski napisał już wcześniej oparte na materiałach źródłowych
artykuły: „Bydgoskie bractwo sterników w służbie między Bydgoszczą
a morzem” i „Bydgoszcz i morze w przeszłości”. Opublikował je w „Dzienniku
Bydgoskim”. Jego prośba o subwencję została odrzucona. Później Malewski
jeszcze kilka razy ubiegał się o dofinansowanie na kontynuowanie badań nad
dziejami miasta. Jednak niemal wszystkie jego prośby były odrzucane przez
Magistrat.
Dopiero 1 lipca 1935 r. Zygmunt Malewski został ponownie zatrudniony
w administracji miejskiej. Powierzono mu etat archiwariusza miejskiego.
Opłacany był z funduszu Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy; już wcześniej
bywał częstym gościem Książnicy i zaprzyjaźnił się z jej dyrektorem, doktorem
Witoldem Bełzą. Do obowiązków archiwisty należało zbieranie i rejestrowanie
wszelkich źródeł i materiałów potrzebnych do opracowania zbiorowej
historii Bydgoszczy, rewindykacja archiwaliów bydgoskich znajdujących się
w Archiwum Głównym w Warszawie, opracowanie pod względem archiwalnonaukowym, według obowiązujących zasad, wszystkich podstawowych
przywilejów miasta Bydgoszczy.
Zygmunt Malewski był współzałożycielem i redaktorem regionalnego
pisma naukowo-literackiego pt. „Przegląd Bydgoski”. Kwartalnik zaczął
ukazywać się w 1933 r., a jego siedzibą była Biblioteka Miejska. Malewski
zamieszczał w nim artykuły historyczne, recenzje i sprawozdania
z organizowanych w Bydgoszczy wystaw plastyków. Część publikacji
podpisywał pseudonimem „Bogufał z Bydgoszczy”.
Szczególnie duże znaczenie ma dorobek Malewskiego w zakresie
historii regionalnej. Opublikował on kilkadziesiąt rozpraw i szkiców na ten
temat. Świetnie znał średniowieczną łacinę i paleografię, dlatego też odkrył
wiele nowych źródeł do dziejów Bydgoszczy. Jego praca utorowała drogę
przyszłym badaczom dziejów miasta i regionu. Spośród wielu jego prac należy
wymienić: Objaśnienia nazw, ulic i placów miasta Bydgoszczy (Bydgoszcz
1933), Bractwo Matki Boskiej Szkaplerznej w Bydgoszczy (Bydgoszcz 1937),
„Bibliotheca Bernardina”, „Proces o zabójstwo przeciw mincarzom bydgoskim
i rany Filipa malarza”, „Procesy o czarnoksięstwo i zabobony w Bydgoszczy”,
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„Topografia dawnej Bydgoszczy”, „Księga testamentów obywateli bydgoskich”,
„Kronika lekarzy bydgoskich od połowy XVI w. do r. 1800”, „Zadumana
świątynia”12. Swoje artykuły zamieszczał głównie we wspomnianym wyżej
„Przeglądzie Bydgoskim”. Prowadził również badania nad polskimi korzeniami
rodu Kopernika.
Poza pracą zawodową i naukową, Malewski znajdował czas na
działalność społeczną. Udzielał się w różnych towarzystwach i organizacjach,
m.in. w Towarzystwie Miłośników Miasta Bydgoszczy, Radzie ArtystycznoKulturalnej, w Oddziale Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Archiwista, jak już wyżej wspomniałam, mieszkał początkowo przy
ulicy Chłopickiego, a następnie przy ulicy Nowomiejskiej 20/413, znajdującej
się w dzielnicy Skrzetusko. Zaprzyjaźniony z Leonem Wyczółkowskim, często
bywał w dworku malarza w Gościeradzu.
Późniejszy dyrektor Muzeum Miejskiego w Bydgoszczy, Rajmund
Kuczma, poznał Malewskiego w swoim dzieciństwie14. Archiwista często bywał
bowiem w domu jego rodziców. W artykule opublikowanym w „Kalendarzu
Bydgoskim” wspomina go jako wspaniałego gawędziarza, o wielkiej
wiedzy historycznej, który pokazywał mu zabytki Bydgoszczy m.in. „dom
Twardowskiego”. Kuczma pisze, że archiwista miał „ciekawą i mądrą twarz
zawsze w kolorycie ogorzałą i śniadą, na której tle tym silniej odbijały szarobłękitne oczy, oczy których pogody i dobroci nie były w stanie zasłonić okulary
w ciemnej oprawie, ani nie zdołały przytłumić jakże ciężkie warunki życia
i długie cierpienia związane ze starannie ukrywaną chorobą. Gęsta, niegdyś
czarna czupryna, odkąd pamiętam, zawsze już była przepysznie srebrzysta, a dla
mnie naówczas wybitnie harmonizowała z grubymi, zakurzonymi foliałami,
które zawsze piętrzyły się na biurku pana Zygmunta”15.
Inny znajomy Malewskiego, Andrzej Kulwieć, charakteryzował go
jako humanistę o szerokich zainteresowaniach. Pisał, że był to człowiek skromny
i pracowity, ale pozbawiony „umiejętności życia praktycznego […] Dorobek
materialny, tani poklask, dorywcza kariera […] koniunkturalna zmienność
zdania – były mu obce, dalekie”16.
Zygmunt Malewski do ostatnich dni życia snuł plany na temat
przyszłych publikacji. Miał zamiar napisać rozprawę „Bydgoszcz w promieniach
kultury dawnego Krakowa w ciągu dziejów”. Korektę swojej ostatniej pracy
12
13

14
15

16
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Artykuł poświęcony był kościołowi pojezuickiemu przy Starym Rynku.
Księga adresowa miasta Bydgoszczy na rok 1933. Ulicę Nowomiejską przemianowano później na ul. Marii Curie-Skłodowskiej.
Rajmund Kuczma (1929-2007) w Bydgoszczy mieszkał od 1934 r.
[Rajmund Kuczma] (rk), „Bogufał z Bydgoszczy”, „Kalendarz Bydgoski” 1970, s.
113.
A. Kulwieć, Kronika żałobna: Śp. Zygmunt Malewski, „Przegląd Bydgoski” 1937, z.
2, s. 140.

pt. „Śladami życia artystycznego w Bydgoszczy” wykonał na dwa dni przed
śmiercią. Zmarł 14 lipca 1937 r. i został pochowany na cmentarzu Nowofarnym
w Bydgoszczy.
4 czerwca 1981 r. na frontowej ścianie budynku Archiwum Państwowego
w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej 65 umieszczono tablicę pamiątkową ku
jego czci.
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Alina Walukiewicz
KAMIL KANTAK (1881-1976) I KRONIKA
BERNARDYNÓW BYDGOSKICH
Stefan Kamil Juliusz Kantak urodził się w 15 grudnia 1881 roku we wsi
Lubonia koło Leszna. Do gimnazjum uczęszczał najpierw w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie do Królewskiego Gimnazjum Klasycznego w Bydgoszczy.
Za związki z tajnym kołem filomatów objęty został śledztwem w toruńskim
procesie filomatów1. Po ukończeniu gimnazjum w 1901 roku2, rozpoczął studia
filozoficzno-teologiczne w Poznaniu i Gnieźnie3. Święcenia kapłańskie uzyskał 17 grudnia 1904 r. i przez cztery kolejne lata pełnił posługę duszpasterską
w Czempiniu i Jankowie Zaleśnym. Studia teologiczne kontynuował we Fryburgu Bryzgowijskim (Badenia-Wirtembergia), gdzie w 1909 r. uzyskał tytuł
doktora teologii na podstawie rozprawy Geschichte des Bernardiner-Klosters
zu Bromberg (Poznań 1909). Po studiach odbył podróż po Europie zachodniej
i wschodniej (Austria, Włochy, Belgia, Francja, Szwajcaria, kraje słowiańskie).
Przez 3 lata (1910-1913) był wikarym przy katedrze poznańskiej. W 1913
roku został dyrektorem kancelarii arcybiskupstwa gnieźnieńsko-poznańskiego,
a w 1915 r.4 – archiwariuszem diecezjalnym. W tym czasie zlustrował biblioteki
dekanalne i parafialne oraz przeprowadził komasację w Bibliotece Diecezjalnej w Poznaniu. Owocem pracy archiwariusza był także, obok publikowanych
artykułów, opracowany i wydany drukiem katalog inkunabułów Seminarium
Poznańskiego (Poznań 1919), wzbogacony o rozdział przedstawiający historię
seminarium. Sporządził też wykaz dóbr kościelnych zagrabionych przez zarząd
Prus Południowych.
Już w roku 1908 nawiązał kontakty z Pomorzem. W 1910 r. został współpracownikiem „Gryfa” oraz „przyjacielem i towarzyszem pracy narodowo-społecznej przywódcy ruchu młodokaszubskiego – Aleksandra Majkowskiego”5.
1
2
3

4

5
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W 1901 r.
„Bericht über das Schuljahr 1901-1902”, 1902, s. 28 .
Archidiecezje gnieźnieńska i poznańska były wówczas połączone unią personalną
i choć każda zachowała własne seminarium duchowne, w praktyce klerycy obu archidiecezji studia odbywali razem, przy czym w różnych latach umieszczano jedne kursy
w Gnieźnie, inne w Poznaniu.
Rok 1917 podaje A. Petrani, W 80-lecie urodzin ks. profesora dra Kamila Kantaka,
„Nasza Przeszłość”, t. 16, 1962, s. 284.
D. Majkowska, Kamil Kantak – inicjator i współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół

W 1911, na rok przed wyborami do parlamentu i sejmu pruskiego, przekonywał
Majkowskiego o konieczności przygotowania kandydatur młodokaszubskich.
Na zjeździe Młodokaszubów 20-21 czerwca 1912 r. zabiegał o to, aby Gdańsk
„przejęli” Młodokaszubi i stworzyli tam centrum kulturalne, ekonomiczne i polityczne dla całych ówczesnych Prus Królewskich.
W 1919 r. na krótko znalazł się w Gdańsku6 i od razu włączył się w działalność narodowo-społeczną. W Podkomisariacie Naczelnej Rady Ludowej
na Prusy Królewskie i Warmię objął stanowisko w wydziale prasowym i od
marca do maja redagował „półurzędówkę” w języku niemieckim – „Polnische
Warte”. Był także współorganizatorem Ludowego Uniwersytetu Powszechnego
w Gdańsku, gdzie wykładał historię Polski.
Pod koniec 1919 r. powrócił do Poznania i do 1922 r. wykładał historię
kościoła w tamtejszym seminarium. Na podstawie rozprawy Początki franciszkanów w Polsce (Gdańsk 1923) uzyskał w 1919 r. habilitację na Uniwersytecie
Karola w Pradze.
W tym okresie nadal ściśle współpracował ze środowiskiem kaszubskim.
Od 1919 do 1923 r. był redaktorem „Dziennika Gdańskiego”, a także dyrektorem Towarzystwa Wydawniczego Pomorskiego. Starał się o pomieszczenia dla
Towarzystwa Muzeum Kaszubsko-Pomorskiego, a przed wyborami w 1920 r.,
aby nie tracić głosów na rzecz Niemców, włączył się do tworzenia (obok Majkowskiego) szerokiego bloku polskich stronnictw politycznych.
W 1922 r. powrócił do Gdańska i pozostał tam do jesieni 1924 r. W 1922 r.
udało się powołać do życia Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku,
którego był współzałożycielem, i z którym współpracował do 1939 r. Był także
jednym z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Pomorza.
Jesienią 1924 r. zamieszkał w Warszawie, pełniąc funkcję rektora kościoła św. Jacka. W latach 1926-1939 był profesorem Seminarium Duchownego
w Pińsku, gdzie kierował Katedrą Historii Kościoła oraz nauczaniem języków
łacińskiego, greckiego i hebrajskiego. Objął też zarząd Biblioteki Seminarium
Duchownego w Pińsku: „Bibliotekę uporządkował, zaopatrzył w katalogi i doprowadził w r. 1939 jej stan ilościowy do 35000 tomów”7. Jak zwykle, zostawił
po sobie ład i porządek, który wkrótce zostanie zniszczony przez wojnę i jej
późniejsze konsekwencje. Z pobytem w Pińsku związane jest też dramatyczne
przeżycie osobiste – ciężka operacja trepanacji czaszki, która na szczęście zakończyła się pomyślnie.
Po wybuchu wojny ksiądz Kantak znalazł się na terenie Związku Radziec6

7

Nauki i Sztuki w Gdańsku, „Rocznik Gdański”, t. 32, 1972, z. 1, s. 10.
W styczniu 1919 r. został aresztowany przez Niemców, jednak zdołał uciec i ukrył się
na Pomorzu, skąd dotarł do Gdańska. Podaję za A. Petrani , W 80-lecie urodzin ks.
profesora dra Kamila Kantaka, „Nasza Przeszłość”, t. 16, 1962, s. 284.
A. Petrani, dz. cyt., s. 285.
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kiego, gdzie przypadkowo został aresztowany wraz z grupą oficerów w Dąbrowicy (powiat Sarny) i wywieziony do Kozielska. Na podstawie paszportu
gdańskiego wnioskował o uznanie go za poddanego niemieckiego. Sprawa
przedłużała się (zainteresował się nią sam Beria), a w jej efekcie trafił najpierw
do Ostaszkowa, potem na moskiewską Łubiankę, a ostatecznie 25.06.1940 r.
znalazł się w Griazowcu z numerem ewidencyjnym 4944/3948. Był jednym
z nielicznych ocalałych więźniów Kozielca i Ostaszkowa. Zwolniony po porozumieniu Sikorski-Majski, w sierpniu 1941 r. został kapelanem wojskowym
w Griazowcu. Później pracował w szpitalu w Tockoje9 oraz w zarządzie duszpasterstwa wojskowego w Buzułuku10 i Jang-Julu (Kazachstan), gdzie było
duże skupisko Polaków. W ramach pierwszej ewakuacji 03.04.1942 r. znalazł
się w Iranie. Przez Teheran i Bagdad (skąd odbył podróż m.in. do Jerozolimy
i Ziemi Świętej) dotarł w sierpniu 1943 r. do Bejrutu, gdzie pozostał aż do swojej śmierci 1 grudnia 1976 r., cały czas sprawując opiekę nad przebywającymi
tam Polakami.
W maju 1945 r. został dziekanem polskim na Liban i Syrię. Oficjalnie odpowiedzialny za życie duchowe i religijne w tych dwóch krajach, zorganizował
duszpasterstwo polskie w Bejrucie i w siedmiu ośrodkach na prowincji. Latem
1946 r. został też kapelanem francuskich Sióstr Szarytek w Bejrucie, jednocześnie angażując się w duszpasterstwo polonijne. Obowiązki swoje pojmował nie
tylko jako posługę religijną, niósł wszelaką pomoc, potrzebującym rodakom11.
Ponieważ liczba Polaków w Bejrucie systematycznie malała, w lipcu 1950 r.
Kamil Kantak był jedynym polskim księdzem w Libanie, towarzyszącym niewielkiej grupie rodaków.
Długie życie księdza Kantaka nie ograniczało się do duszpasterstwa. Był
bardzo aktywny na wielu płaszczyznach. Trudno wymienić w tak krótkiej publikacji wszystko, co zrobił, napisał, w co się zaangażował. Prowadził ożywioną
działalność naukową, publicystyczną, społeczną i polityczną.
W przypadku działalności naukowej, „debiutem” na tym polu było opublikowanie w 1907 r. pracy źródłowej Kronika bernardynów bydgoskich. Dwa lata
później wydał drukiem rozprawę doktorską Geschichte des Bernardiner-Klosters zu Bromberg (Poznań 1909). Jako publicysta pisał artykuły do: „Dziennika
Poznańskiego”, „Pracy”, „Słowa”, „Czasu”, „Gryfa”. Poruszał w nich tematykę
nie tylko religijną, ale także dotyczącą aktualnych zagadnień społecznych i poli8
9
10

11
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Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 3, Warszawa 2001, s. 325.
Miejsce formowania 6 DP i Ośrodek Zapasowy Armii Polskiej.
W latach 1941–1942 siedziba dowództwa i sztabu formującej się w ZSRR Armii
Polskiej generała Władysława Andersa.
Między innymi wspierał duchowo podupadającą na zdrowiu Hankę Ordonównę,
współtowarzyszkę wędrówki od Taszkientu do Libanu, zmarłą i pochowaną w Bejrucie 8 września 1950 r.

tycznych. Zajmował się również popularyzacją literatury polskiej: przygotował
do druku popularne wydania dzieł Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Wincentego Pola, listy i pisma pośmiertne Juliusza Słowackiego.
Za najwybitniejsze osiągnięcia naukowe księdza Kantaka przyjmuje się publikacje dotyczące historii Kościoła: Dzieje Kościoła Polskiego (do 1400 roku),
Gdańsk 1913-14 (t. 1-2), Bernardyni polscy, Lwów 1933 (t. 1-2), Franciszkanie
polscy, Kraków 1937-38 (t. 1-2). Tom pierwszy Reformatów polskich nie zdążył się ukazać drukiem, ponieważ wybuchła wojna, która zresztą zniszczyła
całkowicie warsztat autora – bibliotekę (ok. 10000 tomów), archiwalia i prace.
Działalność naukową prowadził Kantak również jako członek licznych towarzystw: Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Naukowego
w Toruniu, Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, Towarzystwa
Teologicznego, Towarzystwa Historycznego.
Przebywając w Libanie, nie zrezygnował z pracy naukowej: był członkiem
Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, w latach 1947/48 wykładał
historię cywilizacji w Studium Polonistycznym przy uniwersytecie amerykańskim, wygłaszał odczyty na uniwersytecie francuskim, publikował w czasopismach („Kwartalnik Historyczny na Wschodzie” – Jerozolima, „France Libre” –
Teheran, „Eastern Times” – Bagdad, „Eastern Quarterly” – Jerozolima, „Orient”
– Bejrut), ogłaszał swoje prace drukiem. Wydał m.in. książkę poświęconą
Pomorzu, z którym był przez lata związany, i o którym, jak widać, nigdy nie
zapomniał – Dzieje Ziemi Pomorskiej (Jerozolima 1946), a losy Polaków rzuconych daleko od kraju opisał w pracy Dzieje uchodźstwa polskiego w Libanie
1943-1950 (Bejrut 1955). Był tytanem pracy, a we wszystkim, co robił widoczna była jego „niesłychana aktywność i pracowitość, żywa i bystra inteligencja
oraz wszechstronne wykształcenie”12. Niemal do ostatnich dni, raz w tygodniu
odwiedzał uniwersytecką Bibliotekę Orientalną, aby zapoznać się z aktualnymi
problemami naukowymi.
Osobną kartę w życiorysie Kamila Kantaka stanowi działalność społeczna,
narodowa i, w mniejszym zakresie, polityczna. Mocno zaangażował się w sprawy Pomorza i Kaszub, szczególnie silnie wiążąc się z Aleksandrem Majkowskim
i ruchem młodokaszubskim. Przyczynił się do powstania Towarzystwa Młodokaszubów, troszczył się o rozwój Muzeum Kaszubsko-Pomorskiego w Sopocie.
Aktywnie włączył się w walkę o przyłączenie Pomorza do Polski. W Gdańsku
zorganizował Towarzystwo Wydawnicze Pomorskie i pełnił w nim funkcję dyrektora. Był kierownikiem Wydziału Prasowego w Podkomisariacie Naczelnej
Rady Ludowej na Prusy Zachodnie i Warmię. Działał też w Powiatowej Radzie
Ludowej w Wejherowie i Organizacji Wojskowej Pomorza.
W 1919 r. powstało Koło Demokratyczne na Prusy Królewskie i Warmię,
którego był również współzałożycielem. Miało ono swoją filię w Bydgoszczy.
12

A. Petrani, dz. cyt., s. 294.
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Program Koła postulował szerzenie myśli demokratycznej, narodowej i wolnościowej w społeczeństwie. Zakładał między innymi: szeroki samorząd gminny,
organizowanie związków zawodowych, powszechne wybory, ograniczenie czasu pracy, opiekę państwa nad słabszymi, reformę agrarną. Koło nie odegrało
znaczącej roli, nie doszło też do przygotowywanej wraz z Majkowskim akcji
zbrojnej w 1919 r. Polityka nie była mocną stroną ani Kantaka, ani Majkowskiego, ale to nie umniejsza roli, jaką odegrali w przywracaniu Polsce Pomorza.
Życie księdza przypadło na bardzo burzliwy okres. Najpierw były lata budzenia się świadomości różnych grup społecznych na terenie Polski, później
pierwsza wojna światowa i jej najważniejszy dla Polski skutek – odzyskanie
niepodległości, a wreszcie tragedia drugiej wojny światowej – więzienie sowieckie, front, emigracja, ogrom cierpień i śmierci, których był świadkiem.
Wojna podzieliła jego życie na dwa etapy. O ile „pierwszą część” wypełniała głównie praca naukowa i działalność społeczno-narodowa, o tyle doświadczenia wojny i pobyt na obczyźnie sprawiły, że w późniejszym okresie nastawiony
był mocno na służbę drugiemu człowiekowi. Oczywiście, praca naukowa nadal
go zajmowała, ale przede wszystkim z oddaniem poświęcił się ludziom, z którymi zetknęły go okrucieństwa drugiej wojny światowej. Dbał także o pamięć po
tych, którzy odeszli, do końca opiekując się polskim cmentarzem.
Ksiądz profesor Kamil Kantak w Bydgoszczy mieszkał w czasach gimnazjalnych. Kontakty musiał jednak utrzymywać także później, ponieważ dwie
ważne publikacje dotyczą bydgoskich bernardynów (są to wspomniane wcześniej Geschichte des Bernardiner-Klosters zu Bromberg – Poznań 1909 oraz
Kronika bernardynów bydgoskich – Poznań 1907). W działalności społecznonarodowej i politycznej również uwzględniał Bydgoszcz, tworząc tutaj filię Koła
Demokratycznego. Zamieszczał też artykuły w „Przeglądzie Bydgoskim”13.
Najbardziej znaczące dla Bydgoszczy było opublikowanie Kroniki bernardynów bydgoskich, ważnego źródła do dziejów miasta w dobie staropolskiej.
Przypadkiem odnaleziona w księgozbiorze kościoła farnego w 1899 r., po raz
pierwszy ukazała się drukiem w dodatkach do sprawozdań gimnazjalnych
z 1900 r. (część 1) i 1901 r. (cześć 2). Wybrane fragmenty, w tłumaczeniu na
język niemiecki, wydał profesor królewskiego gimnazjum dr Erich Schmidt.
Było to, jak pisze Kamil Kantak, jedyne wydanie kroniki: „całości dotychczas
ani w oryginale ani w tłumaczeniu, ile mi wiadomo, nie ogłoszono”14. Kronikę
otrzymał Kantak od księdza Markwarta celem publikacji, co też uczynił: „Dzięki uprzejmości śp. ks. Radcy Markwarta, proboszcza bydgoskiego, otrzymałem
tę kronikę celem publikacyi i mniemam, że nie będzie bez pożytku dla historyi
naszej osobliwie lokalnej tudzież Bernardynów polskich ogłosić ją w zupeł13
14
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1933 r., zeszyt 2, s. 3-13 ; 1936 r., zeszyt 1-2, s. 66-70.
K. Kantak, Kronika bernardynów bydgoskich, Poznań 1907, s. [3].

ności”15. Drukiem ukazała się pełna wersja kroniki, uzupełniona dodatkowo
obszernym wstępem. We wstępie opisuje Kantak wygląd zewnętrzny kroniki,
podaje chronologię, wymienia autorów oraz źródła, z których czerpano, uzupełniając kronikę wstecznie, analizuje zawartość. Przy omawianiu zawartości,
dodaje komentarz naukowy do wydarzeń historycznych. Publikację kroniki
uzupełnił o materiały archiwalne bydgoskich bernardynów zawierające katalogi
beneficjentów oraz członków konwentu. Decyzja o publikacji była ze wszech
miar szczęśliwa, ponieważ rękopis wkrótce zaginął16.
Interesującym zbiegiem okoliczności jest fakt, że pierwsza publikacja kroniki, jako dodatku do sprawozdań gimnazjalnych, miała miejsce, gdy Kamil
Kantak był uczniem tegoż gimnazjum. Możliwe, że już wówczas wzbudziła
jego zainteresowanie. Jakkolwiek było, to właśnie dzięki niemu ocalało cenne
źródło do dziejów Bydgoszczy.
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Kiedy w 1907 r. księgozbiór pobernardyński przekazano Bibliotece Miejskiej jako
depozyt, rękopisu kroniki już tam nie było.
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Joanna Matyasik
DRUKI PREKURSORA DRUKARSTWA POLSKIEGO – JANA
HALLERA W ZBIORACH WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY
Jan Haller nie był pierwszym drukarzem na ziemiach polskich, gdyż
wcześniej, jeszcze w XV w. oficyny drukarskie założyli: w Krakowie pochodzący z Bawarii Kasper Straube i przybyły z Frankonii Szwajpolt Fiol, we Wrocławiu Kasper Elyan z Głogowa, w Gdańsku Konrad Baumgarten z Rotenburga i w Malborku Jakub Karweyse. Od swoich poprzedników Haller różnił się
jednak tym, że zdołał zbudować ogromne i stabilne przedsiębiorstwo, a nakład
jego warsztatu znacząco przewyższał liczbę druków wydawanych przez konkurencję. Rozmach i trwałość działalności sprawiły, że zapisał się w historii sztuki
typograficznej jako prekursor drukarstwa polskiego.
Jan Haller pochodził z leżącego we wschodniej części Niemiec Rotenburga. Data jego urodzin nie jest dokładnie znana, na podstawie nielicznych
źródeł ustalono ją w przybliżeniu na rok 1467; wiemy natomiast, że zmarł
w październiku 1525 r. Wywodził się ze znanego i cenionego rodu w środkowej i środkowo-wschodniej Europie, co pomagało mu w nawiązywaniu kontaktów z zagranicznymi kupcami. Nie wiadomo, kiedy osiadł w Polsce; na pewno
mieszkał w Krakowie na początku lat 80tych. Zapisał się wówczas na Uniwersytet
Jagielloński. W 1491 r. ożenił się z córką
bogatego kuśnierza Jana Kunoscha – Barbarą. Małżeństwo oraz późniejsze koneksje dzieci związały go z najbogatszymi
i najbardziej wpływowymi rodami miasta.
Dzięki pracowitości, energii, inteligencji
i wszechstronności, Haller bardzo szybko doszedł do ogromnego majątku. Zajmował się m. in. dochodowym handlem
winem, oliwą, miedzią, cyną, a nawet nieruchomościami. Szerokie stosunki, przedsiębiorczość i wielka fortuna, zjednały mu
ogólny szacunek mieszkańców i władz
Krakowa, które najpierw w 1501 r. zaprosiły go do sądowniczej ławy miejskiej,
a kilka lat późnej zaproponowały udział
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w radzie miejskiej, powierzając mu zarząd szpitalem dla ubogich uczniów.
Jan Haller zapisał się w historii przede wszystkim jako właściciel wielkiego przedsiębiorstwa książkowego, złożonego z drukarni, księgarni, papierni i garbarni. Jak się wydaje, sam drukarz nie znał się na pracy typografa, ale
posiadał umiejętność doboru właściwych współpracowników. Wiemy, że jego
księgarnią zarządzał Jan Butner, papiernią Jerzy Cziser z Reutlingen, drukarnią
zaś kierowali wyspecjalizowani drukarze,
o czym szerzej poniżej. Za pośrednictwem
wędrownych księgarzy, takich jak Rafał
Malanczyński
prowadził Haller handel
książką na wielką skalę, z kolei wyspecjalizowani introligatorzy
oprawiali jego druki
(np. Piotr Waldem,
Henryk Sussemund).
zdjęcie nr 2
Drogą do sukcesu
okazała się także przychylność władzy świeckiej i duchownej. W 1494 r. Haller
otrzymał z rąk arcybiskupa Fryderyka Jagiellończyka przywilej drukarski, który był drugim tego typu dokumentem na świecie (pierwszy w Wenecji w 1491
r.). Korzystał także z rozległego monopolistycznego przywileju królewskiego,
zwalniającego go od płacenia rozmaitych opłat i ograniczającego działalność
konkurencji. W konsekwencji księgarnie i oficyny Hallera zaspokajały potrzeby
Kościoła Katolickiego, dworu królewskiego oraz Akademii Krakowskiej.
Swoją działalność Haller rozpoczął od wydawania własnym nakładem
dzieł u znanych zagranicznych firm i od sprzedawania druków. Początkowo pracował na zlecenie zwierzchników poszczególnych diecezji, dla których publikował książki nabożne, tj. mszały (12 wydań), brewiarze i agendy, zawierające
oprócz tekstów łacińskich wtrącenia polskie i niemieckie. Nawiązał wówczas
współpracę z właścicielami najważniejszych oficyn m. in. z Jerzym Stuchsem
w Norymberdze, Aldusem Manucjuszem w Wenecji, Wolffgangem Stöckelem
w Lipsku, Kasprem Hochfederem w Metzu. Później rozszerzył swoją działalność nakładczą, a dokładny spis wszystkich jego wydawnictw wykazał aż 250
pozycji. Zakres tematyczny jego druków był bardzo szeroki, gdyż wśród nich
znalazły się zarówno prace z średniowiecznego scholastycyzmu jak i odrodzenia, wreszcie statuta synodalne i królewskie (syntagmata). Wydawał dzieła m.
in. Jana z Głogowa, Jakuba z Iłży, Mikołaja Szadeka, Jana ze Stobnicy oraz
prace klasyków: Cicerona, Sallustiusa, Arystotelesa.
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Działania nakładcze były jednak ryzykowne, gdyż łączyły się z zagrożeniem zrabowania lub zniszczenia towaru, dlatego Haller jeszcze na początku XVI w. zdecydował się założyć własną drukarnię, zatrudniając w niej
wyspecjalizowanych rzemieślników. Początkowo założył spółkę ze wspomnianym Kasprem Hochfederem, z którym w latach 1503-1506 wydawał głównie
podręczniki. Później zaczął pracować u niego Wolfgang Lern z Pfaffenhofen, aż
wreszcie w 1516 r. połączył swój warsztat z oficyną innego krakowskiego drukarza – Floriana Unglera z Bawarii. Ten ostatni był zwolennikiem podnoszenia
kunsztu drukarstwa, znanym z dążenia do innowacyjności, m. in. kładł nacisk
na ilustracyjną i zdobniczą stronę książki oraz propagował druki w języku narodowym (jeszcze w drukarni prowadzonej samodzielnie wydał pierwszą książkę
po polsku – „Raj duszny” Biernata z Lublina).
Produkcję oficyny Hallera oblicza się na 238 pozycji w 3264,5. arkuszach. Można w nich znaleźć 178 różnego rodzaju drzeworytów, z których
część należała do Unglera. W zespole ilustracyjno-zdobniczym wyodrębniamy
trzy grupy: aktualno-polityczną, treści religijnej, kalendarzowo-astronomiczną.
Wśród ksiąg hallerowskich na uwagę zasługuje piękny druk muzyczny z 1518 r.,
pt.: „Psalterium secundum morem Ecclesiae Cracoviensis”, zdobywający uznanie dzięki technice wstawek muzycznych. Przełomem w działalności drukarskiej Hallera okazało się wydanie w 1506 r. dzieła kanclerza i jednocześnie
arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego pt. „Com[m]une incliti Poloni[a]e
regni privilegium co[n]stitutionu[m]...”. Praca stanowiła pierwszy skodyfikowany zbiór ustaw krajowych i miała ogromne znaczeniu dla spoistości i funkcjonowania państwa polskiego. Bardzo staranna forma wydania wzbudzała zachwyt
u współczesnych. Ogromne, liczące 354 karty i bogate w grafikę dzieło, ukazało
się w dwóch edycjach: na papierze i na pergaminie; zawierało m.in. pierwodruk
„Bogurodzicy” i pierwsze w Polsce ilustracje-drzeworyty.
Około 1520 r. monopol oficyny hallerowskiej załamał się głównie
z powodu sędziwego wieku właściciela,
usamodzielnienia się
Unglera i silnej konkurencji zarówno na polu
drukarskim w postaci
warsztatów Hieronima
Wietora i Scharffenbergów, jak i nakładczym
w osobie sekretarza
królewskiego Jodoka
Ludwika
Decjusza.
Niemniej przez niemal
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ćwierć wieku Haller wiódł prym w handlu i druku książki, przyczyniając się
do podniesienia poziomu i unowocześnienie sztuki drukarskiej w Polsce. Dziś
posiadanie ksiąg wydanych lub wydrukowanych przez niego jest nobilitujące
dla każdej biblioteki. Chlubą książnicy bydgoskiej są trzy druki hallerowskie,
z których dwa pochodzą z księgozbioru dawnego zakonu bydgoskich bernardynów.
Najstarszym drukiem polskim, znajdującym się w zasobie książnicy bydgoskiej, jest hallerowska publikacja z 1510 r. Zawiera ona filozoficzne
dzieło pt. „Introductiones in libros phisicoru[m] et de a[n]i[m]a Aristotelis...”
(sygn.: XVI, 8-65; egz.: 4123.1967). Praca ta wyszła spod pióra Jacobusa Stapulensisa Fabera – żyjącego w latach 1460-1536 francuskiego humanisty, teologa
i filozofa, a także profesora Uniwersytetu w Paryżu i autora pierwszego pełnego
przekładu Biblii na język francuski. Faber był zwolennikiem chrześcijańskiego
arystotelizmu, wzbogaconego o idee renesansowego humanizmu, neoplatonizmu i mistycyzmu. Jako komentator pism Arystotelesa był bardzo popularny
wśród kadry naukowej Akademii Krakowskiej, gdzie jego poglądy propagował
m. in. Grzegorz ze Stawiszyna. Nic więc dziwnego, że druku poczytnych prac
Francuza podejmował się również Haller. Wspomniana publikacja to niewielkie dzieło filozoficzne, liczące zaledwie 11 kart, w formacie 4°, z ozdobioną
całostronicowym drzeworytem kartą tytułową [Zdjęcie 1]. Jedynie blok druku
jest oryginalny, natomiast pergaminowa oprawa pochodzi z pierwszej połowy
XX w. Egzemplarz książnicy bydgoskiej nie jest kompletny, gdyż brakuje w nim
drugiej części dzieła: „Introductio in libros de a[n]i[m]a”.
Haller wydał wiele dzieł na potrzeby Akademii Krakowskiej, drukował
prace m. in. Jana ze Stobnicy [Stobniczki], ówczesnej wybitnej postaci życia
naukowego w Krakowie. Stobniczka był cenionym geografem i filozofem, który dzielił się swoją wiedzą w dwóch ośrodkach szkolnictwa wyższego, w roli
profesora Akademii Krakowskiej i pierwszego rektora kolegium założonego
w Poznaniu przez bpa Jana Lubrańskiego, pod nazwą Akademii Lubrańskiego.
Zasłynął także jako autor wielu prac z zakresu etyki, teologii, logiki, gramatyki,
astronomii, matematyki, metafizyki, muzyki, nauk przyrodniczych i geografii
(w 1512 r. w oficynie Floriana Unglera wyszło dzieło „Introductio in Ptolomei
Cosmographiam...”, zawierające pierwsze w Polsce mapy i informacje o kontynencie amerykańskim). Jan ze Stobnicy napisał również bardzo popularny podręcznik przyrody pt.: „Expositio Parvuli philosophiae naturalis...”, wydany po
raz pierwszy u Hochfedera w 1503 r. Cztery lata później Haller wznowił druk
książki, a w 1513 r. wydał ją po raz trzeci, ale tym razem w warsztacie drukarskim Unglera.
Edycja z 1513 r. znajduje się w zbiorach książnicy bydgoskiej, jako
egzemplarz należący do księgozbioru biblioteki dawnego zakonu bydgoskich
bernardynów (sygn. B 378, dawny egz. 2719.1920). Jest to pozycja, licząca 77
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kart w formacie 4º, na 19 i pół arkusza. Na końcu odnajdujemy kolofon z herbem Krakowa (biały na czarnym tle) oraz informacje o tym, że książka wyszła
nakładem obywatela krakowskiego Jana Hallera w warsztacie Floriana Unglera
[Zdjęcie 2]. Obecnie publikacja jest współoprawna z pracą Michała Vratislaviensisa pt.: „Introductionum dyalectice...”, wydrukowaną również w Krakowie, ale przez Marka Scharffenberga w 1511 r. Oprawa nie jest więc oryginalna,
choć z pewnością należy ją datować na XVI w. Składa się z desek, ozdobionej
tłokiem złoconym i radełkiem brunatnej skóry oraz klamer, z których zachowały się jedynie elementy. Książka nosi ślady lektury, ponieważ posiada dość
liczne łacińskie glosa i marginalia. Ciekawe są zapiski proweniencyjne, z których dowiadujemy się, że pierwotnie należała do Bartłomieja Józefa, być może
jednego z bernardynów. Stan zachowania dzieła jest zadawalający, interwencji
konserwatora wymaga jedynie oprawa w postaci rekonstrukcji klamer i uzupełnienia ubytków skóry na grzbiecie.
Podręcznik Jana ze Stobnicy wyszedł z oficyny Unglera, Haller był
jedynie jego nakładcą, choć bez wątpienia jako uznany profesjonalista aktywnie
uczestniczył w procesie drukarskim.
Kolejne dzieło ze zbiorów biblioteki bydgoskiej pochodzi już z okresu
połączenia warsztatów obu typografów, a raczej podporządkowania się oficyny
Unglera zwierzchności Hallera. Chodzi o filozoficzny traktat Arystotelesa, pt.
„Libri octo physicorum...”, przełożony z greki na łacinę kilkadziesiąt lat wcześniej przez Joannesa Argyropoulosa, w opracowaniu Wolfganga Masnauera
(sygn.: B 351; dawny egz.: 2723.1920). Dzieło ukazało się w 1519 r. w drukarni Hallera, który w kolofonie widnieje jako jedyny odpowiedzialny za druk
typograf. Udział Unglera w pracach drukarskich jest jednak widoczny, np. początek pierwszego traktatu o ruchu zaczyna się charakterystycznym dla Bawarczyka inicjałem renesansowego pochodzenia i rozpowszechnionym w drukach
włoskich: białym C[um] wkomponowanym w motyw roślinny na czarnym tle
[Zdjęcie 3]. W latach późniejszych książkę oprawiono z filozoficzną pracą pt.
„Textus dialecticus de suppositionibus...”, autorstwa pochodzącego z Niemiec
czternastowiecznego filozofa i teologa – Marsiliusa de Inghena, która ukazała
się w Wiedniu w 1516 r.
Hallerowski przedruk dzieła Arystotelesa liczy 120 kart, wydanych
w formacie 4º. W tekście zachowały się liczne szesnastowieczne glosa i marginalia w języku łacińskim. Niestety podczas tułaczki księgozbioru pobernardyńskiego w XIX w. starodruk uległ znacznemu zniszczeniu, które, tradycyjnie,
najbardziej widoczne jest w stanie zachowania oprawy i skrajnych składek. Walory estetyczne przywróciła obiektowi konserwacja przeprowadzona w Introligatorni Biblioteki Miejskiej przez Piotra Karowskiego w 1952 r. W procesie
restauracji uzupełniono liczne ubytki papieru początkowych kart oraz zrekonstruowano oprawę (na nowe deski pokryte brunatną skórą nałożono pozosta42

łości oryginalnej skóry, zdobionej złoceniami). Na skutek daleko posuniętej
destrukcji bezpowrotnie zostały utracone zapiski proweniencyjne, których standardowo należy szukać przede wszystkim na wyklejkach, kartach ochronnych
i pierwszych składkach tekstu.
Wszystkie druki Hallera, które znajdują się w zbiorach książnicy bydgoskiej, zostały wydane na zlecenie lub potrzeby Akademii Krakowskiej. Reprezentują one także nowy renesansowy prąd, przejawiający się m. in. w restytucji
myśli i sztuki klasycznej. Niestety, mimo że w Bydgoszczy znajduje się dość
spory i dobrze zachowany księgozbiór kościelny, będący niegdyś własnością
zakonu bernardynów, w zasobie bydgoskiej biblioteki nie ma druków kościelnych, od których Haller zaczynał swoją działalność nakładczą i wydawniczą.
Mnisi od schyłku XV w. zgromadzili liczną i cenną kolekcję mszałów i brewiarzy, ale żaden z nich nie wyszedł z oficyny Hallera ani jego wspólników. Nie
jest to bolączka jedynie bydgoskiej biblioteki, gdyż ksiąg o tematyce religijnej
wydanych przez Hallera, pomimo wielkiego rozpowszechnienia, zachowało się
niewiele. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać m.in. w ówczesnej polityce, zgodnie z którą za zwrócenie starego wydania można było otrzymać nowy
egzemplarz za znacznie niższą cenę.
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Grażyna Szafraniak
BARCIN MA NOWĄ BIBLIOTEKĘ NA MIARĘ XXI WIEKU
Biblioteka XXI wieku to miejsce spotkań, dialogu, informacji, integracji różnych środowisk. Nowoczesna biblioteka, to nie tylko zbiór książek, lecz
miejsce, gdzie można spotykać się z ludźmi, uczyć się i pracować, korzystając
z nowoczesnych technologii, to przestrzeń dla wydarzeń społecznych i ważne
miejsce na kulturalnej mapie każdego miasta.
Takie biblioteki na miarę XXI wieku powstały w Gminie Barcin. Nie
tylko dzięki pozyskanej dotacji z Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet
„Biblioteka Plus Infrastruktura Bibliotek” w wysokości 1.000.000 zł, ale także
dzięki przychylności władz samorządowych Gminy, biblioteka w Barcinie w latach 2010-2013 zrealizowała zadanie „Rozbudowa bazy bibliotecznej na terenie
Gminy Barcin”. Wartość zrealizowanego projektu, to kwota 2.543.474,13 zł.
Celem przedsięwzięcia było wybudowanie dwóch bibliotek w Barcinie i Piechcinie oraz wyposażenie tych placówek w nowoczesne meble, sprzęt komputerowy i multimedialny.
Biblioteka w Piechcinie została wybudowana i wyposażona w 2010 r.
ze środków finansowych Gminy Barcin. Nakłady w wysokości 584.907,13 zł
poniesione na tę inwestycję, podobnie jak grunt, na którym znajduje się budynek filii, zostały przekazane bibliotece nieodpłatnie aktem notarialnym przez
Gminę Barcin w 2012 r. i stanowiły część wkładu własnego biblioteki w realizowany projekt ministerialny. Filia w Piechcinie poprzez przeniesienie do nowego
budynku nie tylko zwiększyła powierzchnię użytkową z 90 m2 do prawie 300 m2
i zmieniła lokalizację z peryferii miejscowości na centrum, ale także stała się
przestrzenią przyjazną użytkownikowi, wyposażoną m.in. w pracownię komputerową. Został zakupiony i zainstalowany rzutnik multimedialny, telewizor,
kserokopiarka. Czytelnicy mogą korzystać z wszystkich udogodnień znajdujących się w placówce. Organizowane są kursy obsługi komputera dla dorosłych,
bezpłatne kursy nauki języka angielskiego dla dzieci” FunEnglish” i „angielski123” dla dorosłych. Zainstalowany sprzęt jest również pomocny w pracy bibliotekarzy, którzy mogą przygotowywać materiały na organizowane spotkania
kulturalno-edukacyjne. Powstał prężnie działający Dyskusyjny Klub Książki
dla dorosłych, organizowane są spotkania z pisarzami i ciekawymi ludźmi. Przy
współpracy z lokalnymi artystami i osobami, które posiadają różnorodne pasje,
przygotowywane są prezentacje i wystawy zbiorów, prac plastycznych oraz rękodzieła artystycznego. Placówka na stałe wpisała się w krajobraz miejscowości. Stała się miejscem przyjaznym mieszkańcom Piechcina.
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Drugim budynkiem, który powstał i został nowocześnie wyposażony w ramach zadania realizowanego przy współudziale środków finansowych
pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest biblioteka w Barcinie. Decyzję o budowie nowej biblioteki głównej władze samorządowe Gminy podjęły tuż po otwarciu biblioteki w Piechcinie, już w 2010 r.
W 2011 r. decyzją Rady Miejskiej w budżecie zabezpieczono środki finansowe
na wykonanie projektu architektonicznego. Projekt biblioteki powstał w tymże roku. Autorem jest Firma Miguel Michała Łukowskiego z Bydgoszczy.
W grudniu 2011 r. biblioteka otrzymała od Starosty Żnińskiego pozwolenie na
budowę. Rozpoczęły się również prace nad wnioskiem do Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka Plus Infrastruktura Bibliotek”. Bardzo
ważnym dla barcińskich bibliotekarek momentem był dzień, gdy okazało się,
że złożony wniosek został pozytywnie oceniony i dofinansowanie w wysokości 1.000.000 zł. na zadanie „Rozbudowa bazy bibliotecznej na terenie Gminy
Barcin” będzie możliwe. Radość bibliotekarzy udzieliła się także władzom samorządowym Gminy. Przyszły jednak wątpliwości, czy bibliotekarze poradzą
sobie z tak wielkim przedsięwzięciem, jakim jest budowa i wyposażenie biblioteki. Burmistrz Barcina Michał Pęziak zadeklarował pomoc pracowników
Urzędu Miejskiego i tak też się stało. Przez cały czas realizacji zadania, działania wspierali barcińscy urzędnicy z Referatu Rozwoju i Promocji, Zamówień
Publicznych czy Referatu Inwestycji, Remontów i Dróg.
W sierpniu 2012 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych, firmą Jacka Jezierskiego ze Żnina oraz firmą „Pobud”, która pełniła
nadzór budowlany. Prace budowlane ukończono po niecałym roku od dnia przekazania placu budowy, w lipcu br. Przyszła kolej na zakup sprzętu i wyposażenia, na urządzenie wnętrza biblioteki. Wszystkie bibliotekarki aktywnie włączyły się w projektowanie bibliotecznej przestrzeni. To dzięki ich kreatywności
biblioteka stała się placówką nowocześnie wyposażoną, biblioteką, która będzie
przyciągać do swego kolorowego wnętrza użytkowników o różnym statusie
i różnych zainteresowaniach. Dużym wyzwaniem było również przeniesienie
zbiorów bibliotecznych. Tutaj z kolei dużą rolę odegrali czytelnicy, którzy pomogli przenieść bibliotekę do nowego lokum, odpowiadając na rzucone przez
bibliotekarzy hasło: „Wypożycz w „starej” – oddaj w „nowej” i wypożyczając
tuż przed zamknięciem placówki większą liczbę książek, czy też uczestnicząc
w akcji „Przeprowadź swoją bibliotekę – podaj książkę”. W pracach związanych z przeniesieniem zbiorów bibliotecznych pomagali również sojusznicy
z zawiązanego przy barcińskiej bibliotece Partnerstwa „Tradycja-Kultura-Nowoczesność” , Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kujawy” w Barcinie, Miejski Dom
Kultury i Firma „Wodbar”.
Uroczyste otwarcie nowej siedziby przy ul. LWP 4a odbyło się w środę, 6 listopada 2013 r. W Barcinie powstał nowoczesny obiekt o powierzchni
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użytkowej ponad 700 m2.
W nowej przestrzeni bibliotecznej jest wypożyczalnia
dla dorosłych, Oddział dla
dzieci i młodzieży z wydzielonymi miejscami dla poszczególnych grup wiekowych, czytelnia połączona
z salą wykładową, w której
znajdować się będzie Izba
Tradycji, a także wydzielona pracownia komputerowa
ze stanowiskiem przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej oraz magazyn wyposażony w regały jezdne. Powstały pomieszczenia biurowe i zaplecze socjalno-sanitarne. Wszystkie
pomieszczenia zostały wyposażone w nowoczesne meble biblioteczne i biurowe, sprzęt komputerowy i multimedialny. W bibliotece zainstalowano również
monitoring.
Uroczystość otwarcia biblioteki uświetniło swoją obecnością wielu znakomitych gości. Ci, którzy nie mogli jednak
przybyć, przekazali listy gratulacyjne, które zostały odczytane
podczas imprezy. Szczególną
wartość dla biblioteki mają gratulacje przesłane przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego. Warto zacytować fragment
z tej korespondencji: „Jestem
przekonany, że dzięki obecnej
inwestycji biblioteka stanie się
jednym z ważniejszych miejsc
życia społeczno-kulturalnego
w Barcinie (..) Już dziś biblioteka w Barcinie ma zaangażowany zespół pracowników, oferuje
bezpłatny dostęp do nowości
czytelniczych,
multimediów
i Internetu, animuje działalność
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klubów czytelniczych i filmowych,
przygotowuje spotkania, wystawy,
warsztaty dla dorosłych i dzieci”.
Należy również wspomnieć o listach przesłanych przez
Piotra Całbeckiego – Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Elżbietę Stefańczyk – Przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Jerzego
Krzysia, Honorowego Obywatela
Gminy Barcin. Spośród tych, którzy zaszczycili bibliotekę swoją
obecnością, należy odnotować Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewa Ostrowskiego, Przewodniczącą Rady Powiatu Józefę
Błajet oraz Wicestarostę Andrzeja
Hłonda. W imieniu posła regionu
bydgoskiego, Janusza Zemke, przybył jego asystent, Tomasz Puławski.
Z władz lokalnych obecni byli: Burmistrz Barcina Michał Pęziak, jego zastępca
Sławomir Różański, Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bartecka, jak
również członkowie Rady Miejskiej, Rady Powiatu oraz urzędnicy Urzędu Miejskiego w Barcinie. Zjawili się także przewodniczący stowarzyszeń lokalnych,
przedstawiciele placówek oświaty oraz służb mundurowych, Honorowi i Zasłużeni Obywatele Gminy współpracujący z biblioteką. Ważne miejsce przeznaczone zostało dla wykonawców inwestycji, jaką był nowy budynek biblioteki.
Na uroczystość przybyło również wielu gości ze środowiska bibliotekarskiego.
Obecna była Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy Ewa Stelmachowska, oraz jej zastępczyni Danuta Kaczmarek, Magdalena Mrugowska, koordynator Wojewódzki Programu Rozwoju Bibliotek oraz
Beata Malczewska, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego. Obecni byli
również goście z bibliotek partnerskich z Programu Rozwoju Bibliotek oraz
bibliotek zaprzyjaźnionych.
Po powitaniu gości przez włodarza Barcina Michała Pęziaka, przecięta
została wstęga. Symbolicznymi drzwiami do biblioteki było wejście do czytelni.
Przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Barcina Michał Pęziak, Przewodnicząca
Rady Miejskiej Krystyna Bartecka, Dyrektor Biblioteki Grażyna Szafraniak,
czytelniczka Iza Marczak oraz Czytelnik Roku 2012 Zofia Jesionowska. Tej
doniosłej chwili towarzyszyła muzyka, grana na żywo przez Kapelę „Pałuki”.
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Nowy budynek książnicy poświęcił proboszcz parafii św. Maksymiliana Marii
Kolbego w Barcinie, ksiądz kanonik Bronisław Wiśniewski.
Prowadzące uroczystość Stanisława Ciesielska oraz Mariola Zelek,
zaprosiły zebranych na część artystyczną. Składały się na nią występy dzieci
z Klubu Czytających Rodzin i młodzieży z gimnazjum oraz liceum w Barcinie.
W zaprezentowanym programie artystycznym została przypomniana historia
barcińskiej biblioteki, którą przed 66. laty założył Jakub Wojciechowski, autor „Życiorysu własnego robotnika”, pierwszy bibliotekarz i patron książnicy.
Wiele elementów nawiązywało do kultury i gwary pałuckiej, w sławieniu której
barcińska placówka ma niemałe zasługi. Część artystyczną uroczystości zakończył występ kapeli „Pałuki”, podczas której muzycy zagrali wiele popularnych
melodii i piosenek z regionu Pałuk i Kujaw .
Po wrażeniach artystycznych nadszedł czas na podziękowania, które
zostały skierowane do władz samorządowych oraz osób, firm i instytucji zaangażowanych w budowę i wyposażenie nowego budynku. Podziękowania popłynęły również do osób, które pomocne były przy przenoszeniu zbiorów do nowej
siedziby. Następnie rozpoczęło się składanie gratulacji i życzeń. Głos zabrali
niemal wszyscy prominentni goście, serdecznie winszując nowej siedziby. Wielu
spośród przemawiających pamiętało również o złożeniu gratulacji Burmistrzowi Michałowi Pęziakowi oraz barcińskiej Radzie Miejskiej. Po zakończeniu tej
części, zebrani zaproszeni zostali do dalszych pomieszczeń biblioteki, gdzie
czekał na nich ogromny tort w kształcie książki. Goście mieli okazję zwiedzić
bibliotekę, porozmawiać z pracownikami, podzielić się wrażeniami. Otwarciu
nowej siedziby biblioteki towarzyszyły wystawy przygotowane specjalnie na tę
okazję: „Spuścizna Jakubowa, biblioteczną ścieżką”, „Haft pałucki”, „Pałucki
krajobraz”. Bibliotekarki Renata Grabowska i Justyna Pałka opracowały folder
dotyczący historii i działalności barcińskiej książnicy.
Dla czytelników biblioteka otworzyła swoje podwoje
w czwartek 7 listopada 2013 r. W miesiącu
otwarcia przygotowano wiele atrakcji dla
mieszańców
miasta,
którzy zechcieli odwiedzić nową bibliotekę.
Pierwsi czytelnicy, którzy skorzystali z usług
wypożyczalni, czytelni oraz Oddziału dla
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dzieci i młodzieży otrzymali okolicznościowe dyplomy i książki. Użytkownicy
mieli możliwość zwiedzenia całej biblioteki. Na wszystkich nowa przestrzeń
biblioteczna robiła wielkie wrażenie. Już w tej chwili zwiększyła się liczba odwiedzin.
Dzięki wielofunkcyjnemu pomieszczeniu czytelni, biblioteka będzie mogła poszerzyć ofertę spotkań edukacyjno-kulturalnych i społecznych.
W pierwszym miesiącu działalności w nowym budynku dla wszystkich grup
wiekowych przygotowane zostały spotkania kulturalno–edukacyjne: koncert
poetycko muzyczny poety i kompozytora Jerzego Struka oraz grupy muzycznej
Arete z Poznania, spektakle teatralne dla najmłodszych, spotkanie z Dariuszem
Rekoszem dla młodzieży oraz pierwszy wernisaż w nowym lokum z cyklu „Artyści Gminy Prezentują”. Swoje prace pokazywać będzie artysta malarz Krzysztof Wilk. Miłośnicy gwary pałuckiej z powiatu żnińskiego będą mogli zapoznać
się z barcińską nowoczesną książnicą podczas V Powiatowego Konkursu Gwary Pałuckiej, który odbędzie się 26 i 27 listopada.
Biblioteka XXI wieku to nie tylko nowoczesny, wyposażony w kolorowe meble i nowe technologie budynek. To także kreatywni bibliotekarze: osoby
doskonalące swoje umiejętności, podejmujące cenne inicjatywy, upowszechniające zbiory biblioteczne i organizujące działalność edukacyjnokulturalną
zgodnie z potrzebami lokalnego środowiska, a także profesjonaliści otwarci na
czytelnika i jego oczekiwania umiejący przekazać swoją wiedzę, zachęcić do
współpracy lokalne organizacje i stowarzyszenia dla dobra mieszkańców terenu. Takim zespołem są barcińscy bibliotekarze, którzy od lat starają się, by
placówka była przyjazna wszystkim czytelnikom – od niemowlaka, po osoby
„wcześniej urodzone”.
W Gminie Barcin mottem działalności wszystkich instytucji jest hasło promujące: „Gmina Barcin, to miejsce, w którym chce się żyć, inwestować i które warto odwiedzić”, a misją naszej biblioteki jest: „uszlachetnianie
umysłów i serc mieszkańców Gminy, ubogacanie ich w wiedzę i kulturę oraz
budowanie kapitału społecznego…”. Mam nadzieję, że uda nam się ją zrealizować. Połączyć tradycję z nowoczesnością, utworzyć doskonałą fuzję czytelnictwa tradycyjnego i multimedialnego. Stworzyć miejsce, które warto odwiedzić,
gdzie kierowana jest oferta do wszystkich grup czytelników, a wizerunek biblioteki i jej aranżacja sprawią, że będzie ona miejscem pięknym i magicznym.
Ponieważ „Biblioteka to nie tylko zbiór książek, to miejsce, gdzie można spotkać się z ludźmi, uczyć się i pracować korzystając z nowoczesnych technologii,
to przestrzeń dla wydarzeń społecznych i ważne miejsce na kulturalnej mapie
naszego regionu” i naszego miasta.
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Paulina Skibińska
JAK W BIBLIOTECE PROMOWAĆ ZDROWY TRYB ŻYCIA
Nie ma wątpliwości, że sport to zdrowie. Niestety w erze komputerów,
Internetu i innych nowych technologii trudno zachęcić dzieci do podjęcia jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Mając powyższe na uwadze, Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim postanowiła przyłączyć się do
nowatorskiego projektu Muuvit – ruszaj się i odkrywaj świat, stworzonego przez
międzynarodową Fundację Volunteers for Sport, realizowanego w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Projekt ten wykorzystuje doświadczenia
fińskiego programu z zakresu edukacji prozdrowotnej i polega na zachęcaniu
dzieci do aktywności fizycznej przez organizowanie różnego rodzaju zajęć i zabaw na świeżym powietrzu.
Każde 10 aktywnie spędzonych minut przekłada się na
mile, które pozwalają dzieciom odbyć wirtualną podróż
po świecie. Wcześniej z programu skorzystało prawie 2
miliony uczniów w innych
krajach: Austrii, Szwajcarii,
Niemczech, Anglii oraz Stanach Zjednoczonych.
W Sępólnie akcją
objęto cztery klasy Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Oddział Przedszkolny działający przy tej placówce.
Łącznie w projekcie uczestniczyło 207 dzieci. Realizację Muuvitu poprzedziło zorganizowane w lutym 2013 r. dwudniowe, 20-godzinne szkolenie, które
prowadziła trenerka – Maria Szymborska. Podczas warsztatów postaraliśmy się
o wpisanie jak największej liczby partnerów, z którymi mogliśmy współpracować realizując projekt.
Muuvit przyczynił się do nawiązania współpracy między biblioteką
oraz Orlikiem przy Zespole Szkół nr 1. Bibliotekarze (koordynatorem projektu była Lucyna Welka) oraz animator sportowy – Dominik Grochowiak z ZS
nr 1 wspólnie przygotowywali plan zajęć oraz wymieniali się informacjami na
temat osiągnięć dzieci. Praca zaowocowała zorganizowaniem m.in. takich akcji jak pokaz mody, spotkanie z instruktorami sępoleńskiego klubu sportowego
„MLKS Krajna”, joga dla przedszkolaków, trening karate, sesja fotograficzna
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na sportowo pt. I like to Muuvit czy bajkowe żywe szachy, podczas których
dzieci miały okazję wcielić się w rolę figur szachowych.
Każda z grup odwiedzała bibliotekę średnio
dwa razy w tygodniu, aby
pozliczać punkty i zwiedzić kolejne państwa Europy. W ramach zajęć dzieci
miały okazję poznać kulturę, ciekawostki oraz tradycje danego zakątka świata.
Dodatkową atrakcją była
wspólna nauka tańców narodowych oraz degustacja
przysmaków kuchni europejskiej. Każde spotkanie przygotowywano kilka dni wcześniej, aby jak najdokładniej oddać klimat zwiedzanego państwa. Na Orliku z kolei organizowane
były gry i zabawy popularne w danym kraju, spotkania z miejscowymi sportowcami, treningi oraz rozgrywki towarzyskie.
Świetnym pomysłem okazał się zorganizowany przez bibliotekę
w dniu 11czerwca 2013 r. marsz dla zdrowia pt. Maszeruj z Muuvitem. Do akcji oprócz bibliotekarzy włączyli się także rodzice oraz nauczyciele. Na końcu
trasy na uczestników czekało ognisko, rozmowa z dietetykiem oraz masa gier
i zabaw sportowych. Zorganizowane w ramach Muuvitu spotkanie pozwoliło na
integrację grup oraz zachęciło rodziców do aktywnego wypoczynku ze swoimi
dziećmi.
Oferta realizowanego od lutego do końca lipca 2013 r. projektu okazała
się tak interesująca, że postanowiliśmy stworzyć nowe grupy, z którymi prowadziliśmy zajęcia także w sierpniu. W Internecie można oglądać prezentację
zdjęć z wakacyjnej przygody z Muuvitem:
http://www.youtube.com/watch?v=53lQJI0Rytg&feature=c4-overview&list=UUgGz4aXToyvDYP6TCLNXHlA
Dodatkowym atutem akcji było nawiązanie kontaktu z sępoleńskim
Klubem Młodych Twórców, gdzie obecnie działają międzynarodowi wolontariusze, którzy zgodzili się na spotkania z dziećmi i prezentację swoich krajów.
W efekcie wspólnych działań zorganizowano karaoke z nauczycielem muzyki
z Rumunii, cykliczne treningi rugby z zawodowym graczem włoskiej drużyny
„POTENZA RUGBY”, nagranie filmu z ukraińskim reżyserem oraz lekcja gotowania po turecku.
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Aktywność grupy z Sępólna została dostrzeżona oraz wyróżniona
przez komisję składająca się z członków Fundacji Volunteers for Sport drugim
miejscem w ogólnopolskim konkursie Muuvit – fajny jest. Nagrodą w owym
konkursie był dwudniowy (25-26 sierpnia 2013) wyjazd dla 47. dzieci do Warszawy, podczas którego miały one okazję zwiedzić Stadion Narodowy trasą piłkarza. Uczestnicy zobaczyli Strefę Zawodniczą, zakamarki piłkarskiej szatni,
mogli wejść na płytę boiska, a także wczuć się w rolę piłkarza w pomeczowej
Sali Konferencyjnej. Dodatkową atrakcją było spotkanie w Polskim Komitecie Olimpijskim z Grażyną Rabsztyn – trzykrotną rekordzistką świata w biegu
na 100 m. przez płotki, Katarzyną Szotyńską-Deberny – zawodniczką Igrzysk
Olimpijskich w Pekinie 2008 r. w żeglarstwie oraz Iwoną Dzięcioł-Marcinkiewicz – brązową medalistką Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w łucznictwie drużynowym.
27 września 2013 r.
wszystkie grupy uczestniczące
w projekcie spotkały się przy
ognisku na sępoleńskiej przystani żeglarskiej. Obecni byli
również wolontariusze, którzy
towarzyszyli nam przez cały
okres trwania przedsięwzięcia.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się dużo o żeglarstwie,
piekli kiełbaski oraz mieli okazję popływać pontonem po jeziorze sępoleńskim pod opieką wykwalifikowanych instruktorów. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz książeczki o Europie.
Wolontariusze otrzymali dyplomy oraz serce stworzone z pamiątkowych zdjęć.
O imprezie Muuvit – ruszaj się i odkrywaj świat w Sępólnie na pewno
długo nie zapomnimy. W dalszym ciągu korzystać będziemy mogli z nabytego
dzięki udziałowi w projekcie sportowego sprzętu oraz płyt do Xboxa. Relacje
ze zorganizowanych przez sępoleńską bibliotekę zajęć znaleźć można pod adresem: http://biblioteki.muuvit.pl./news/show_library/17

52

Lucyna Partyka
Koordynator regionalny DKK
CO SŁYCHAĆ W DKK: styczeń-czerwiec 2013
Rok 2013 stanowi siódmy już cykl realizacji przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy programu Dyskusyjne Kluby Książki1. W pierwszym półroczu 2013 r. w podregionie bydgoskim działało 57 klubów, z czego 11 w samej tylko Bydgoszczy: 10 przy filiach WiMBP (w tym
3 dla dzieci) oraz jeden (wspólny) – przy Bibliotece Klubu I Brygady Logistycznej i Bibliotece Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych; natomiast 46
(w tym 13 dla dzieci i młodzieży) w bibliotekach samorządowych merytorycznie podległych bydgoskiej WiMBP. Jest to możliwe dzięki wsparciu finansowemu Instytutu Książki, które w 2013 r. wynosi 71 500 zł. Dyskusyjnych Klubów
Książki w Polsce jest coraz więcej (obecnie ponad 1000). Informacje dotyczące
wszelkich form realizacji programu w podregionie bydgoskim publikowane są
na stronie: dkk.wimbp.man.bydgoszcz.pl
Nowe kluby
W pierwszej połowie 2013 r. w podregionie bydgoskim zainaugurowały
swoją działalność cztery Dyskusyjne Kluby Książki – wszystkie dla dorosłych,
trzy z nich w powiecie nakielskim. W styczniu spotkali się po raz pierwszy
członkowie klubu w Kcyni. Działa on przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, a funkcję moderatora pełni Katarzyna Pomałecka. Przedmiotem pierwszej dyskusji była książka pt. „Kobiety dyktatorów” Diane Ducret. W lutym
natomiast odbyło się spotkanie organizacyjne – a w marcu pierwsza klubowa
dyskusja na temat amerykańskiej powieści pt. „Bliżej słońca” Richarda Paula Evansa – Dyskusyjnego Klubu Książki przy Filii w Potulicach Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle. Prowadzi go Alina Kloska, kierownik
placówki. Wcześniej – od września 2010 r. do czerwca 2011 r. – działał w Potulicach DKK dla młodzieży. Dwa kluby zainaugurowały swoją działalność
w kwietniu. Jako pierwsi spotkali się członkowie DKK przy Filii w Chełmcach
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy, którzy w maju rozmawiali o powieści „W niebie na agrafce” Iwony Grodzkiej-Górnik. Moderatorem
klubu jest Katarzyna Woźniak. 30 kwietnia powstał DKK przy Filii w Paterku
nakielskiej PiMBP prowadzony przez kierownika placówki Zdzisławę Matylis.
1

Zob. Partyka L., Dyskusyjne Kluby Książki, „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” 2008,
nr 1, s. 76-85.
53

Tutaj również na pierwszy ogień poszedł Richard Paul Evans i jego powieść
„Stokrotki w śniegu”.
Spotkania w klubach
Członkowie poszczególnych klubów spotykają się najczęściej raz
w miesiącu, by podyskutować o przeczytanej książce lub książkach. Daty
spotkań oraz tytuły omawianych w poszczególnych klubach książek, znaleźć
można na wspomnianej wcześniej stronie WWW: dkk.wimbp.man.bydgoszcz.
pl W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. w klubach odbyło się łącznie 291
spotkań. Wzięło w nich udział 2.191 osób. Klubowicze dyskutują o wspólnie
przeczytanych książkach nie tylko w bibliotekach, czasami także w plenerze,
np. w ogródkach działkowych lub podczas wspólnych wyjazdów.
W I półroczu 2013 r. koordynator regionalny zakupił na potrzeby klubów
341 książek.
Na liście pozycji czytanych i dyskutowanych w okresie od stycznia
do czerwca 2013 r. znalazły się 222 tytuły, z czego 145, czyli ponad 65%, to
książki polskich autorów. W przypadku literatury pięknej interesowano się niemalże na równi twórczością autorów rodzimych, jak i zagranicznych. Spośród
tych pierwszych najchętniej czytano powieści: „W cudzym domu” H. Cygler,
„Matka wszystkich lalek” M. Szwaji, „Chorwacka przystań” A. Karpińskiej,
„W niebie na agrafce” I. Grodzkiej-Górnik, „Lilka” M. Kalicińskiej, „Natalii
5” O. Rudnickiej, „Puszczyk” J. Grzegorczyka oraz „Ziarno prawdy” Z. Miłoszewskiego. Niesłabnącym powodzeniem cieszyły się powieści M. Ulatowskiej,
M. Matuszkiewicz i J. L. Wiśniewskiego. Sięgano też po „Dom pod Lutnią”
K. Orłosia, „Grochów” A. Stasiuka, „Houston, mamy problem” K. Grocholi,
„Siostrzyczkę” D. Rekosza, „Studnię bez dnia” K. Enerlich, „Tę drugą” K. Wilczyńskiej, „Terminal” M. Bieńczyka, „Włoskie szpilki” M. Tulli. Na liście tytułów znalazły się również „Alicja w krainie konieczności” M. Kawki, „Babskie
gadanie” I. Pietrzyk, „Książka” M. Łozińskiego, „Macocha” J. Czajkowskiej,
„Mała matura” J. Majewskiego, „Morfina” S. Twardocha, „Ulicznica” E. Isakiewicz.
Wśród najczęściej wybieranych autorów zagranicznych prym wciąż
wiodą Amerykanie, w omawianym okresie byli to przede wszystkim autorzy
powieściowych bestsellerów: R.P. Evans i jego „Bliżej słońca”, „Obiecaj mi”
i „Stokrotki w śniegu” oraz J. Picoult ze swymi książkami: „W naszym domu”,
„Tam, gdzie ty”. Powodzeniem cieszyły się też takie powieści amerykańskie,
jak: „Służące” K. Stockett, „Archiwista z Łubianki” T. Hollanda, „Nemezis”
P. Rotha, „Regulamin tłoczni win: J. Irvinga, „Spadkobiercy” K.H. Hemmings,
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„W kraju mężczyzn” H. Matara. Spośród powieści zagranicznych spoza USA
klubowicze najchętniej wybierali utwory brytyjskich autorek: „Spotkamy się
pod drzewem ombu” S. Montefiore, „Trafny wybór” J.K. Rowling, „Ostatnie
lato” C. Collier, Zainteresowanie wzbudziły też „Intrygantki” Erica-Emannuela
Schmitta.
Tradycyjnie już w klubach dla dorosłych dużym zainteresowaniem cieszyła się literatura non-fiction, reportaże, literatura wspomnieniowa, biograficzna. W dalszym ciągu chętnie czytano książki A. Tuszyńskiej: „Oskarżona:
Wiera Gran” oraz „Tyrmandowie”. Sięgano po tytuły czołowych reportażystów: M. Szczygła „Laska nebeska”, J. Hugo-Badera „Dzienniki kołymskie”,
P. Smoleńskiego „Pochówek dla rezuna” i „Lalki w ogniu” P. Wilk. Zainteresowanie budziły niezmiennie biografie i autobiografie: „Broniewski. Miłość,
wódka, polityka” M. Urbanka, „Elka. O Elżbiecie Czyżewskiej opowiadają”
I. Komendołowicz, „Marzenia i tajemnice” D. Wałęsy, „Humor w genach”
H. Zborowskiej z Kobuszewskich, „Korczak” J. Olczak-Ronikier, „Niestety
wszyscy się znamy” B. Smolenia, „Wyśpiewam wam wszystko” U. Dudziak,
„Zawód fotograf” Ch. Niedenthala. Z tytułów zagranicznych najczęściej dyskutowano na temat książek: „Kobiety dyktatorów” D. Ducret, „Śmierć w bunkrze”
M. Pollacka, „Zapiski hinduskiej służącej” Baby Halder. Wybierano też książki:
„Miłość z kamienia” G. Jagielskiej, „Tak sobie myślę” J. Stuhra, „12 rozmów
o miłości” J. Racewicz, „Villas” I. Michalewicz i J. Danilewicza, , „12 x śmierć”
M. Pauli.
33 tytuły znalazły się na liście książek czytanych i dyskutowanych
w I półroczu 2013 r. w klubach młodzieżowych. 11 z nich to książki polskich
autorów takich, jak A. Kańtoch, A. Łacina, I. Matuszkiewicz, E. Nowak,
B. Ostrowicka, E. Safarzyńska, K. Szelenbaum, W. Wiśniewski. Natomiast
dominującą w tej grupie czytelniczej literaturę zagraniczną reprezentowali:
N. Barreau, K. Basztowa, K. Chance, S. Collins, G. Cook, R.P. Evans, D. Glukhovsky, H. Hassenmüller, D. Magary, L. Oliver, N. Sparks, L. Summers.
Lista książek czytanych i omawianych w klubach dziecięcych liczyła sobie 40 pozycji, z czego 16 to książki polskich autorów, m.in.: P. Beręsewicza,
M. Jarockiej, E. Nowak, B. Ostrowickiej, R. Piątkowskiej, D. Rekosza, D. Zawadzkiej, E. Zubrzyckiej. Spośród zagranicznych autorów literatury dla dzieci
niesłabnącą popularnością cieszyła się autorka amerykańska H. Webb z serią
lubianych przez najmłodszą publiczność czytelniczą książeczek o kotkach i pieskach oraz szwedzki pisarz M. Widmark, autor cyklu „Biuro Detektywistyczne
Lassego i Mai”.
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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. W pierwszym półroczu 2013 r. na stronie
IK zamieszczone zostały dwie recenzje z podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego. Pierwsza, opublikowana w lutym, to praca Małgorzaty Janickiej, członkini Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy BPG
w Złotnikach Kujawskich – recenzja powieści brytyjskiej autorki Marcii Willett
zatytułowanej „Tydzień w zimie”. W marcu z kolei pojawiła się na stronie IK
praca Wiesławy Richert z DKK przy MBP w Świeciu, będąca recenzją pierwszego tomu „Dziennika” Sławomira Mrożka, obejmującego lata 1962-1969.
Od 26 marca do 19 kwietnia 2013 r. trwał ogólnopolski konkurs zorganizowany dla członków Dyskusyjnych Klubów Książki przez wydawnictwo
„Znak” na recenzję książki Erica-Emmanuela Schmitta zatytułowanej „Intrygantki”. Wśród trzech laureatek, które wyróżniono zestawem biżuterii, znalazła
się Hanna Czajkowska – członkini Dyskusyjnego Klubu Książki działającego
przy MiPBP w Żninie.
Spotkania autorskie
W ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki zorganizowane zostały
w I półroczu bieżącego roku 23 spotkania autorskie, z czego 8 w Bydgoszczy.
Tegoroczny cykl zainaugurował w lutym Romuald Koperski – znany podróżnik, przewodnik i pionier wypraw samochodowych po Syberii, pilot samolotowy, dziennikarz, reportażysta, fotograf, nurek, muzyk zawodowy (pianista),
rekordzista Guinnessa, autor książek „Pojedynek z Syberią”, „Przez Syberię na
gapę”, „Syberia. Zimowa odyseja”, wystaw fotograficznych, pomysłodawca
i organizator czterech edycji rajdu samochodowego TRANSSYBERIA. Licznie
zgromadzona publiczność (ponad 200 osób) wysłuchała opowieści o Syberii,
ilustrowanej zdjęciami z zimowej ekspedycji samochodowej, którą podróżnik
odbył w 2008 roku i która wiodła z Przylądka Roca w Portugalii poprzez Syberię na krańce Czukotki. Wspomniał także o syberyjskiej osadzie Wierszyna,
odkrytej podczas samotnego spływu gumowym pontonem rzeką Leną oraz
o pomocy, którą stara się nieść mieszkającym tam Polakom. R. Koperski gościł
także w żnińskiej MiPBP, MBP w Tucholi oraz w BP w Sępólnie Krajeńskim.
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Także w lutym w związku z przypadającym w tym miesiącu Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego odbyła się w Wojewódzkiej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy promocja książki pt. „Kiełbasa i sznurek”
z udziałem jej autorów – prof. Jerzego Bralczyka – językoznawcy, specjalisty
w zakresie języka mediów, reklamy i polityki, wykładowcy warszawskiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu
Warszawskiego, autora wielu publikacji z dziedziny językoznawstwa oraz Michała Ogórka – popularnego satyryka, dziennikarza, felietonisty. To był prawdziwy językowy show! Goście wieczoru – zdeklarowani miłośnicy rozmowy –
rozbawili zgromadzoną publiczność (ok. 180 osób), udowadniając tym samym,
że sztuka rozmowy nie zaginęła i że warto ją kultywować.
W marcu, w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji, zorganizowane zostało w WiMBP w Bydgoszczy spotkanie z Ewą Lipską, jedną z najwybitniejszych współczesnych poetek. Opublikowała 30 tomików wierszy oraz
powieść „Sefer”. Piosenki do jej tekstów śpiewali: M. Grechuta, Skaldowie,
G. Turnau. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych festiwalach poezji. Wybory jej wierszy ukazały się w 40. obcojęzycznych wydaniach. Jest laureatką
wielu nagród i wyróżnień. Przez sześć lat pracowała w polskiej ambasadzie
w Wiedniu, gdzie przez dwa lata pełniła funkcję dyrektora Instytutu Polskiego.
Było to wyjątkowe spotkanie, ponieważ poezja i poeci niezwykle rzadko goszczą w Dyskusyjnych Klubach Książki, ale także dlatego, że poprowadziła je
przyjaciółka poetki – Danuta Muzolf – polonistka, były pracownik Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.
Gościem majowego spotkania, które odbyło się w bydgoskiej WiMBP,
była Krystyna Sienkiewicz – aktorka teatralna, filmowa, telewizyjna i kabaretowa, znana ze swoich kreacji w teatrach Ateneum, Rozmaitości, Syrena czy
Polskim. Na dużym ekranie zadebiutowała w 1958 r. Stworzyła niezapomniane
postacie w filmach fabularnych. Najsilniej kojarzona jest z występami kabaretowymi. Pozostaje czynna zawodowo zarówno w teatrze, jak i na estradzie.
W Bydgoszczy udowodniła, że w dalszym ciągu potrafi rozbawić i oczarować
publiczność. Podczas występu akompaniował jej znany instrumentalista, kompozytor, członek zespołu PARTITA – Bronisław Kornaus. Piosenki przeplatane
były monologami. Recital połączono z promocją autobiograficznej książki aktorki pt. „Cacko”, która miała swoją premierę w marcu 2013 r.
Także w maju – najpierw w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu,
a następnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie – spotkał się z czytelnikami Roman Pankiewicz, krakowianin, absolwent szkoły hotelarskiej
w Zakopanem. Przez 10 lat przebywał w różnych krajach Europy: Rosji, Niemczech, Islandii, łącząc pracę zawodową z żyłką odkrywcy i podróżnika. Swoje
przeżycia i wrażenia z trzyletniego pobytu w Islandii opisał w książce „Islandia
– trzeci żywioł”, którą wydał własnym nakładem. Właśnie Islandia była tematem obu spotkań w podregionie bydgoskim.
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Autorka bardzo poczytnych powieści „Sosnowe dziedzictwo”, „Pensjonat Sosnówka”, „Domek nad morzem” oraz „Przypadki pani Eustaszyny”,
„Kamienica przy Kruczej”, Maria Ulatowska spotkała się w czerwcu z czytelnikami GBP w Gostycynie, BPMiG w Barcinie, BPG w Złotnikach Kujawskich, PiMBP w Nakle oraz BP w Solcu Kujawskim. Swoje marzenie, by pisać
zrealizowała dopiero po przejściu na emeryturę. W jej twórczości odnajdziemy
sporo wątków autobiograficznych, ale pomysłów dostarczają autorce przede
wszystkim kontakty z ludźmi. Na kartach powieści pojawia się niejednokrotnie
Bydgoszcz, co wynika z faktu, że spędziła tutaj kilka lat swojego życia. Spotkania promowały jej najnowszą powieść zatytułowaną „Całkiem nowe życie”.
Jako ostatni przed wakacjami zawitali do Bydgoszczy podróżnicy –
Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie – autorzy wystaw fotograficznych
i książek o Himalajach, prekursorzy profesjonalnych pokazów slajdów podróżniczych w Polsce. W 1988 r. po raz pierwszy wyruszyli w Himalaje indyjskie
i nepalskie, a później przyszła kolej na Syberię, rosyjski Daleki Wschód, Mongolię, Azję Środkową, Iran, Pakistan, Tybet, Gruzję, Wenezuelę, Tanzanię i Turcję. W tym roku mija 20 lat od założenia przez nich Agencji Podróżniczej Terra
Incognita, w ramach której pilotują wyprawy trekkingowe w Himalaje, prezentują pokazy slajdów i organizują festiwal TERRA. Uczestnicy bydgoskiego spotkania odbyli wędrówkę starymi karawanowymi trasami odciętego przez kilka
miesięcy od świata Zanskaru – jednostki administracyjnej leżącej w dystrykcie
Kargil indyjskiego stanu Dżammu i Kaszmir.
Swoich gości miały także dziecięce Dyskusyjne Kluby Książki. W marcu
z najmłodszymi czytelnikami spotkała się Małgorzata Strzałkowska. Autorka
ma w swoim dorobku ponad sto książek dla dzieci, m.in.: „Leśne głupki”, „Zbzikowane wierszyki łamiące języki”, „Rady nie od parady”, „Zielony, żółty, rudy,
brązowy...”. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się, jak powstaje książka, co
to jest palindrom (wyrażenie, które brzmi tak samo czytane od lewej do prawej
i od prawej do lewej) i zmierzyły się z trudnym zadaniem tworzenia rymów.
Autorka w bardzo ciekawy sposób mówiła o tym, jak powstają tworzone w różnych technikach plastycznych ilustracje do jej książek. Na zakończenie dzieci
same próbowały wykonać kolaże. M. Strzałkowska gościła także w bibliotece
w Złotnikach Kujawskich, Sępólnie Krajeńskim i Tucholi.
16 kwietnia 2013 r. w Filii nr 17 dla dzieci i młodzieży Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy oraz w Gminnej Bibliotece
Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej, a dzień później w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin i w Filii nr 13 dla dzieci i młodzieży Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy odbyły się spotkania
z Joanną Krzyżanek – autorką książek dla dzieci, m.in. popularnej serii książek o Cecylce Knedelek i Lamelii Szczęśliwej, cyklu książeczek edukacyjnych
z Franciszką i Ignacym, cyklu poradników Gabrysi i Kajtka. W pierwszej części
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każdego ze spotkań autorka opowiadała dzieciom historię Knedelkowa, bohaterki Cecylki, gąski Walerii – mieszkańców ulicy Naleśnikowej. Opowieść
wzbogacona była prezentacją multimedialną. Nie zabrakło rozmów o dobrych
manierach. Autorka opowiedziała też historię szycia gałgankowych lalek na aukcję dla chorej dziewczynki Elizy. Druga część spotkania miała w pierwszych
trzech bibliotekach charakter warsztatów plastycznych. Z kolei uczestnicy
czwartego spotkania mieli okazję zasmakować pyszności kuchni pełnej miłości
i radości – wszyscy wyposażeni w fartuszki i czapki kucharskie przygotowali
„biszkoptowe świnki”.
W spotkaniach autorskich zorganizowanych w I półroczu 2013 r. wzięło
udział 1.586 osób. Relacje oraz zdjęcia publikowane są na stronie internetowej:
dkk.wimbp.man.bydgoszcz.pl
Warsztaty dla moderatorów
9, 10 i 11 kwietnia 2013 r. odbyły się w czterech Dyskusyjnych Klubach
Książki podregionu bydgoskiego warsztaty z literatury austriackiej. Dyskusję
w każdym z klubów moderował Rafał Grzenia – filolog, krytyk literacki i filmowy, prowadzący warsztaty z literatury, dziennikarstwa i filmu w stołecznych
instytucjach kultury. W DKK działającym przy GBPS w Dąbrowie Chełmińskiej dyskusja toczyła się wokół powieści austriackiego pisarza Roberta Musila pt. „Trzy kobiety”. O „Podróży do wnętrza Wiednia” – szkicach Gerharda
Rotha – dyskutowano w DKK funkcjonującym przy Filii nr 5 MBP w Świeciu.
Przedmiotem analizy w bydgoskim DKK przy Filii nr 21 dla dorosłych WiMBP
był zbiór felietonów prasowych Ilse Aichinger, noszący tytuł „Niewiarygodne
podróże”. Z kolei w Filii w Piechcinie barcińskiej BPMiG rozmawiano na temat
książki austriackiego pisarza, dziennikarza, tłumacza literatury polskiej Martina Pollacka, zatytułowanej „Śmierć w bunkrze”. Całość zorganizowana została
w ramach ogólnopolskiego projektu realizowanego we współpracy z Austriackim Forum Kultury i Instytutem Książki. W warsztatach uczestniczyły łącznie
54 osoby – członkowie i moderatorzy Dyskusyjnych Klubów Książki.
27 czerwca 2013 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Bydgoszczy zorganizowane zostały warsztaty ph. „Polska krytyka literacka”, przeznaczone dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki podregionu bydgoskiego. Składały się one z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.
W części teoretycznej prowadząca Marta Mizuro – krytyk literacki, regularnie
publikująca recenzje m.in. w „FA-arcie”, „Nowych Książkach”, „Przekroju”,
„Zwierciadle”, a także na łamach portalu Polskiego Radia, współpracująca
z działem kultury portalu Onet.pl jako recenzentka książek, na co dzień pracująca w miesięczniku „Odra” – omówiła najciekawsze zjawiska polskiej krytyki
literackiej w mediach: prasie, radio, telewizji i Internecie. Część praktyczna do59

tyczyła, przede wszystkim, poprawnego budowania recenzji dzieła literackiego,
głównie w oparciu o prozę Krzysztofa Vargi. W warsztatach wzięło udział 27
osób.
„Teraz MY → DKK dla dzieci i młodzieży”
W listopadzie 2012 r. Joanna Jelińska z Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim jako jeden z czterech moderatorów Dyskusyjnych Klubów
Książki podregionu bydgoskiego wzięła udział w warsztatach zorganizowanych
w Warszawie przez Instytut Książki w ramach projektu „Teraz MY → DKK
dla dzieci i młodzieży”. Szkolenie miało na celu prezentację różnych sposobów
animacji dzieci i młodzieży z wykorzystaniem tekstów literackich, przekazanie
wiedzy na temat nowych, niekonwencjonalnych form pracy z tekstem oraz planowania i realizowania wydarzeń promujących kulturę literacką. Projekt „Teraz MY → DKK dla dzieci i młodzieży” przewidywał też udzielenie w 2013 r.
wybranym bibliotekom wsparcia finansowego na realizację wydarzeń, w których zastosowane znajdą formy pracy będące przedmiotem warszawskiego
szkolenia. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim jako jedyna biblioteka
z województwa kujawsko-pomorskiego postanowiła wziąć udział w konkursie
projektów w ramach prowadzonego przez Instytut Książki zadania „Teraz MY
→ DKK dla dzieci i młodzieży” i otrzymała dofinansowanie na realizację wydarzenia pn. „Młodzi detektywi tropem Pana Samochodzika”. Z 16. instytucji,
które wzięły udział w konkursie, 11 otrzymało fundusze na jego realizację, przy
czym sępoleńska biblioteka znalazła się na 2 miejscu.
W dniach od 4 marca do 24 kwietnia 2013 r. BP w Sępólnie Krajeńskim
wspólnie z dwiema bibliotekami partnerskimi – MGBP w Kamieniu Krajeńskim
i MGBP w Więcborku oraz we współpracy z gminnymi szkołami, zrealizowała
zadanie pn. „Młodzi detektywi tropem Pana Samochodzika”. Projekt, nawiązujący do popularnego cyklu powieści o Panu Samochodziku, skierowany był
do dzieci i młodzieży w wieku 11-16 lat, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Sępólno Krajeńskie. Miał on na celu promowanie czytelnictwa i kultury literackiej, pobudzenie twórczego i artystycznego potencjału
dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań czytelniczych i kształtowanie nawyku czytania na całe życie. Działania miały również na celu uświetnienie Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, obchodzonego 2 kwietnia. W ramach
projektu odbyło się wiele imprez, w tym: konkurs literacki na opowiadanie,
konkurs plastyczny na ilustrację do książki, konkurs plastyczny na wykonanie
prac z recyklingu, flash mob (dzieci i młodzież z trzech miast spotkały się w Sępólnie), warsztaty graficzne w trzech bibliotekach uczestniczących w projekcie,
wystawa pokonkursowa, „Noc Detektywów – Tropem Pana Samochodzika” –
impreza z udziałem autora książek dla dzieci i młodzieży Dariusza Rekosza
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(trzydziestoosobowa grupa młodych detektywów wyruszyła po przygodę w poszukiwaniu skarbów i legendarnych postaci).
Kontakt
Osoby zainteresowane włączeniem biblioteki do udziału w projekcie
Dyskusyjne Kluby Książki proszone są o kontakt z koordynatorem
regionalnym:
telefon: (052) 339 92 28, 506 200 530
e-mail: Lucyna.Partyka@wimbp.bydgoszcz.pl
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA
W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH
Powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego,
nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego.
STYCZEŃ
3.01. w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim
rozpoczęto cykl cotygodniowych zajęć teatralnych, których końcowym efektem było przedstawienie pt. „Kopciuszek na wesoło”. Sztukę zaprezentowano
w czerwcu społeczności szkolnej podczas imprezy „SOBOTA Z TRÓJKĄ”. Pomysłodawcami działań związanych z tworzeniem teatru byli uczniowie, którzy
wcielili się w role bohaterów.
9.01. w Filii nr 21 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy zaprezentowali się publicznie uczniowie Studium Muzycznej Kreatywności „A Vista”.
Pedagodzy Studium – Łukasz Urbaniak i Piotr Pokutycki przedstawili swoich
podopiecznych i efekty kilkumiesięcznych wspólnych ćwiczeń. Podczas dwóch
występów młodzi adepci sztuki muzycznej w zakresie gry na gitarze oraz instrumentach klawiszowych zagrali najbardziej znane kolędy oraz popularne
świąteczne utwory. Przy okazji wręczono nagrody laureatom II Świątecznego
Konkursu Muzycznego „Kolędowe Nutki”.
9.01. w Filii nr 14 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy zostały przeprowadzone zajęcia dla dzieci z Przedszkola Pinokio. Mali goście wysłuchali opowiadania o Zimowych ludkach oraz poznali zasady prawidłowych
zachowań podczas zimowych zabaw na śniegu. Na zakończenie rozwiązywali
rebusy i zagadki oraz kolorowały obrazki.
9.01. w Oddziale dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie rozpoczęto realizację nowego projektu pt. „Bajarka
opowiada”, adresowanego do dzieci i ich rodziców. Jego celem jest edukacja
międzykulturowa, rozbudzanie empatii, dobra zabawa. Zajęcia odbywają się
raz w miesiącu, zakończenie nastąpi w grudniu. W ramach realizacji projektu
przewidziano także spotkania autorskie (Łukasz Wierzbicki). Uczestnicy pierwszego spotkania wysłuchali „Bajki o zranionym serduszku” Beaty Andrzejczak.
Następnie dzieci rozmawiały z Bajarką – bibliotekarką Beata Brzykcy – o tym,
co usłyszały. Nie zabrakło także wspólnych zabaw.
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10.01. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
zorganizowano spotkanie poetycko-muzyczne z Aliną Rzepecką zatytułowane
„Przychodzę z PASTORAŁKĄ”. Podczas spotkania poetka opowiadała o pisaniu poezji, o swoich rodzinnych świętach Bożego Narodzenia i o powstaniu
płyty „Wigilianki”. Rozmowa dotyczyła również muzyki (gry na skrzypcach),
jak i matematyki, która może fascynować. Uczestnicy wieczoru włączyli się do
wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek.
10.01. w Filii nr 1 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy przeprowadzono zajęcia edukacyjne, podczas których dzieci odkrywały tajemnice
i poznawały ciekawostki związane z Antarktydą i Arktyką. Podczas spotkania
dzieci rozwiązywały krzyżówkę, odgadywały zagadki, tańczyły taniec pingwina. Na zakończenie wykonały pamiątkowy portret pingwina w technice origami.
11.01. w Filii nr 17 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 66 i czytelnicy filii zaprezentowali dzieciom z Przedszkola „Polanka” przedstawienie pt. „Porwanie choinek”.
11.01. w Klubie podróżnika działającym przy Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Żninie Agnieszka i Przemysław Łaseccy opowiedzieli
o trzytygodniowej podróży po Islandii, którą odbyli w sierpniu 2012 r. Większość zdjęć zaprezentowanych podczas spotkania została wykonana z lotu ptaka. 11 stycznia otwarta została również wystawa fotografii A. i P. Łaseckich
oraz Michała Banasia pt. „Latawcem po Islandii”. Organizatorami wystawy
są: Polski Związek Sportów Latawcowych oraz Instytut Państwowej Akademii
Nauk Oddział w Krakowie.
14.01-25.01. w Filiach dla dzieci i młodzieży oraz Filiach dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy przeprowadzono zajęcia ph. „Dobre maniery na wesoło, czyli savoir-vivre dla dzieci”. Młodzi uczestnicy zajęć
zapoznali się z zasadami dobrego wychowania. Podczas zajęć edukacyjnych,
teatralnych, plastycznych i literackich dzieci poznały, czym jest savoir-vivre.
17.01. w Filii nr 15 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy z czytelnikami spotkał się strażnik miejski. Zajęcia z cyklu „W trosce o trzeci wiek” tym
razem dotyczyły udzielania pierwszej pomocy. Strażnik opowiadał, jak krok po
kroku należy zachować się w konkretnych sytuacjach Podczas spotkania czytelnicy obejrzeli instruktażowe, edukacyjne filmy na temat udzielania pomocy
przed przyjazdem służb ratowniczych.
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17.01. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle Anna
Sergott, pracownik Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią, wygłosiła
wykład na temat sztuki zakładania ogrodów w starożytności. Wykład połączony
z pokazem multimedialnym otworzył cykl spotkań pt. „Ogrody – z tęsknoty za
Rajem”.
17.01. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim otwarto nowo
wyposażoną czytelnię internetową. Dzięki udziałowi w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” oraz własnym środkom budżetowym zakupiono
7 nowych komputerów. Uroczystego otwarcia dokonała Barbara Grzona-Góra –
sekretarz Miasta i Gminy Solec Kujawski w obecności użytkowników czytelni
oraz seniorów uczęszczających na zajęcia Komputerowego Klubu Seniora.
20.01. w Filii w Słaboszewku Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie zorganizowano wieczór muzycznych wspomnień i tradycji. Inicjatorem i pomysłodawcą zajęć był Paweł Domagalski, współorganizatorami – wójt
gminy Dąbrowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie. Uczestnicy nie
tylko słuchali nagrań kolęd i pastorałek. Przygotowano także wystawę kartek
świątecznych z motywami dzwonków z prywatnej kolekcji P. Domagalskiego.
Najstarsza kartka pochodziła z 1899 r., najmłodsza z 1949 r.
21.01. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie odbyło się
pierwsze spotkanie uczestników warsztatów fotograficznych pod hasłem „Fotografować każdy może” organizowanych wspólnie z Koronowskim Stowarzyszeniem Rozwoju Turystyki „Szczęśliwa Dolina”. Podczas trzech spotkań
uczestnicy poznali tajniki współczesnej fotografii. Poziom i tematyka na bieżąco dostosowywano do oczekiwań; uczestnikom warsztatów udało się nawet
wyjść w plener. Zajęcia były bezpłatne.
22.01. z okazji 150. rocznicy powstania styczniowego w Sali Wykładowej WiMBP w Bydgoszczy dr Ilona Zaleska z Zakładu Historii XIX wieku
Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
wygłosiła wykład na temat „Tradycja powstania styczniowego w okresie zaborów”. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja multimedialna oraz okolicznościowa
wystawa ze zbiorów WiMBP.
22.01. w Filii nr 1 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy
odbyły się zajęcia plastyczne, które poprowadziła Maria Strusiewicz – instruktor ceramiki artystycznej. Gość zaprezentował dzieciom technikę oraz objaśnił
zasady tworzenia glinianych figurek.
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23.01. w Filii nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy
odbyło się spotkanie pt. „Ofiarujemy wszystkie zegary, które wyznaczały czas
pracy i starań – teraz będziemy zwracać uwagę na tik-tak naszych serc”, zorganizowane z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Spotkanie rozpoczęło się od
przekazywania sobie nawzajem tajemniczej złotej paczuszki, w której znajdowały się zadania do wykonania. Magiczny prezent był głównym elementem kolejnej wspólnej, wielopokoleniowej zabawy, w której każdy z zaproszonych do
kółeczka gości wcielił się w rolę postaci z opowiadania-pantomimy pt. „Złota
paczuszka”. Spotkaniu towarzyszyła również podbiegunowa opowieść-teatrzyk,
której bohaterami były pingwiny, wykonane techniką origami. Nie zabrakło wyścigu pingwinów, łamigłówek, zagadek i wierszyków o Babci i Dziadku. Spotkanie przy filiżance kawy i domowych wypiekach zakończyło się wręczeniem
Dziadkom własnoręcznie wykonanych upominków.
23.01. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyło
się pierwsze spotkanie w ramach projektu „Edukacja zdrowotna w bibliotece
dla społeczności lokalnej” realizowanego dzięki grantowi Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Przedstawicielka PTP z Łabiszyna – Janina Balcerzak
– wygłosiła prelekcję pt. „Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach cywilizacyjnych – choroby układu krążenia”. Po spotkaniu pielęgniarka wszystkim
zainteresowanym badała poziom cukru we krwi, a 25 stycznia przez 2 godziny
udzielała online odpowiedzi na pytania związane z tematem prelekcji.
24.01. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia teatralno-ruchowe prowadzone
przez Iwonę Łabiszak. Bohaterem przedstawienia był pingwin, który całe życie
był zły, ale postanowił zmienić swoje zachowanie i dzięki temu zyskał wielu
przyjaciół.
24.01. Klub Podróżnika czyli „Kawiarenka pod Globusem” przy
Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim gościł Elżbietę i Leszka
Szumigajów, którzy opowiadali o swoich dwumiesięcznych wakacjach
w Norwegii. Spotkaniu towarzyszyła wystawa książek norweskich pisarzy oraz
wystawa elektroniczna literatury norweskiej.
24.01. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyła się promocja najnowszego albumu pt. „Tuchola”, w którym prezentowane są kolorowe fotografie przedstawiające różne zakątki miasta zrobione w czterech porach
roku. Pomysłodawcą albumu był burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski, autorem
zdjęć – Daniel Frymark, fotoreporter współpracujący z Radiem Weekend i Polską Agencją Fotografów „Forum”, a koordynatorką wydania albumu – Elżbieta
Bukowska – była dyrektor biblioteki.
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29.01. w 93. rocznicę powrotu Tucholi do Macierzy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyła się sesja historyczna poświęcona pamięci dra Józefa Gierszewskiego. Honorowymi gośćmi byli członkowie rodziny.
Zaprezentowano dwa referaty ilustrowane prezentacjami multimedialnymi
w oprawie słowno-muzycznej: „Zarys sytuacji społeczno-politycznej mieszkańców ziemi tucholskiej w latach 1860-1932” oraz „Doktor Józef Gierszewski – wspomnienie o lekarzu i społeczniku”. Odczytany został list przesłany
na tę okoliczność przez wnuka dra Gierszewskiego – Jerzego, mieszkającego
w Zurychu. W imieniu rodziny za przywrócenie pamięci o stryju podziękował
mieszkający w Tucholi Józef Gierszewski. Organizatorami sesji były: Miejska
Biblioteka Publiczna w Tucholi, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego oraz Borowiackie Towarzystwo Kultury.
30.01. dzieci z Filii nr 17 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy w ramach cyklu „Poznajemy zawody – wszyscy dla wszystkich” zapoznały
się z tajnikami zawodu nurka. W tym celu udały się do Centrum Nurkowego
Aquatek, gdzie instruktor nurkowania opowiedział i pokazał uczestnikom, jak
działa i wygląda sprzęt używany w pracach podwodnych, jak zdobyć uprawnienia nurka oraz jakie kwalifikacje trzeba mieć, aby odkrywać podwodne głębiny.
30.01. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie zorganizowała spotkanie z Michałem Woźniakiem, dyrektorem Muzeum Ziemi Pałuckiej
w Żninie, zapalonym podróżnikiem. Pokaz multimedialny połączono z gawędą
pt. „Wyspa Wielkanocna”. Gość zaprezentował zebranym także część Ameryki
Południowej, Chile i Brazylię.
31.01. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbył się wernisaż
wystawy pt. „Szwecja-pejzaże powieści kryminalnej”, sprowadzonej z Ambasady Szwecji w Warszawie. Projekt graficzny przedsięwzięcia wykonał Dariusz
Bazaczek, a teksty do zdjęć przygotował autor powieści kryminalnych Mariusz
Czubaj. Ekspozycja została wzbogacona o zbiory własne BM oraz o przedmioty
udostępnione przez Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu i prywatnych
kolekcjonerów.
LUTY
5.02. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem,
dziennikarzem, autorem książek sensacyjno-przygodowych, podróżnikiem oraz
organizatorem obozów przetrwania. K. Petek spotkał się z młodymi mieszkań66

cami Sępólna po raz trzeci. Dzień wcześniej gościł w Chwaliszewie (gm. Kcynia).
5.02. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu z czytelnikami spotkał
się antropolog kultury i autor powieści kryminalnych Mariusz Czubaj. Rozmawiano o fenomenie skandynawskich utworów „z dreszczykiem”. Gość przybliżył publiczności teorię i praktykę pisania kryminałów. Zastanawiano się, czy
dominacja literatury popularnej wśród najchętniej czytanych przez Polaków
książek, nie stanowi zagrożenia dla naszej kultury. Wcześniej, 6 lutego 2013 r.,
autor spotkał się z czytelnikami Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Nakle.
7.02. w Filii nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy zorganizowana została impreza ph. „Tłusty Czwartek”. Dzieci z Klubu Odkrywców dowiedziały się o zwyczaju jedzenia dużej ilości pączków w ostatni
czwartek karnawału. Miały okazję skosztować pysznych pączków upieczonych
przez Babcię Julki – dziewczynki uczestniczącej w imprezie. Następnie uczestnicy rozwiązywali krzyżówki oraz wzięli udział w konkursie: Zgadnij, z jakiej
jestem bajki.
11.02. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbyła się promocja
płyty „Swinging with Sinatra” Jarosława Wista – inowrocławianina, wokalisty
zespołu Kukla Band, odkrycia roku Fryderyków 2007 r. Wieczór rozpoczęła
prezentacja krótkiego filmu. Na ekranie J. Wist przedstawił widzom najbardziej
urocze zakątki Inowrocławia, dzieląc się swoimi wspomnieniami i refleksjami
związanymi z rodzinnym miastem. Spontaniczne, niezaplanowane wykonanie
a capella dwóch standardów z repertuaru Franka Sinatry udowodniło, że pochwały krytyków pod adresem wokalisty nie są przesadzone.
14.02. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej im.
Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim uruchomiono, z myślą
o uczniach szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy mają trudności z odrabianiem zadanych do domu lekcji, „pogotowie zadaniowe”. Zajęcia prowadzone
były indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach, w każdy wtorek.
15.02. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z Januszem Leonem Wiśniewskim, na które tłumnie przybyły zagorzałe
fanki, wielbicielki talentu pisarza. Blisko dwugodzinna, pełna emocji rozmowa
o miłości, e-mailach, chemii i życiu zakończyła się długą kolejką chętnych do
zdobycia autografu i zamienienia z autorem choćby kilku słów.
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15.02. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Krajeńskim zorganizowała Noc Filmową dla dzieci i młodzieży. Kilkanaście osób bawiło się przy filmach wyświetlanych w godzinach od 20.00 do 00.00. Główną
atrakcją spotkania była projekcja filmów komediowych i fantasy.
15.02. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej
w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie połączone z zajęciami fotograficznymi z fotografem–amatorem Bogdanem Theusem. Spotkaniu towarzyszyła
elektroniczna wystawa fotografii prezentująca walory sępoleńskiej przyrody
zimą.
18.02. w Filii nr 17 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
przeprowadzono zajęcia dla przedszkolaków z okazji przypadającego 17 lutego
Międzynarodowego Dnia Kota. Dzieci wysłuchały wierszyków o kotach, poznały „kocie rekordy”, odpowiadały na pytania quizowe dotyczące tych zwierząt. Na koniec narysowały koty, które są bohaterami bajek i filmów.
19.02. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie
odbyło się spotkanie autorskie z Bogdanem Rymanowskim – dziennikarzem,
gospodarzem programów w TVN24 „Kawa na ławę” i „Jeden na jeden” oraz
autorem książki „Ubek”. Gość opowiedział m.in. o swojej młodości spędzonej
w Nowej Hucie, opozycyjnej działalności, początkach dziennikarskiej kariery,
a także o rzetelności i obiektywizmie, które powinny cechować każdego dziennikarza, i o powodach, które skłoniły go do napisania książki „Ubek”. Dziennikarz gościł też w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle.
20.02. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy zorganizowano zajęcia teatralne. Spotkanie stało się okazją do podglądania
pracy grupy teatralnej podczas próby otwartej przy spektaklu „Gdzie jest KRÓL
i KRÓLOWA” w wykonaniu Dziecięcego Teatrzyku „4na4” z MDK nr 5 w Bydgoszczy. Inscenizacja przedstawiała współczesną adaptację legendy o Popielu.
20.02. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie odbyła się prelekcja eksperta Banku Spółdzielczego pt. „Oszustwa na rynku finansowym – jak
się przed nimi ustrzec”. Inicjatorem tej formy edukacyjnej był Bank Spółdzielczy w Szubinie.
21.02. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy zorganizowano
finał III edycji Dyktanda o Pióro Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy pt. „Mistrz ortografii”. Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języ68

ka Ojczystego. Eliminacje do konkursu odbywały się w filiach bibliotecznych
WiMBP.
21. i 25.02. Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej
w Sępólnie Krajeńskim jako jedna ze 100 bibliotek w Polsce przystąpił do
konkursu „Czarna książka kolorów” – Kolory pisane Braill’em i otrzymał
„Czarną książkę kolorów” Meneny Cottin z Wenezueli. Jej bohater Tomek, jest
niewidomy. Jego widzący przyjaciel opowiada, jak Tomek potrafi poczuć, dotknąć, usłyszeć czy spróbować kolorów. Zorganizowano spotkania dla dzieci, na
których omawiano problematykę niepełnosprawności i sytuacji osób niewidomych. Podobne spotkania z dziećmi odbyły się w świetlicy wiejskiej. 25 marca
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gostycynie dzieci zapoznały się z „Czarną
książką kolorów” podczas zajęć plastycznych. Rozmawiano o dzieciach niewidomych, uczestnicy zajęć sami mieli okazję „zobaczyć” podczas zabaw, jak
ciężko jest takim osobom funkcjonować w codziennym życiu. Dzieci wyklejały
na czarnych kartkach swój obrazek, uczyły się też pisma Braille’a.
26.02. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Strzelnie zorganizowano
spotkanie z Marianem Hanaszem i Rafałem Budnym. M. Hanasz opracował
Kronikę szkolną Katolickiej Szkoły Ludowej w Strzelnie z okresu 1878-1918
(zabór pruski). R. Budny zajął się jej kontynuacją, pisaną do 1932 r. już w języku polskim. Opowieściom towarzyszyła prezentacja multimedialna. M. Hanasz
przekazał swoje opracowanie kroniki bibliotece. Praca zawiera oryginalny tekst
w gotyku niemieckim, tekst przepisany w języku niemieckim oraz przekład na
język polski. Oryginał kroniki jest w posiadaniu Iwony Woźniak – pracownika
strzeleńskiej biblioteki.
26.02. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie odbyła się
promocja książki Grzegorza Roczka „Kujawskie specjały. Kuchnia regionalna”. Książka to zbiór 350 przepisów kuchni kujawskiej ze wschodniej
i zachodniej części Kujaw. Została wydana z okazji X konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw 2012 r. Spotkanie zorganizowano we współpracy z Mogileńskim
Towarzystwem Kultury. G. Roczek jest absolwentem Wydziału Historycznego
UAM w Poznaniu. Ukończył podyplomowe studia z edytorstwa dziełowego
w Toruniu. Jest autorem: biuletynów dożynkowych, monografii podmiotów gospodarczych i współautorem słowników biograficznych.
28.02. w Filii nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
odbyły się zajęcia literackie z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarza. Mali
czytelnicy z Klubu Odkrywców dowiedzieli się o pracy pisarza oraz o gatunkach literackich książek. Dzieci bardzo chętnie opowiadały o poznanych przez
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siebie bajkach. W dalszej części spotkania uczestnicy mieli okazję sami tworzyć
swoją książeczkę.
MARZEC
2.03. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie zorganizowała
wraz z Urzędem Gminy I Gminny Konkurs Ortograficzny Corrida 2013. Tekst
dyktanda został opracowany na podstawie tekstu prof. Jerzego Bralczyka przez
nauczycielkę języka polskiego Renatę Buczek z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie.
4.03. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Krajeńskim zorganizowała spotkanie z Katarzyną Enerlich, pochodzącą z Mrągowa
autorką powieści m.in. „Prowincja pełna marzeń”, „Studnia bez dnia”, „Kwiat
Diabelskiej Góry”, „Kiedyś przy Błękitnym Księżycu”, „Czarodziejka Jezior”.
Tego samego dnia odbyło się też spotkanie w Sępólnie, podczas krajeńskiej
kolacji zawierającej specjały kuchni regionalnej wykonane przez bibliotekarzy
i czytelników.
06.03. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie w ramach cyklu „Historia ogrodów” Anna Sergott, historyk sztuki, pracownik Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią wygłosiła wykład na temat „Między tym co
boskie, a tym co ludzkie – ogrody średniowiecza i renesansu”.
7.03. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbył się wernisaż
wystawy pt. „Maria Dąbrowska i jej współcześni”. Ekspozycję przygotowano
w oparciu o materiały z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz Regionalnej Izby Pamięci Marii Dąbrowskiej w Płonnem. Książki,
w tym przekłady i tłumaczenia pisarki, pochodziły z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu oraz Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu. Wernisaż uświetnił
występ Luizy Szczepaniak i Jana Moszyńskiego – tancerzy ze Szkoły Tańca
„Raz Dwa Trzy”, którzy zaprezentowali walc skomponowany przez Waldemara
Kazaneckiego do filmu Jerzego Antczaka „Noce i dnie”. Na wystawie zaprezentowano sylwetki 34. przyjaciół M. Dąbrowskiej.
8.03. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy zorganizowano
spotkanie z kcynianką Ewą Grewling, jedną z uczestniczek wyprawy na Arktykę w 2012 r. Podróżniczka opowiadała o wyprawie na najwyższy szczyt Spitsbergenu – wierzchołek Newtontoppen, w której uczestniczyły również Agnieszka Siejka i Katarzyna Siekierzyńska. Opowieści towarzyszył pokaz zdjęć.
E. Grewling spotkała się 31 stycznia z czytelnikami Powiatowej i Miejskiej Bi70

blioteki Publicznej w Nakle, 9 kwietnia z czytelnikami Filii nr 16 dla dorosłych
z Oddziałem dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy, a 29 kwietnia z użytkownikami
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kcyni.
8.03. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
odbył się happening poetycko-muzyczny pt.: „Kobiety kobietom...”, podczas
którego bydgoskie poetki: Jolanta Baziak, Aleksandra Brzozowska, Małgorzata Grajewska, Barbara Jendrzejewska, Olga Katarzyna Lachowska, Małgorzata
Mówińska-Zyśk, Alina Rzepecka, Ewa Zalewska czytały swoje wiersze. Imprezie towarzyszyła wystawa obrazów, portretów kobiet, autorstwa Waldemara
Zyśka, Jana Zyśka oraz Hanny Wierzbickiej-Zyśk. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a całość przyozdobiła grą na skrzypcach poetka i profesjonalny
muzyk – M. Mówińska-Zyśk.
08.03. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim przeprowadzono kampanię społeczną z okazji Dnia Kobiet pn. „Kobietom na wiosnę”.
Akcję poparło ponad 40. lokalnych przedsiębiorców, którzy dla pań odwiedzających w tym dniu bibliotekę ufundowali specjalne bony na bezpłatne usługi
fryzjerskie, kosmetyczne i na zakupy. Dzień wypełniony był różnymi atrakcjami: początek na sportowo – zabawa w rytm ZUMBY, nie zabrakło pokazu
mody, kącika urody oraz szaffingu – bezgotówkowej wymiany ubrań na zasadzie ciuch za ciuch.
11.03. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim zorganizowano koncert bydgoskiej artystki Barbary Kalinowskiej pn. „Z piosenką i gitarą
przez świat”.
12,14,15.03. w związku z Międzynarodowym Dniem Teatru w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie odbył sie cykl zajęć dla młodzieży pt.
„Teatr elżbietański na tle epoki renesansu”. Były to wykłady połączone z warsztatami teatralnymi. Uczniowie zapoznali się z czołowymi postaciami artystów
i naukowców renesansu. Prowadzący spotkania skupił się szczególnie na fenomenie teatru elżbietańskiego, będącego prawzorem teatru romantycznego i dalej
teatru nowoczesnego. Gimnazjaliści poznali dorobek twórczy Williama Szekspira, Christophera Marlowa, Johna Webstera. Z kolei warsztaty teatralne miały
uświadomić uczniom złożoność i skalę trudności pracy aktora, różnorodność
środków wyrazu, jakie ma on do dyspozycji.
12.03. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie spotkał się
z czytelnikami Wojciech Sumliński – dziennikarz, autor licznych reportaży
i programów w TVP oraz autor książek „Kto naprawdę Go zabił?”, „Teresa
Trawa Robot” i „Z mocy bezprawia”.
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13.03. w ramach działalności Klubu Mam w Bibliotece Publicznej
w Solcu Kujawskim odbyło się spotkanie z logopedą, który dał mamom wskazówki, jak rozwiązać problemy językowe dzieci, jakie ćwiczenia wykonywać,
aby dzieci płynie i wyraźnie mówiły. Biblioteka zaprezentowała literaturę z zakresu logopedii. 8 maja zaproszono psychologa dziecięcego.
14.03 w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy zorganizowana
została impreza dla dzieci i młodzieży przybliżająca kulturę Włoch. Spotkanie
odbyło się w ramach obchodów Roku Obywateli Unii Europejskiej. Do udziału
w tym wydarzeniu zostali zaproszeni młodzi czytelnicy z filii dla dzieci i młodzieży. Reprezentanci bibliotek przygotowali prezentacje dotyczące: Wenecji,
karnawału, Rzymu, Watykanu, tradycji i zwyczajów włoskich. Uczestnicy wykazali się szeroką wiedzą z zakresu geografii, historii i sztuki Włoch.
14.03. w Filii nr 12 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyło się
spotkanie z Kazimierzem Wajdą, współautorem książek przybliżających Bory
Tucholskie. Alina i Kazimierz Wajdowie to cenieni badacze regionu, posiadający w swym dorobku wiele interesujących monografii i rozpraw. Całość spotkania pt. „W szumie borowiackich sosen” uświetniły nagrania zespołu „Campanella” z Borów Tucholskich.
18.-22.03. trwała międzynarodowa akcja „Tydzień z Internetem 2013”
koordynowana przez Telecentre-Europe. Do udziału w Tygodniu z Internetem
włączyły się następujące Filie WiMBP w Bydgoszczy: Filia nr 17 dla dorosłych i dla dzieci, Filia nr 15 dla dorosłych, Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci,
Filia nr 23 dla dorosłych, Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci, Filia nr 16 dla
dorosłych z Oddziałem dla dzieci, Filia nr 12 dla dorosłych, Filia nr 4 dla dorosłych, Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci, a także biblioteki samorządowe, np.
w Sępólnie, Tucholi, Dąbrowie Chełmińskiej. Polską edycję Tygodnia wspólnie
koordynowały: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja
Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo oraz Stowarzyszenie Miasta w Internecie.
19.03. Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie zorganizowała we
współpracy z Mogileńskim Towarzystwem Kultury, które otrzymało dofinansowanie z Urzędu Gminy, prelekcję Stanisława Kaszyńskiego – prozaika, publicysty, kulturoznawcy, założyciela i pierwszego prezesa Mogileńskiego Towarzystwa Kultury – na temat „Nowe spojrzenie na Litwę. Relacja z podróży
dziennikarskiej”. Wspomnienia z podróży Wilno-Troki- Druskienniki wzbogacone zostały o prezentację multimedialną.
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20.03. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru odbyło się przedstawienie Teatru ArtRe z Krakowa pt. „Kopciuszek”.
20.03. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci WiMBP
w Bydgoszczy zorganizowano wspólnie z Rejonowym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej Szwederowo spotkanie teatralne pt. „Dzień dobry Panie Andersenie”. Przedstawienie przygotowały dzieci z przedszkola nr 70. Gości przywitał
Pan Andersen, który zabrał wszystkich w podróż do bajkowej krainy, gdzie spotkali Calineczkę, Ołowianego żołnierzyka, Królową Śniegu oraz wiele innych
postaci. Po spotkaniu w ramach akcji „Łączymy pokolenia” dzieci wspólnie
z dorosłymi malowały farbami gipsowe figurki.
20.03. czytelnicy z Filii nr 17 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy, w ramach cyklu „Poznajemy zawody – wszyscy dla wszystkich”,
zapoznali się z tajnikami zawodu fotografa. Celem zajęć było: wzbogacenie
słownictwa o wyrażenia związane z tematem zajęć, umiejętność prawidłowego
rozpoznawania i nazywania akcesoriów związanych z omawianym zawodem.
Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe zdjęcia, w podziękowaniu za co przeczytały pracownikom zakładu wiersz J. L. Kerna pt. „Żyrafa
u fotografa”.
21.03. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyły
się warsztaty ph. „Niepochowani. Niezapomniani. Źródła i metody ustalania miejsc pochówków bohaterów kujawskiego antykomunistycznego
podziemia zbrojnego”. Spotkanie poprowadziła dr Alicja Paczoska-Hauke
z Biura Edukacji Publicznej IPN w Bydgoszczy. W pierwszej części zaprezentowany został wykład z prezentacją multimedialną, natomiast w części
drugiej prowadząca udostępniła uczestnikom kopie dokumentów, na podstawie których udaje się ustalić, co stało się z ciałami żołnierzy wyklętych, którzy zginęli w walce z UB lub zostali zamordowani w więzieniu.
21.03. czytelnicy Filii nr 17 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Galerię Miejską
BWA w Bydgoszczy. Na cyklicznych zajęciach dzieci zapoznały się z problematyką czasu i jego wszechobecnością. Uczestnicy dowiedzieli się czym jest czas,
w jaki sposób go odmierzamy oraz jakie ma znaczenie w życiu ludzi. Obejrzeli
również wystawę Iwony Liegmann „Echo Refleks Ja”.
21.03. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim zorganizowano spotkanie poświęcone 90. rocznicy urodzin Marii Callas pn. „Żyła
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sztuką, pragnęła miłości”, które poprowadzili Leszek Skaza i Teresa Fidera.
Zainaugurowano cykl nowych, tematycznych spotkań „Moje fascynacje muzyczne”.
21.03. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie odbyła się V edycja Powiatowego konkursu recytatorskiego dla gimnazjalistów
„Malowane poezją”. W tym roku gimnazjaliści z Piechcina, Gąsawy, Mięcierzyna, Janowca Wielkopolskiego i Żnina recytowali wiersze Juliana Tuwima.
21.03. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi otwarto wystawę malarstwa 11-letniej Julii Tomasz-Głodek. W świat malarstwa wprowadził
wszystkich Zenon Korytowski – artysta plastyk, u którego Julia od dwóch lat
pobiera lekcje rysunku i malarstwa. Julia jest uczennicą Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Tucholi, swoje zdolności plastyczne ujawniła w wieku 5 lat. Wystawa przedstawiała jej dotychczasowy dorobek malarski – obrazy
olejne.
22.03. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie
odbyło się spotkanie autorskie z poetą Krzysztofem Wiśniewskim. Urodził się
w Szubinie, dzieciństwo spędził w Brzyskorzystewku. W wieku 18 lat przeprowadził się do Poznania. Od 2006 r. mieszka w Warszawie. Debiut literacki umożliwił mu poznański poeta Wincenty „Witek” Różański, którego poznał
w 2001 r. Wówczas ukazał się ich wspólny tomik wierszy pt. „Posrebrzane pola
słów”. W 2012 r. K. Wiśniewski wydał swój własny tomik „Spotkania z ciszą”.
Podczas spotkania poeta recytował swoje wiersze.
25 i 27.03. Filia dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim gościła grupy zerówkowiczów. Dzieci obejrzały prezentację o tradycjach,
obyczajach i obrzędach związanych z Wielkanocą, a następnie podzieliły się
zdobytą już wiedzą z rówieśnikami. Po wysłuchaniu bajki pt. ,,Czekoladowe
jajeczka” uczestnicy zajęć otrzymali koszyczki i przystąpili do poszukiwania
kolorowych pisanek, pochowanych w różnych częściach biblioteki. Dzieci
znakomicie poradziły sobie z tym zadaniem, jak i z wielkanocnymi zagadkami. Z przygotowanych wcześniej elementów wyciętych z kolorowego papieru
zrobiły wielkanocne zajączki. Na koniec zajączek zostawił miłą niespodziankę
w postaci ogromnego jajka zrobionego z kolorowego kartonu, w którym znajdowały się smakołyki.
26.03. w Filii nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy
odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „Tradycje wielkanocne na Kujawach” dla
dzieci z Przedszkola nr 59 w Bydgoszczy. Przedszkolaki poznały wielkanocne
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zwyczaje. Spotkaniu towarzyszyło wykonywanie kolorowych papierowych kogucików wielkanocnych, które według tradycji jeździły w małym drewnianym
wózku, ciągniętym przez chłopców ubranych w odświętne stroje. W pierwszy
dzień świąt taki wielkanocny orszak chodził po wsi i śpiewając wielkanocną
pieśń „Wieziemy tu kogucika...”, zbierał datki do koszyka umieszczonego na
przedzie wózka. Nie zabrakło również „postnego” poczęstunku – kawałka chleba posmarowanego oliwą. Na zakończenie dzieci otrzymały własnoręcznie wykonane przestrzenne owieczki.
KWIECIEŃ
1.04.-30.06. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim prezentowano wystawę dla dzieci pt. „Cudowny świat bajek”. Wystawa pokazywała, że
bajki, które na co dzień dzieci oglądają na srebrnym ekranie, mają również swoje książkowe odpowiedniki. Posłużono się takimi bajkami jak: „Listonosz Pat”,
„Bracia Koala”, „Franklin”, „Tomek i przyjaciele”, „Bob budowniczy”, „Miś
Rupert”, „Świnka Pepa”, „Fifi”. Oprócz prezentacji całych serii wyżej wymienionych bajek, w ogromnych antyramach na kolorowych ilustracjach przedstawiono bohaterów każdej z bajek oraz zaprezentowano kadry z filmów.
4.04. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle odbyło się spotkanie z poznańskim podróżnikiem Krzysztofem Kryzą. Przyznał,
że od lat mieszka w Poznaniu, ale pozostaje wielkim miłośnikiem Krajny. Stąd
wywodzą się jego korzenie, urodził się i dorastał w nieodległym Runowie. Po
rozstaniu z żołnierskim mundurem poświęcił się swojej pasji – podróżom. Zwiedził niemal cały świat, docierając do zakątków położonych z dala od szlaków
turystycznych.
5.04. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim z mieszkańcami
spotkał się Janusz Zemke – poseł do Parlamentu Europejskiego, który doposażył
biblioteczną czytelnię internetową w 5 kolejnych stanowisk komputerowych.
8.04. w Filii w Sipiorach Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kcyni spotkała się z najmłodszymi czytelnikami Agnieszka Frączek – językoznawca, germanistka, leksykograf, autorka książek dla dzieci, popularyzujących wiedzę o współczesnej polszczyźnie. Gościła również w Barcinie i Nakle.
8.04. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie odbyło się spotkanie Klubu Podróżnika. Tym razem Maria i Tomasz Zwolenkiewiczowie opowiedzieli o wyprawie do Gwatemali, Hondurasu i Meksyku, podczas
której podążali śladami Majów i Azteków.
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9.04. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu gościła znana aktorka
Małgorzata Braunek i Artur Cieślar. Goście zajmująco opowiadali o swoim życiu i wspólnej książce pt. „Jabłoń w ogrodzie morze jest blisko”.
10.04. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim zorganizowała
w nowo powstałej sali wystawowej Centrum Aktywności Społecznej wernisaż
wystawy fotografii dzikiej przyrody, Wildlife Photographer of the Year 20022012, którą tworzyło ponad 70 obrazów z całego świata nagrodzonych w konkursie organizowanym przez BBC Worldwide oraz Natural History Museum
w Londynie. Patronat honorowy nad wystawą objęli Minister Kultury oraz Minister Środowiska, a jej organizatorem w Polsce jest Agencja Zegart.
11.04. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
odbyło się spotkanie z dr. Ryszardem Długołęckim – lekarzem, uczestnikiem
wypraw wysokogórskich, tłumaczem literatury pięknej oraz naukowej, autorem
najnowszego przekładu „Hamleta”, od 1957 r. związanego z Bydgoszczą. Spotkanie poprowadził Włodzimierz Swoiński, prezes zarządu bydgoskiej firmy
„ARSPOL”, która wydrukowała najnowszy przekład „Hamleta”. Gość biblioteki opowiadał o pracy nad tłumaczeniem utworu i o swoich pasjach, czytał
fragmenty szekspirowskiego dzieła i oprowadzał po treści sztuki.
18.04. gościem Klubu Podróżnika działającego przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie był wybitny alpinista i himalaista,
kierownik tragicznej wyprawy na Broad Peak z marca 2013 r. – Krzysztof Wielicki. Opowiedział o swoich wyprawach na Mount Everest , Kanczendzongę
i Lhotse, na które zimą wszedł jako pierwszy. Jest piątym człowiekiem na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum. Latem 1996 r. udało mu się
zdobyć szczyt K2 Filarem Północnym.
22.04. w Bibliotece Publicznej w Pakości z czytelnikami spotkał się
Leszek Szczasny – z wykształcenia politolog i filozof, z zamiłowania podróżnik, fotograf, autor książki „Świat na wyciągnięcie ręki”. W Pakości opowiadał o swoim miesięcznym pobycie w Turcji. Opowieściom towarzyszył pokaz
zdjęć.
24.04. Filia Nr 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu gościła medalistów Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie 2012 r. – Macieja Lepiato i Łukasza Mamczarza. Obaj zawodnicy trenują
skok wzwyż i są reprezentantami Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”. M. Lepiato zdobył złoty medal w Londynie, a w tym roku
podczas halowych mistrzostw Polski seniorów brązowy. „Przegląd Sportowy”
uznał go za odkrycie 2012 r. Ł. Mamczarz jest brązowym medalistą Igrzysk
Paraolimpijskich w Londynie.
76

25.04. w Filii nr 4 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy w Galaktycznym Talent Show bydgoski poeta Jarosław Stanisław Jackiewicz przedstawił swoje wiersze z najnowszego tomu pt. „Wilk”. Gościem wieczoru był
przybyły z Anglii Łukasz Łukasik, który zapewnił spotkaniu oryginalną oprawę
muzyczną, a także podzielił się ze słuchaczami swoją poezją. Własne wiersze
recytował Robert Kużdowicz.
25.04. w Filii nr 15 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyło się
spotkanie pt. „Starzeć się godnie”. Wykład poprowadziła psycholog Jolanta
Pakuła. Podczas spotkania została podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy
starość koniecznie musi być szara, smutna i pozbawiona wszelkich przyjemności. Uczestniczki wykładu jednogłośnie stwierdziły, że w dużej mierze to od
człowieka zależy, jaką twarz będzie miała jego jesień życia.
25.04. w „Tajemniczym Ogrodzie” Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu z dziećmi spotkał się przewodnik JuraParku w Solcu Kujawskim. Gość
zajmująco opowiadał o skamieniałościach, pracy paleontologa oraz o różnych
gatunkach dinozaurów. Wykład ilustrowała prezentacja multimedialna, modele
czaszek dinozaurów oraz skamieniałości.
29.04. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim nagrano materiał
na potrzeby TVP1 obejmujący wykład o historii naszego miasta i okolicznych
ziem wygłoszony przez Rafała Kubiaka – dyrektora Muzeum Solca Kujawskiego w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zajęcia Komputerowego Klubu Seniora oraz działalność filii dziecięcej. Materiał ten został wykorzystany
w filmie o Irenie Santor, zaprezentowanym w TVP1 w programie „Szlakiem
Gwiazd” 6 lipca br.
MAJ
06.05. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim goście „Kawiarenki pod Globusem” działającej w ramach Klubu Podróżnika mieli okazję
udać się w pasjonującą podróż do Bułgarii. Przewodnikiem był Artur Nowaczewski – podróżnik i naukowiec z Gdańska, który samotnie przemierzył góry
Bułgarii.
6.05. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie
w niezwykłą podróż zabrały uczestników spotkania Klubu Podróżnika trzy lekarki – wolontariuszki: żninianka Anna Gmerek oraz bydgoszczanki Magdalena Deręgowska i Alicja Rymaszewska, które przez 7 miesięcy pracowały jako
lekarki na Jamajce.
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7.05. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie odbyło się spotkanie z Barbarą Gawryluk – autorką książek dla dzieci, tłumaczką
i dziennikarką. Pisarka opowiedziała dzieciom o swoich książkach, zdradziła
skąd czerpie pomysły, a także czytała ich fragmenty. Dzieci szczególnie zainteresowała historia psa Baltica oraz kim są bohaterowie książki „Mali bohaterowie”. Autorka spotkała się także z czytelnikami BPMG w Łabiszynie.
8.05. Filia nr 21 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy gościła bydgoską podróżniczkę Karolinę Sypniewską, która opowiedziała o swojej najnowszej
wyprawie. W kwietniu 2013 r., jako pierwsza Polka razem z Agnieszką Grudowską oraz Piotrem Sudołem zdobyła w niestandardowy sposób najwyższy
wodospad świata – Salto Angel w Wenezueli. Projekt „AQUA STORY – u źródeł nadwody” pod patronatem National Geographic, TVP Bydgoszcz/Szczecin,
Radia Pik i Koszalin to pierwsza tego typu wyprawa, która polegała na zjeździe
na linach (rappelling) na długości 1000 m wzdłuż wodospadu. Przedsięwzięcie
zostało wyróżnione nagrodą specjalną im. Tony’ego Halika podczas III Bydgoskiego Festiwalu „Podróżnicy”. 22 kwietnia K. Sypniewska była gościem Klubu Podróżnika MiPBP w Żninie.
9.05. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie zorganizowała X jubileuszowy gminny konkurs „Pięknego czytania”. Po przeprowadzonych eliminacjach w szkołach i bibliotekach w finale wzięło udział 28
dzieci z klas 0-6. Zadaniem każdego uczestnika było zaprezentowanie w kilku
zdaniach wybranej przez siebie książki, następnie przeczytanie najciekawszego fragmentu, a na koniec zachęcenie słuchaczy do sięgnięcia po tę właśnie
pozycję. Bardzo często dzieci prezentowały książki pisarzy, którzy wcześniej
odwiedzili bibliotekę.
10.05. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
odbyły się zajęcia edukacyjne dla dorosłych pod hasłem „Spotkania w bibliotekach świata”. Uczestnicy obejrzeli prezentację poświęconą bibliotekom na
świecie. Odwiedzili m.in.: Bibliotekę Parlamentu w Ottawie, Real Gabineta
Portuquês de Leitura w Rio de Janeiro, Bibliotekę Publiczną w Mexico City,
Bibliotekę Narodową w Madrycie oraz Olvidotekę w madryckim hotelu Conde
Duque. Seniorzy odbyli również wirtualną podróż po Bibliotece Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach i Bibliotece Historii Ludzkiej Wyobraźni Jay Walkera
w Stanach Zjednoczonych. Podziwiali także wspaniałe wnętrza i zbiory Nowej
Biblioteki Aleksandryjskiej. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat roli
biblioteki we współczesnym świecie.
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10.05. w Filii nr 23 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbył się
recital uczennicy Gimnazjum nr 20 – Angeliki Kraus pt. „Szlagiery do kariery...
Angeliki Kraus”. Młodziutka piosenkarka miała w swoim repertuarze nie tylko
zapowiadane wcześniej piosenki Anny German i Ewy Demarczyk, ale również
przeboje innych rodzimych gwiazd i dodatkowo niezwykle udaną rodzinną
kompozycję.
10.05. w Oddziale dla Dzieci oraz w Filii nr 1 Biblioteki Miejskiej
w Inowrocławiu odbyły się spotkania autorskie z Barbarą Ciwoniuk, autorką
książek dla młodzieży: „Igor”, „Ania”, „Rokko”, „Musisz to komuś powiedzieć”, „Własny pokój”, „Ten gruby”. Pisarka opowiadała o swoich książkach,
w których porusza problemy współczesnych nastolatków: poczucia zbędności,
braku akceptacji, konfliktów w rodzinie, pierwszej miłości. Losy bohaterów jej
powieści mówią o przemianie nie tylko fizycznej, ale przede wszystkim wewnętrznej, dzięki której zawsze można wyjść z trudnej sytuacji.
10.05. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi dr Krzysztof
Kannenberg - rektor tucholskiej Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem
wygłosił referat nt. „Kreatywność młodego pokolenia szansą dla Polski”.
10.05. Gminną Bibliotekę Publiczną w Cekcynie odwiedzili nauczyciele zrzeszeni w Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bydgoszczy. Bibliotekarze opowiadali o historii gminy, jej turystycznych walorach, o działalności
biblioteki oraz zaprezentowali regionalne wydawnictwa.
11.05. Filia nr 17 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała piknik rodzinny. Celem imprezy było zachęcenie dzieci i rodziców
do aktywnego uczestnictwa w zabawach i konkursach organizowanych przez
bibliotekę. Podczas pikniku nie zabrakło grillowanych kiełbasek i konkursów
sportowo-zręcznościowych. Najwięcej uśmiechu na twarzach dzieci wywołały
pokazy straży pożarnej oraz policji. Wspaniałą zabawę umiliły niespodzianki
oraz słodki poczęstunek.
11.05. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zorganizowała spotkanie autorskie z Danutą Wałęsą, żoną Lecha Wałęsy, autorką wspomnień zebranych przez Piotra Adamowicza w tom pt. „Marzenia i tajemnice”.
13.05. w Filii nr 6 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy
odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „Tajemnice orgiami”. Paulina Czerwińska
przekazała młodym czytelnikom informacje o zarysie historycznym i odmianach origami, z których najbardziej zainteresowało dzieci origami modułowe.
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Uczestnicy spotkania obejrzeli wystawę prac P. Czerwińskiej oraz nauczyli się
wykonywać łabędzie i biedronki.
13.05. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi podsumowano
konkurs plastyczny „Ulubiona książka na koszulce”. Konkurs przeznaczony był
dla młodzieży gimnazjalnej z Gminy Tuchola. Należało przedstawić w formie
plastycznej swoją ulubioną książkę, ulubionego bohatera lub fragment książki
na koszulce (t-shirt) dowolną techniką. Celem konkursu było: zwiększenie zainteresowania książką, popularyzacja czytelnictwa i biblioteki, rozwijanie wyobraźni twórczej i zainteresowań plastycznych oraz doskonalenie umiejętności
wyrażania się poprzez sztukę.
14.05. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
przeprowadzone zostały zajęcia teatralne pod hasłem: „Na ratunek książce!”.
Uczestnicy spotkania wzięli udział w ćwiczeniach m.in.: rozluźniających, oddechowych, poprawiających dykcję i uczących koncentracji. Następnie dzieci
odegrały rolę molików książkowych, które tańcem i śpiewem ożywiły książkę. Na zakończenie nadały książce tytuł: „Król i Królowa” i umieściły na jej
stronach ilustracje oraz wiersze, m.in.: Tadeusza Kubiaka pt.: „Książka” oraz
Hanny Łochockiej pt.: „Książka z bajkami”.
14.05. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle odbyło się spotkanie autorskie z Andrzejem Grabowskim, autorem książek i programów telewizyjnych dla dzieci. Uczestnicy spotkania poznali Kulfona, kota
Budzika, Potwora Bezkajku i Szefuńcia, uczestniczyli w zabawach słownych,
odgrywając dowcipne scenki, wysłuchali fragmentów książki i zasypali gościa
niezliczoną ilością pytań.
14.05. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi dr Izabela Mazanowska z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Gdańsku Delegatura
IPN w Bydgoszczy wygłosiła wykład nt. „Eksterminacja ludności w pierwszych
miesiącach okupacji niemieckiej na Kujawach i Pomorzu”.
14.05. w Filii w Ostromecku Gminnej Biblioteki PublicznoSzkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej otwarto wystawę „Poczta dyliżansowa w
Ostromecku”. Materiały pochodziły ze zbiorów Jerzego Świetlika, mieszkańca
Ostromecka. 1 października 1772 pojawił się w Ostromecku pierwszy dyliżans
pocztowy, którego trasa biegła z Berlina przez Bydgoszcz i Chełmno do Królewca. Niedaleko majątku Mostowskich powstała pierwsza poczta, zaopatrzona
w stajnię dla koni. Dokumenty zgromadzone przez J. Świetlika pochodzą m.in.
ze zbiorów Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Na zwiedzających wystawę czekały pamiątkowe koperty i pocztówki przygotowane przez J. Świetlika.
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15.05. Filia dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tucholi zorganizowała „Korowód z Tuwimem”. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych klas I-III z Gminy Tuchola – około 240 osób. Barwny korowód przeszedł ulicami miasta. Dzieci powitała dyrektor MBP Hanna
Bronke oraz burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski. Każda ze szkół przygotowała po dwa wiersze Juliana Tuwima oraz piosenkę. Milusińscy zaprezentowali się w cyklu „Dzieci dzieciom”, przeprowadzono konkurs dotyczący życia
i twórczości J. Tuwima oraz zabawy z wykorzystaniem wierszy „Lokomotywa”
i „Rzepka”.
16.05. w Filii nr 15 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyło się
spotkanie z zespołem pieśni i tańca MDK nr 4 „Płomienie”. Zespół zaprezentował bogactwo kultury ludowej w formie barwnego widowiska. Grupa „Płomienie” jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, koncertuje na terenie kraju oraz
poza jego granicami.
16.05. w Filii nr 17 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy miała miejsce wystawa prac malarskich Danuty Pierzchalskiej, mieszkanki
Czyżkówka. Zaczęła malować dopiero po przejściu na emeryturę, udowadniając tym samym, że na realizowanie swojej pasji zawsze jest odpowiedni czas.
17.05. w Filii nr 6 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy
odbyło się otwarcie wystawy zdjęć Anny Kraszkiewicz pt. „Góry w fotografii”.
W ramach spotkania młodzi czytelnicy uczestniczyli również w pogadance dotyczącej podstaw obsługi aparatu fotograficznego oraz tajników fotografii krajobrazowej i cyfrowej obróbki zdjęć.
17.05. Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie zorganizowała
spotkanie autorskie z Grażyną Wojcieszko – poetką, urodzoną w Bydgoszczy,
mieszkającą w Brukseli, a wakacje spędzającą w Borach Tucholskich, połączone z promocją jej nowego, czwartego tomiku poezji pt. „Sen o tramwaju”.
Spotkanie poprowadził tucholski poeta, dziennikarz, eseista – Kazimierz Rink,
a oprawę muzyczną przygotowali Monika i Jacek Janiakowie wraz z synem
Jakubem.
21.05. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbyło się spotkanie
autorskie z Jarosławem Gugałą – dziennikarzem, byłym ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Urugwaju – połączone z promocją jego książki „Doskonale a nawet gorzej. Świat we mgle absurdu”.
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22.05. w Oddziale dla dzieci i młodzieży Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie zorganizowano III edycję Konkursu Krasomówczego „Demostenes”. W trosce o kultywowanie języka oraz doskonalenie sztuki wysławiania się i autoprezentacji szubińska biblioteka od trzech lat zaprasza do udziału
w konkursie nieco innym niż tradycyjne konkursy recytatorskie. Tutaj bowiem
można pokusić się o prezentację własnego tekstu, wiersza, ale także prozy.
24.05. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy gościła aktorka
i pieśniarka Roma Warmus z koncertem „Śpiewaj ogrody…”, który odbył się
w ramach obchodów Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
24.05. w Bibliotece Publicznej w Żninie odbyło się spotkanie autorskie z Zuzanną Celmer. Znana psychoterapeutka, psycholog, autorka książek
o tematyce małżeńskiej, społecznej i rodzinnej uczyła młodzież i dorosłych, jak
radzić sobie z życiowymi wyzwaniami.
27.05. w Filii nr 14 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy
zorganizowano konkurs recytatorski, w którym udział wzięły dzieci Przedszkola nr 61 Integracyjnego. Przedszkolacy barwnie przebrani recytowali wiersze
Juliana Tuwima oraz przedstawili scenkę teatralną do wiersza pt. „Rzepka”.
28.05. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z byłym więźniem Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu, Jackiem Zieleniewiczem. Spotkanie to było piękną lekcją historii, w czasie, której relacje uczestnika obozowej gehenny zostały
poparte pokazem pamiątek z tamtych lat. Przekaz własnych przeżyć i odczuć
wywarły duże wrażenie na czytelnikach. Spotkanie zorganizowano wspólnie
z Rejonowym Ośrodkiem Społecznym Szwederowo.
28.05. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie zorganizowano promocję najnowszej książki Mirosława Binkowskiego napisanej w całości w gwarze pałuckiej „Kupa śmiychu po pałucku”. Autor znany czytelnikom
barcińskiej biblioteki – występował jako juror w powiatowych konkursach gwary pałuckiej, organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – tym razem zaprezentował swoją twórczość dla dorosłych.
28.05. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle pisarka i dziennikarka Manula Kalicka opowiadała, ile prawdy o losach Anny
German i jej rodziny zawarto w niedawno emitowanym rosyjskim serialu. Okazuje się, że historia artystki ukazana w filmie zawiera wiele nieścisłości i przekłamań. Opowieść o dziś już nieco zapomnianej artystce była bogato ilustrowana zdjęciami i piosenkami.
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CZERWIEC
1.06. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim była współorganizatorem festynu „Dzień Dziecka jakiego jeszcze nie było”, podczas którego
wielopokoleniowa grupa uczestników projektu „Śpiewająca biblioteka” przedstawiła na scenie na Stadionie Miejskim spektakl teatralny na motywach baśni
sępoleńskich. Owacyjne przyjęcie przez lokalną społeczność zachęciło grupę
teatralną do kolejnych występów: na scenie domu kultury dla emerytów i rencistów, na molo, w przedszkolu, w świetlicach wiejskich.
3.06. zakończył się rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku
działającego przy Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim. Uroczystość
poprzedził wykład pt. „Prawidłowe przygotowanie do badań diagnostycznych,
znaczenie niektórych z nich”, który wygłosiła dr Urszula Ciesielska. Łącznie
w całym roku akademickim było tych wykładów 17 (odbywały się co drugi
poniedziałek). Ich tematyka była bardzo różnorodna. Po ostatnim wykładzie,
dziekan UTW Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy – doc. dr inż. Cezary Kościelak oraz burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski – Teresa Substyk
wręczyli studentom dyplomy ukończenia I roku.
3.06. w Gminnej Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej 60. najmłodszych uczniów Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego uczestniczyło w przedstawieniu profilaktycznym pt. „Kolczasta przyjaźń”
zaprezentowanym przez Teatr Inspiracja z Krakowa. W spektaklu poruszone
zostały zagadnienia tolerancji wobec inności oraz przyjaźni.
3.06. w Filii w Ostromecku Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej
w Dąbrowie Chełmińskiej barwnym pochodem dzieci przebranych w stroje
bajkowych postaci, który przeszedł ulicami Ostromecka z biblioteki do Zespołu
Szkół, tradycyjnie zainaugurowano Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom,
odbywający się w 2013 r. pod hasłem „Czytanie dzieciom – najlepsza inwestycja!”. W szkole odbyło się głośne czytanie „Lokomotywy” Juliana Tuwima
w języku angielskim i polskim. Na dzieci czekało wiele atrakcji: słodkie niespodzianki, gry planszowe i wspólne zabawy na świeżym powietrzu. 7 czerwca
dzieci z klas 1-3 SP w Ostromecku gościły w pałacu Starym w Ostromecku, wysłuchały czytanych opowiadań i zwiedziły pałacowe wnętrza. Tego samego dnia
w Czarżu odbyło się w Przedszkolu Publicznym przy Zespole Szkół spotkanie
pn. „Wiersze bliskie sercu”.
4.06. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim gościła grupę
20. bibliotekarzy i samorządowców z województwa pomorskiego, zwycięzców
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konkursu dla partnerstw lokalnych PRB „Biblioteka – przestrzenią szans i możliwości”. Wizyta studyjna w Sępólnie Krajeńskim była okazją do wymiany doświadczeń i katalogu dobrych praktyk. Gospodarze dołożyli wszelkich starań,
aby jak z najlepszej strony przedstawić sępoleńską bibliotekę i miasto.
5.06. z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego
Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie zorganizowała dla wszystkich grup
przedszkolnych spotkanie autorskie z panią Jolantą Kasperkowiak – autorką
wierszy i opowiadań dla dzieci o tematyce ekologicznej. Podczas spotkania
dzieci z uwagą i zaciekawieniem słuchały recytacji wierszy w wykonaniu autorki. Chętnie uczestniczyły w zabawach na temat segregacji śmieci.
6.06. w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu
dzieci obejrzały spektakl pt. „Jaś i Małgosia” w wykonaniu aktorów Teatru Lalek „Zaczarowany Świat” z Torunia. Przy tej okazji poznały sposób animacji
lalki czeskiej oraz tajemnice teatru fluorescencyjnego.
8.06. z okazji 25 rocznicy nadania imienia Stanisława Przybyszewskiego Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszwicy przygotowała wystawę „Sztuka dla sztuki”, poświęconą życiu i twórczości patrona. Znalazły się
na niej archiwalne dokumenty i zdjęcia z uroczystości nadania imienia sprzed
25 lat, pamiątkowy medal, kronika biblioteki 1970-2004, książki S. Przybyszewskiego, a także bibliografia i opracowania jego twórczości, wspomnienia,
biografie, eseje. Można było obejrzeć prezentację multimedialną.
08.06. w ramach ogólnopolskich Łabiszyńskich Spotkań z Historią
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie przygotowano wystawę zdjęć przekazanych przez mieszkańców Łabiszyna i okolic do Cyfrowego
Archiwum Tradycji Lokalnej działającego w bibliotece w ramach projektu Fundacji Ośrodka Karta.
10.06. na ostatnim przed wakacjami spotkaniu Klubu Podróżnika
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie ks. Stanisław Talaczyński zabrał wszystkich w podróż do Burundi, kraju w Afryce, w którym sekretarzem Nuncjatury Apostolskiej w Bużumburze jest pochodzący z Żernik ks.
prał. Janusz Błachowiak. Opowiedział o tragicznych losach tego kraju, zbrodniach dokonanych na jego mieszkańcach, wszechobecnej biedzie i pomocy, jaką
stara się nieść kościół katolicki, a wszystko udokumentował licznymi zdjęciami.
Atrakcją spotkania były wyroby miejscowego rękodzieła, które można było zakupić. Uzyskany dochód ksiądz przekazał na pomoc medyczną dla Burundi.
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10.06. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyła się
promocja książki „Miejsca kultu religijnego na terenie gminy Barcin” wydanej
przez Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin, połączona z prezentacją multimedialną oraz wystawą fotografii kapliczek przydrożnych. Autorki
poszczególnych rozdziałów: o kościołach – Grażyna Prussak, o cmentarzach
– Barbara Chojnowska przybliżyły zebranym, co zawiera i jak powstała wyżej wymieniona publikacja. Na spotkanie zaproszono opiekunów figur i krzyży,
znajdujących się na terenie gminy oraz sponsorów, którzy pomogli w wydaniu
książki. Młodzież gimnazjalna przeczytała zebranym wiersze zawarte w promowanej książce.
11.06. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
przeprowadzone zostały zajęcia literackie pod hasłem: „Ilustracja – inspiracja:
opowiadamy bajki na podstawie ilustracji”. Podczas spotkania dzieci z Przedszkola nr 7 dowiedziały się, jaką rolę pełni ilustracja w książce. Odbył się konkurs na najciekawszą ilustrację, w którym zwyciężyła książka A. Perkowskiej
pt.: „Jaskiniowcy nasi przodkowie” z rysunkami A. Sakry i M. Sojki. Dzieci
zainspirowane książkowymi ilustracjami oraz slajdami przedstawiającymi wybrane bajki, stworzyły własne fantastyczne opowieści. Na zakończenie uczestnicy, odkrywając słowa ukryte w zagadkach, wspólnie zaprojektowały barwną
ilustrację.
11.06. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie odbyło się spotkanie autorów drugiego tomu monografii Żnina – „Żnin. Dzieje
najnowsze”. Dobiegły końca prace nad monografią Żnina. Za owocną współpracę podziękowała autorom dyrektor biblioteki Jadwiga Jelinek, będąca jednocześnie redaktorem publikacji (autorka kilku rozdziałów). Za wysiłek twórczy
i poświęcony czas podziękował burmistrz Żnina wręczając autorom pamiątkowe medale jubileuszu Żnina. Przy okolicznościowym torcie wspominano pracowite chwile, pojawiające się liczne problemy i trudności, ogromny wysiłek
i poświęcenie osób zaangażowanych w projekt.
11.06. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie w ramach
mikrograntu „Podaj dalej” spotkali się bibliotekarze bibliotek partnerskich z Łabiszyna, Kruszwicy i Pakości. Dr Przemysław Grzybowski – adiunkt w Katedrze
Pedagogiki Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – wygłosił prelekcję na temat „Rola wolontariatu we współczesnym
świecie”. W spotkaniu uczestniczyli wolontariusze pracujący w BPMiG w Barcinie, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Barcinie i przedstawiciele Urzędu Miasta.
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12.06. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu na podstawie filmu pt.
„Sala samobójców” zorganizowała warsztaty „Nieświadomość w rodzinie”
polegające na analizie dramatu relacji rodzic – dziecko. Spotkanie prowadziła
Adriana Meller – psycholog, Certyfikowany Psychoterapeuta Psychoanalityczny, członek Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Kujawsko-Pomorskiego Koła Naukowego Psychoterapii Psychoanalitycznej.
15.06. podczas Pikniku Czytelniczego w Pile odbyło się uroczyste zakończenie projektu „W 80 baśni dookoła świata”, na realizację którego Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie otrzymała dofinansowanie z programu
„Aktywna Biblioteka” (Program Rozwoju Bibliotek) w kwocie 5 tys. zł. Dzięki
temu w czytelni biblioteki została wydzielona przestrzeń dla najmłodszych czytelników. Od lutego do maja w Kąciku Małego Czytelnika odbywały się zajęcia
edukacyjno-zabawowe dla dzieci i rodziców (grupa 18-osobowa). Od lutego
gościliśmy także w bibliotece wszystkie grupy przedszkolne z Przedszkola Publicznego w Gostycynie (ok. 100. dzieci). Dzieci zapoznawały się z kącikiem,
biblioteką oraz wypożyczały pierwsze książki.
15.06. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach zorganizowała
Gminny Dzień Dziecka. Dzieciom zapewniono bezpłatny transport. Szkolne
boisko zamieniono w wielki plac zabaw. Pojawił się na nim sprzęt, z którego
maluchy mogły korzystać do woli. Uczestnicy festynu mogli brać udział w konkursach, podziwiać występy swoich kolegów, częstować się kiełbaską z grilla
i żurkiem oraz domowymi ciastami, które serwowały gospodynie z gminy Inowrocław. Jedną z atrakcji była prezentacja wozu strażackiego z OSP Jaksice,
natomiast policjanci zachęcali do oglądania wozu bojowego oraz motorów. Wolontariusze punktu medycznego nieodpłatnie mierzyli ciśnienie oraz malowali
dzieciom twarze. Powodzeniem cieszyły się warsztaty papiernicze. Na realizację imprezy biblioteka uzyskała dotację celową z Urzędu Gminy Inowrocław.
17.06. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku wspólnie z Biblioteką Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego oraz Nadleśnictwem w Runowie zorganizowały kolejną edycję Konkursu Wiedzy o Regionie. Udział w konkursie wzięły dzieci z okolicznych szkół podstawowych. Tym
razem miał on formę testu, który liczył aż 25 pytań.
18.06. w Filii w Tucznie Biblioteki Publicznej Gminy w Złotnikach
Kujawskich zorganizowano w ramach programu Muzeum Historii Polski
w Warszawie pn. „Partiotyzm Jutra” spotkanie z Manulą Kalicką – dziennikarką, autorką poczytnych powieści – dotyczące Romualda Traugutta. Następnego
dnia M. Kalicka spotkała się z czytelnikami BP w Złotnikach.
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19.06. w Oddziale dla dzieci i młodzieży Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie obchodzono, przypadający 22 czerwca „El dia E – Dzień
Języka Hiszpańskiego”. Ten dzień jest świętem wszystkich, którzy mówią po
hiszpańsku. Gościem specjalnym była przyjaciółka biblioteki, Maria z królewskiego miasta Madryt, z którą uczestnicy spotkania mogli konwersować, plotkować, odbyć krótki kurs gotowania, smakować polskie truskawki i pić miętę.
19.06. Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie przygotowała imprezę dla seniorów pt. „Patroni naszych imion”. Były zagadki, układanki literackie, czytanie o patronach i historii imion. Śpiewano rymowankę o imionach jako
przerywnik w zabawie. Na zakończenie był tort i kawa imieninowa.
20.06. w Filii nr 17 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie, podczas którego czytelniczki wymieniały się swoimi
sprawdzonymi przepisami kulinarnymi. Oprócz wymiany przepisów odbyła się
również degustacja potraw przygotowanych przez uczestniczki spotkania.
20.06. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku miał
miejsce kolejny wykład w ramach cyklu czwartkowych spotkań ze zdrowiem.
Katarzyna Gadecka opowiadała o leczniczych właściwościach miodu. Tematem
poprzedniego spotkania, 23 maja, była osteoporoza.
20.06. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie odbyła się XV edycja konkursu czytelniczego „O Srebrną Zakładkę”. W konkursie uczestniczyli gimnazjaliści z Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, Zespołu
Szkół Specjalnych w Karnowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie i Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie. Konkurs przebiegał
w dwóch etapach: w pierwszym gimnazjaliści rozwiązywali test, w drugim
czytali wybrany fragment z prac Klemensa Janickiego. Współorganizatorkami
konkursu były nauczycielki z Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie.
21.06. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszwicy przygotowała wystawę „Kruszwica na kartach książki” towarzyszącą konferencji
naukowej „Z dziejów Kruszwicy i jej okolic w okresie średniowiecza”, która
odbyła się w ramach Dni Kruszwicy w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego.
21.06. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gostycynie odbyło się
uroczyste zakończenie realizacji projektu „E-biblioteka – z myślą o przyszłości”, dofinansowanego z programu „Aktywna Biblioteka” (Programu Rozwoju
Bibliotek) kwotą 5 tys. zł oraz rozstrzygnięcie przeprowadzonych w ramach
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projektu konkursów na logo, ulotkę i zakładkę, promujących bibliotekę oraz na
fotoreportaż „Codzienność niebanalna”. Dzięki pozyskanym środkom biblioteka zorganizowała w lutym warsztaty graficzne dla młodzieży (grupa 10-osobowa) oraz dwa szkolenia dla bibliotekarzy. Pierwsze dotyczyło redagowania
informacji na strony internetowe oraz notatek do prasy i wykonywania zdjęć,
drugie obsługi nowej strony internetowej biblioteki, która powstała również
dzięki dotacji (www.gbpgostycyn.las.pl).
22.06. Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie uczestniczyła w pikniku, zorganizowanym przez Centrum Dziecka i Rodziny. Biblioteka
przygotowała stoisko ph. „Biblioteka lubi smyka” – był to kocyk z ciekawymi
książeczkami dla maluchów, na którym każdy rodzic mógł przysiąść z dzieckiem i poczytać. Przeprowadzono mini-konkursy z nagrodami. Oferowano
również „worki” bajek do wypożyczenia do domu. Stoisko cieszyło się dużym
zainteresowaniem.
25.06. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi otwarto wystawę pt. „Marian Rejewski –bydgoszczanin, matematyk, kryptolog”, przygotowana przez Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego
we współpracy z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Do Tucholi trafiła
dzięki tucholskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Wystawa składa
się z 16. plansz, z których każda przedstawia kolejne etapy życia M. Rejewskiego. Podczas otwarcia wykład wygłosił Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych, autor scenariusza wystawy. Przedstawił ewolucję maszyn szyfrujących
od początku XX wieku oraz przybliżył wkład polskich kryptologów w złamanie
kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigmy.
26.06. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się
spotkanie Klubu Podróżnika „Kawiarenka pod Globusem”. Zofia Świerczewska
opowiadała o wrażeniach i pobycie w Egipcie. Spotkanie uatrakcyjniały pamiątki z podróży. Wśród nich znalazły się przyprawy, perfumy, które każdy mógł
powąchać, części garderoby – między innymi nakrycia głowy – chętnie przymierzane przez uczestników spotkania oraz wiele innych ciekawych gadżetów.
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JAK TO ROBIĄ INNI
(aktywne formy uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu)
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
Poezja/Proza – Bydgoskie spotkania z literaturą
„Poezja/proza – bydgoskie spotkania z literaturą” to cykl wieczorów autorskich przeznaczonych dla wszystkich zainteresowanych niebanalnym ujęciem literatury. Spotkania odbyły się w dniach 22-26 kwietnia
w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy. 22 kwietnia miało miejsce spotkanie z Grupą Literacką Neon. Głównym przedsięwzięciem Grupy jest wydawanie miesięcznika literackiego oraz akcja pt. „Poezja na bruku”, będąca
serią krótkich filmów nagrywanych na ulicach Bydgoszczy, w których przypadkowi przechodnie interpretują fragmenty utworów z danego numeru. W roku
2012 NEON ogłosił I Ogólnopolski Konkurs Literacki „NEOpoeticoN”, na
który wpłynęło około 200 zgłoszeń z całego kraju. Kolejnego dnia odbyło się
spotkanie autorskie z Wojciechem Kuczokiem – autorem zbiorów opowiadań
„Opowieści słychane”, „Szkieleciarki”, „Widnokrąg” i „Opowieści przebrane”,
a także powieści „Gnój”, nagrodzonej Paszportem „Polityki” i Literacką Nagrodą NIKE, przełożonej na 15 języków, a także przeniesionej na ekran. Podobnie było z powieścią „Senność”. 25 kwietnia odbyło się spotkanie autorskie ze
Sławomirem Shuty – autorem książek m.in. „Nowy Wspaniały Smak”, „Bełkot”, „Cukier w normie”, „Zwał”, „Jaszczur”, reżyserem filmów „W drodze”
i „Luna”. Twórczość pochodzącego z Nowej Huty artysty nie wyczerpuje się
na pisaniu. Intermedialna działalność Sławomira Shuty poza literaturą i filmem
obejmuje fotografię, performance, plastykę. 26 kwietnia odbyło się spotkanie
autorskie z Grupą Literacką Et Cetera, założoną w 2006 roku przez Tomasza
Owczarzaka i Piotra Stareńczaka w Bydgoszczy.
Tydzień Bibliotek 2013
W dniach 8-15 maja 2013 Biblioteka Główna WiMBP wraz z bibliotekami osiedlowymi włączyła się w obchody Tygodnia Bibliotek. W programie przewidziano spotkania z ciekawymi gośćmi. Nie zabrakło też atrakcji dla
najmłodszych. Tydzień Bibliotek w Bibliotece Głównej WiMBP rozpoczął się
8 maja pokazem filmu „Pan Tadeusz” Ryszarda Ordyńskiego (1928 r.), połączonym z prelekcją prof. Piotra Zwierzchowskiego. 10 maja odbyła się Noc w Bibliotece. Tego wieczoru na czytelników czekało wiele atrakcji m. in. kiermasz
taniej książki, zorganizowany we współpracy z Towarzystwem Polsko-Wło89

skim w Bydgoszczy i ITALOMONDO – Szkołą Języka Włoskiego, pokaz filmu
dokumentalnego o Rzymie pt. „Bądź moim gościem” oraz lekcja języka włoskiego dla początkujących. Zwiedzano również Bibliotekę Bernardynów, odbył
się pokaz introligatorski. Uczestnicy Nocy w Bibliotece mieli okazję obejrzeć
prezentację multimedialną pt. „Układ Słoneczny – nasz dom” w opracowaniu
Romana Pleszyńskiego. Na poddaszu koncert dał Peter John Birch. Kolejną
atrakcją było spotkanie z Agatą Jędraszczak, blogerką kulinarną, autorką książki
„Dieta Agaty” oraz popularnego programu telewizyjnego pod tym samym tytułem. Odbyło się ono 13 maja. Ostatnim akcentem Tygodnia Bibliotek był recital
Krystyny Sienkiewicz połączony z promocją książki „Cacko” (zorganizowane
w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki). Tydzień Bibliotek obchodziły
także biblioteki samorządowe.
II Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci „Literobrazki”
Organizowany w dniach 10-16 czerwca 2013 festiwal zaproponował
uczestnikom szereg nietuzinkowych atrakcji: warsztaty literackie i plastyczne,
koncerty, spotkania z pisarzami i ilustratorami, panel dyskusyjny, gry i zabawy
oraz niezliczoną ilość konkursów. Gościliśmy czołówkę polskich ilustratorów,
pojawili się też goście specjalni, m. in. Iwona Chmielewska, Edward Lutczyn,
Grażyna Wolszczak, Artur Barciś i Ksawery Jasieński z towarzyszeniem muzyków Filharmonii Pomorskiej – łącznie ponad 40 artystów. Na LiterObrazkach
nie zabrakło także wydarzeń towarzyszących: na dziedzińcu biblioteki ponownie zagościło Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, a Diana Karpowicz i Milena „Milak” Matyas ozdobiły wnętrza bibliotek osiedlowych na
Wyżynach i w Fordonie efektownymi muralami. Zaprezentowaliśmy również
niezwykle ciekawe wystawy:
− Salon Ilustratorów towarzyszący corocznym Poznańskim Spotkaniom Targowym – Książka dla dzieci i młodzieży. Wystawa prezentowała polskich twórców ilustracji i grafiki książkowej, zwłaszcza przedstawicieli młodego pokolenia.
− Lala Lolka – wystawa ilustracji Katarzyny Boguckiej, pochodzących
z jej pierwszej autorskiej książki wydanej przez Ładne Halo.
− Dziecko w centrum – ekspozycja poświęcona szwedzkiej literaturze
dziecięcej, przygotowana przez Ambasadę Szwecji w Warszawie.
− Dzieciństwo – wystawa archiwalnych fotografii i plakatów ze zbiorów
Biblioteki Głównej WiMBP.
Ambicją drugiej edycji festiwalu było nawiązanie do sukcesu sprzed roku
i stworzenie antidotum dla łatwej, banalnej rozrywki, fundowanej na co dzień
przez telewizję i komputery. Tygodniową imprezę zakończył przegląd oferty
niszowych polskich wydawnictw, które cechuje najwyższy poziom artystyczny.
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To prawdziwe perełki pod względem literackim, ilustratorskim i edytorskim.
II Festiwal Książki Obrazkowej w sposób atrakcyjny dla młodych czytelników
pokazał dokonania polskich autorów, ilustratorów i wydawców. Projekt oparty
był na współpracy dzieci i młodzieży z bydgoskimi organizacjami, instytucjami
i animatorami. Stanowił nieocenioną alternatywę dla mieszkańców Bydgoszczy
poszukujących pozycji ciekawych i wartościowych, pozwolił odbiorcom na samodzielne korzystanie i wybór interesującej ich oferty. Udział we wszystkich
imprezach festiwalowych był bezpłatny. Honorowy patronat objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa KujawskoPomorskiego Piotr Całbecki oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski.
Całość dofinansowana została ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Biblioteka Miejska w Inowrocławiu
„Odjazdowy bibliotekarz” – inowrocławscy bibliotekarze wyjechali
To już IV edycja ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy bibliotekarz”.
W tym roku włączyli się do niej bibliotekarze i czytelnicy z BM w Inowrocławiu. Osiemnastu uczestników rowerowego rajdu pokonało 18 maja 2013 r.
około 25 kilometrową trasę przez Inowrocław – Parchanie – Słońsko. W Parchaniu dzięki uprzejmości ks. proboszcza Mariana Kierzkowskiego odbyło się
zwiedzanie kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha. Kolejnym przystankiem
była Izba Pamięci gen. Władysława Sikorskiego, mieszcząca się przy Szkole
Podstawowej. Za zgodą dyrektor szkoły Barbary Kwiatkowskiej można było
poznać wiele faktów i ciekawostek dotyczących rodziny Sikorskich. W centrum
Parchania usytuowany jest również pamiątkowy obelisk ku czci generała. W pobliżu kościoła uczestnicy rajdu obejrzeli dworek, byłą posiadłość rodziny Sikorskich. W drodze powrotnej, na odpoczynek zatrzymali się wszyscy w Świetlicy
Środowiskowej w Słońsku. Beata Szafrańska, szefowa tej placówki, przygotowała dla wszystkich poczęstunek, a dzieci spędziły czas na popisach muzycznowokalnych. Kolejnym etapem rajdu była miejscowość Latkowo, gdzie na lotnisku wojskowym trwały uroczystości 50-lecia powstania najstarszej jednostki
śmigłowcowej w siłach zbrojnych RP. Podczas trwania rajdu przeprowadzano
konkursy z nagrodami w postaci książek i zakładek. Rowery przyozdobione
były okolicznościowymi chorągiewkami, a każdy uczestnik otrzymał identyfikator z logo akcji. Najaktywniejszym rowerzystom wręczono pamiątkowe koszulki i kamizelki. Cała akcja „Odjazdowy bibliotekarz” przeprowadzona po raz
pierwszy w Inowrocławiu skupiła zarówno fanów czytania, jak i miłośników
spędzenia wolnego czasu w plenerze. W tym samym dniu wyruszyła na rowerach 15-osobowa grupa z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Ich celem
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był Ośrodek „Rusałka” w Sulnowie. 1 czerwca do akcji włączyła się MiejskoGminna Biblioteka Publiczna w Kruszwicy, organizując we współpracy z Oddziałem Nadgoplańskim PTTK, rajd rowerowy „Śladami Przybyszewskiego”.
Licząca 30 km trasa wiodła przez Bródzki, Wróble, Karczyn, Witowy, Górę,
Sikorowo, Łojewo, Szarlej.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie
Festyn ”Czytanie jest trendy”
Od stycznia do czerwca 2013 r. barcińska biblioteka w ramach konkursu grantowego Aktywna Biblioteka realizowała projekt pn. „Rodzinne czytanie – książka
łączy pokolenia”. Przez pół roku beneficjenci projektu spotykali się dwa razy
w miesiącu, uczestnicząc w warsztatach plastycznych, spektaklach teatralnych,
spotkaniach z psychologiem i pedagogiem, spotkaniu z autorką książek dla
dzieci, leksykografem Agnieszką Frączek. Były również maratony wspólnego
czytania ulubionych bajek i baśni. 19 czerwca 2013 r. podczas festynu pod nazwą „Czytanie jest trendy” nastąpiło podsumowanie projektu. Rodziny spotkały
się tym razem w plenerze. Bezpieczny teren przy nabrzeżu Noteci udostępniony
został dzięki współpracy biblioteki w ramach Partnerstwa „Kultura – Tradycja
– Nowoczesność” z Klubem Żeglarskim „Neptun”. Program spotkania był urozmaicony atrakcjami dla maluchów i ich opiekunów. Prawdziwą niespodzianką
dla uczestników festynu był występ grupy teatralnej „Vaška” z Torunia. Spektakl i zabawa teatralna pt. „Z nurtem Wisły”, dzięki dynamicznej formie, nie pozwalał dzieciom na rozproszenie uwagi. Po występie „Vaški” dyrektor BPMiG
Grażyna Szafraniak wręczyła nagrody i upominki rodzinom uczestniczącym
w projekcie. Przygotowane zostały specjalne torby z nadrukiem „Czytanie jest
trendy” i logo projektu, zawierające nagrody książkowe dla całych rodzin.
Dokumentem potwierdzającym aktywny udział w całym przedsięwzięciu był
certyfikat ze specjalnie wkomponowanym zdjęciem rodziny. Uczestnikom festynu, którzy założyli stroje związane z żeglowaniem, stroje piratów i marynarzy, wręczono nagrody. Były również konkursy, które dostarczały sporo radości.
Tatusiowie rywalizowali z mamusiami, celując w koło ratunkowe woreczkami
grochu. Odważne mamy kręciły hula-hopem. Szczególnie rozbawił uczestników taniec z balonem. Ponieważ biblioteka niebawem miała przygotowywać
się do przeprowadzki, wypróbowano też akcję z czytelnikami w zabawie „Podaj
książkę”. Poszło całkiem sprawnie i stwierdzono, że to niezły pomysł na przeniesienie księgozbioru. Zakończony festynem projekt nie kończy działań w zakresie upowszechniania czytelnictwa w pokoleniowym środowisku lokalnym.
Finał projektu „Rodzinne Czytanie – Książka Łączy Pokolenia” to utworzenie
Klubu Czytających Rodzin. Informację tę uczestnicy imprezy przyjęli z aplauzem i część z nich już złożyła deklarację przystąpienia do Klubu.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie
„Ale teatr!”
25 maja 2013 r. odbyło się podsumowanie wyjątkowych warsztatów teatralnych.
Ekipa „Wielkiej Podróży Malinowego Królika” otrzymała zasłużone gratulacje,
dyplomy i podziękowania od dyrektora MBP, Joanny Jarzewskiej. Na koniec
był tort z Malinowym Królikiem na rowerze... Warsztaty odbywały się w ramach projektu „Ale teatr!”, na realizację którego MBP w Koronowie otrzymała
dofinansowanie w wysokości 5 tys. złotych, po konkursie grantowym „Aktywna
Biblioteka” prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Projekt realizowano od stycznia 2013 r. W trakcie warsztatów uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum Prywatnego AWANS, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz harcerze z Hufca ZHP Koronowo przygotowywali
się do wystawienia sztuki „Wielka podróż Malinowego Królika” autorstwa Jarosława Jakubowskiego – dramaturga, poety, prozaika, laureata wielu nagród
literackich. 11 kwietnia gościł w MBP Mieczysław Franaszek, aktor Teatru Polskiego z Bydgoszczy, który podzielił się z uczestnikami swoim doświadczeniem
w pracy scenicznej. Ukoronowaniem projektu było wystawienie sztuki w reżyserii Katarzyny Karwat podczas 645. urodzin Koronowa. Całość koordynowała
dyrektor MBP J. Jarzewska przy pomocy zespołu. Wsparcie kostiumologiczne
i scenograficzne przy współpracy MBP niosły Monika Ostaszkiewicz-Matyaszczyk, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Koronowie, Beata Radtke i Katarzyna Kocent (warsztaty papierowe). Przed premierą, próby odbywały
się dwa razy w tygodniu. W 12. spotkaniach wzięło udział 205 „młodych aktorów”. Sztuka została entuzjastycznie przyjęta przez publiczność zgromadzoną
na koronowskim rynku. 25 maja spektakl pokazano w Szkole Podstawowej nr 2
w Koronowie. Reakcja widowni przeszła najśmielsze oczekiwania. Zawiązanie
swoistej „lokalnej grupy działania” na rzecz teatru amatorskiego okazało się
przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.
Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi
Sesja historyczna
11 lutego 2013 r. odbyła się sesja historyczna pt. „Sługa Boży ks. Konstantyn
Franciszek Krefft (1867-1940) – proboszcz parafii w Tucholi w latach 19311939”, zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tucholi we współpracy z Zespołem Szkół Licealnych i Agrotechnicznych. Uczniowie wygłosili
tematyczny referat opracowany przez nauczycielkę historii Arletę Brygman
(współpraca J. Gaca, A. Weyna-Grabowska). Odczytom towarzyszyła prezenta93

cja multimedialna ilustrująca życie ks. Kreffta od urodzenia poprzez edukację,
pracę duszpasterską, po męczeńską śmierć w obozie koncentracyjnym w Stutthofie. Ks. K. Krefft był nie tylko wzorowym duszpasterzem, ale też działaczem niepodległościowym i narodowym. O sprawach polskich odważnie mówił
z ambony. W spotkaniu licznie uczestniczyła młodzież tucholskich szkół średnich. Przybyli również przedstawiciele władz samorządowych: starosta tucholski Dorota Gromowska, burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski, przewodniczący
Rady Miejskiej Paweł Cieślewicz, księża: proboszcz parafii pw. Bożego Ciała
ks. Ireneusz Kalf , proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej ks. Wiesław Herold
oraz członkowie stowarzyszeń społecznych i mieszkańcy zainteresowani historią miasta. Honorowym gościem była rodzina księdza z Brus. Wyeksponowano
oryginalny ornat ks. Kreffta oraz portret przekazany przez rodzinę księdza do
kościoła pw. Bożego Ciała w Tucholi. W drugiej części sesji wystąpił ks. Wojciech Więckowski – wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, z-ca red. nacz. dwutygodnika „Pielgrzym”, który w sposób przystępny
wyjaśnił procedury związane z procesem beatyfikacyjnym.
Promocja tomiku poezji Kazimierza Rinka
Kazimierz Rink, mieszkający w Tucholi, poeta, krytyk literacki, filmowy, dziennikarz, animator kultury, laureat Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
członek Związku Literatów Polskich promocję swojego nowego tomu „Chłopiec jeziorny” po raz kolejny powierzył Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi. Uroczystość prezentująca wiersze autora odbyła się w piątek 22 lutego
2013 r. Hejnałem Tucholi, muzycznym symbolem miasta, powitał wszystkich
Piotr Grzywacz. Wiersze z nowego tomu uczestnicy mogli usłyszeć w interpretacji prowadzącego spotkanie Michała Bruckiego – poety ze Starogardu
Gdańskiego, jak i samego autora. Rozmowa dwóch poetów toczyła się wokół
tematyki nowego tomu, jak i wcześniejszych utworów. Autor wyjaśnił tytuł
swojego wiersza i tomiku. „Chłopiec jeziorny” to nawiązanie w formie polemiki do ulubionej poezji Grochowiaka i jego wiersza o tym samym tytule. K. Rink
opowiadał też o swoich artystycznych fascynacjach i w jakim stopniu Tuchola
stała się poetycką inspiracją jego wierszy. Autor wspominał dzieciństwo, pierwsze swoje kontakty z poezją, recytacją, teatrem. Opowiedział o swoich wrażeniach wywołanych twórczością Poświatowskiej, Herberta, Norwida, Miłosza,
Stachury, Grochowiaka. Dialog pomiędzy prowadzącym a autorem przeplatany
był piosenkami w wykonaniu Natalii Mathi i recytacjami Zuzanny Bogusławskiej. Scenografię stanowiły 2 obrazy nawiązujące do twórczości poety: Zenona Korytowskiego „Rozmowy o wschodzie słońca” do tomu wierszy K. Rinka
wydanego w 2008 r. o tym samym tytule, drugi o tematyce ściśle związanej
z tytułem promowanego tomu „Chłopiec jeziorny” – kopia obrazu Podkowiń94

skiego pędzla Albina Rożeja. Swoją obecnością spotkanie zaszczycili Tadeusz
Kowalski, burmistrz Tucholi i Tadeusz Zaborowski, radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.
Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej
„Kreatywni bibliotekarze w akcji”
GBPS skorzystała ze specjalnej oferty w ramach Programu Rozwoju Bibliotek
pt. „Organizacje Pozarządowe Bibliotekom”. Oferty dla uczestników I tury Programu Rozwoju Bibliotek przygotowało 6 fundacji: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja Volunteers for Sport, Civis Polonus, Fundacja Nowe
Media. Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej postanowiła nawiązać współpracę z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i zakwalifikowała się do
udziału w programie „Praca: Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku
pracy”. W styczniu 2013 r. rozpoczęły się szkolenia specjalistyczne, w ramach
których bibliotekarki zostały przygotowane do pełnienia przez ich placówki roli
lokalnych centrów wsparcia dla osób poszukujących pracy lub planujących karierę zawodową. Zapoznały się z nowo powstającym narzędziem internetowym,
pomagającym w poruszaniu się po rynku pracy. Jest to rodzaj interaktywnego
przewodnika po zawodach, umiejętnościach i instytucjach, które mogą udzielić wsparcia osobie poszukującej pracy lub wybierającej czy zmieniającej zawód. Dzięki temu bezpłatnemu narzędziu biblioteka (jej użytkownicy) uzyskali dostęp do opisów ponad 100 różnych zawodów (ze wskazaniem na zawody
deficytowe), a także listy kompetencji niezbędnych do wykonywania danego
zawodu, zawodów pokrewnych i ścieżek rozwoju. Biblioteki będą mogły korzystać z narzędzia także po zakończeniu projektu. W ramach wpisującego się
w program „Praca: Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy”
projektu „Kreatywni bibliotekarze w akcji” GBPS zorganizowała dwa spotkania
szkoleniowe w formie warsztatów – 5 i 6 czerwca 2013 r. Uczestnicy szkoleń
zapoznali się z nowo powstałym narzędziem internetowym www.praca-enter.
pl, pomagającym w poruszaniu się po rynku pracy. Zaprezentowano materiały
szkoleniowe i przekazano informacje na temat gry edukacyjno-diagnostycznej
„Talent Game”. W pierwszych warsztatach uczestniczyli bibliotekarze z Bibliotek Partnerskich: w Janowcu Wielkopolskim, Białych Błotach, Łochowie,
Rojewie. Do udziału w warsztatach 6 czerwca zaproszono współpracujących
z biblioteką przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz 15 osób poszukujących pracy zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska. Ilość
osób bezrobotnych zgłaszających się do udziału w warsztatach była znacznie
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większa niż planowano. Krystyna Polek kierownik Doradztwa zawodowego
PUP w Bydgoszczy przygotowała prelekcję z doradztwa zawodowego w formie
multimedialnej. Osobom poszukującym pracy stworzono możliwość indywidualnych rozmów z przedstawicielką PUP.
Filia w Gościeszynie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie
„Czytanie wciąga…”
28 maja dzieci z klasy drugiej Szkoły Podstawowej w Gościeszynie
zostały nagrodzone przez gościeszyńską bibliotekę za udział w konkursie czytelniczym pt. „Czytanie wciąga…”. Od września do końca maja dzieci wypożyczały i czytały książki oraz w zeszytach opisywały przygody bohaterów. Odbyły
się dwa spotkania z rodzicami, podczas których bibliotekarka Beata Jankowska
omówiła zasady konkursu oraz przedstawiła ogromne korzyści, płynące z czytania książek. Dzięki zaangażowaniu rodziców dzieci bardzo sumiennie pracowały przez cały rok szkolny. Sprawdzanie prac było ogromną przyjemnością.
Trafiały się teksty niezwykle humorystyczne, ale też pełne refleksji, ambitne,
inne z elementami grafiki. Najważniejsze jednak, że uczniowie pracowali samodzielnie. Wyczuwało się emocje płynące z pisanych przez nie słów. Wychowawczyni klasy pozostawała przez czas trwania konkursu w stałym kontakcie
z biblioteką, często sprawdzała poziom czytania w klasie. Najprzyjemniejszym
momentem było zapewnienie dzieci, że czytanie jest „fajną sprawą” oraz prośba
o kontynuowanie konkursu w kolejnym roku szkolnym.
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Alina Walukiewicz
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE REGIONALIÓW
za 2012 rok – ciąg dalszy
(wraz z uzupełnieniami za lata wcześniejsze)
Bydgostiana:
1. Bydgoski Festiwal Nauki 23-26 maja 2012 / red. Aniela Bekier-Jasińska
et al. – Bydgoszcz, 2012
2. Bydgoszcz : współczesne oblicze miasta / red. Albert S. Kotowski,
Sławomir Sadowski. – Bydgoszcz, 2012
3. Bydgoszcz – Bromberg. Cz. 3, Szlachta rycerska pod herbem z
półksiężycem / Włodzimierz Sobecki. – Bydgoszcz, 2012
4. Diagnoza systemu kultury Bydgoszczy / red. Agnieszka Jeran. –
Bydgoszcz, 2012
5. Dobra dekada 2000-2010 / zespół red. Józef Kubik et al. – Bydgoszcz,
2012
6. Droga do piłkarskiej ekstraklasy / Zenon Greinert, Karol Tonder. –
Bydgoszcz, 2012
7. Działalność Filii M14 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Witolda Bełzy w Bydgoszczy w latach 2006-2011 / Katarzyna Biedunkiewicz. –
Bydgoszcz, 2012
8. Historia Izby Adwokackiej w Bydgoszczy 1945-2010 / Janusz Kutta. –
Bydgoszcz, 2012
9. Judocy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego / Ryszard Pujszo. –
Bydgoszcz, 2012
10. Sportowa Bydgoszcz / Włodzimierz Jastrzębski. – Toruń, 2012
11. Życie społeczno-polityczne XX-lecia międzywojennego w świetle
polskiej prasy w Bydgoszczy / Marek K. Jeleniewski. – Bydgoszcz, 2012
Poszczególne miejscowości:
1. Administracja ziemi dobrzyńskiej w latach 1918-1939 / Hanna
Szczechowicz. – Włocławek, 2012
2. Barcin i okolice na starej widokówce / Zbigniew Zwierzykowski. – Żnin,
2012
3. Campanella z Borów Tucholskich / Alina i Kazimierz Wajdowie. –
Bydgoszcz ; Cekcyn, 2012
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4. Chełmża / Dariusz Łubkowski, Marcin Seroczyński. – Wąbrzeźno ;
Chełmża, 2012
5. 40-lecie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera
w Toruniu / red. Sławomir Badurka. – Toruń, 2012
6. Duchowni diecezjalni w średniowiecznym Toruniu / Marcin Sumowski.
– Toruń, 2012
7. Dzieje straży pożarnych powiatu radziejowskiego / Jarosław Kołtuniak.
– Radziejów, 2012
8. Gmina Barcin i Pałuki / Renata Grabowska, Beata Wyszyńska. –
Bydgoszcz ; Barcin, 2012
9. Huculskie zbiory / Ines Wąsowska-Redmann. – Grudziądz, 2012
10. Kamienica na pograniczu borowiacko-krajeńskim / red. Marek Sass. –
Kamienica ; Bydgoszcz, 2012
11. Kcynia / red. Anna Duda-Nowicka et al. – Bydgoszcz ; Kcynia, 2012
12. Księga ławnicza miasta Nowego nad Wisłą (1416-1527) / wyd.
Krzysztof Mikulski, Wiesław Nowosad. – Toruń, 2012
13. Lutówko / red. Leszek Skaza. – Sępólno Krajeńskie, 2012
14. „Moja i twoja szkoła” / red. Zygmunt Chlebowski. – Toruń, 2012
15. Obchody świąt i rocznic narodowych w powiecie tucholskim w latach
1920-1939 / Adam Węsierski. – Tuchola ; [Bydgoszcz], 2012
16. Od tramwaju do autobusu : komunikacja miejska Inowrocławia 19122012 / Grzegorz Roczek. – Inowrocław, 2012
17. Pejzaż frasobliwy – czyli O kapliczkach i krzyżach z Radziejowa i
okolic / fot. Edyta Kubicka, tekst Natalia Magdalena Wielgosz. – Radziejów,
2012
18. Przemiany struktur demograficznych w Toruniu w XIX i na początku
XX wieku / Agnieszka Zielińska. – Toruń, 2012
19. Rypin : dzieje miasta. T. 2, Od 1918 roku / red. Krzysztof Mikulski. –
Rypin, 2012
20. Rypinie, grodzie cichy… / Mirosław Krajewski. – Rypin, 2012
21. 100 lat kościoła pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w
Solcu Kujawskim 1912-2012 / Rafał Kubiak. – Solec Kujawski, 2012
22. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Rybak” / Kamila Mika. –
Płużnica, 2012
23. Średniowieczna architektura Torunia – impresje / Tomasz Kozielec. –
Toruń, 2012
24. Tajemniczy Ślesin / Elwira Jeglińska, Piotr Gałdyn. – Konin, 2012
25. Twierdza Chełmno / Robert Gonia, Tomasz Budzyński. – Wyd. 3 popr.
i uzup. – Świecie ; Gruczno, 2012
26. Twierdza Chełmno i jej przyrodnicze znaczenie / Robert Gonia, Tomasz
Budzyński. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Świecie, 2012
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27. Twierdza Grudziądz / red. Anna Wajler. – Grudziądz, 2012
28. Ulice i zaułki Grudziądza / Dawid Schoenwald. – Grudziądz, 2012
29. Uniwersytet wobec inwigilacji / Sylwia Galij-Skarbińska. – Toruń,
2012
30. W drogę! / Malwina Rouba, Agnieszka Niwińska. – Toruń, 2012
31. Z drogi… miasto i okolice okiem Toruńskich Spacerów Fotograficznych.
– Toruń, 2012
32. Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych
/ red. Marcin Wiewióra. – Toruń ; Grudziądz, 2012
Województwo, regiony, podregiony:
1. Architektura chłopska Doliny Dolnej Wisły w latach 1772-1945 i jej
problematyka konserwatorska / Maciej Prałat. – Toruń, 2012
2. Architektura malowana, architektura rzeczywista / red. Daria BręczewskaKulesza. – Bydgoszcz, 2012
3. Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie kujawskopomorskim / zespół red. Waldemar Porzych et al. – Bydgoszcz, 2012
4. 20 lat Diecezji Toruńskiej / red. Dariusz Zagórski, Katarzyna Żaneta
Sztylc. – Toruń, 2012
5. Informacja o projektach planów zadań ochronnych dla obszarów Natura
2000 opracowanych w 2012 roku w ramach projektu POIS.05.03.00-00-285/10
„Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie
województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego” / red. Mieczysław
Stachowiak. – Bydgoszcz, 2012
6. Krajobraz społeczno-kulturowy województwa kujawsko-pomorskiego na
tle innych regionów Polski / red. Zofia Sawaniewska-Mochowa, Włodzimierz
Moch. – Bydgoszcz, 2012
7. Księga ławnicza miasta Nowego nad Wisłą (1416-1527) / wyd. Krzysztof
Mikulski, Wiesław Nowosad. – Toruń 2012
8. Kształcenie dla pracy? – perspektywa regionalna / red. Agnieszka Jeran,
Marzena Sobczak-Michałowska. – Bydgoszcz, 2012
9. Legendy kujawskie / zebr. Włodzimierz Podczaski. – Inowrocław, 2012
10. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie
toruńskim w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. / red. Justyna Brylewska. –
Toruń, 2012
11. Pedoarcheologiczne badania na wybranych stanowiskach
archeologicznych ziemi chełmińskiej / Maciej Markiewicz. – Warszawa, 2012
12. Plan działania dla województwa kujawsko-pomorskiego w ramach
projektu „Waste to energy” / Grzegorz Piechota, Bartłomiej Igliński, Roman
Buczkowski. – Toruń, 2012
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13. Półgęski, czarnina i karp w piernikach / oprac. Jarosław Dumanowski,
Aleksandra Kleśta-Nawrocka. – Bydgoszcz, 2012
14. Przyszłość energetyczna województwa kujawsko-pomorskiego / Paweł
Rzymyszkiewicz [et al.]. – Toruń, 2012
15. Raport z badania „Zapotrzebowanie pracodawców na tzw. kompetencje
miękkie absolwentów kierunków ścisłych – Edycja II” / Andrzej Podgórski. –
Toruń, 2012
16. Raport z wyników w województwie kujawsko-pomorskim. – Bydgoszcz,
2012
17. Razem tworzymy wspólną przyszłość. – Toruń, 2012
18. Rewitalizacja dróg wodnych szansą dla gospodarki / red. Danuta
Szumińska. – Bydgoszcz, 2012
19. Rezerwat przyrody „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” w
Wierzchlesie / red. Jarosław Pająkowski. – Świecie, 2012
20. Rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem w województwie
kujawsko-pomorskim – stan zastany. – Toruń, 2012
21. Secesja w województwie kujawsko-pomorskim / Piotr Kożurno, Maria
Śliwińska. – Toruń, 2012
22. Środowisko przyrodnicze w badaniach geografii fizycznej / red.
Mirosław Więcław. – Bydgoszcz, 2012
23. Świat roślin i grzybów Parku Narodowego „Bory Tucholskie” / Jan
Marek Matuszkiewicz et al. – Charzykowy, 2012
24. Wśród pałuckich wapieni / Maria Dombrowicz et al. – Bydgoszcz,
2012
25. Zjawisko przemocy w rodzinie w opinii pracowników obszaru
przeciwdziałania przemocy w województwie kujawsko-pomorskim. – Toruń,
2012
Literatura i sztuka:
1. Adaptacje / red. Marcin Karnowski. – Bydgoszcz, 2012
2. Bajki dobrzyńskie / Aleksander Petrow. – [Rypin, 2012]
3. Ballada o Sępolence i inne wiersze czyli Tu i Teraz / Teresa Fidera. –
Sępólno Krajeńskie, 2012
4. Idąc : wybór wierszy 1965-2012 / Wojciech Wojdowski. – Bydgoszcz,
2012
5. Jazzownia i inne wiersze / Michał Siewkowski. – Inowrocław, 2012
6. Kropelka perfum Chanel / Aleksandra Brzozowska. – Bydgoszcz, 2012
7. Kujawska proza / oprac. i red. Janusz Borkowski. – Redecz Krukowy ;
Brześć Kujawski, 2012
8. Literra Bydgoszcz : antologia 2012. 1 / Wojciech Banach et al. – Bydgoszcz,
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2012
9. Literra Bydgoszcz : antologia 2012. 2 / Anna Cybulska et al. – Bydgoszcz,
2012
10. Piramida śmierci / Małgorzata Kochanowicz. – Chorzów, 2012
11. 61 wierszy / Henryk Słysz. – Bydgoszcz, 2012
12. Tajemnicy dotykam myślami / Grażyna Hanna Gzara. – Bydgoszcz,
2012
13. Tylko dla ciebie / Robert Kokoszewski. – Bydgoszcz, 2012
14. Wierszyki o zwierzętach / Dariusz Łubkowski. – Chełmża, 2012
Wspomnienia. Pamiętniki. Biografie:
1. Bronisław Malinowski / Zbigniew Otremba. – Gdańsk, 2012
2. Dama niezłomna Maria Sobocińska (1920-2012) / Mirosław
Krajewski. – Rypin ; Skępe, 2012
3. Elżbieta Zawacka „Zelma”, „Sulica”, „Zo” / Katarzyna
Minczykowska. – Wyd. 2., popr. – Toruń, 2012
4. Witold Mystkowski / Witold Stankowski. – Włocławek, 2012
5. Wyczółkowski, Przybyszewscy, Munch i Vigeland / Jolanta Baziak. –
Bydgoszcz, 2012
Wydawnictwa ciągłe:
1. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski / Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. dr. Witolda Bełzy. – 2012, nr 2. – Bydgoszcz, 2012
2. Duch i czas : materiały do dziejów Szubina i ziemi szubińskiej. T. 8
/ Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmana, Szubińskie Towarzystwo
Kulturalne. – Szubin, 2012
3. Kalendarz Bydgoski 2013 / Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.
– Bydgoszcz, 2012
4. Kalendarz Grudziądzki 2013 / Grudziądzkie Towarzystwo Kultury. –
Grudziądz, 2012
5. Militaria pomorskie. T. 4 / red. Mirosław Giętkowski, Łukasz Nadolski,
Aleksander Smoliński. – Bydgoszcz, 2012
6. Rocznik Dobrzyński. T. 5 / Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe. –
Rypin, 2012
7. Rocznik Toruński. T. 39 / Towarzystwo Miłośników Torunia ; Uniwersytet
Mikołaja Kopernika. – Toruń 2012
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Uzupełnienie za 2011 r.:
1. Informacja o projektach planów zadań ochronnych dla obszarów Natura
2000 opracowanych w 2011 roku w ramach projektu POIS.05.03.00-00-285/10
„Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie
województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego” / red. Mieczysław
Stachowiak. – Bydgoszcz, 2011
2. Informator : katolickie stowarzyszenia, organizacje, bractwa oraz inne
wspólnoty w Bydgoszczy / red. Edward Małachowski. – Bydgoszcz, 2011
3. Rocznik Dobrzyński. T. 4 / Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe. –
Rypin, 2011
4. Rocznik Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. T. 2 / Muzeum Ziemi
Dobrzyńskiej. – Rypin, 2011
5. Rocznik Toruński. T. 38 / Towarzystwo Miłośników Torunia ; Uniwersytet
Mikołaja Kopernika. – Toruń 2011
6. Świedziebnia / Jerzy Cieszkowski. – Lublin. 2011
7. W drodze … : XI Agon Poetycki „O Wieniec Akantu”. – Bydgoszcz,
2011
8. Warto marzyć / Jerzy Raś. – Bydgoszcz, 2011
Uzupełnienie za lata wcześniejsze:
1. Biała cisza / Grażyna Gzara. – Wyd. 2. popr. – Ciechanów, 2001
2. Bydgoska ośmiornica. 3 / Ewa Starosta. – Bydgoszcz, 2010
3. Full circle / Radek Sikorski. – New York, 1997
4. Infrastruktura transportowa szansą i barierą rozwoju regionalnego / red.
Janusz Łacny. – Bydgoszcz, 2008
5. Katalog firm powiatu wąbrzeskiego. – Wąbrzeźno, 2006-2007
6. Marzeniami poszperać w chmurach / Grażyna Hanna Gzara. – Ciechanów,
2008
7. Milczące pocałunki / Grażyna Gzara. – Ciechanów, 2005
8. Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie / tekst Ryszard
Lewandowski. – [Włocławek, 2009]
9. Ocean nieba / Grażyna Gzara. – Ciechanów, 2005
10. 50 lat Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Związkowiec” / Stefan
Graduszewski. – Bydgoszcz, 2007
11. Prognozy rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+. –
Bydgoszcz ; Toruń, 2010
12. Rocznik Dobrzyński. T. 1 / Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe. –
Rypin, 2008
13. Rocznik Dobrzyński. T. 2 / Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe. –
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Rypin, 2009
14. Rocznik Toruński. T. 37 / Towarzystwo Miłośników Torunia ;
Uniwersytet Mikołaja Kopernika. – Toruń 2010
15. Rolling meadows = Falujące łąki / Grażyna Gzara. – Bydgoszcz ;
Ciechanów, 2002
16. Rozlewiska tęsknoty / Grażyna Gzara. – Ciechanów ; Bydgoszcz,
2001
17. Szmer spieszących się bosych liści / Grażyna Hanna Gzara. – Bydgoszcz,
2010
18. Średniowieczny zespół osadniczy w Zgłowiączce na Kujawach / Aldona
Andrzejewska. – Włocławek, 1996
19. Thorn. – Göttingen, 1981
20. Tronująca w sercu tej ziemi / Krajewski Mirosław. – Obory ; Rypin,
2005
21. Usque ad finem / Mirosław Krajewski. – Rypin, 2011
22. Wiersze rozedrgane / Anna Cybulska. – Bydgoszcz, [2009]
23. Wymyślińskie Alma Mater / Mirosław Krajewski. – Rypin ; Wymyślin,
2007
24. Wyspy wyobraźni / Anna Cybulska. – Bydgoszcz, 2009
25. Zielone łzy ocalenia / Grażyna Hanna Gzara. – Ciechanów, 2007
26. Ziemia dobrzyńska w cieniu czerwonej gwiazdy / Mirosław Krajewski.
– Rypin, 2010
Zakupy antykwaryczne:
1. Jednodniówka wydana z okazji dziesięciolecia Stowarzyszenia Młodych
Polek „Promyk” 1919-1929. – Bydgoszcz, 1929
2. Heimatkunde des Kreises Inowrazlaw / H. Lampel. – Lissa i.P., 1902
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Klaudia Posłuszna
Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Bibliologicznych Kół
Naukowych „Biblioteko promuj się sama”
W dniu 13 maja 2013 r. do Bydgoszczy przybyli prelegenci z krajowych
ośrodków naukowych i biblioteki publicznej na IV Ogólnopolską Konferencję
Bibliologicznych Kół Naukowych „Biblioteko promuj się sama”, która została zorganizowana przez Katedrę Informacji Naukowej i Bibliologii oraz Koło
Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Na Konferencję dotarli studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pojawili się
także: przedstawiciel Biblioteki w Raszynie i prowadząca warsztaty MAK+
Sylwia Czub-Kiełczewska z Warszawy. Wśród prelegentów nie zabrakło również przedstawicieli Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Miłym
zaskoczeniem dla organizatorów było pojawienie się wolnych słuchaczy.
Gości powitał kierownik Katedry ks. Zdzisław Kropidłowski prof.
nadzw. UKW, wraz z przedstawicielką grona wykładowców, a zarazem opiekunką Koła Naukowego Bibliotekoznawców (dalej KNB) dr Bernardetą Iwańską-Cieślik. Na Konferencji pojawił się również dr Dariusz Spychała. Obrady
podzielono na trzy sesje.
Pierwszej przewodniczył Marcin Karwowski (były Przewodniczący
KNB). Wystąpienia prelegentów rozpoczęła Klaudia Posłuszna (UKW) z referatem Biblioteka dzieciom, czyli co biblioteka może zaoferować najmłodszym
– na przykładzie Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie. Kolejno występowali: Anna Hołowko (UMK) – Jak promują, a jak mogłyby promować się
biblioteki dla dzieci – na przykładzie toruńskich oddziałów i filii bibliotek dla
dzieci; Weronika Korga (UMK) – Mała nie znaczy gorsza, czyli o działalności
Powiatowej Biblioteki Miejskiej w Żninie; mgr Martyna Augustyniak (UŁ) – Z
życia miasta, z życia biblioteki… Miejska Biblioteka Publiczna im. K.K. Baczyńskiego w Ozorkowie a prasa lokalna.
Po przerwie na kawę Sylwia Czub-Kiełczewska przeprowadziła warsztaty MAK+. Obrady zostały wznowione po kolejnej przerwie, a przewodniczyła
im obecna Przewodnicząca KNB Klaudia Posłuszna. Referaty kolejno wygłosili: Marcin Karwowski (UMK) – O czym piszą, a o czym nie biblioteki uniwersyteckie w Sieci; Marek Deja (UJ) – Nieszablonowe kreowanie wizerunku biblioteki, na przykładzie działalności Porozumienia Studentów INIB UJ „Razem
Kultura”; Arkadiusz Lubawiński (UMK) – Bookcrossing jako forma promocji
czytelnictwa; Natalia Kraińska (UMK) – Promocja bibliotek polskich za gra104

nicą; Magda Juszkiewicz (UKW) – Kompozycje florystyczne formą kreowania
przestrzeni bibliotecznej.
Po przerwie obiadowej, trzecią i ostatnią sesję prowadził Marek Deja
(były Przewodniczący KNB). Kolejno występowali: Natalia Chruścicka (UKW)
– Działalność promocyjna filii bibliotecznej nr 14 w Bydgoszczy; Piotr Rudera
(UMK) – Biblioteczny social media marketing w Toruniu; Daria Wojdanowicz
(UKW) – Promocja bibliotek poprzez portale społecznościowe; Olga Cuske
(UKW) – Blogi bibliotekarskie jako forma działalności promocyjnej bibliotek
– analiza zagadnienia na wybranych przykładach; Marcin Burzyński (UKW) –
Program Rozwoju Bibliotek wsparciem promocji; Łukasz Żywulski (biblioteka
w Raszynie) – Gdzie kończy się Public Relations, a zaczyna rzecznictwo? Dwie
strategie osiągania celów przez biblioteki publiczne.
Konferencję podsumowała ożywiona dyskusja uczestników na tematy
dotyczące referatów, a także innych kwestii znajdujących się w obrębie promocji bibliotek. Później Konferencja została oficjalnie zakończona przez dr Bernadetę Iwańską-Cieślik, a prelegenci otrzymali dyplomy z rąk Przewodniczącej
KNB Klaudii Posłusznej. Pozytywne opinie uczestników i chęć wzięcia udziału
w kolejnej Konferencji pozwalają wysnuć wniosek, iż była udana.
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Lucyna Bronisz
(1966-2013)
28 października 2013 r. rodzina,
znajomi, przyjaciele, sąsiedzi, koleżanki
i koledzy odprowadzili na miejsce wiecznego
spoczynku Lucynę Bronisz. Prawie całe Jej
życie osobiste i zawodowe związane było
z rodzinnymi Laskowicami Pomorskimi,
z przerwą na okres od 1 sierpnia 1985 r. do
15 lipca 1988 r., kiedy była pracownikiem
Oddziału Katalogów Działu Udostępniania
Zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Bydgoszczy.
1 czerwca 1989 r. rozpoczęła pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Laskowicach i tutaj zatrudniona była do 5 października 2012 r., kiedy to
w wyniku ciężkiej, nieuleczalnej, jak się okazało, choroby, zmuszona była
przejść na rentę. W latach 2007-2012 pełniła funkcję kierownika GBP. Myślę,
że większość z nas pamiętać Ją będzie jako osobę pogodną, pełną pozytywnej
energii. Wydawało się, że zawsze da sobie radę, i że także tym razem się nie
podda. Ale choroba okazała się silniejsza. Trudno uwierzyć, że nie ma Jej już
wśród nas.
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Bolesława Podraza-Knapińska
(1925-2013)
19 listopada 2013 r. odeszła osoba, którą życie ściśle związało z książką i kulturą
w ogóle. Piastując funkcję dyrektora Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy, przyczyniła
się do dynamicznego rozwoju placówki. Organizacyjny talent i swoiste wyczucie rynku czytelniczego decydowały o sprawnym
zarządzaniu bydgoską książnicą, w murach
której pozostawiła swoje serce.
Już pierwsze wybory dotyczące przyszłej
drogi zawodowej świadczą o ukierunkowaniu na kulturę. Dalsze kroki wydają się naturalną konsekwencją obranego kierunku. W 1953 r. ukończyła dziennikarstwo na
Wydziale Filozoficzno-Społecznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Od 1 września 1953 r. do 28 lutego 1955 r. pracowała jako dziennikarz w redakcji Gazety Pomorskiej. 1 kwietnia 1958 r. rozpoczęła pracę w bydgoskiej Bibliotece Miejskiej jako kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego. Rok
później objęła stanowisko kierownika Działu Udostępniania. Po ukończeniu
bibliotekoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
(1966) została kierownikiem Działu Zbiorów Specjalnych. 2 grudnia 1968 r.
objęła stanowisko wicedyrektora, a od 1 maja 1972 r. do 31 grudnia 1985 r.,
do przejścia na emeryturę, pełniła obowiązki dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Bydgoszczy. Działalność związaną z kultura i nauką prowadziła
również poza Biblioteką: pełniła różne funkcje społeczne, a w latach 1975-1980
była zatrudniona jako wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Jako członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pełniła m..in. funkcję
wiceprzewodniczącej zarządu okręgu. Jej osiągnięcia nie przeszły niezauważone, czego dowodem są liczne odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (1978), Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1985), Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka Zasłużony Działacz Kultury, Honorowa Odznaka SBP.
Jej praca dla rozwoju książnicy i czytelnictwa regionu do dziś budzi
podziw i bywa stawiana jako wzorzec. Często wspominana w Wojewódzkiej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej pozostanie w naszej pamięci.
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