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Maria Chmielewska
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MOGILNIE
Biblioteka dziś
Miejska Biblioteka Publiczna wraz z Czytelnią im. prof. Czesława Łuczaka mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Narutowicza 1. Wypożyczalnia dla Dorosłych oraz Oddział dla Dzieci od roku 2007 znajdują się
przy Placu Wolności 22, w budynku będącym własnością Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska”.
Obok działalności statutowej, polegającej na gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu księgozbioru, biblioteka stara się kształtować wrażliwość estetyczną i zaspokajać wszelkie zainteresowania czytelników. Książnica
propaguje czytelnictwo, promuje miasto i region. Wśród tych działań są stałe,
wypróbowane formy pracy takie jak: konkursy, spotkania autorskie, prelekcje,
wystawy, udostępnianie informacji lokalnej.
Działalność na rzecz Mogilna i regionu obejmuje między innymi promocję miejscowych twórców. Placówka współpracuje z Mogileńskim Towarzystwem Kultury, co umożliwia korzystanie ze środków finansowych przeznaczonych przez władze samorządowe na wsparcie inicjatyw organizacji pozarządowych. Owocem współpracy są organizowane w czytelni MBP prezentacje
mogileńskich publikacji połączone ze spotkaniami autorskimi. Wiedzę mieszkańców na temat historii regionu wzbogacają wykłady tematyczne połączone
z wystawami materiałów archiwalnych. Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć
w rozmaitych konkursach: recytatorskich, fotograficznych, wiedzy na temat regionu.
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie zakwalifikowała się do
projektu Ośrodka Karta, wdrażającego sieć Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej, które mają powstawać przy bibliotekach. Dzięki temu książnice
zyskują status centrów aktywizujących miejscowe społeczności do pielęgnowania i upowszechniania „dokumentów” historii i tradycji lokalnej. Ośrodek
Karta podjął tę inicjatywę w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Dzienniki, pamiętniki, listy, dokumenty osobiste, zdjęcia itp. są digitalizowane
i prezentowane na stronie www.mogilno.archiwa.org Biblioteka apeluje do
mieszkańców Mogilna i okolic z prośbą o udostępnianie wymienionych materiałów pracownikom placówki.
Natomiast na innej stronie www.mbp.mogilno.pl czytelnicy odnajdą
bibliografie zbiorów dotyczących mogileńskiego klasztoru oraz postaci księdza
Piotra Wawrzyniaka i powstania wielkopolskiego, znajdujących się w zbiorach
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Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Oprócz książek biblioteka oferuje bezpłatny dostęp do Internetu, co
cieszy szczególnie dzieci i młodzież.
Działalność kulturalna
Placówka współpracuje ze szkołami, przedszkolami, prowadzi lekcje
biblioteczne i w ten sposób przygotowuje przyszłych czytelników do korzystania z zasobów bibliotek. Dla studentów przeprowadza kursy przygotowania
bibliotecznego.
Od wielu lat MBP w Mogilnie współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na wniosek biblioteki Gminna Komisja dofinansowuje zakup książek z dziedziny profilaktyki uzależnień, włącza
się w organizację integracyjnych warsztatów plastycznych dla dzieci mogileńskich szkół podstawowych oraz wychowanków Zespołu Placówek Specjalnych
w Szerzawach k/Mogilna. Dofinansowała również wyposażenie czytelni, z której korzystają m.in. dzieci z trudnych rodzin.
Jedną z najskuteczniejszych form popularyzacji książki są konkursy.
W roku 2009 biblioteka zorganizowała konkurs poezji regionalnej O mojej Ziemi podzielony na dwie kategorie: dla uczniów gimnazjów – recytacja utworu
miejscowego twórcy – i dla uczniów szkół podstawowych – praca plastyczna
będąca ilustracją do wybranego wiersza. W konkursie udział wzięli uczniowie
z pięciu gimnazjów powiatu mogileńskiego. Napłynęło ogółem 70 prac plastycznych. Na organizację konkursu MBP otrzymała dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Od lat mogileńska książnica organizuje konkursy fotograficzne. Ich celem jest ukazanie piękna ziemi mogileńskiej, ocalenie od zapomnienia miejsc
ważnych dla historii regionu, uchwycenie ludzi w ich życiu codziennym.
Na organizację wymienionych konkursów MBP otrzymywała dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Mogilnie, w ramach konkursu ofert.
W ostatnich dwóch latach współorganizatorem corocznych konkursów fotograficznych jest Mogileńskie Towarzystwo Kultury, dzięki czemu dofinansowywane są one nadal ze środków samorządu powiatowego. Każdorazowo na konkurs
wpływa około 100 prac.
Dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży szkolnej cieszą się zmagania plastyczne, a także konkursy wiedzy z twórczości ulubionych autorów.
Biblioteka stara się pozyskiwać na te działania środki zewnętrzne. Wśród zorganizowanych przez MBP konkursów było zadanie dofinansowane w ramach
programu Promocja literatury i piśmiennictwa kulturalnego pn. W świecie baśni braci Grimm – spotkanie z literaturą dla najmłodszych. Odbyły się dwa
konkursy dla dzieci. Pierwszy to konkurs czytelniczy Czy znasz baśnie Jakuba
i Wilhelma Grimm, który był adresowany do uczniów kl. III-VI szkół podstawowych z terenu gminy Mogilno. Drugi to konkurs plastyczny Portret bohatera
baśni braci Grimm. Mogli w nim wziąć udział uczniowie szkół podstawowych,
dzieci z przedszkoli, klasy „0” z terenu gminy Mogilno, wychowankowie Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach. Ogółem napłynęło 210 prac.
Z programu Wydarzenia literackie promujące literaturę i czytelnictwo
mogileńska placówka otrzymała dofinansowanie na realizację zadania Baśniowy świat Andersena. Z okazji 205. rocznicy urodzin i 135. rocznicy śmierci
Hansa Christiana Andersena przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe dla
dzieci szkół podstawowych gminy Mogilno. W atrakcyjny sposób zaprezentowano dzieciom ponadczasowe utwory Hansa Christiana Andersena, które wychowywały ich rodziców i dziadków. Celem zajęć było wzbudzenie w młodych
czytelnikach nie tylko zainteresowania baśniami, ale także przyciągnięcie ich
do biblioteki zaprezentowanej jako miejsce przyjazne i interesujące.
Zajęcia odbywały się w 4. grupach:
- literacko-dziennikarskiej, gdzie dzieci poznały warsztat literacki pisarza i same
próbowały swych sił twórczych.
- plastycznej, gdzie podczas zajęć, wykorzystując różne techniki, dzieci przygotowały kostiumy dla postaci z baśni H.C. Andersena. Dodatkowo dla wszystkich dzieci szkół podstawowych gminy Mogilno ogłoszono konkurs na strój dla
bohatera z andersenowskich książek.
- turystyczno-krajoznawczej, w której uczestnicy zapoznali się z geografią,
zwyczajami i kulturą Danii, ojczyzny H.C. Andersena. Zajęcia wzbogacone
były pokazem multimedialnym.
W roku 2012 biblioteka zorganizowała konkurs plastyczny Pippi Pończoszanka – nasza koleżanka. Zadaniem przedszkolaków było przygotowanie
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kukiełek Pippi, a dzieci z klas I-VI musiały wykonać pracę plastyczną zainspirowaną przygodami Pippi Pończoszanki. Wpłynęło 97 prac plastycznych, dzieci
wykonały 20 kukiełek.
Biblioteka organizuje również konkursy wiedzy mające na celu upamiętnienie ważnych dla Mogilna i ziemi mogileńskiej rocznic. Z okazji obchodzonego Roku ks. Piotra Wawrzyniaka (z okazji 100 rocznicy śmierci) biblioteka zorganizowała dwa konkursy:
1. Ocalić od zapomnienia – konkurs powiatowy na pracę w formie
eseju, wiersza lub kartki z kalendarza dla uczniów szkół średnich powiatu mogileńskiego. Nagrody fundowało Starostwo Powiatowe.
2. Śladami księdza Piotra Wawrzyniaka – konkurs dla uczniów klas
I-III szkół podstawowych gminy Mogilno. Konkurs odbywał się w dwu kategoriach: warsztatów, podczas których dzieci rozwiązywały zagadki, łamigłówki
związane z postacią ks. Wawrzyniaka i konkursu plastycznego, na który wpłynęło około 50 prac. Nagrody, ufundowane przez Gminę Mogilno oraz mogileńską bibliotekę wręczał Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński.
W roku 2011 z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej, Mogileńskiego Towarzystwa Kultury oraz Szkoły Podstawowej nr 2 zorganizowano
konkurs Co wiesz o ziemi mogileńskiej przeznaczony dla dzieci szkół podstawowych gminy Mogilno.
9 maja 2013 roku w czytelni MBP odbył się finał Gminnego Konkursu Historyczno-Turystycznego Co wiesz o ziemi mogileńskiej. Biblioteka była
partnerem w realizacji zadania, na realizację Mogileńskie Towarzystwo Kultury
otrzymało dofinansowanie z Gminy Mogilno. Dla uczestników konkursu pracownicy biblioteki przygotowali prezentację multimedialną dotyczącą historii
miasta. Akcję zorganizowano w związku z przypadającą w 2013 r. 615. rocznicą
nadania praw miejskich Mogilnu.
Od czterech lat Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wylatowie wraz
z biblioteką Szkoły Podstawowej organizują Noc w Bibliotece. Zabawa odbywa
się z piątku na sobotę. Atrakcją pierwszego wieczoru było: wspólne wyrabianie,
pieczenie i degustacja chleba, gry i zabawy, dyskoteka oraz czytanie bajek na
dobranoc. W roku 2014 wydarzenie opatrzono hasłem Noc z Indianami. Dla
dzieci – laureatów konkursów bibliotecznych ze szkoły w Wylatowie – przygotowano wiele niespodzianek, jedną z największych były podchody w terenie.
Zadaniem dzieci było rozwiązywanie zadań wcześniej umieszczonych na trasie
wędrówki. Kolejne punkty wieczoru to pasowanie na Indianina, pokaz mody
(strojów indiańskich), rozwiązywanie zagadek i kalamburów, dyskoteka w piżamach.
W przypadku promocji czytelnictwa szczególna rola przypada Oddziałowi dla Dzieci. W ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom w maju każdego
roku odbywa się cykl spotkań, podczas których zaproszeni goście głośno czyta8

ją bajki, opowiadania lub wiersze. Do akcji zapraszani są przedstawiciele władz
samorządowych oraz ludzie ciekawych zawodów, m.in.: psycholog szkolny,
weterynarz, leśnik, alpinista, nauczyciel języka polskiego, policjant. Corocznie
w akcji bierze udział około 400 dzieci. W ramach przedsięwzięcia organizowany jest również Tydzień Adwentowego Czytania. Po wysłuchaniu bajek, dzieci
wraz z opiekunami rozwiązują krzyżówki z hasłami bożonarodzeniowymi oraz
kleją bibułkowy łańcuch choinkowy.
Jedną z inicjatyw realizowanych przez MBP w roku 2013 była realizacja projektu Warsztaty twórców lokalnych powiatu mogileńskiego z konkursu
grantowego Aktywna Biblioteka, prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Projekt był skierowany do uczniów szkół podstawowych gminy Mogilno i stałych uczestników
spotkań w bibliotece, zainteresowanych historią i tradycją regionu. W warsztatach przeprowadzonych przez lokalnych twórców uczestniczyło około 100.
dzieci z 7. szkół podstawowych
gminy Mogilno. Prace wykonane
przez dzieci podczas warsztatów
były prezentowane na wystawie
w holu placówki. Dla starszych
użytkowników biblioteki odbył
się wykład prof. dr hab. Jarosława
Dumasowskiego z Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu
poświęcony regionalnej kuchni
staropolskiej czyli historii sztuki
kulinarnej. Celem projektu było
9

ocalenie od zapomnienia kultury ziemi mogileńskiej. Zorganizowanie warsztatów w różnych kategoriach: haft, rzeźba, malarstwo i sztuka użytkowa, miało
na celu pobudzenie pasji twórczych młodych mieszkańców regionu. W czasie
realizacji zadania twórcy lokalni zaprezentowali swoje prace. Projekt spotkał
się z wielką aprobatą nauczycieli i uczniów.
Od lat biblioteka przy współudziale Mogileńskiego Towarzystwa Kultury promuje twórczość miejscowych poetów, organizując spotkania promocyjne z okazji wydawania kolejnych publikacji, wieczory poezji, konkursy popularyzujące twórczość mogileńskich autorów. Najbardziej znani to Maksymilian
Bart Kozłowski, Mirosław Puszczykowski, ks. Andrzej Panasiuk, Elżbieta Nowosielska i in.
Wiele wspólnych wystaw połączonych z prelekcjami dr Lidii Wakuluk na ich temat, udało się MBP zorganizować wraz z Archiwum Państwowym
w Bydgoszczy, Oddział w Inowrocławiu. Na wystawach tych prezentowane
były dokumenty archiwalne dotyczące Mogilna oraz powiatu, m.in. Powiat mogileński w okresie okupacji hitlerowskiej, Wydarzenia kulturalne w powiecie
mogileńskim w okresie międzywojennym, Społeczeństwo ziemi mogileńskiej
w okresie międzywojennym, Mogileńskie archiwalia w zasobie Archiwum
Państwowego w Inowrocławiu.
Biblioteka stara się dostosować zakres oraz formy działania do potrzeb
lokalnego środowiska i realiów zmieniającego się świata. Wspomaga szeroko
rozumianą edukację społeczną.
Codzienna praca placówki, to realizacja celów i zadań w zakresie zaspokajania informacyjnych potrzeb indywidualnych i zbiorowych, wspieranie
edukacji, kształtowanie postaw społecznych, umacnianie tożsamości lokalnej.
Mogileńska biblioteka utworzyła profil na portalach Nasza Klasa i Facebook,
prowadzi także blog www.bibliotekawmogilnie.blogspot.com gdzie stara się
promować czytelnictwo.
Marzeniem i dążeniem pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Mogilnie jest, by książka zajmowała w życiu każdego człowieka stałe, znaczące miejsce oraz by każdego roku przybywało w bibliotece nie tylko książek,
ale i czytelników.
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Lucyna Partyka
FESTIWALOWO O KSIĄŻKACH
Sopot kojarzy się wszystkim z letnim wypoczynkiem, może w sierpniu
już nie tak błogim, jak na początku wakacji, bo wrzesień tuż, tuż i niebawem
trzeba będzie wrócić do codziennych obowiązków, ale atmosfera panuje iście
wczasowa. Wydawałoby się zatem, że organizowanie w takim czasie i takim
miejscu poważnego, literackiego festiwalu będzie niewypałem. Okazuje się,
że jest wręcz przeciwnie. W fantastyczny sposób wykorzystano urok i klimat
tego nadmorskiego kurortu w celu popularyzacji książki i czytelnictwa. Należą
się słowa uznania organizatorowi tego przedsięwzięcia – Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Sopocie. W bieżącym roku wsparcia finansowego udzielili: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Sopot i Centrum PolskoRosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
Tegoroczna, trzecia już, edycja festiwalu Literacki Sopot miała miejsce w dniach od 21 do 24 sierpnia i na te cztery dni rozpisane były poszczególne
festiwalowe imprezy, które odbywały się w różnych punktach miasta, co miało
swoją zaletę: każdy mógł trafić na festiwalowe wydarzenie nawet podczas rekreacyjnego spaceru. Temat wiodący festiwalu stanowiła w tym roku literatura
rosyjska (w 2013 r. – skandynawska i islandzka, ze wskazaniem na literaturę
dziecięcą i kryminał). Spotkania z jej wybitnymi przedstawicielami odbywały
się w sali widowiskowej Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie w dwóch cyklach: Odcienie Rosji i Dramat rosyjski. W ramach pierwszego cyklu z czytelnikami spotkali się: Jelena Czyżowa, Walierij Paniuszkin oraz Aleksandra Marinina. Cykl zapoczątkowało spotkanie z Jeleną Czyżową – powieściopisarką,
eseistką, tłumaczką z języka angielskiego, dyrektorem petersburskiego oddziału
PEN Clubu. Debiutowała w roku 2000. W 2007 nominowano ją do nagrody Rosyjskiego Bookera. Nagrodę tę otrzymała 2 lata
później za książkę „Czas
kobiet” – jak na razie jedyną jej powieść przetłumaczoną na język polski.
Bohaterem
kolejnego
spotkania był Walerij
Paniuszkin – absolwent
moskiewskiego Państwowego Instytutu Sztuki
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Teatralnej, reżyser, scenarzysta, jeden z najbardziej znanych rosyjskich dziennikarzy, laureat w 2004 r. najważniejszej rosyjskiej nagrody dziennikarskiej Złote
Pióro Rosji. Spotkanie z autorką popularnych kryminałów Aleksandrą Marininą
było ostatnim w tym cyklu. Ukończyła szkołę muzyczną. Po studiach prawniczych rozpoczęła pracę w milicji. W 1992 r. ukazała się jej pierwsza książka
z cyklu powieści o major Kamieńskiej, który przyniósł jej ogromną popularność – łączny nakład książek przetłumaczonych na wiele języków wynosi 30
mln egzemplarzy. Od 1998 r. zajmuje się wyłącznie pisarstwem. Na wszystkich
spotkaniach dopisała publiczność. Na uwagę zasługiwali nie tylko festiwalowi
goście, ale także osoby prowadzące: Magdalena Grzebałkowska, Paweł Goźliński, Tomasz Słomczyński.
Każde spotkanie autorskie odbywające się w ramach drugiego cyklu,
poświęconego rosyjskiemu dramatowi, poprzedzone było czytaniem w wykonaniu aktorów utworu bohatera danego spotkania. W Sopocie gościli w tym
roku: Władimir Sorokin, Iwan Wyrypajew, Jarosława Pulinowicz i Jelena Grimina (Scena Kameralna Teatru Wybrzeże). Rosja była również tematem dwóch
festiwalowych debat. Zaprezentowano też cztery współczesne rosyjskie filmy:
„Opowieści”, „4”, „Pochowajcie mnie pod podłogą”, „Geograf przepił globus”.
Ale Literacki Sopot 2014 to nie tylko święto literatury rosyjskiej. W ramach cyklu Kulturalna Plaża Trójki na ustawionej bezpośrednio na plaży scenie (publiczność mogła siedzieć na ciepłym jeszcze w sierpniu piasku i cieszyć
się każdym promieniem słońca) znany i popularny dziennikarz radiowej Trójki
Michał Nogaś poprowadził spotkania: ze znanym dziennikarzem Jackiem Hugo-Baderem, z Boel Westin – szwedzką literaturoznawczynią, autorką biografii
Tove Jansson, Sylwią Chutnik – autorką m.in. powieści „Kieszonkowy atlas
kobiet” (Paszport Polityki za 2008 r.), „Cwaniara” (nominacja do NIKE 2013),
„W krainie czarów”. Ostatnim gościem cyklu był znany i lubiany dziennikarz,
reportażysta Mariusz Szczygieł. W Sopocie gościli
w tym roku nominowani
do NIKE: Patrycja Pustkowiak, Łukasz Orbitowski,
Małgorzata Rejmer, Ignacy
Karpowicz, a także autorzy
książek historycznych: Weronika Grzebalska, Włodzimierz Kalicki, Anna Karolina Kłys. W ramach cyklu
Małe jest piękne czytelnicy
mieli niecodzienną okazję
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spotkania się z przedstawicielami ambitnych polskich wydawnictw: a5, Dwie
Siostry, Karakter, słowo/obraz terytoria. Obok spotkań z autorami, wydawcami
odbywały się warsztaty rodzinne, warsztaty dla dzieci oraz warsztaty dla seniorów. Codziennie od 11.00 do 21.00 czynne były umiejscowione w centralnym
punkcie miasta, przy Placu Przyjaciół Sopotu, stoiska z książkami reprezentujące poszczególne wydawnictwa, jak np. wspomniane: a5, Dwie Siostry, Karakter,
słowo/obraz terytoria, ale też Czarne, Znak, Agora, Grupa Wydawnicza Foksal,
Wydawnictwo Literackie, Hokus-Pokus. Spragnieni kontaktu z książką wczasowicze, jak i mieszkańcy Trójmiasta, do późnych godzin nocnych mogli wstąpić
do bogato zaopatrzonej księgarni, znajdującej się przy gwarnej o każdej porze
dnia i nocy głównej ulicy Sopotu, noszącej nazwę Bohaterów Monte Cassino,
potocznie zwanej Monciakiem. Mogli też całkiem przypadkowo trafić na zupełnie pozafestiwalowe spotkanie z Januszem Leonem Wiśniewskim, promującym
swoją powieść „Grand”, której akcja umiejscowiona została w najsłynniejszym
sopockim hotelu. W spotkaniu tym uczestniczył sam prezydent miasta oraz popularny aktor Borys Szyc. Warto już zaplanować sobie letni wypoczynek tak, by
o Literacki Sopot przynajmniej raz kiedyś zahaczyć.
Z pewnością trudniej byłoby wybrać się na słynny już międzynarodowy Conrad Festival, czyli Festiwal Conrada, w Krakowie, bo odbywa się on
zawsze jesienią – w tym roku w dniach od 20 do 26 października – i szkoda, bo
każdego roku program wygląda niezwykle obiecująco. W bieżącym roku festiwal odbywał się już po raz szósty – organizowany od 2009 r. przez Fundację
Tygodnika Powszechnego oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe przy finansowym wsparciu Gminy Kraków oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2011 r. honorowy patronat objął nad nim prezydent RP Bronisław
Komorowski. Od drugiej edycji począwszy festiwalowym imprezom przyświecają hasła przewodnie. Kolejno były to: 2010 – „Inne światy, inne języki”, 2011
– „W poszukiwaniu utraconych światów”, 2012 – „Pomyśl: literatura!”, 2013
– „Medium doskonałe”. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Wspólne światy”.
Z założenia krakowski festiwal ma być wydarzeniem międzynarodowym i jak
do tej pory, udaje się tę formułę realizować. Dotychczas gościli m.in.: nobliści:
Orhan Pamuk i Herta Müller, szwedzcy autorzy: Per Olov Enquist, Sven Lindqvist, Åsa Larsson, Atiq Rahimi – afgański pisarz, reżyser, scenarzysta, ukraiński prozaik i poeta Jurij Andruchowycz, Jean Hatzfeld – francuski reporter,
korespondent wojenny, pisarz, pisarze izraelscy: Amos Oz, Dawid Grossman,
Zeruya Shalev, chorwacka pisarka i eseistka Dubravka Ugrešić, Martin Pollack
– austriacki pisarz, dziennikarz, tłumacz literatury polskiej, niemiecki filozof,
kulturoznawca, eseista Peter Sloterdijk, angielski pisarz Tom McCarthy, Marci
Shore – amerykańska historyk, badaczka historii Europy Wschodniej.
Gośćmi edycji tegorocznej byli: Paul Auster – amerykański pisarz,
autor m.in. słynnej Trylogii nowojorskiej, reżyser, scenarzysta, John Bahnville
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– irlandzki powieściopisarz i dziennikarz, Katalończyk Jaume Cabré – powieściopisarz, autor m.in. głośnej powieści „Wyznaję”, scenarzysta i filolog, Miljenko Jergovič – jeden z najwybitniejszych pisarzy i publicystów chorwackich,
gruziński pisarz, eseista Boris Akunin, Etgar Keret – prozaik izraelski, felietonista, reżyser. Spotkanie z zagranicznym autorem stanowiło punkt kulminacyjny
każdego dnia festiwalu. Wymienione tu nazwiska, podkreślmy to, w wyborze,
świadczą o randze festiwalu, który gości twórców z całego świata, reprezentantów rożnych kultur i światopoglądów, związanych nie tylko z literaturą, ale
również z filmem, teatrem, muzyką, sztukami plastycznymi.
Polska literatura i sztuka też ma podczas każdej edycji wartych uwagi reprezentantów. W 2014 roku było to blisko 100 osób, a wśród nich Marek
Bieńczyk, Janusz Głowacki, Olga Tokarczuk, Artur Domosławski, Krzysztof
Varga. Swoją reprezentację mieli literaturoznawcy, tłumacze, artyści, których
twórczość w jakikolwiek sposób związana jest z literaturą. Festiwalowy program, podobnie, jak w latach poprzednich, oszałamia wprost ilością rozmaitych
wydarzeń, realizowanych w poszczególnych pasmach: Literatura i film, Literatura i sztuka, Literatura i muzyka, Literatura i teatr, Literatura i przestrzeń
publiczna, Wybór tłumacza, Warsztaty dla księgarzy, Przemysły książki (tu
m.in. warsztaty dla blogerów). Pomyślano w Krakowie dosłownie o wszystkim.
Najciekawsze jest chyba to, że poszczególne pasma realizowane są w różnych
miejscach, to miało swój urok także w przypadku sopockiego święta książki.
Na stronie festiwalu udostępniono nawet listę lektur (!) zawierającą publikacje
festiwalowych gości z propozycją zapoznania się z nimi przed rozpoczęciem
festiwalu. Festiwalowi towarzyszą rokrocznie Targi Książki, w tym roku już
osiemnaste, bo to one były pierwsze.
Od 2014 roku począwszy, podczas największych polskich festiwali
literackich, realizowany jest ogólnopolski program szkoleń i konferencji dla
bibliotekarzy pod nazwą Akademia Kultury – Biblioteczne Inicjatywy, Biblioteczne Aktywności (w skrócie BIBA). Program zajęć składa się z dwóch części. Przez pierwsze dwa dni bibliotekarze uczestniczą w szkoleniu w zakresie
tworzenia koncepcji, planowania, organizacji i promocji wydarzeń literackich.
Pozostałe dwa dni wypełniają wykłady przybliżające uczestnikom Akademii
Kultury bieżące trendy w życiu literackim. Program jest tak opracowany, by
jego uczestnicy mieli także możliwość udziału w wydarzeniach festiwalowych.
W szkoleniu towarzyszącemu festiwalowi Literacki Sopot wzięli udział koordynatorzy wojewódzcy programu Dyskusyjne Kluby Książki realizowanego przy
wsparciu finansowym Instytutu Książki. W szkoleniu zorganizowanym podczas
Festiwalu Conrada uczestniczyli bibliotekarze wyłonieni w drodze konkursu
organizowanego przez Instytut Książki, wśród nich moderator Dyskusyjnego
Klubu Książki przy Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim – Ilona Siodłowska-Spasiuk oraz Dorota Kortas – bibliotekarz z Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowem nad Wisłą.
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W dniach od 24 do 26 kwietnia 2014 r. miała miejsce we Wrocławiu
19. edycja festiwalu Europejski Port Literacki – do 2012 roku nazwa brzmiała
Port Literacki. Festiwal zapoczątkowany w Legnicy, dopiero po przeniesieniu
w 2004 r. do Wrocławia nabrał właściwego rozmachu. Jego organizatorem jest
oficyna wydawnicza Artura Burszty pod nazwą Biuro Literackie. Każda z książek wydawana jest w Biurze z myślą o festiwalu. Każdemu czytaniu i wizycie
autora na festiwalu towarzyszy publikacja książki. Książki tej oficyny należą
do najczęściej nagradzanych w Polsce. W festiwalu biorą udział artyści z całego świata. To właśnie Port Literacki będzie głównym miejscem realizacji projektów literackich związanych z inicjatywą: Europejska Stolica Kultury, którą
w 2016 r. będzie Wrocław. We Wrocławiu organizowany jest również Międzynarodowy Festiwal Kryminału oraz Bruno Schulz. Festiwal. Ten pierwszy
odbywał się w tym roku w dniach od 15 maja do 1 czerwca, natomiast ten drugi jesienią – od 14 do 19 października. Gwiazdą tegorocznej edycji MFK był
Michael Katz Krefeld – duński autor kryminałów. Wydarzenie było połączone
z polską prapremierą jego powieści zatytułowanej „Wykolejony”, stanowiącej
pierwszy tom serii, zdobywającej sobie na świecie coraz większą popularność.
Z kolei najważniejszymi gośćmi wydarzenia pod nazwą Bruno Schulz. Festiwal
byli niewątpliwie: Dawid Grossman – jeden z najwybitniejszych pisarzy izraelskich i laureat wielu prestiżowych nagród oraz Zeruya Shalev – jedna z najpoczytniejszych i najchętniej tłumaczonych współczesnych izraelskich pisarek.
W 2014 r. pojawił się w festiwalowym programie nowy cykl spotkań z autorami,
który nazwano Salonem Angelusa, ponieważ Bruno Schulz. Festiwal połączył
się z Literacką Nagrodą Europy Środkowej ANGELUS. Gośćmi Salonu będą
laureaci lub nominowani do tej nagrody w poprzednich latach. W bieżącym
roku zaproszono Mariusza Szczygła, Jurija Andruchowycza i Małgorzatę Szejnert. W programie tegorocznej edycji festiwalu odbyło się wieczorne spotkanie
z nominowanymi do nagrody w bieżącym roku: Jeleną Czyżową, Ołeksandrem
Irwaneciem, Wiesławem Myśliwskim, Pavolem Rankovem, Martinem Šmausem oraz Jáchymem Topolem.
Coraz bardziej utrwala swoją pozycję w kalendarzu kulturalnym organizowany przez WiMBP w Bydgoszczy Festiwal Książki Obrazkowej dla
Dzieci „LiterObrazki”. W dniach od 9 do 15 czerwca 2014 r. odbyła się już
trzecia jego edycja. Festiwalowi poświęcane są w Bibliotekarzu Kujawsko-Pomorskim osobne teksty.
Swoje festiwale literackie ma Warszawa. W 2013 r. odbył się w stolicy po raz pierwszy międzynarodowy Big Book Festival. Jego inicjatorem
i jednocześnie organizatorem jest fundacja „Kultura nie boli”, założona przez
menadżerkę kultury Annę Król i Paulinę Wilk, pisarkę i publicystkę. Projekt
współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa. Tegoroczna druga edycja odbyła
się w dniach 14 i 15 czerwca. Towarzyszyło jej hasło „Tyłem do przodu”. Wy15

darzenie zgromadziło łącznie 150 gości polskich i zagranicznych. Festiwalowe
imprezy odbywały się w kilkudziesięciu miejscach oraz w przestrzeni publicznej
miasta, np. w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich, Hotelu Bristol, Ambasadzie Szwecji, Domu Artysty Plastyka, Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, na Dworcu Śródmieście, w Pasażu Wiecha oraz na schodach
ruchomych nad Trasą WZ.
Po raz pierwszy natomiast w 2014 r. zaistniał w stolicy na Zamku Królewskim w dniach od 19 do 21 września Festiwal książki dla dzieci i młodzieży Czytajmy. Jego organizatorami są: Fundacja Historia i Kultura, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawskie Targi Książki oraz Spółka Murator Expo.
Program pierwszej edycji był bardzo bogaty. Przy okazji festiwalu swoje książki
zaprezentowało kilkudziesięciu wydawców.
Największą imprezą literacką w Toruniu jest Toruński Festiwal Książki. W bieżącym roku odbędzie się w dniach od 23 do 27 listopada jego jubileuszowa, dwudziesta edycja. Organizowany jest od 1995 r. Jego stałym elementem jest finał Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O liść konwalii” im. Z.
Herberta. Zwykle podczas festiwalu wręczana jest także co dwa lata w Toruniu
(na przemian z Getyngą) Nagroda Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B.
Lindego. W tym roku odbierze ją Janusz Rudnicki, polski pisarz i eseista, od
1983 mieszkający w Hamburgu.
W dniach 28 listopada – 8 grudnia 2014 odbędzie się ósma edycja
Festiwalu Puls Literatury w Łodzi. Towarzyszyć jej będzie hasło „Szumy,
zlepy, ciągi”. To wydarzenie poprzedza Puls Regionalny, czyli cykl imprez organizowanych w dniach 26 października do 26 listopada w mniejszych miejscowościach. Organizatorami Pulsu Literatury są: łódzki Dom Literatury oraz
łódzki oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Projekt jest realizowany przy
wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Także
temu festiwalowi towarzyszyć będzie szkolenie bibliotekarzy w ramach Akademii Kultury.
Festiwale książki to jedna z najciekawszych form upowszechniania
książki i czytelnictwa. Jest to forma efektowna, ale i kosztowna i dobrze byłoby,
aby bibliotekarze propagowali tego typu wydarzenia w swoim środowisku czytelniczym. Użytkownicy bibliotek są coraz bardziej mobilni, więc może warto
reklamować tego rodzaju inicjatywy.
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Joanna Matyasik
KSIĘGI W REMONCIE – KONSERWACJA STARYCH DRUKÓW
ZE ZBIORÓW KSIĄŻNICY BYDGOSKIEJ W LATACH 2012-2014
Zasób starych druków Książnicy Bydgoskiej w chwili obecnej liczy
8241 egzemplarzy, wydanych w latach 1466-1800. Księgozbiór ten, tak jak
i pozostałe zbiory specjalne, przechowywany jest w pomieszczeniach klimatyzowanych, ponadto zabezpieczonych przed kradzieżą i kataklizmami. Panują
tam optymalne
ne warunki, gwarantujące odpowiednią wysokość i stabilność temtem
peratury, wilgotności
ilgotności
i nasłonecznienia.
nienia.
Dodatkowo druki
chronione są przed
zakurzeniem, zabrudzeniem i intensywnym użytkowaniem. Choć
ytelni
regulamin Czytelni
ecjalZbiorów Specjalółowo
nych szczegółowo
dy ich
określa zasady
a, to
udostępnienia,
jednak każda prośba czytelnika bądź
patryinstytucji rozpatryddzielwana jest oddzielnie. Z tak cennego
księgozbioru można korzystać wyłącznie w celach naukowych, wydawniczych
i wystawienniczych, ale niektórych egzemplarzy w ogóle nie wydaje się ze
względu na ich zły stan zachowania. W przypadku wypożyczenia do ekspozycji
zewnętrznej dana placówka musi zapewnić odpowiednie warunki przechowywania obiektu, a czas eksponowania nie może przekroczyć ogółem trzech miesięcy. Destrukty i egzemplarze skażone mikrobiologicznie przechowywane są
oddzielnie bądź w pudłach ochronnych, które uniemożliwiają rozprzestrzenianie się cząsteczek grzybów i pleśni. Zasady udostępniania zbiorów specjalnych
mogą wydawać się restrykcyjne, ale ich stosowanie jest absolutnie koniecznie
w celu uchronienia dziedzictwa sztuki typograficznej.
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Stan zachowania przechowywanych w Książnicy Bydgoskiej starych
druków jest na ogół zadawalający, choć nie brak egzemplarzy wymagających
pilnej konserwacji. Zniszczenia te na ogół powstały przed włączeniem ksiąg
w skład zbiorów WiMBP, w wyniku ich niewłaściwego przechowywania bądź
użytkowania przez poprzednich właścicieli. W najgorszym stanie jest Biblioteka
Bernardynów, która największe szkody poniosła po rozwiązaniu zakonu w I połowie XIX. Wówczas cały księgozbiór został przeniesiony do Fary Bydgoskiej,
gdzie panowała wysoka wilgotność, żerowało robactwo i często dochodziło do
zalania zgromadzonych tam materiałów. Stan zachowania pozostałych druków
jest bardzo zróżnicowany, spora grupa nie wymaga żadnych prac konserwatorskich, inne potrzebują tylko nieznacznej naprawy, w przypadku pozostałych
konieczna jest pełna konserwacja. Zniszczenia dotyczą głównie opraw, które nie
stanowią dobrego zabezpieczenia bloków. Deski (tektury/ kartony) mają duże
ubytki lub ich struktura została na tyle naruszona, że nie spełniają warunków
konstrukcyjnych. Pokrywająca je skóra (papier/płótno) jest zdeformowana, wysuszona, przetarta, przedarta w wielu miejscach, przebarwiona i mocno zabrudzona. Do najczęściej spotykanych defektów oprawy należą zniszczone grzbiety
(ubytki skóry, przetarte zwięzy), uszkodzone wyklejki, ozdoby metalowe, klamry i wiązania. Papier na ogół jest pofalowany, kruchy, puszysty, przebarwiony,
bibulasty, cienki, z ubytkami, ze śladami zalania i żerowania owadów. Druki te
wymagają szybkiej interwencji konserwatorskiej, w celu zabezpieczenia i powstrzymania procesu destrukcji oraz uchronienia ich przed całkowitym zniszczeniem.
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Konserwacja jest procesem długotrwałym i złożonym, w ogólnym
zarysie dzieli się na dwa etapy: renowację bloku i oprawy książki. Pierwszy
sprowadza się do kilkunastu zasadniczych punktów, jak dezynfekcja, demontaż składek, wstępne mechaniczne oczyszczenie miotełką i gumkami, usunięcie śladów starej naprawy, kąpiele wodne kart z dodatkiem środków myjących,
uzupełnienie ubytków masą papierową, podklejenie osłabionych miejsc cienką
bibułką japońską i metylocelulozą, wyprasowanie nawilżonych kart między
bibułkami w prasie, obcięcie nadmiaru masy i uformowanie składek, paginacja kart, złożenie i zszycie składek. Proces konserwacji oprawy w większym
stopniu zależy od stanu zachowania druku, niekiedy wystarcza rekonstrukcja
istniejących już elementów, częściej konieczna staje się wymiana desek, a czasem dla dobra obiektu niezbędne jest wykonanie zupełnie nowych okładzin. Zatrzymajmy się na drugiej – w przypadku druków Książnicy Bydgoskiej najczęściej stosowanej – metodzie. Istotne jest w niej użycie nowych dębowych desek,
które zastępują stare drewno z dużymi ubytkami, nie spełniające parametrów
wytrzymałości bądź uszkodzone na krawędziach (mniejsze od bloku). Wówczas
użyta zostaje również nowa skóra, na którą nanosi się fragmenty oryginalnej,
wcześniej oczyszczonej i uelastycznionej. Kolejnym etapem jest rekonstrukcja
wiązań, mosiężnych zapinek i metalowych elementów; pokrycie i wypolerowanie skóry woskiem, dla zabezpieczenia retuszu i nadania jej głębi koloru;
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wreszcie wykonanie pudła ochronnego. Cały proces konserwacji należy udokumentować materiałami fotograficznymi i opisowymi. Dokumentacja konserwatorska zawiera dane dotyczące obiektu (identyfikacja, opis inwentaryzacyjny,
historia, budowa techniczna, opis warunków przechowywania, stan zachowania
i przyczyny zniszczeń), prac konserwatorskich (wnioski i założenia programu,
przebieg prac, dokumentacja fotograficzna) oraz zalecenia dotyczące warunków
dalszego obchodzenia się z drukiem.
Książnica Bydgoska za swój obowiązek poczytuje sobie zabezpieczenie cennych zbiorów przed zniszczeniem. Wiąże się to nie tylko z koniecznością
przechowywania ich w bezpiecznych i klimatyzowanych pomieszczeniach, ale
również przywrócenia uszkodzonym obiektom wytrzymałości mechanicznej –
cechy najistotniejszej dla drukowanych źródeł historycznych. Realizacja tego
zadania zależy zarówno od warunków zewnętrznych (sytuacja ekonomiczna
państwa czy rozwój technik konserwatorskich), jak również wewnętrznych, czyli systematycznej kontroli księgozbioru, co pozwala na bieżąco odkładać druki
bardzo zniszczone i skażone mikrobiologicznie, czy determinacji pracowników,
którzy korzystają z możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych
dla ratowania cennych obiektów. Konserwacja zbiorów Książnicy Bydgoskiej
ma ponad stuletnią historię. W ciągu tego okresu naprawy wykonywali zarówno pracownicy Biblioteki jak i firmy zewnętrzne. Wiele starych druków ocalił
przed całkowitym zniszczeniem nieoceniony Piotr Karowski, który przez 40 lat
(1927-1967) pracował w Introligatorni Biblioteki Miejskiej1. Obecnie placówka
zleca restaurację najbardziej zniszczonych obiektów zewnętrznym pracowniom
konserwatorskim, których szybki przyrost gwarantuje uzyskanie korzystnej ceny
i wpływa na większą jakość usług. Z uwagi na mnogość materiału, cykliczność
uzyskiwania środków finansowych od 2012 r. oraz wymianę kadry Działu Zbiorów Specjalnych w tym czasie, poniższy tekst ogranicza się do trzech ostatnich
lat, które najlepiej obrazują spójność programu ratowania cennych obiektów.
Od 2012 r. WiMBP na konserwację starych druków uzyskuje pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu
Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet Wspieranie Działań Muzealnych. Wówczas
to dzięki pozyskanym środkom finansowym do konserwacji została przekazana rozprawa teologiczna Johannesa Herolta (Herolda) pt.: Sermones discipuli
de tempore et de sanctis cum promptuario exemplorum et de Beata Virgine,
pochodząca z księgozbioru bydgoskich bernardynów. Autor był niemieckim
dominikaninem i teologiem, a także autorem licznych kazań opublikowanych
w XV w. pod łacińskim pseudonimem Discipulus (Wyznawca). Wspomniane
dzieło zawiera 4 rozprawy teologiczne wydane w Kolonii w latach 1477-1478
przez niemieckiego drukarza Ulricha Zella. Na uwagę zasługuje fakt, że księga
1
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Zob. więcej o: E. Pokorzyńska, Z dziejów Introligatorni Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy, Bydgoszcz 2013.

posiada piękne ręcznie malowane inicjały w kolorze czerwonym oraz ozdobną
oprawę z tłokami i mosiężnymi zapinkami. Egzemplarz o rozmiarze 23 x 20
cm., liczy 554 karty (w tym dwie wyklejki) in folio. Zanim trafił do zakonu bernardynów, druk znajdował się w posiadaniu jednego z najstarszych Kościołów
w okolicy – parafii pw. św. Wita w Słupach k. Szubina.
Stan zachowania tego dzieła był bardzo zły, a daleko posunięty proces
destrukcji pozostawił widoczne ślady. Oprawa zachowała się z licznymi defektami: górna deska niezwiązana z blokiem, drewno obu okładzin uszkodzone
przez drobnoustroje, grzbiet nadwątlony, zwięzy przetarte przy górnej desce,
zapinki w znacznej części do zrekonstruowania razem ze skórzanymi paskami,
skóra sucha i poprzecierana. Książka została zalana, stąd liczne zacieki i barwne zaplamienia wynikające z działalności drobnoustrojów, zwłaszcza w dolnej
części kart, również w tym miejscu bloku papier był najbardziej zniszczony, pofalowany, kruchy, szorstki, przebarwiony, cienki i z ubytkami. Zły stan oprawy
spowodował również mechaniczne uszkodzenia skrajnych składek. W połowie
2012 r. celem przeprowadzenia renowacji druk został przekazany do Pracowni
Konserwatorskiej ARS VETA mgr Dariusza Subocza, działającej przy Muzeum
Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie2.
Rok później Biblioteka ponownie cieszyła się z dotacji uzyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tym razem w ramach Programu
Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet Wspieranie Działań Muzealnych 2013. Do
konserwacji przeznaczono wówczas kolejny inkunabuł z księgozbioru bernardynów: Angelus Carletti z Chivasso, Summa angelica de casibus conscientiae,
Norymberga 1488. Autor, żyjący w latach 1411-1495, to ważna postać w historii
literatury teologicznej. Wiemy, że był człowiekiem gruntownie wykształconym,
twórcą kilku przełomowych prac z zakresu prawa cywilnego i kościelnego, który swoim przykładnym życiem franciszkanina zyskał sobie powszechny szacunek. W połowie XVIII w. papież Benedykt XIV umieścił go w gronie błogosławionych Kościoła Katolickiego. Do najcenniejszych jego dzieł należy Summa
angelica de casibus conscientiae..., wydana w Norymberdze przez cenionego
drukarza Antona Kobergera. Książka Angelusa musiała cieszyć się ogromną
poczytnością wśród współczesnych, o czym świadczy wielokrotne wznawianie
druku. Tylko w WiMBP zachowało się aż 5 różnych edycji: poza wspomnianą
najstarszą norymberską z 1488 r., są jeszcze dwa wydania weneckie (1492 r.,
1499 r.) oraz tyleż samo strasburskich (1491 r., 1515 r.) Interesujący nas egzemplarz składa się z 310. kart (dodatkowo 2. wyklejki), a wydrukowano go
w formacie in folio o rozmiarach 32 cm x 24 cm.
2

Meteriały do konserwacji druku: J. Herolt, Sermones discipuli de tempore et de sanctis cum promptuario exemplorum et de Beata Virgine, Köln 1477 i 1478, sygn. B 261164, [w:] Teka “Konserwacja starych druków”, opr. Joanna Matyasik, Dział Zbiorów
Specjalnych, 2012 – 1 D [dalej: Konserwacja JM].
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Wartość obiektu podnoszą jego cechy indywidualne. Na uwagę zasługują elementy rękopiśmienne, jak liczne marginalia w całym tekście, a także
notatki na wyklejce i karcie górnej okładziny. Dodatkowo książka ta ma bardzo
długą i ciekawą historię, o której wzmianki zachowały się w licznych zapiskach
proweniencyjnych. Początkowo była własnością wikarego ze Świecia – Marcina, w połowie XVI w. należała do bliżej nieznanego Jana z Witowic, następnie
trafiła do kanonika kujawskiego Baltazara Miaskowskiego, aż wreszcie znalazła
się w księgozbiorze bydgoskich bernardynów.
Książka została poddana konserwacji z uwagi na skażenie mikrobiologiczne oraz postępujący proces destrukcji prowadzący do całkowitego zniszczenia dzieła. Stan zachowania inkunabułu był bardzo zły. Oprawa została
zniszczona przez drobnoustroje, w dolnej okładzinie brakowało połowy deski,
w górnej zaś lewego rogu, grzbiet zachował się we fragmentach, po mosiężnych
zapinkach pozostał jedynie ślad odciśnięty w skórze, zwięzy były przetarte przy
górnej desce, skóra zaś zdeformowana, sucha, poprzecierana, ze śladami żerowania owadów. Tak zniszczona oprawa nie stanowiła dobrego zabezpieczenia
bloku, w którym widoczne były daleko posunięte zniszczenia: karty pofalowane,
z dużymi zaciekami, przebarwieniami, ubytkami, zagnieceniami i rozdarciami,
papier w wielu miejscach skruszały, ostatnia składka zniszczona mechanicznie,
niektóre karty nosiły ślady perforacji po owadach. Druk w połowie 2013 r. – podobnie jak poprzednio dzieło Johannesa Herolda – trafił do Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, gdzie poddany został pełnej konserwacji.
W trakcie prac okazało się, że naruszona struktura drewna pomimo impregnacji
nie spełniała warunków konstrukcyjnych, dlatego niezbędna okazała się wymiana drewnianych okładzin. Pozostałe etapy konserwacji przebiegły bez zakłóceń
i po ich zakończeniu, księga poddana została wymaganej w przypadku pozyskania środków finansowych z zewnątrz działalności promocyjnej3.
W 2014 r. dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet
Wspieranie Działań Muzealnych 2014 aż 5 starodruków odzyskało swój dawny
blask. Poddane zostały one renowacji na podstawie dwóch wniosków: „Biblia
w remoncie”, obejmującego dwa woluminy Pisma Świętego oraz „Księgi do
ratowania”, zawierającego trzy niezwiązane ze sobą druki. Zadania odrestaurowania obiektów podjęła się mgr Daria Kordowska, która od 2009 r. prowadzi
pracownię konserwacji papieru w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, a ponadto uczestniczyła w wielu innych pracach konserwatorskich (np. koordynacja
projektu konserwacji 127. rękopisów ze zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (2007-2009), konserwacja 3. rękopisów
koptyjskich w Bibliotece Narodowej w Aleksandrii (2006-2009), zbiorów Bi3
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Materiały do konserwacji druku: Anioł Carletti z Chivaso, Summa angelica de casibus conscientiae, Norymberga 1488, sygn. B 236, [w:] Konserwacja JM, 2013 – 1 D

blioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Biblioteki Politechniki Warszawskiej,
WiMBP w Łodzi i in.)4
Wchodząca w skład pierwszego projektu Biblia norymberska pod
względem techniki drukarskiej stoi na bardzo wysokim poziomie i stanowi wzór
osiągnięć typograficznych pierwszych oficyn w Europie. Przede wszystkim
zwraca uwagę harmonijna i czytelna czcionka, a także dwułamowy układ stron.
Dodatkowo tom trzeci zawiera całostronicowe bądź wkomponowane w tekst
piękne drzeworyty. W obydwu woluminach znaleźć można liczne elementy rękopiśmienne: w tomie drugim są glosa i marginalia oraz zapiski proweniencyjne
Andrzeja z Żukowa, zaś w tomie trzecim pergaminowa wyklejka z łacińskimi
notatkami z XV w. Drukarz pozostawił również puste miejsca na inicjały, które
jednak nie zostały wykonane przez ilustratora. W obydwu woluminach zastosowano skórzane zakładki, służące do oddzielenia poszczególnych części tekstu. Oprawa składa się z desek, osłoniętych dwoma rodzajami brunatnej skóry
bydlęcej, którą zdobią tłoki ślepe i radełko. Biblia norymberska zachowała się
jedynie w tomie drugim (liczącym 370 k. i 1 k. cz.) i trzecim (nieco mniejszym
o 347 k.), w formacie in folio, o wymiarze: 32 x 22 cm. Ten wariant Pisma
Świętego został opracowany przez dwóch franciszkanów – francuskiego teologa Nicolausa de Lyra (ca 1270-1349) i angielskiego leksykografa Guillelmusa
Brito (-1356), a wydany w 1485 r. w Norymberdze u znanego nam już Antona
Kobergera.
Stan zachowania dzieła był fatalny, daleko posunięty proces destrukcji pozostawił widoczne ślady: poluzowane zszycie, luźne początkowe składki,
brak tylnych kart ochronnych i kapitałek. Skrajne składki zostały zniszczone
mechanicznie, stąd część kart zachowała się z dużymi ubytkami papieru, pozostałe były mocno zabrudzone, pofalowane, z licznymi zaciekami, ze śladami
pleśni, grzybów i żerowania owadów. Oprawy obydwu woluminów były bardzo zniszczone i nie stanowiły dobrego zabezpieczenia bloku. Skóra pozostała
przedarta, wysuszona, zniszczona przez owady oraz z licznymi ubytkami. W tomie drugim brakowało 2/3 deski dolnej okładziny, grzbiet przetrwał tylko we
fragmentach, a z klamer pozostały jedynie metalowe elementy górnej okładziny.
W oprawie tomu trzeciego zachowały się obydwie deski w całości, dodatkowo
widoczne były metalowe guzy podtrzymujące skórzane paski. Przeprowadzona
w połowie 2014 r. kompleksowa konserwacja powstrzymała proces destrukcji
i przywróciła walory estetyczne obiektu poprzez wymianę desek, uzupełnienie
ubytków skóry i wykonanie nowych zapinek5.
4

5

Informacja uzyskana od mgr Darii Kordowskiej, [w:] Korespondencja Działu Zbiorów Specjalnych – Starodruki (20.VIII.2014 r).
Materiały do konserwacji druku: Biblia cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis in omnes prologos s. Hieronymo et additionibus Pauli Burgensis replicisque Matthiae Doerin,; Nicolaus de Lyra Contra perfidiam Iudaeorum;
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Drugi wniosek obejmował trzy różnorodne starodruki
starodruki, wśród których
któryc
jedynym typowym dla tego rodzaju projektów, czyli inkunabułem pochodzącym z kolekcji pobernardyńskiej, było dzieło o tytule Summa de virtutibus et
vitiis. Drukiem ukazało się w słynnej oficynie szwajcarskiego drukarza i księgarza Bertholda Ruppela w Bazylei około 1474 roku6. Autor – Guilelmus Peraldus (1190-1271) był dominikaninem, arcybiskupem Lyonu i twórcą kilku dzieł
teologicznych, z których najsłynniejszym jest omawiana tu Suma cnót i wad.
Wartość inkunabułu, poza walorami typograficznymi, podnoszą widniejące na
6
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Norymberga 1485, sygn. B 232, [w:] Konserwacja JM, 2014/1/1-2D
Materiały do konserwacji druku: G. Peraldus Summa de virtutibus et vitiis, Bazylea ca
1474, sygn. 255, [w:] Konserwacja JM, 2014/2/1 D.

kartach krańcowych notatki z przełomu XV i XVI w., podkreślenia w tekście
i odręcznie wykonane inicjały. Księga musiała trafić do bernardynów bardzo
wcześnie; obok sygnatury z okresu międzywojennego, zachowała się stara, pozakonna z numerem 71. Rozprawa Peraldusa mieści się na 350. kartach jednego
woluminu, w formacie in folio, o wymiarach 29 x 21 cm.
Stan zachowania dzieła wymagał natychmiastowej interwencji konserwatorskiej. Mocno zniszczona przez drobnoustroje, tj. kołatki i grzyby, oprawa
nie stanowiła dobrego zabezpieczenia bloku. Skóra obu okładzin była zdeformowana, sucha, poprzecierana, mocno uszkodzona w rogach, grzbiet w ogóle się nie zachował. Zapinki wraz ze skórzanymi paskami również wymagały
rekonstrukcji. Blok był zdeformowany, z luźnymi składkami i pofalowanymi
kartami. Na druku, zwłaszcza w dolnej części kart, widniały liczne zaplamienia,
które powstały na skutek działalności drobnoustrojów. W tym miejscu bloku
papier był najbardziej zniszczony: kruchy, przebarwiony, cienki, nadwątlony,
z dużymi ubytkami. Dokonane już zniszczenia wywołały konieczność szybkiej
interwencji konserwatorskiej, z której, jak się wydaje, najtrudniejszym zadaniem było zabezpieczenie inicjałów i wykonanych farbą wodną podkreśleń
w tekście w celu ochrony ich przed zniszczeniem w czasie czyszczenia kart.
Drugi starodruk – rozprawa Wann Paulusa o tytule Sermo[n]es de septe[m] viciis criminalib[us] oerum[que] remediis magistri Pauli Wan, jako jedyna z grupy obiektów poddanych konserwacji na podstawie wniosku składanego
do Ministerstwa w 2014 r. nie jest inkunabułem. Mimo to jej wartość jest wysoka z uwagi na nieliczne zachowane na świecie egzemplarze. Druk ukazał się we
francuskim Haguenau w 1517 r. w warsztacie doświadczonego drukarza Grana
Henricusa, który swoją działalność drukarską rozpoczął jeszcze w latach osiemdziesiątych XV w. Autor pochodził z Wiednia, a zajmował się wykładaniem
łaciny, logiki i teologii. Egzemplarz posiada ciekawą kartę tytułową – czerwono-czarną, w ozdobnym drzeworycie, z zapiską proweniencyjną. Blok został
oprawiony w deski, pokryte jasną skórą, ozdobioną tłokami ślepymi. Liczący
266 kart wolumin, wydany został w formacie 4º, o wymiarach 29 x 20 cm.
O wyborze tej księgi decydowały nie tylko względy merytoryczne
i materialne, ale przede wszystkim znaczny stopień zniszczenia oraz stwarzane dla całego księgozbioru zagrożenie mikrobiologiczne. Starodruk, jako
destrukt, wymagał pracochłonnej rekonstrukcji nie tylko bloku i oprawy, ale
również tekstu. Obiekt został zaatakowany przez agresywny gatunek grzyba,
który spowodował bardzo duże zniszczenia. Na oprawie, podobnie jak bloku,
widoczne były zmiany mikrobiologiczne. Górna okładzina posiadała ubytek
deski w części środkowej i w górnym lewym rogu. W okładzinie dolnej był
znaczny ubytek skóry w połowie deski od strony grzbietu. Grzbiet zachował
się jedynie w dolnej części, ponadto brakowało kart ochronnych. Skóra pod
wpływem działań mikroorganizmów została przebarwiona, dodatkowo wysu25

szona i zniszczona przez żerujące owady. Klamry poza metalowymi fragmentami nie zachowały się. Blok uległ destrukcji w górnej części, gdzie brakowało
znacznych fragmentów tekstu, a poszczególne partie kart były luźne i kruche.
Opiekunowie zbiorów specjalnych już dawno mieli na uwadze potrzebę pilnej
konserwacji druku, ale ogromne koszty z tym związane pozwoliły jedynie na
wykonanie w czerwcu 2013 r. dezynfekcji, która spowolniła proces zniszczenia
i, co ważniejsze, oddaliła niebezpieczeństwo zainfekowania pozostałych obiektów. Dopiero dzięki pozyskanych z Ministerstwa środkom finansowym, udało
się przeprowadzić pełną konserwację, zabezpieczając tym samym egzemplarz
przed dalszą destrukcją. Niestety w przypadku tak dużych zniszczeń nie istniały
możliwości przywrócenia wszystkich walorów estetycznych druku. Powstałe
na przestrzeni całego bloku duże ubytki papieru również nie pozwalały, bez
znacznego zwiększenia objętości księgi, na uzupełnienie brakujących fragmentów tekstu metodą tradycyjną, zamiast której zdecydowano się na dołączenie do
destruktu zdigitalizowanej formy podobnego egzemplarza7.
Ostatnim strodrukiem wchodzącym w skład wniosku złożonego do
Ministerstwa w 2014 r. jest piętnastowieczny słownik medycyny naturalnej
Hortus sanitatis, wydany w Moguncji w 1491 r. przez Jacoba Meydenbacha.
Dzieło to zostało szerzej opisane przeze mnie w artykule pt. Zbiory WiMBP na
wystawach zewnętrznych w 2011 r. na łamach „Biblioterza kujawsko-pomorskiego” (nr 2 [39] 2012, s. 37-47), stąd też ograniczę się do przypomnienia kilku
faktów istotnych jedynie pod kątem konserwacji. Jest to jeden z najcenniejszych
– poza kolekcją pobernardyńską – druków znajdujących się w zbiorach WiMBP.
Słownik był tłumaczony na wiele języków i wielokrotnie wydawany pod koniec
XV i w pierwszej połowie XVI w., co świadczy o jego popularności i wpływie
na ówczesny stan wiedzy. Dużą wartość książce nadają liczne ryciny, a także
pisane ręcznie niebieską i czerwoną farbą pojedyncze monogramy, odręczne
notatki, pieczątki i zapiski proweniencyjne.
Dzieło zawarte jest w jednym woluminie, liczącym 309 kart, o wymiarze 28,5 x 19 cm. Jego stan zachowania wymagał pilnej konserwacji, o czym
świadczył zarówno daleko posunięty proces destrukcji papieru (deformacja,
kruchość, liczne ubytki, powyrywane fragmenty, przedarcia, dziurkowanie stron
w dolnej części przy zszyciu), jak i okładki (przetarcia i ubytki na krawędziach
i wytłoczeniach, ślady żerowania owadów, brak wyklejek). Wartość estetyczną
obniżały także zaplamienia, przebarwienia i zabrudzenia bloku, brak 17.
początkowych i 127. końcowych kart, a także wcześniejsza nieprofesjonalna
konserwacja. W toku prac konserwatorskich postanowiono usunąć ślady poprzedniej renowacji oraz wymienić osiemnastowieczną tekturową oprawę na
7
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Materiały do konserwacji druku P. Wann , Sermo[n]es de septe[m] viciis criminalib[us]
oerum[que] remediis magistri Pauli Wan, Haguenau 1517, sygn. B 322, [w:] Konserwacja JM, 2014/2/2 D.

okładzinę typową dla inkunabułów, czyli złożoną z desek, skóry, metalowych
okuć i zapinek8.
Starania Książnicy Bydgoskiej dotyczące restauracji jej najstarszego
zasobu nie ograniczają się jedynie do pozyskiwania środków zewnętrznych,
ale polegają też na finansowaniu tego typu prac własnym sumptem. W 2012 r.
Biblioteka pokryła koszt konserwacji aż sześciu starych druków. Wszystkie oddano do renowacji w ostatnim kwartale roku. Zajmował się tym wspomniany
Dariusz Subocz z Muzeum Drukarstwa i Piśmiennictwa w Grębocinie. Prace
nad pierwszą grupą, liczącą trzy druki, w tym jeden destrukt i jeden wolumin
współoprawny, trwały od 17 października do 26 listopada 2012 r.
Wówczas wśród odrestaurowanych druków znalazła się rozprawa teologiczna Piotra de Palude, o tytule Thesaurus novus enarrationum evangelicarum, wydana w Wenecji w 1584 r. Oficyną odpowiedzialną za jej wydanie było
włoskie wydawnictwo i księgarnia Signum Concordiae, działająca w latach
1579-1599 w Wenecji i Weronie. Za autora tego dzieła powszechnie uważa się
Piotra de Palude, żyjącego w latach 1275-1342. Domniemany twórca rozprawy
był wielką osobistością i autorytetem średniowiecznej Europy. Znano go jako
dominikanina, profesora teologii w Paryżu, tytularnego łacińskiego patriarchę
Jerozolimy, komentatora Pisma Świętego, legata papieża Jana XXII, badacza
dzieł teologicznych, rozjemcę sporów o granice władzy świeckiej i papieskiej.
Poza niewątpliwą wartością merytoryczną wynikającą z tak znakomitego autorstwa, dodatkowymi atutami księgi są: drzeworytowa winieta na karcie tytułowej przedstawiająca sygnet drukarski oraz zapiska proweniencyjna Marcina
z Osiecznej z 1602 r. Księgę wydano w formacie 8º, o wymiarach 16,3 x 10,5
cm, obejmuje ona 335 kart, w tym 14 k. indeksu, 319 k. paginowanych tekstu
właściwego i 1 k. końcową czystą. Dzieło miało piękną oprawę, wykonaną z zapisanego na pergaminie kolorowego rękopisu. Niestety, jako wysuszona, skurczona, skruszała, z licznymi przedarciami i ubytkami, była w bardzo złym stanie
i nie stanowiła dobrego zabezpieczenia bloku. Zdecydowano się umieścić ją
w ochronnej folii, a okładzinę wykonać od podstaw z jasnej skóry. Wśród defektów egzemplarza należy wymienić: zagrzybienie dolnej części bloku od składki
HH, papier zmieniony kolorystycznie, kruchy, z licznymi zaciekami i plamami
po pleśni, z nielicznymi śladami żerowania owadów, a także podarte wyklejki
i uszkodzone zszycie9.
W tym samym czasie co rozprawę Piotra de Palude oddano do konserwacji również dzieło św. Wincentego Ferreriusza (ca 1359-1419), który przeszedł do historii jako misjonarz, kaznodzieja wśród Żydów i muzułmanów, za
8

9

Materiały do konserwacji druku: Hortus sanitatis, Moguncja, Jacob Meydenbach,
1491, sygn. 3496.1940 (4), [w:] Konserwacja JM, 2014/2/3 D.
Materiały do konserwacji druku: P. de Palude, Thesaurus novus enarrationum evangelicarum, Wenecja 1584, sygn. B 402, [w:] Konserwacja JM, 2012/1
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swoje zasługi dla Kościoła katolickiego kanonizowany w 1455 r.10 Mowa o traktacie filozoficznym Sermones de tempore et de sanctis. P. I, wydanym w 1492 r.
w Norymberdze przez dobrze znanego nam już Antona Kobergera. W egzemplarzu jest bardzo dużo ozdobników i zaznaczeń wykonanych kolorową farbą,
jak inicjały, glosa, marginalia, podkreślenia, znaki oddzielające poszczególne
zdania. Nie brakuje również elementów rękopiśmiennych: łacińskich notatek na
karcie ochronnej, zapiski proweniencyjnej z XVI w. i starej pobernardyńskiej
sygnatury o nr 83. Blok o wymiarach 31,7 x 22 cm, liczący 255 kart, zachował
się w bardzo złym stanie. Papier pod wpływem działań mikroorganizmów i niewłaściwych warunków przechowywania stał się kruchy, puszysty, przebarwiony
i postrzępiony. Końcowe składki miały mechaniczne uszkodzenia, co wynikało
ze zniszczonej oprawy (deski z ubytkami i licznymi pęknięciami, puszysta destrukcja zewnętrza skóry)11.
Ostatnim obiektem przekazanym 17 października 2012 r. do konserwacji był wolumin współoprawny, zawierający dwa dzieła wydane w Strasburgu
w 1519 r. w oficynie Jana Schotta (1477-1548). Drukarz ten jako gruntownie
wykształcony humanista stał się jednym z największych ówczesnych innowatorów sztuki typograficznej na ziemiach niemieckich. W czasie swej działalności
publikował głównie dzieła o treści filozoficznej i teologicznej. W omawianym
obiekcie mamy traktaty z zakresu obu tych dziedzin. Pierwszym jest rozprawa
niemieckiego teologa i członka zakonu kartuzów Jacobusa de Gruytrode (-ca
1475) o tytule Lavacrum conscientiae. Drugim wielokrotnie wydawany mszał
Quadruplex Missalis expositio, z wyjaśnieniami Johanna Bechoffena – augustianina eremity i doktora teologii. Egzemplarz Biblioteki odznacza się częściowo kolorowym drukiem, rękopiśmiennymi faksymiliami kilku ostatnich kart,
pięknie tłoczoną skórą, zapiską proweniencyjną Sebastiana Dolskiego z 1612 r.
Blok o wymiarach 21,7 x 16,3 cm, liczący 157 kart zachował się w złym stanie.
Skrajne składki były pozlepiane i uszkodzone mechanicznie, papier kruchy i bibulasty, a oprawa z dużymi ubytkami i zdeformowana12.
Kolejne dzieło zostało oddane do konserwacji 6 listopada 2012 r.,
jego rekonstrukcja zakończyła się 19 grudnia, choć z początkiem następnego
roku, obiekt na krótko powrócił do pracowni konserwatorskiej w celu wykonania drobnych poprawek. Mowa o traktacie Guillelmusa Durandiego wydanym
w Lyonie w 1512 r. przez Jacoba Sacona (1472-1530). Żyjący w latach 123010

11

12

28

Wincenty Ferrer, kaznodzieja ludowy późnego średniowiecza, Paweł T. Dobrowolski,
Warszawa 1996.
Materiały do konserwacji druku: V. Ferrerius, Sermones de tempore et de sanctis.P. I,
Norymberga 1492, sygn. B 233, [w:] Konserwacja JM, 2012/2
Materiały do konserwacji druku: J. de Gruytrode: Lavacrum conscientiae; J.
Bechoffen: Quadruplex expositio missalis, Strassburg 1519, sygn. B 359-360, [w:]
Konserwacja JM, 2012/3.

1296 autor to kolejna znacząca postać średniowiecznego Kościoła. Speculator
(tak zwano Duranda od jednej z jego prac prawniczych Speculum judiciale) był
specjalistą prawa kanonicznego i cywilnego, liturgistą, prozelitą, dzierżawcą
prestiżowego biskupstwa w Mende, zarządcą patrymonium państwa kościelnego oraz gubernatorem Romanii i Toskanii. Rationale divinorum officiorum jest
jednym z najbardziej znanych traktatów tego autora. Powstało w 1286 r., drukiem pojawiło się bardzo wcześnie, bo już w 1459 r. w Moguncji. Jest to jedno
z podstawowych dzieł ukazujących liturgię stosowaną w Kościele katolickim
w XIII w., z uwzględnieniem rozmieszczania sprzętów liturgicznych w świątyni
i ich używania podczas obrzędów.
W egzemplarzu Książnicy Bydgoskiej brakuje pierwszej karty, dlatego
jego identyfikacji dokonano na podstawie incipitu, a adres wydawniczy znaleziono w kolofonie. Dzieło stanowi 1 wolumin, o wymiarach 26 x 18 cm.,
obejmujący 188 kart z paginacją rzymską, dwoma nieliczbowanymi kartami na
początku i jedną na końcu. Wartość druku podnoszą ozdobne drzeworytowe inicjały oraz liczne elementy rękopiśmienne (glosa i marginalia, notatki łacińskie
na ostatniej karcie i zapiska proweniencyjna Stanisława z Giczna). Książka nie
była pozbawiona defektów: poza brakiem karty tytułowej, składka „a” okazała
się luźna, a karta „d8” miała obcięty dolny róg. Ponadto egzemplarz nosił ślady
po zalaniu oraz barwne zaplamienia wynikające z działalności drobnoustrojów.
W najgorszym stanie był papier, który określono jako kruchy, przebarwiony,
cienki, z ubytkami, nadwątlony. Krańcowe składki zostały zniszczone mechanicznie, pozostały więc z ubytkami, zagnieceniami i rozdarciami. Zniszczenia te
spowodowane były przez mocno uszkodzone okładziny i luźny blok. W wyniku
prac konserwatorskich powstała pięknie zrekonstruowana oprawa, z wymienionymi deskami, z odnowionymi klamrami i z doskonale dobraną pod względem
kolorystycznym skórą oryginalną i nową13.
W ostatnich dniach 2012 r. oddano do konserwacji jeszcze Postille Antoniusa Broickwy (inaczej Antonius a Konigsteyn Guardianus), opublikowaną
w Kolonii w 1532 r. przez Petera Quentela, niemieckiego drukarza i nakładcę
działającego w latach 1518-1546. Autor tych kazań był franciszkaninem, teologiem, biblistą i kaznodzieją żyjącym w latach 1475-1541. Druk wydano w formacie 8º, o rozmiarze 16 x 10 cm i liczbie 505 kart. O jego wartości świadczą
ozdobne drzeworytowe inicjały (pierwszy D w kwadracie, na tle anioła), znaczna oszczędność papieru, radełko z pięknym roślinnym ornamentem, marginalia
i zdobienia tekstu sporządzone czerwoną farbą, ślady proweniencji z zapiską
Jana z Głogowa i pieczęcią Fary Bydgoskiej. W czasie kilkumiesięcznych prac
konserwatorskich usunięto defekty dzieła tj. słaba deska, ubytki skóry, przerwane zwięzy. 4 kwietnia 2013 r. po oczyszczeniu kart i zrekonstruowaniu oprawy
Postilla powróciła do Biblioteki Miejskiej14.
13

14

Materiały do konserwacji druku: G. Durandi, Rationale divinorum officiorum, Lugduni 1512, sygn.: B 495, [w:] Konserwacja JM, 2012/4.
Materiały do konserwacji druku: A. Broickwy, Postilla seu enchiridion homiliarum in
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Na przełomie 2012 i 2013 r. przeprowadzono jeszcze konserwację
mszału łacińskiego: Missale Basiliense. Nie jest znany adres wydawniczy tego
dzieła, ale sądząc po tytule, ukazało się najprawdopodobniej w Bazylei, a sposób jego wykonania wskazuje na koniec XV w., ewentualnie początek XVI w.
Dzieło to stanowi 1 wolumin, in folio, o 233 kartach i o wymiarach 30 x 21 cm.
Druk jest przykładem kunsztu drukarskiego, typograf nie dbał o oszczędność
papieru, decydując się na dużą czcionkę i marginesy, dzięki czemu tekst jest
przejrzysty i czytelny. Wartości dodają mu ręcznie malowane kolorowe inicjały i znaki oddzielające poszczególne zdania, kolorowa paginacja kart, staranna
rękopiśmienna rekonstrukcja brakujących fragmentów tekstu, łacińska notatka
sporządzona na wyklejce okładziny górnej oraz zapiska proweniencyjna informująca o przynależności księgi do księgozbioru wikarego zakonu bernardynów.
Na uwagę zasługuje również piękna oprawa, ozdobiona tłokami i metalowymi
guzami. Zły stan zachowania książki wymagał natychmiastowej interwencji
konserwatorskiej. Obie okładziny były bardzo zniszczone i nie stanowiły dobrego zabezpieczenia bloku (deski z ubytkami, skóra sucha, poprzecierana, z dużymi brakami), natomiast karty były luźne, pofalowane, zaplamione i puszyste15.
W połowie następnego roku tj. 2013 oddano do konserwacji druk Lorenzo Valli (1406-1457), który obok historii, retoryki i filozofii, uważany był za
jednego z najwybitniejszych filologów renesansowych (zasłynął jako korektor
tekstów katolickich). Poddany renowacji wolumin autorstwa tego wszechstronnie wykształconego humanisty zawiera dwie rozprawy filozoficzne: Elegantiarum libri sex, co w wolnym tłumaczeniu oznacza sześć ksiąg o roztropności/
wytworności oraz dzieło z adnotacjami włoskiego minoryty Antoniusa Raudensisa (1395-1447). Publikacja ukazała się w 1522 r. w Moguncji w oficynie niemieckiego drukarza Johanna Schöffera (1475-1531). Wydano ją w formacie 8°,
i choć liczy w sumie 32 k. i 809 s., to zalicza się do druków o małych rozmiarach
(16,5 x 10,5 cm.), co sprawia, że jest nieco nieporęczna w czytaniu i łatwo ulega
zniszczeniu w miejscu zszycia bloku. Do licznych defektów księgi poza poluzowanym zszyciem, należało zaliczyć także brak połowy obu okładzin, uszkodzenia wielu kart, zwłaszcza skrajnych składek, a także zmiany mikrobiologiczne.
Po przywróceniu książce dawnej świetności wespół z jej walorami merytorycznymi i estetycznymi tworzy ona druk wyjątkowy. Na jej wartość dodatnio wpływają m.in. piękne złocenia górnej okładziny (napis: Laurencius Valla, a między
imieniem i nazwiskiem plakieta z trzema głowami aniołów), umieszczenie tytułu w ozdobnym drzeworycie (po bokach kolumny, u dołu dwóch grajków,
górny margines z motywem roślinnym), sporządzone na wyklejce górnej deski
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Epistolas et Evangelia p[er] anni circulum, tam de tempore, quam de sanctis, Coloniae 1532, sygn. B 633, [w:] Konserwacja JM, 2012/5.
Materiały do konserwacji druku: Missale Basiliense, [Bazylea], [XV/XVI], sygn. B
305, Konserwacja JM, 2012/6.

łacińskie notatki, piękne drzeworytowe inicjały liter L i D, wreszcie zachowana
notatka proweniencyjna Sebastiana Dolskiego z XVI w.16
Pod koniec 2013 r. a dokładniej 29 listopada 2013 r. został oddany do konserwacji kolejny stary druk. Chodzi o podręcznik medycyny pt. Conservandae sanitatis praecepta salvberrima, autorstwa Joannes Curio (1512-1561), niemieckiego lekarza i profesora Uniwersytetu w Erfurcie; oraz Arnolda de Villanova
(1235-1311/1313), katalońskiego lekarza, scholastyka, templariusza, alchemika,
twórcy wielu traktatów alchemicznych i medycznych. Dzieło wyszło drukiem
w Frankfurcie nad Menem w 1559 r. w czołowej drukarni niemieckiej Christiana Egenolffa, prowadzonej już wówczas przez wdowę po typografie – Margarethe Egenolff. Traktat poza wartością merytoryczną stanowiącą kwintesencję
ówczesnej wiedzy medycznej jest cennym obiektem ze względu na zastosowany kunszt drukarski (czerwono-czarna strona tytułowa, ozdobne drzeworytowe
inicjały L i P z motywem roślinnym i zwierzęcym, liczne ryciny związane z tekstem tj. fontanna, ryby, rośliny, żniwa, wieczerza, wyrób wina, zwierzęta gospodarskie, drzeworyt przedstawiający króla w otoczeniu doradców duchownych
na pierwszej karcie paginowanej) oraz cechy indywidualne (polskie i łacińskie
glosa, znaki własnościowe chorążego kaliskiego Andrzeja Przyjemskiego h.
Rawicz i Stanisława Sadowskiego oraz pieczęć Fary Bydgoskiej17). Nie jest to
druk wielkich rozmiarów – liczy 15,8 x 10 cm w oprawie – choć dość obszerny
(20 kart nieliczbowanych i 264 paginowanych). Egzemplarz nie był dobrze
zabezpieczony przed postępującą degradacją, gdyż jego stan zachowania groził
całkowitą destrukcją obiektu (brak oprawy, od k. 114 powiększający się ubytek
tekstu)18.
Z powyższego tekstu wynika, że od stycznia 2012 r. do listopada 2014 r.
Książnica Bydgoska oddała do konserwacji 15 woluminów, w tym koszt 8. pokryła ze środków własnych, a 7. w ramach wykorzystania funduszy ministerialnych. Z wyjątkiem jednego (Hortus sanitatis), wszystkie pochodziły z Biblioteki Bernardynów, co podyktowane było największą wartością i jednocześnie
zniszczeniem znajdujących się w tej kolekcji obiektów. Jeśli chodzi o wiek
odrestaurowanych druków, w projekcie ministerialnym poza jednym szesnastowiecznym destruktem, pozostałe były inkunabułami. Zupełnie inaczej wygląda
statystyka egzemplarzy odnowionych ze środków własnych, gdzie mamy do
czynienia z jednym inkunabułem, jednym inkunabułem lub postinkunabułem
16

17

18

Materiały do konserwacji druku: L. Valla, Elegantiarum libri sex; Lavrenti Valensis in
Antonium Ravdensem adnotationes, Moguntiae 1522, sygn. B 796-797, [w:] Konserwacja JM, 2013/1.
Urzędnicy wielkopolscy XVI-XVIII wieku, opr. Adam Bieniaszewski, Wrocław 1987,
nr 130.
Materiały do konserwacji druku: Conservandae sanitatis praecepta salvberrima, Franc[oforti] 1559, sygn. B 823, [w:] Konserwacja JM, 2013/2.
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i 6 tomami z XVI w. Najstarszym drukiem był traktat Guilelmusa Peraldusa
pt. Summa de virtutibus et vitiis, wydany w Bazylei około 1474 r., najmłodszym zaś rozprawa teologiczna Piotra de Palude Thesaurus novus enarrationum
evangelicorum opublikowana w Wenecji w 1584 r. W przeważającej części odrestaurowane obiekty wydane zostały na terenie Niemiec (3 w Norymberdze, 2
w Kolonii i w Moguncji, po 1. w Strasburgu i we Frankfurcie n. Menem), pozostałe to druki szwajcarskie (2 z Bazylei), francuskie (po 1. z Lyonu i z Haguenau) i włoskie (1 z Wenecji). Należy zwrócić uwagę, że w przeciągu opisanych
trzech lat kładzie się nacisk na zwiększenie środków pozyskanych z zewnątrz,
dzięki którym w 2012 r. i 2013 r. uratowano po 1. obiekcie, a w 2014 r. aż 5.
Na przyszły rok przewidziane jest złożenie wniosku o konserwację 6 druków,
a także opracowywany jest projekt dotyczący renowacji znacznej części Biblioteki Bernardynów. Poza oczywistą korzyścią ocalenia najcenniejszych zbiorów,
dodatkową wartością korzystania z dotacji zewnętrznej jest promocja zasobu
i placówki, poprzez podawanie informacji o przeprowadzonej konserwacji w lokalnych mediach, wydawanie ulotek i organizowanie czasowych wystaw (np.
od 1-17 października 2014 r. 5 odrestaurowanym druków, które wyeksponowano w sali Królewskiej Bernardyna, zobaczyło 279 osób, zorganizowanych w 24
grupach).
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Alina Walukiewicz
NULLA DIES SINE LINEA19
BOGUSŁAW SUJKOWSKI (1900-1964)
Bogusław Sujkowski urodził się 14 lipca 1900 roku w Warszawie, w rodzinie inteligenckiej (ojciec był profesorem geografii w warszawskiej Wyższej
Szkole Handlowej, a w latach 1929-1931 także jej rektorem). W 1918 r. zdał
maturę w ośmioklasowej Szkole Realnej
Witolda Wróblewskiego. W tym samym
roku zapisał się na Wydział Leśny Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, którą
skończył w 1923 roku z dyplomem inżyniera leśnika. Już w szkole średniej związał
się z Polską Organizacją Wojskową, a pod
koniec pierwszej wojny światowej uczestniczył w rozbrajaniu Niemców w Warszawie20. Brał udział w wojnie 1919-1920
jako szeregowiec, a później podoficer w 21
Pułku Piechoty. Dwukrotnie odznaczony
został Krzyżem Walecznych, był też ranny.
W 1928 roku odbył ćwiczenia i awansował
na podporucznika rezerwy, a w 1931 roku
– na porucznika. W roku 1930 ożenił się
z Cecylią Choina, a w 1936 roku urodziła
im się córka, która otrzymała imię Krystyna.
Po ukończeniu studiów pracował kolejno jako leśniczy w nadleśnictwie Hoża pod Grodnem (Dyrekcja Lasów Państwowych Wilno), jako adiunkt
w Nadleśnictwie Glinna (DLP Warszawa), jako referent w Warszawskiej Dyrekcji Lasów Państwowych (1924-1929) oraz jako nadleśniczy Nadleśnictwa
Chylonia pod Gdynią (od 01.02.1929 r.). Z pracą zawodową łączył działalność
społeczną, m.in. w Związku Zawodowym Leśników, Czerwonym Krzyżu, Lidze
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. 3 września zgłosił się jako ochotnik do
wojska i przydzielony został do Morskiej Brygady Obrony Narodowej. W walkach uczestniczył do samego końca. Do niemieckiej niewoli trafił 19 września
19
20

Ani dnia bez kreski (bez pracy twórczej) łac.
Zob. Bydgoski słownik biograficzny, pr. zb. pod red. J. Kutty, T. 4. Bydgoszcz 1997, s.
101.
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na Oksywiu. Jak napisał w swoim życiorysie, z wyczuwalną nutą goryczy,
„dziewiętnaście dni walk, a potem pięć i pół lat niewoli w oflagu”21. Był jeńcem
w oflagach Prenzlau, Neubrandenburg i Gross-Born (II A, II E, II D). 5 lutego
1945 roku na teren Oflagu II D wkroczyli żołnierze I Armii Wojska Polskiego
idący spod Lenino na Berlin. Po przeszło pięciu latach niewoli Bogusław Sujkowski odzyskał wolność. Wspominając tamten czas, napisał: „O, Boże, już nie
ma Oflagu! Już nie ma drutów!”22. Jednak dopiero po wyjściu z terenu obozu,
poczuł się naprawdę wolny: „Jesteśmy w lesie. Idziemy przed siebie swobodnie,
daleko, bez warty! Poczułem się wolny!”23. Gdy powrócił z niewoli zgłosił się
do powstającej w Toruniu Dyrekcji Lasów Państwowych. Do połowy 1946 roku
pracował w nadleśnictwie Szubin, od lipca 1946 roku – w Toruniu, od 1948
roku, na własną prośbę – w Bydgoszczy, a od 1951 roku – w Nadleśnictwie
Jachcice.
Jedną z wielkich pasji Sujkowskiego była przyroda. Pracował do ostatnich dni życia. Po 1959 roku, kiedy wykryto u niego cukrzycę, lekarze pozwolili
mu na aktywność zawodową tylko w ograniczonym wymiarze godzin. Sujkowski nie zrezygnował z funkcji i codziennie, choć na krótko, przychodził do biura, aby wydawać bieżące dyspozycje. Zmarł 05.12.1964 r.
Historia była drugą namiętnością Sujkowskiego, którą realizował, poprzez pisanie. W 1930 roku wydał swoją pierwszą książkę zatytułowaną Może
już jutro…, przedstawiającą potencjalny konflikt polsko-niemiecki. W 1933 r.
wydana została powieść Strzeż się fortuny, a w 1935 roku – Garść wspomnień
piechura, publikacja oparta na przeżyciach autora z lat 1919-1920. Dwie kolejne, złożone u Gebethnera i Wolfa, zniszczyła wojna. W 1954 roku wydał pierwszą powojenną powieść Liście koka (wyd. drugie – 1955), następnie Bogowie
osądzą (1955), Bolko zapomniany (1956, 1959), Trzy czarne włócznie (1957).
Prawdziwy wysyp twórczości nastąpił po 1958 roku. Od tego czasu niemal co
roku ukazywały się dwie powieści, a rekord padł w 1962 roku, kiedy wydał Sujkowski trzy powieści i jedno tłumaczenie (tł. na jęz. słowacki powieści Liście
koka = Kokové listy). Po śmierci autora ukazały się kolejne: Jantarowy szlak
(1965), Srebrne obrączki (1967), Lisowczycy (1969), Drwiny szatańskie (1973).
Pojawiły się również tłumaczenia: List’ja koki (ros., 1965), Karthago (niem.,
1975).
Historia zajmowała Sujkowskiego od dzieciństwa, być może za sprawą
ojca, pasjonata tej dziedziny wiedzy. Już przed wojną prowadził w dwutygodniku „Las Polski” kalendarzyk historyczny i pisywał „różne okolicznościowe
21
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B. Sujkowski, Listy niewysłane, WiMBP, sygn. 934 II, rozdz. XXXII, s. 122.
Tamże, s. 123.

artykuły”24. Powieści historyczne stanowią najbardziej znaczącą część twórczości Bogusława Sujkowskiego. Większość z nich dotyczy dziejów Polski: Bolko
zapomniany (1956, 1959), Trzy czarne włócznie (1957), Gasnące błyski (1958),
Nie bogowie (1958, 1967) … i śpiące niech obudzi (1959), Dwa zakony (1960),
Sploty i węzły (1962), Wyszczerbione topory (1962), Strzała z diabelskiego herbu (1963), Cena wielkości (1964, 1988), Jantarowy szlak (1965), Lisowczycy
(1969, 1972, 1988), Drwiny szatańskie (1973). Interesowała go także starożytność, której poświęcone są książki: Bogowie osądzą (1955), Ave libertas (1958),
Miasto przebudzone (1961, 1964, 1968), Rydwany bojowe (1962). Dzieje dalekich, egzotycznych krajów przedstawia w utworach: Insz Allach (1960), Dziewice słońca (1961), Słońce nad Bakongo (1963). Powieści o tematyce współczesnej są nieliczne. Należą do nich: Może już jutro (1930), Strzeż się fortuny
(1933), Garść wspomnień piechura (1935), Banderę podnieść (1959), Cena
wielkości (1964), Srebrne obrączki (1967)
Pisanie powieści historycznych wymaga od autora benedyktyńskiej
cierpliwości przy gromadzeniu niezbędnych informacji. Jak można przeczytać
w posłowiu do jednej z powieści Bogusława Sujkowskiego, „ogromnego nakładu pracy wymaga zbieranie materiału do powieści historycznej: czytania odpowiednich lektur, szperania po bibliotekach i archiwach, poznawanie prądów kulturowych i realiów epoki takich jak np. stroje, broń, panujące obyczaje itp.”25.
Podobnie rzecz się ma, gdy tematyka powieści dotyczy innych krajów. Trzeba
przecież poznać ich specyfikę, koloryt, historię, wzbogacić o słowa z tamtego
języka. Dlatego tak wiele czasu spędzał pisarz w Bibliotece Miejskiej, przesiadując często do jej zamknięcia. Tak został zapamiętany przez tych, którzy go
znali i wspominali.
W czasie pobytu w oflagu spotkał Sujkowski między innymi Leona
Kruczkowskiego, a także innych pisarzy i krytyków literackich. Wykorzystał
ten czas na studia literackie, brał udział w spotkaniach koła literatów i polonistów. Uczestniczył w rozmowach na tematy literackie, wyrabiając sobie pogląd
na temat powieści historycznej. Tam też zaczął pisać pierwsze utwory o tematyce historycznej, prezentując je w czasie wieczorów autorskich. Oceny i uwagi
pisarzy i krytyków pomagały mu w doskonaleniu warsztatu. Pracował bardzo
intensywnie i napisał w niewoli około 17 powieści26, aż w jednej z noworocznych szopek zasłużył sobie na takie epitafium:
„Tu leży pan Sujkowski, uszanujcie ciszę,
Bo jakby się obudził – znów powieść napisze!”27
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Utwory te przepadły28, ale pozwoliły autorowi nabrać wprawy w pisaniu i w umiejętności skupienia się na pracy literackiej, pomimo tłoku i hałasu.
Bogusław Sujkowski tak wspomina tamte lata: „Potrafię wyłączyć się całkowicie. Nauczyłem się tego podczas wojny. Siedziałem w oflagu, w jednej małej salce mieszkało nas dwudziestu czterech. (…) Kładłem się na moim łóżku
i „oglądałem” moje powieści. Potem za dnia, siadałem byle gdzie, na kamieniu
przed barakiem i pisałem”29. Obie umiejętności nabyte w obozie przydały się
także później; pozwalały pisać właściwie wszędzie – w poczekalni lekarskiej,
pociągu, przedsionku kina.
„Nulla dies sine linea” – ta sentencja w doskonały sposób charakteryzuje twórcze życie Bogusława Sujkowskiego. Każdy jego dzień wypełniony był
niemalże do granic możliwości; prawie nie odpoczywał i sypiał też zbyt mało.
Twórczości literackiej poświęcał każdą wolną chwilę: „Widzi pan, mój dzień
zaczyna się dość wcześnie. Piszę codziennie od godziny 5.30 do 8.00, a ponadto
w każdej wolnej chwili – w pociągu, w poczekalni autobusowej, w czasie przerwy w pracy w lesie. (…) Od 8 do 16 zajęty jestem pracą zawodową leśnika, po
16 idę do biblioteki i do wieczora tam studiuję. Po powrocie do domu porządkuję, segreguję choćby w myśli przeczytane materiały”30.
Co wpłynęło na taki styl życia pisarza? W spuściźnie po Bogusławie
Sujkowskim, przekazanej przez żonę bydgoskiej Bibliotece31, znajduje się między innymi zbiór rękopisów i maszynopisów zatytułowany Listy niewysłane:
wspomnienia z niewoli. Całość liczy 124 strony w 33 rozdziałach. Stanowią
one późniejszą „rekonstrukcję” nigdy nie wysłanych listów pisanych w obozie.
Lektura daje wgląd w życie obozowe „przegranych” żołnierzy września. Jedno
ze stwierdzeń autorki pracy poświęconej Listom… pomaga choć trochę wczuć
się w sytuację jeńców: „Niewątpliwie Oflag, tak jak każde więzienie, był sprawdzianem ludzkich charakterów, słabsi ginęli lub upadlali się, silniejsi przetrwali.
Ten proces przewartościowania pojęć i ludzkich charakterów w więzieniu czy
obozie podkreśla wielu pisarzy, wspomnę choćby cytowanego już GrzymałęSiedleckiego, Grzesiuka czy Morcinka”32.
Jaki wpływ przeżycia wojenne wywarły na Bogusława Sujkowskiego? Okres niewoli nazywa on „bezczynną wegetacją”, gdy „z ludzkich uczuć
28
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Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy.
B. Roganowicz, Nad tekstem „Listów niewysłanych” Bogusława Sujkowskiego, [w:]
Z badań nad twórczością literacką na Pomorzu w XX wieku, Warszawa – Poznań
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pozostaje jedynie bezsilność myśli i czucia”33. W rozdziale zatytułowanym
„Tylko mgła” autor tak opisuje stan, w jakim znaleźli się jeńcy: po korytarzach
„zaczną krążyć ludzie, popełniający masowy, niewybaczalny mord: zabijający
czas i myśli”34. Sujkowski obserwował i opisał przykłady różnych zaburzeń
psychicznych (histeryczny śmiech, rzucanie się na innych, popadanie w stan
kompletnej abnegacji) czy zaburzeń zachowań (np. zatratę możności decyzji
widocznych w drobnych codziennych czynnościach – wahanie przy otwieraniu
drzwi, niemożność ubrania się po kąpieli) jakim ulegali współwięźniowie.
Z czasem w tym zamkniętym świecie próbowano stworzyć namiastkę
zorganizowanego życia. Znaleźli się ludzie, którzy, początkowo bardzo skromnymi środkami, dawali „przedstawienia” (Chopin wykonany na trzonku od miotły, jednej strunie wiolonczelowej i puszcze po konserwie jako rezonatorze).
Stopniowo ilość rozmaitych imprez zwiększała się, środki do ich organizowania
były większe dzięki kupionym od Niemców instrumentom oraz pomocy otrzymanej z YMCA. Jakakolwiek praca, jakiekolwiek zajęcie były niezbędne, aby
nie załamać się psychicznie. Służyły temu rozmaite prelekcje i kursy samokształceniowe, które pozwalały zachować godność i nie sprowadzać życia wyłącznie do funkcji biologicznych. Bogusław Sujkowski uczestniczył w różnych
formach aktywności, a ponadto zapełniał czas pisaniem. Dzięki temu udało mu
się zachować równowagę psychiczną.
W jednej z wypowiedzi wyjaśnia Sujkowski, dlaczego pisze: „Pasjonuję się historią i chciałbym tę pasję zaszczepić czytelnikom. Nie piszę nigdy na
zamówienie, tylko temat musi narzucić się sam. Staram się, aby wyszło najlepiej, nie żałując pracy. Jestem romantykiem i takim już pozostanę. Zawód leśnika wyrobił, lub może tylko pogłębił, odczuwanie piękna natury i tym też częstuję czytelnika. W pisaniu znajduję prawdziwe, pełne wyżycie się”35. Wytrzymać
przeszło pięć lat w niewoli nie było łatwo nikomu, a cóż dopiero romantykowi,
jak sam siebie określa.
Po wojnie Bogusław Sujkowski prowadził podobny styl życia, tak
samo zapełniał cały swój czas twórczym wysiłkiem. Czy takie postępowanie
było konsekwencją pobytu w Oflagu? Czy miało głęboko osadzone gdzieś
w psychice podłoże?
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Aneks. Inedita
1. Dobry interes. Powieść / Bogusław Sujkowski. - [1939-1945]
2. Dwie godziny. Powieść / Bogusław Sujkowski. - [1939-1945]
3. Dwie godziny. Powieść / Bogusław Sujkowski. - [194.-1967]
4. Groza od zachodu. Opowiadanie / Bogusław Sujkowski. - [194.-1967]
5. Joanna d’Arc. Powieść / Bogusław Sujkowski. - Bydgoszcz, 1958
6. Listy niewysłane : wspomnienia z niewoli / Bogusław Sujkowski. - b.m.,
20 w.
7. Mgły. Powieść / Bogusław Sujkowski. - [ante 1964]
8. Orle gniazdo. Powieść / Bogusław Sujkowski. - [1939-1945]
9. Próg. Sztuka w 3 aktach / Bogusław Sujkowski. - [ante 1964]
10. Przeklęte drzewo / Bogusław Sujkowski. - 1939-1945
11. Rogate czapy i dusze. Powieść / Bogusław Sujkowski. - 1955
12. Rycerski pas. Powieść / Bogusław Sujkowski. - [ante 1964]
13. Spartakus. Powieść / Bogusław Sujkowski. - [ante 1964]
14. Złoto i ogień. Powieść / Bogusław Sujkowski. - [1939-1945]
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Grażyna Szafraniak
SUKCES BARCIŃSKIEJ KSIĄŻNICY
W tegorocznym Rankingu Bibliotek, po raz czwarty organizowanym
przez Instytut Książki i redakcję dziennika Rzeczpospolita, Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie zwyciężyła w klasyfikacji ogólnej oraz, tak jak w 2013 roku, otrzymała tytuł najlepszej biblioteki
województwa kujawsko-pomorskiego. Uroczysta gala i wręczenie dyplomów
laureatom odbyła się w środę 8 października 2014 r. w Pałacu Rzeczypospolitej –
siedzibie Biblioteki Narodowej przy ul. Krasińskich w Warszawie. Wyróżnienia
z rąk Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jacka Olbrychta, a także organizatorów Rankingu, Dyrektora Instytutu Książki
Grzegorza Gaudena i zastępcy Redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej Pawła
Jabłońskiego, odebrali Wiceburmistrz Barcina Sławomir Różański oraz dyrektor barcińskiej książnicy Grażyna Szafraniak. W uroczystości uczestniczyły
również Ewa Stelmachowska – dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, zastępca dyrektora bydgoskiej
Biblioteki – Danuta Kaczmarek oraz pracownik barcińskiej Filii nr 1 Anna
Zielińska.
W tym roku swoje ankiety organizatorzy rozesłali do ponad 2300. samorządów gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i małych gmin miejskich do 15
tys. mieszkańców. W gronie ponad 800 bibliotek, które na nie odpowiedziały,
Biblioteka w Barcinie okazała się najlepsza. W rankingu oceniano biblioteki
według takich kryteriów statystycznych jak: powierzchnia biblioteki w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, liczba czytelników, wielkość księgozbioru nabytego po 2003 roku, ilość zakupionych nowych książek w 2013 roku, dostępne
stanowiska komputerowe, dostępność do Internetu, posiadanie strony internetowej i katalogu on-line. Na
pozycję rankingową biblioteki miały również wpływ
kryteria finansowe, a mianowicie wysokość pozyskanych przez bibliotekę środków
pozabudżetowych
i udział procentowy dotacji
dla biblioteki przyznawanej przez organizatora, czyli
Radę Miejską w Barcinie,
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w ogólnym budżecie samorządu. Pod uwagę brano także współpracę z jednostkami, stowarzyszeniami i organizacjami, a także pracę wolontariuszy na rzecz
biblioteki. Biblioteka w Barcinie zdobyła 299,42 punktów na 335 możliwych.
Jak powiedział podczas uroczystej gali Paweł Jabłoński – zastępca Redaktora
Naczelnego Rzeczpospolitej, przyjęta metoda oceny bibliotek premiowała działania na rzecz jakości i komfortu obsługi użytkowników, poziom czytelnictwa,
liczbę kupowanych nowości i wydatki samorządu na utrzymanie placówek.
Natomiast dyrektor Instytutu Książki – Grzegorz Gauden podkreślił, iż celem
Rankingu jest rozpropagowanie najlepszych praktyk w prowadzeniu bibliotek.
Instytucji kultury, które są nie tylko miejscem dostępu do książki, ale stały się
także ośrodkami życia kulturalnego i społecznego gminy.
Warte podkreślenia jest również to, że wszystkie biblioteki, które znalazły się w czołowej dziesiątce Rankingu skorzystały z Programu Wieloletniego
KULTURA+, Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”. Biblioteka
w Barcinie pozyskała 1 000 000 zł na rozbudowę bazy bibliotecznej na terenie
gminy – budowę nowej siedziby biblioteki głównej oraz nowego budynku filii
w Piechcinie.
Ten największy, jak dotychczas, sukces barcińskiej biblioteki, który
ogromnie cieszy, jest nie tylko rezultatem systematycznej pracy wszystkich pracowników, ale także dobrej współpracy z samorządem, który umożliwia rozwój
książnicy, zabezpieczając stronę finansową jej funkcjonowania. Jest także sukcesem tych wszystkich, którzy pracę biblioteki wspierają.
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Małgorzata Zmitrowicz
Maciej Weryho
SAPERE AUDE – NOWA BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU
KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
Współczesna biblioteka akademicka pełni wiele funkcji. Nie tylko
gromadzi księgozbiór czy organizuje dostęp do uporządkowanych zasobów
wiedzy, drukowanych bądź elektronicznych, ale także oferuje użytkownikom
możliwość spędzenia czasu w pięknie zaprojektowanym miejscu, stymulującym do efektywnej pracy i badań naukowych oraz sprzyjającym nawiązywaniu
społecznych interakcji.
Paradoksalnie, w dobie internetu i komunikacji cyfrowej, w bibliotekach
coraz istotniejsze stają się otwarte, atrakcyjne przestrzenie dla użytkowników,
w których mogą czytać, uczyć się, korzystać z dostępnych zbiorów bądź infrastruktury IT, a także spędzać wolne chwile, indywidualnie lub w grupie znajomych. Biblioteki stają się miejscami, które odwiedza się nie tylko ze względu na
dostęp do wiedzy i dóbr kultury, ale także na specyficzną przestrzeń, szczególny
klimat, wygodę i aranżację wnętrz, które sprzyjają dobremu, konstruktywnemu
wykorzystywaniu wolnego czasu1. Sapere aude, czyli odważ się być mądrym,
to słowa łacińskiej sentencji umieszczone na frontonie nowo wybudowanego
gmachu Biblioteki UKW. Okazały, pięknie wkomponowany w otoczenie budynek, został oddany do użytku w październiku 2013 r., a jego oficjalne otwarcie,

1

T. Kruszewski, Przestrzenie biblioteki: o symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji. Toruń 2012, s. 405.
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z udziałem władz regionu, miasta i Uczelni nastąpiło w kwietniu 2014 r. Myśl
Horacego, nakłaniająca do poszerzania horyzontów intelektualnych i nieskrępowanego rozwoju ducha, idealnie oddaje charakter instytucji, jaką chce być nowa
książnica uniwersytecka.
Biblioteka UKW jest największą biblioteką akademicką w Bydgoszczy.
Jej historia liczy przeszło 45 lat. W 1969 r., w chwili powstania Wyższej Szkoły
Nauczycielskiej w Bydgoszczy, istniał już 50-tysięczny księgozbiór Studium
Nauczycielskiego, który stał się zalążkiem biblioteki. Księgozbiór zwiększał
się sukcesywnie wraz z rozwojem uczelni. W 1974 r. Wyższa Szkoła Nauczycielska przekształciła się w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, mającą uprawnienia do nadawania tytułu magistra. Stopniowo zwiększała się ilość studentów,
powstawały nowe kierunki studiów, rozwijała się też biblioteka, która musiała
sprostać rosnącym potrzebom środowiska naukowego. Początkowo gromadziła
ona księgozbiór typowo humanistyczny, zgodny z profilem uczelni kształcącej kadrę pedagogiczną dla miasta Bydgoszczy i jej regionu. Nie posiadała też
odrębnego budynku, lecz jej pomieszczenia były rozproszone i znajdowały się
w różnych miejscach gmachu uczelni. Wypożyczalnia książek ulokowana była
w piwnicy, część magazynów znajdowała się w pomieszczeniach narażonych
na zalewanie wodami gruntowymi, czasopisma umiejscowiono w tzw. pawilonie, a właściwie jego suterenie. Trudne warunki lokalowe skłoniły władze
uczelni do wybudowania nowego, samodzielnego gmachu książnicy. Decyzja
zapadła w 1991 r. Biblioteka zaś została otwarta dla użytkowników 2 lata później, w 1993 r. Niestety, od samego początku budynek nie spełniał pokładanych
w nim nadziei. Szybko okazał się za ciasny, a jego rozbudowa była niemożliwa.
Uczelnia otwierała wciąż nowe kierunki studiów, przyjmowała coraz większą
ilość studentów, zatrudniała coraz liczniejszą kadrę. W 2000 r. przekształciła się
w Akademię Bydgoską, a w 2005 – w wieloprofilowy uniwersytet. Powstawały
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nowe wydziały, a obok nich biblioteki wydziałowe, które częściowo ratowały
trudną sytuację lokalową uczelnianej książnicy, ale pogłębiały dalsze rozproszenie kolekcji.
Równocześnie biblioteka rozpoczęła wdrażanie procesów komputeryzacji i cyfryzacji. Analogowy księgozbiór zaczęły uzupełniać bazy danych,
najpierw bibliograficzne, następnie pełnotekstowe, dystrybuowane za pośrednictwem Internetu. Rozpoczęła się także digitalizacja wybranych kolekcji
własnego księgozbioru i udostępnianie ich online poprzez platformę biblioteki
cyfrowej2. Studenci przychodzili do biblioteki nie tylko po książki, ale coraz
częściej także, by korzystać ze stanowisk komputerowych, programów użytkowych oraz zasobów elektronicznych. Bardzo szybko zaczęło brakować nie
tylko sprzętu komputerowego, ale i miejsca, gdzie można by swobodnie z niego
korzystać. Czytelnia Bibliograficzna zamieniła się w Pracownię Komputerową,
w Czytelni Głównej zaczęło przybywać stanowisk wyposażonych w komputery,
co jednak odbywało się kosztem osób, które nadal poszukiwały w bibliotece
miejsca umożliwiającego cichą, spokojna pracę z tekstem. Ubywało przestrzeni
pozwalających na indywidualne przygotowywanie się do zajęć, ale także miejsc
sprzyjających głośnej i swobodnej pracy w grupie. Za mało było stanowisk
komputerowych oraz odpowiedniej infrastruktury, aby studenci mogliby pracować z własnym sprzętem przenośnym. Realizacja zadań dydaktycznych, w tym
coraz popularniejszych szkoleń z zakresu elektronicznych źródeł informacji
dla studentów rozpoczynających seminaria dyplomowe, wymagała zamknięcia
Pracowni Komputerowej, a to z kolei budziło niezadowolenie i frustrację osób
aktualnie z niej korzystających.
W efekcie biblioteka, poszerzając systematycznie swoją ofertę, nie
miała odpowiednich warunków, żeby w pełni sprostać wszystkim oczekiwaniom użytkowników. Stary gmach książnicy uniwersyteckiej stawał się coraz
większą barierą. W związku z tym w 2007 r. zapadła decyzja o budowie nowego budynku biblioteki. Budowa ruszyła w 2011 r. dzięki środkom finansowym
pozyskanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.3
Nowy gmach biblioteki został usytuowany przy ul. Szymanowskiego
3, w centrum miasta, nieopodal głównego kampusu uczelni. Powierzchnia użytkowa wynosi 18 tys. m. kwadratowych. W przestrzeniach otwartych dla użyt2

3

M. Weryho, K. Mrotek, Digitalizacja zbiorów i udostępnianie publikacji cyfrowych
w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, W: W kręgu historii i bibliologii: prace ofiarowane ks. profesorowi Michałowi Marianowi
Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Zdzisława Kropidłowskiego. Bydgoszcz 2007, s. 277-302.
A. Chlewicka, Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w nowym gmachu,
„Forum Bibliotek Medycznych” 2013, R. 6, nr 2, s. 331.
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kowników dostępnych jest ponad 250 miejsc pracy oraz ponad 100 stanowisk
komputerowych. Jest to obecnie jedna z większych bibliotek akademickich
w Polsce, w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Składa się
z trzech segmentów: budynku głównego, strefy pracowni i części dydaktycznej.
Na parterze budynku głównego, tuż przy wejściu znajduje się wypożyczalnia, w której można zapisać się do biblioteki, uzyskać kartę biblioteczną
lub skorzystać ze stanowisk z dostępem do katalogu bądź internetu. Można także oddać lub wypożyczać zamówione książki. W strefie niedostępnej dla użytkowników, zajmującej większą część parteru, znajdują się zamknięte magazyny
biblioteczne, w których zgromadzona została starsza i rzadziej wykorzystywana część księgozbioru. Aby skorzystać z publikacji w niej przechowywanych
konieczne jest złożenie zamówienia na dany egzemplarz do Wypożyczalni lub
Oddziału Wolnego Dostępu, gdzie można oddać się swobodnej lekturze i pracy
z tekstem.
Na pierwszym piętrze usytuowana została Czytelnia Czasopism wraz
z przylegającymi do niej magazynami. Czytelnia jest jasna, przestronna, ładnie
umeblowana. Użytkownicy otrzymali do dyspozycji stoliki do spokojnej pracy,
przy nich wygodne krzesła lub kanapy. Po środku ustawione zostały biurka ze
stanowiskami komputerowymi. Każdy może więc korzystać ze zbiorów zgodnie z własnymi upodobaniami. Czytelnicy mają bezpośredni dostęp do półek,
na których znajdują się najczęściej wykorzystywane czasopisma. Do ich dyspozycji oddane zostały także komputery z dostępem do czasopism elektronicznych, internetu oraz czytniki mikrofilmów. W bliskim sąsiedztwie znajduje się
Czytelnia Zbiorów Specjalnych z przylegającym do niej magazynem, w którym
przechowywane są najcenniejsze kolekcje Biblioteki. Pomieszczenia są klimatyzowane, chronione dodatkowym systemem gaśniczym oraz przystosowane do
przechowywania zbiorów w nietypowych formatach: map, grafik, czy obrazów.
W starej bibliotece zbiory specjalne usytuowane były w stosunkowo niedużym, pomieszczeniu w piwnicy budynku. Tytuły zamawiane przez użytkowników były transportowane do Czytelni Głównej. Obecnie osoby zainteresowane
dostępnymi cymeliami bibliotecznymi mają do dyspozycji odrębną czytelnię,
a usytuowanie jej w sąsiedztwie magazynu jest znacznie bardziej komfortowe
i w większym stopniu chroni zbiory przed zniszczeniem. Na pierwszym piętrze budynku znajdują się także pracownie: Pamięć Bydgoszczan i Regionu,
Dziedzictwa Kulturalnego Kresów Wschodnich oraz Digitalizacji. Oprócz profesjonalnego sprzętu i specjalnych, zaciemnionych pomieszczeń do cyfryzacji
wybranych kolekcji znajduje się w niej także przestronna sala, w której odbywają się spotkania, wykłady, zajęcia ze studentami, a także prezentowane są
tematyczne wystawy. Na tym poziomie użytkownicy mogą również korzystać
z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
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Na drugim piętrze gmachu głównego nowej biblioteki zaprojektowany został Oddział Wolnego Dostępu. To szczególne miejsce, która cieszy się
ogromnym zainteresowaniem użytkowników bydgoskiej książnicy. Na przestrzeni 3 tys. metrów kwadratowych zgromadzono przeszło 150 tys. woluminów książek. Są to zbiory najnowsze, najczęściej i najchętniej wykorzystywane, podstawowe dla poszczególnych dziedzin wiedzy. Są one rozmieszczone
w dziewięciu głównych kolekcjach tematycznych. Każda z nich wyróżniona
została odrębnym kolorem. Czytelnicy mogą samodzielnie brać książki z półek, czytać na miejscu lub wypożyczać do domu. Wypożyczalnia znajduje się
przy wejściu do Oddziału Wolnego Dostępu. Egzemplarze, których nie można
wypożyczyć, oznaczone są na grzbiecie czerwoną kropką. W korzystaniu ze
zbiorów pomagają bibliotekarze dziedzinowi, których stanowiska pracy zostały
równomiernie rozmieszczone między regałami. Bezpośredni i otwarty dostęp
do zbiorów jest dla użytkowników biblioteki uniwersyteckiej zupełną nowością.
Na uwagę zasługuje wysoki komfort pracy. W Oddziale Wolnego Dostępu rozmieszczonych jest w sumie 200 stanowisk. Są stoliczki, biurka i wygodne krzesła, fotele oraz pufy dla osób, które wolą więcej swobody. Na całej przestrzeni
działu dostępne są także stanowiska komputerowe, miejsca do podłączania własnych urządzeń mobilnych oraz stacjonarne skanery umożliwiające wykonywanie kopii na własny użytek. Dla użytkowników, którzy lubią pracować w ciszy,
skupieniu i samotności przygotowanych zostało 15 odpowiednio wyposażonych
i zamykanych kabin pracy indywidualnej, w tym dwie dla osób niewidomych
i niedowidzących, zaopatrzonych w specjalny sprzęt umożliwiający korzystanie
ze zbiorów. Użytkownicy biblioteki otrzymali także do dyspozycji 4 pomieszczenia przeznaczone do pracy zbiorowej, w których mogą wspólnie, swobodnie
przygotowywać się do zajęć. Każda sala wyposażona jest w stoliki, krzesła,
dostęp do zasilania oraz Internetu. Ponadto w subtelnie wydzielonej części Oddziału Wolnego Dostępu, tzw. niszy, znajduje się kilkanaście stanowisk komputerowych skupionych w jednym miejscu, tworząc pracownię komputerową.
Wykorzystywana jest ona do szkoleń i zajęć dydaktycznych, które realizują pracownicy biblioteki4.
Niewątpliwie dodatkowym atutem architektonicznym nowej biblioteki
jest otwarty widok na zieloną część Bydgoszczy, ze skupiskiem zabytkowych
budynków dawnej dzielnicy willowej, jaki roztacza się z drugiego piętra. Przeszklona ściana całej pierzei zachodniej zapewnia dużą ilość światła wpadającego do wnętrza budynku. Przebywając w bibliotece odnosi się wrażenie, że
zielona przestrzeń miejska i przestrzeń Oddziału Wolnego Dostępu przenikają
się wzajemnie, bez wyraźnej granicy.
4

M. Zmitrowicz, Działania dydaktyczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, W: Społeczny i pedagogiczny kontekst
funkcjonowania bibliotek akademickich, pod red. S. Kubowa, M. Karciarz. Wrocław
2012, s. 81-94.
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Od samego początku Biblioteka akademicka projektowana była także
do pełnienia funkcji dydaktycznych. Na parterze, tuż przy wejściu głównym,
znajdują się sale ćwiczeniowe, nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe, a także sala wykładowa. Korzystają z nich przede wszystkim pracownicy
i studenci Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii oraz nowo otwartej Humanistyki drugiej generacji.
Natomiast piętro wyżej zlokalizowana została profesjonalna Galeria
Sztuki. W starym budynku rolę galerii pełnił hol i Czytelnia Bibliograficzna.
Swoje prace prezentowali w niej znani twórcy, m.in.: Jerzy Puciata, Jan Kaja,
Jacek Soliński, Irena Kużdowicz, Jacek Piątek czy Jerzy Świecimski. W nowym
gmachu zaprojektowana została niezwykle przestronna, jasna sala wystawowa,
będąca miejscem stałej ekspozycji twórczości artystycznej. Oferuje ona użytkownikom biblioteki specyficzną przestrzeń kontaktu z działami współczesnej
sztuki wizualnej. Od października 2013 r., tj. chwili, gdy Biblioteka UKW przeniosła się do nowego gmachu, systematycznie prezentowane są w niej prace
bydgoskich artystów: malarzy, fotografików czy rzeźbiarzy. Wernisaże przekształciły się w cykliczne spotkania „W bibliotece o sztuce”, stwarzając wiele
okazji do bliższego kontaktu z twórczością artystyczną, jej autorami, krytykami
czy miłośnikami. Oprócz Galerii na piętrze zlokalizowane są także wyposażone
w sprzęt multimedialny dwie sale konferencyjne, w sumie na 230 osób. Przedzielane zostały ruchomą ścianą, dzięki czemu, w zależności od potrzeb, można
wykorzystywać obie części na raz, bądź każdą osobno. Obok usytuowana została także mniejsza sala ćwiczeniowa. Odbywają się w niej m. in. przysposobienia
biblioteczne dla studentów pierwszego roku. Dotarcie na poszczególne kondygnacje umożliwiają, oprócz schodów, dwie windy. Można nimi zjechać także na
podziemny parking samochodowy.
Poza przestrzenią dostępną dla użytkowników, czyli budynku głównego oraz części dydaktycznej, w bibliotece znajduje się strefa pracowni. Na
parterze usytuowane zostały gabinety dyrekcji, sekretariat oraz mała sala konferencyjna. Piętro wyżej znajdują się: Oddział Gromadzenia Zbiorów, Sekcja Informacji Naukowej i pomieszczenia Oddziału Czasopism. Natomiast na drugim
piętrze usytuowane zostały pracownie Oddziału Opracowania Zbiorów oraz pomieszczenia pracowników Oddziału Wolnego Dostępu.
W całej bibliotece dostępna jest dla użytkowników otwarta sieć wi-fi.
Można z niej korzystać w czytelniach, w Oddziale Wolnego Dostępu, ale także
poza nimi, gdyż kanapy i stoliki, przy których można usiąść, porozmawiać ze
znajomymi, czy skorzystać z Internetu, rozmieszczone są w całym budynku.
Dzięki temu w każdym miejscu dostępne są także wszystkie zasoby cyfrowe,
w tym również bazy subskrybowane przez książnicę akademicką.
Wydaje się, że w nowym budynku Biblioteki UKW, jak w wielu nowoczesnych bibliotekach w Polsce i na świecie, stworzono dla użytkowników
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komfortowe i dogodne warunki do nauki, studiowania, poszukiwania informacji, kontaktu z kulturą, ale także miłego spędzenia czasu w sprzyjającej i inspirującej przestrzeni społecznej. W tym kontekście książnica ma szansę stać się
dla wielu osób atrakcyjnym miejscem, które będzie chętnie odwiedzane i intensywnie wykorzystywane. Już w chwili obecnej wiele osób przychodzi do nowej
Biblioteki nie tylko po to, by wypożyczyć książkę czy przygotować się do zajęć,
ale także by miło i twórczo spędzić wolny czas.
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Anna Kruczyńska
BUKOWIEC MA NOWĄ BIBLIOTEKĘ
27 maja 2014 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu. W uroczystości wzięli udział m.in. wójt
gminy Bukowiec Adam Licznerski, starosta Świecki Marzena Kempińska, wójt
gminy Świekatowo Marek Topoliński, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy Ewa Stelmachowska, a także radni, kierownicy jednostek organizacyjnych, wcześniejsi kierownicy placówki. W trakcie
uroczystości, po przywitaniu gości przez kierownik Annę Kruczyńską i okolicznościowych przemówieniach, nastąpiło przecięcie wstęgi. Następnie obiekt poświęcił proboszcz miejscowej parafii ks. Tadeusz Chamier Ciemiński. Później
wszyscy zgromadzeni podziwiali pomieszczenia nowej biblioteki, a na zakończenie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bukowcu zaprezentowali program
artystyczny.
Dotychczas w ciasnych pomieszczeniach biblioteki przechowywano
14 tys. książek. i komputer. Powierzchnia starego lokalu wynosiła 57 metrów
kwadratowych. Placówka dysponowała zaledwie dwoma miejscami dla czytelników. (Liczba ludności gminy wynosi 5 198.) O dodatkowych zajęciach czy
spotkaniach można więc było tylko pomarzyć.
Przetarg na budowę biblioteki został rozstrzygnięty w czerwcu 2013 r.,
prace ruszyły w sierpniu, a do końca 2013 r. budynek biblioteki był wykonany w stanie surowym zamkniętym. Posiadał instalacje centralnego ogrzewania
z kotłownią wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną. W tym samym czasie tynkowano ściany. Do kwietnia 2014 r. trwały prace wewnątrz budynku (prace wykończeniowe – tynkowanie,
kładzenie podłóg, malowanie, kafelkowanie itp.). Do
wyposażania wnętrz (regały,
biurka, sala komputerowa
itp.) biblioteki przystąpiono
w kwietniu 2014 r. a w połowie maja 2014 r. przeniesiono księgozbiór z poprzedniego budynku, gdzie mieściła
się książnica.
Nowy budynek przy
skrzyżowaniu ulic Dworco48

wej i Topolowej jest nowoczesny, przestronny i funkcjonalny. Obecna biblioteka ma łącznie ok. 498 m². Na parterze znajduje się sala ze zbiorami bibliotecznymi, czytelnią gazet oraz komputerami dostępnymi dla użytkowników. Na
piętrze – trzy sale: sala komputerowa z dziewięcioma stanowiskami, sala do
zajęć z dziećmi, spotkań itp. oraz sala konferencyjna. Dzięki temu w palcówce
będą mogły odbywać się zajęcia plastyczne, artystyczne, szkolenia, spotkania
autorskie, lekcje komputerowe. Budynek biblioteki przystosowano dla osób
niepełnosprawnych. Przed głównym wejściem znajduje się podjazd dla wózków, a wewnątrz nie ma progów między salami. Placówka dysponuje również
platformą podnośnikową dla wózków, pozwalającą wjechać na piętro, a także
toaletą dla osób niepełnosprawnych. Warto dodać, że z myślą o obniżeniu kosztów utrzymania i dla poprawy komfortu użytkowania, postanowiono zasilać
budynek z pompy ciepła, która zimą ma taniej niż inne źródła energii ogrzewać pomieszczenia; latem natomiast może być wykorzystywana jako element
klimatyzacji.
Budowa biblioteki kosztowała ok. 1,35 mln złotych, z tego 1,02 mln
złotych (aż 75% całej inwestycji) pochodziło z rządowego Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”.
13 czerwca 2014 r. w GBP w Bukowcu odbyły się zajęcia plastyczne,
których przewodnim tematem była ilustracja nowego budynku biblioteki. Dzieci
bardzo zaangażowały się w wykonywaniu prac różnymi technikami plastycznymi. Piękne rysunki zostaną wystawione w placówce. Następnego dnia uczestnicy warsztatów wczesnym rankiem wybrali się na wycieczkę do Trójmiasta. Pro-
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gram obejmował zwiedzanie ul. Długiej w Gdańsku, wizytę w zoo oraz spacer
po molo w Sopocie. Dzieci uczestniczyły także w pokazie produkcji słodyczy
wraz z degustacją. Dla każdego uczestnika czekała słodka niespodzianka.
W dniach od 23 do 27 czerwca 2014 roku w nowej siedzibie GBP
w Bukowcu odbyły się bezpłatne warsztaty komputerowe. Specjalnie przygotowany program przewidywał dla mieszkańców, którzy wcześniej nie mieli
kontaktu z komputerem naukę jego obsługi od podstaw oraz bezpieczne poruszanie się po Internecie. Łącznie w drugim tego roku cyklu zajęć wzięło udział
9 osób. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach programu Polska Cyfrowa
Równych Szans. To inicjatywa, której celem jest wprowadzenie osób do tej pory
niekorzystających z komputera w świat komunikacji cyfrowej oraz usług i treści
dostępnych w Internecie. Projekt realizowany jest przy współpracy i wsparciu
Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, a patronuje mu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W ramach przedsięwzięcia warsztaty prowadzą lokalni animatorzy, tzw. latarnicy, działający w swych lokalnych środowiskach. W gminie
Bukowiec, jak się okazało, potrzebne, cieszące się dużym zainteresowaniem
i zaangażowaniem uczestników zajęcia poprowadziła Marta Floryszak i Anna
Kruczyńska.
Z czasem biblioteka ma stać się centrum życia kulturalnego całej gminy.

50

Joanna Albrecht
NOWA ODSŁONA FILII NA BYDGOSKIM PRZYLESIU
Filia nr 15 dla dorosłych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy powstała w 1960 roku. Stanowisko kierownika objęła Halina
Krakowska. W pierwszym roku działalności zarejestrowanych zostało 700 czytelników. Filia była zlokalizowana w budynku kina Mimoza przy ul. Kruszwickiej. Ze względu na fatalne warunki lokalowe (jedno pomieszczenie) po roku
została przeniesiona na Plac Poznański 10, gdzie funkcjonowała do 1982 roku.
W latach 1983-1988 placówka mieściła się w budynku przy ul. Kaliskiego 16,
w którym – w związku z generalnym remontem zabudowań bibliotecznych przy
Starym Rynku, Jana Kazimierza i Długiej – mieściła się również Wypożyczalnia
oraz Magazyn Biblioteki Głównej. Dopiero w listopadzie 1988 r. filia została
przeniesiona do lokalu na pierwszym piętrze budynku przy ul. Brzęczkowskiego 2. W tym samym lokalu wydzielono wówczas miejsce dla nowo utworzonej
Filii nr 17 dla dzieci Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Jej kierownikiem została Mariola Burzyńska i sprawowała tę funkcję
do roku 2014. Pomieszczenie zajmowane przez bibliotekę dla dorosłych liczyło 135 m2, natomiast powierzchnia filii dziecięcej wynosiła 80 m2. Od samego
początku lokalizacja biblioteki w Nowym Fordonie wynikała z faktu, że było
to osiedle rozwijające się, istniało zapotrzebowanie mieszkańców na tego typu
działalność. Przez kolejne lata liczba czytelników wzrastała, w ostatnim czasie
oscyluje w granicach 2 tys. osób.
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W okresie od 23 lipca do 14 października 2013 r.
przeprowadzono kompleksową modernizację obu filii.
Całkowity koszt remontu
pomieszczeń,
obejmujący
wyburzanie ścian, budowę
nowych ścianek działowych,
wymianę podłóg, wymianę
drzwi, malowanie ścian, remont toalet, wymianę instalacji elektrycznej, montaż sufitów podwieszanych wyniósł 139.605 zł. Koszt wyposażenia w meble, sprzęt
komputerowy i audiowizualny – 172.730 zł. Uchwałą nr XLIX/78714 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2014 r. przekształcono
dotychczas istniejące odrębne placówki w Filię nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży. Główne pomieszczenie filii, mieszczące księgozbiór
zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci liczy obecnie 180 m2 (łącznie placówka
zajmuje powierzchnię 315 m2). Zainstalowano telewizor, sprzęt multimedialny
(rzutnik, ekran, system nagłośnieniowy), amplituner, urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka) oraz dwa laptopy dla bibliotekarzy. Placówkę wyposażono
w nowe meble, regały oraz ladę biblioteczną. Do dyspozycji czytelników jest
również 8 stanowisk komputerowych z darmowym dostępem do internetu. Wydzielono pomieszczenia socjalne. Oddział dla dzieci wyposażony został w niskie regały, stoliki i kolorowe pufy, tak by dzieci miały ułatwiony dostęp do
księgozbioru i do korzystania z niego. Młodzi użytkownicy mają do dyspozycji
przeszkloną salę imprezową wyposażoną w sprzęt audiowizualny i miękkie poduchy do siedzenia. Ozdobą sali jest zajmujący całą ścianę bajkowy mural. Sala
ta jest chętnie odwiedzana przez dzieci, rodziców i dziadków. Odbywają się
tutaj ciekawe spotkania np. z podróżnikami, poetami, historykami czy miłośnikami zabytków.
Filia posiada w swojej ofercie bardzo różnorodną literaturę. Stara się
zaspakajać potrzeby czytelnicze kupując nowości wydawnicze. Jest książka
mówiona, tzw. audiobooki oraz seria książek z dużą czcionką. Odział dziecięcy oferuje literaturę dla każdej grupy wiekowej oraz inne materiały, np. gry
planszowe. Dużym zainteresowaniem cieszy się dział literatury popularno-naukowej, gdzie czytelnik może znaleźć książki rozwijające jego zainteresowania
i pozwalające zaspokoić jego ciekawość świata. Pracownicy biblioteki od kilku lat z dużym powodzeniem współpracują z istniejącymi w naszej dzielnicy
przedszkolami, szkołami, stowarzyszeniami i Radą Osiedla. Wspólne inicjatywy to: spotkania w świetlicy środowiskowej, imprezy typu „Łączymy pokole52

nia”, kiedy w spotkaniach biorą udział rodzice i dziadkowie razem ze swoimi
pociechami. Jedną z form promocji czytelnictwa stanowią Dyskusyjne Kluby
Książki. Od stycznia 2008 r. prężnie działa Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych. Pierwszą omawianą pozycją książkową była amerykańska powieść zatytułowana „Kwiat Śniegu i sekretny wachlarz” Lisy See. W 2010 r. powstał
Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci. Biblioteka propaguje czytelnictwo, włączając się również w ogólnopolskie akcje np. „Cała Polska czyta dzieciom”,
Narodowe Czytanie dzieł znanych pisarzy polskich (H. Sienkiewicz, A. Fredro).
Zachęceniu mieszkańców do odwiedzenia biblioteki służą z pewnością informujące o podejmowanych przez nią działaniach plakaty i ulotki, przekazywane
do szkół i przedszkoli. Odział dla dzieci i młodzieży cyklicznie organizuje zajęcia dla młodych czytelników np.: „Ferie w bibliotece”, „Spotkania Mikołajkowe”, „Wakacje w bibliotece”. Tegoroczne lato odbyło się pod hasłem „Wakacje
z Muminkami”. Podczas zajęć oprócz popularyzacji tekstów, uczestnicy mogli
realizować własne pomysły plastyczne, dekoracyjne czy nawet modowe. Organizowane są również cyklicznie lekcje biblioteczne dla przedszkoli i szkół,
które mają na celu wprowadzenie i przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego korzystania z zasobów biblioteki oraz nabycia umiejętności posługiwania się katalogiem OPAC. Dzieci podczas takich spotkań poznają regulamin
korzystania z wypożyczalni, w której obsługa czytelników od listopada 2013 r.
jest zautomatyzowana w wyniku wdrożenia Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką PROLIB użytkowanego przez WiMBP (Oddział dla dzieci
i młodzieży od stycznia 2013 r., wówczas jeszcze jako Filia nr 17 dla dzieci).
Generalny remont biblioteki oraz zaangażowanie bibliotekarzy wpływa na wzrost zainteresowania placówką. Popularyzacja czytelnictwa w lokalnych gazetach, atrakcyjność pomieszczeń, zwiększa liczbę odwiedzających
i zapisujących się do biblioteki czytelników. Podejmowane są wszelkie starania
mające na celu zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na bibliotekę jako instytucję, w której podejmowane są ciekawe inicjatywy. Aktualne wydarzenia oraz
relacje z imprez zamieszczane są na bieżąco na blogu bibliotecznym:
http://wimbp-bibliotekanaprzylesiu.blogspot.com/
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Magdalena Mrugowska
PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
W PODREGIONIE BYDGOSKIM
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie,
którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących
się na wsiach i w małych miastach. Dzięki niemu nowoczesne i aktywne
biblioteki ułatwiają mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym
i gospodarczym. Program jest częścią inicjatywy Global Libraries prowadzonej
w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates.
Program w Polsce realizowany jest w latach 2009-2015, a na jego realizację
Fundacja Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
przekazała 33 miliony dolarów. Uprawnionymi do wzięcia udziału w Programie
były biblioteki publiczne we wszystkich gminach wiejskich, gminach miejskowiejskich i miejskich do 20 tys. mieszkańców.
14 października 2009 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Bydgoszczy podpisane zostało trójstronne porozumienie, na
mocy którego w województwie kujawsko-pomorskim powstało Regionalne
Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek. Sygnatariuszami Porozumienia byli:
Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Edward Hartwich,
przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Dorota Hass (Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego) oraz Jacek Wojnarowski,
prezes zarządu FRSI. Zadaniem Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek było
wspieranie gminnych bibliotek publicznych i ich filii w działaniach mających na
celu uzyskanie przez nie dostępu do Internetu, który jest kluczowy dla pełnego
wykorzystania możliwości oferowanych przez Program Rozwoju Bibliotek.
Strony zobowiązały się współdziałać przy realizacji Programu Rozwoju Bibliotek
dla maksymalizacji jego efektów oraz udzielać realizatorom Programu wsparcia
informacyjnego i promocyjnego dla idei modernizacji bibliotek w małych
miejscowościach. W województwie kujawsko-pomorskim do Programu Rozwoju
Bibliotek zakwalifikowało się 100 bibliotek!! (45 z podregionu bydgoskiego
i 55 z podregionu toruńsko-włocławskiego). 24 biblioteki z podregionu
bydgoskiego i 40 bibliotek z podregionu toruńsko-włocławskiego uczestniczyło
w I rundzie PRB. W II rundzie Programu uczestniczyło 16 bibliotek z podregionu
bydgoskiego i 12 z podregionu toruńsko-włocławskiego. III runda to kolejne 5
bibliotek podregionu bydgoskiego i 3 z podregionu toruńsko-włocławskiego.
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Dostawy sprzętu do bibliotek
Biblioteki uczestniczące w programie otrzymały sprzęt informatyczny.
W podregionie bydgoskim województwa kujawsko-pomorskiego do bibliotek
dostarczono m.in.:
• 26 drukarek A3,
• 20 wielofunkcyjnych urządzeń laserowych (drukarka, ksero, faks
w jednym),
• 85 wielofunkcyjnych urządzeń atramentowych,
• 124 zestawy komputerowe,
• 15 laptopów,
• 15 projektorów,
• 15 ekranów projekcyjnych
• 140 aparatów cyfrowych.
Łączna wartość sprzętu i oprogramowania przekazanego bibliotekom
samorządowym województwa kujawsko-pomorskiego to 1.179.661,93zł.
Biblioteki z podregionu bydgoskiego otrzymały sprzęt o wartości 623.360,02 zł.
W sprzęt informatyczny zostały również wyposażone Książnica Kopernikańska
w Toruniu oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy,
które prowadziły szkolenia informatyczne dla bibliotekarek i bibliotekarzy.
Szkolenia
Biblioteki uczestniczące w programie wzięły udział w trzech rodzajach
szkoleń:
» warsztacie planowania rozwoju biblioteki
» szkoleniach informatycznych
» szkoleniach specjalistycznych (I i II runda) / szkoleniach tematycznych (III
runda).
• Warsztat planowania rozwoju biblioteki.
Podczas pięciu dwudniowych spotkań uczestnicy dowiedzieli się, w jaki
sposób zaplanować działania biblioteki tak, aby były ciekawe dla mieszkańców
i zgodne z ich potrzebami, jak promować działalność swoich placówek, a także
w jaki sposób pozyskiwać partnerów do współpracy. Rezultatem szkolenia
są opracowane przez pracowników bibliotek trzyletnie plany rozwoju ich
placówek.
• Szkolenia informatyczne.
Szkolenia okazały się pomocne dla efektywniejszego wykorzystywania sprzętu
i oprogramowania, które przekazane zostały bibliotekom uczestniczącym
w programie. Organizatorami szkoleń informatycznych były biblioteki
wojewódzkie.
• Szkolenia specjalistyczne.
Dla bibliotekarzy bibliotek biorących udział w I i II rundzie Programu
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Rozwoju Bibliotek przygotowano 8 obszarów specjalizacji, w zależności od
zapotrzebowania:
» Biblioteka – miejsce dla młodych,
» Multimedia i nowoczesna komunikacja,
» Informacje lokalne – jak je zbierać i upowszechniać,
» Wiedza na wyciągnięcie ręki – łatwy dostęp do zbiorów bibliotecznych,
» Miejsce dla obywateli: e-administracja,
» Miejsce bez barier – usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych,
» Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą,
» Biblioteka – miejsce promocji kultury.
» Szkolenia tematyczne.
Bibliotekarze III rundy brali udział w wybranych szkoleniach tematycznych
przygotowanych przez wiodące organizacje pozarządowe działające na
rzecz określonych grup odbiorców: dzieci, młodzieży, osób dorosłych w tzw.
wieku produkcyjnym i seniorów z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
Przygotowano 4 oferty organizacji pozarządowych dla bibliotek:
» Dzieci i rodzice w bibliotece – Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A.
Komeńskiego,
» Młodzi, twórczy ludzie w bibliotece – Fundacja Civis Polonus,
» Praca, rodzina, finanse. Biblioteka dla dorosłych – Fundacja Inicjatyw
Społeczno-Ekonomiczny,
» Biblioteka – miejsce dla wszystkich – i Fundacja TUS.
Konferencje regionalne
W latach 2010-2013 biblioteki wojewódzkie: Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy i Wojewódzka
Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu, zorganizowały
cztery Konferencje Regionalne Programu Rozwoju Bibliotek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, które zgromadziły ok. 400 osób. Organizatorzy,
planując konferencje, zapraszali do zaprezentowania się wiodące/wyróżniające
się biblioteki obu podregionów województwa kujawsko-pomorskiego. Dzielenie
się pomysłami, uświadomienie innym bibliotekarzom możliwości zmian
w swoich bibliotekach powiodło się. Zaproszenia na Konferencje Regionalne
przyjęli także przedstawiciele samorządów, co było tym bardziej cenne, że
biblioteki w swoich wystąpieniach ukazały jak zmienił je Program Rozwoju
Bibliotek, jakie dał narzędzia do pracy i co dzięki tym narzędziom zyskały.
Bibliotekarki i bibliotekarze zwrócili uwagę na korzyści dla użytkowników
wynikające ze współpracy bibliotek z organizacjami pozarządowymi.
Wydarzenia, takie jak Konferencje Regionalne, pozwalają na integrację
środowiska. Województwo kujawsko-pomorskie podzielone jest na 2 podregiony,
bibliotekarze spotykają się bardzo rzadko w tak licznym gronie. Konferencja
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była okazją do poznania się, przełamania barier między bibliotekami. Wiodące
placówki uzmysłowiły zebranym, że zawód bibliotekarza ewoluuje, że
można połączyć tradycyjną funkcję bibliotek z wkraczającą nowoczesnością
bez szkody a wręcz z ogromną korzyścią dla użytkownika. Nowoczesność
może przyciągnąć nowych czytelników, stąd też niezwykle ważne jest, aby
w swej działalności biblioteki wykorzystywały narzędzia i rozwiązania, które
ułatwiają kontakt z odbiorcą, akcentują udział w życiu lokalnych społeczności,
poprawiają wizerunek, ułatwiają integrację lokalnych społeczności. Konferencje
stanowiły przegląd najbardziej przydatnych i efektywnych rozwiązań i narzędzi
wykorzystywanych przez gminne biblioteki w działalności upowszechnieniowej
i promocyjnej.
Konkurs dla partnerstw lokalnych
W latach 2011-2013 ogłaszano Konkurs dla Partnerstw Lokalnych
na rzecz Rozwoju Bibliotek. Konkurs finansowany był ze środków dotacji
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przekazanych organizatorom
na realizację Programu Rozwoju Bibliotek na terenie województwa kujawskopomorskiego.
Instytucjami organizującymi konkurs i Fundatorem nagród przyznanych
w konkursie były:
» Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy
w Bydgoszczy – dla Bibliotek z podregionu bydgoskiego;
» Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu –
dla Bibliotek z podregionu toruńsko-włocławskiego.
Wyniki ogłaszano podczas Konferencji Regionalnych PRB. Adresatami
konkursu były tzw. Biblioteki Wiodące oraz Biblioteki Partnerskie biorące
udział w I i II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek a także pozostałe biblioteki
z wszystkich gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz z miast do 20 000
mieszkańców wchodzące w skład Partnerstw Lokalnych.
Zwycięzcy konkursów w poszczególnych latach w podregionie bydgoskim
województwa kujawsko-pomorskiego:
» W 2011 roku w województwie kujawsko-pomorskim konkurs dobrych
praktyk gminnych koalicji nie został rozstrzygnięty ze względu na brak
zgłoszeń.
» W 2012 roku do konkursu zgłoszono dwa projekty. Komisja Konkursowa
postanowiła przyznać nagrody:
I miejsce
• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego za projekt: Festyn Noc Świętojańska „Od kwiatu paproci do Św.
Jana”. Nagroda o wartości 1 500 zł.
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II miejsce
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie za projekt: Biblioteka
Centrum Informacji. Nagroda o wartości 1 000 zł.
» W 2013 roku do konkursu przystąpiło 5 bibliotek. Komisja Konkursowa
postanowiła przyznać dwa pierwsze miejsca, miejsce drugie i wyróżnienie
za następujące projekty:
I miejsce
• Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim
za projekt: „Ruszaj się i odkrywaj świat z biblioteką”. Nagroda o wartości
1 100 zł.
• Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie za projekt: „Opracowanie i wydanie monografii Żnina”. Nagroda o wartości 1 100 zł.
II miejsce
• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego za projekt: „Narodowe czytanie Aleksandra Fredry”. Nagroda o wartości 700 zł.
Wyróżnienie:
• Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie za projekt „Kultywowanie kujawskich tradycji ludowych”. Nagroda o wartości 300 zł.
Wszystkie zgłaszane do konkursu projekty były bardzo różnorodne. Pokazały kreatywność bibliotekarzy, różnorodność podejmowanych działań, szeroką ofertę bibliotek. Konkurs wzbudził też wielkie emocje – można było to
zaobserwować na spotkaniach z przedstawicielami Partnerstw, podczas prezentacji zgłoszonych projektów i odpowiedzi na pytania Komisji Konkursowej.
•

Konkursy grantowe
Dodatkowym sposobem pozyskania środków na realizację projektów będących odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności, a także na poszerzanie
oferty bibliotek były Konkursy Grantowe:
» „Aktywna Biblioteka”
Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka” realizowany przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce był skierowany do Bibliotek biorących udział
w Programie Rozwoju Bibliotek. Konkurs stwarzał niepowtarzalną szansę na
wdrożenie w życie części wieloletniego Planu Rozwoju Biblioteki, tworzonego podczas warsztatów planowania rozwoju biblioteki. Każda Biblioteka, która napisała i umieściła w Wirtualnym Segregatorze wieloletnie Plany Rozwoju Biblioteki mogła złożyć do ARFP maksymalnie dwa wnioski o dotację na
realizację dwóch różnych projektów. Na każdy projekt biblioteki I i II rundy
mogły pozyskać dofinansowanie do 5 tysięcy złotych, biblioteki III rundy do
4,5 tysiąca złotych. W trzech edycjach Konkursu dofinansowanie otrzymało 18
projektów z bibliotek podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego. Biblioteki otrzymały ponad 80 tysięcy złotych .
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»

Mikrogrant „Podaj Dalej”
Każda Biblioteka Wiodąca I i II rundy miała możliwość uzyskania
Mikrograntu „Podaj dalej”, czyli dofinansowania w wysokości do 1000
zł. Środki te były przeznaczane na spotkania współpracujących ze sobą
bibliotek (przedstawicieli Bibliotek Wiodących z przedstawicielami Bibliotek
Partnerskich), co ułatwiło integrację środowiska bibliotekarzy i wymianę
doświadczeń. W spotkaniach tych brali także udział przedstawiciele samorządów,
organizacji pozarządowych, firm, instytucji kultury, jak i przyjaciele bibliotek,
więc były źródłem wielu nowych pomysłów, sposobem na prezentację biblioteki
w lokalnym środowisku, motywacją do podejmowania wspólnych działań.
Organizacje pozarządowe bibliotekom
Biblioteki z I rundy PRB, które opracowały swój plan rozwoju, mogły
ubiegać się o skorzystanie ze specjalnych ofert, przygotowanych przez cztery
organizacje pozarządowe: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Ośrodka
KARTA, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego oraz Towarzystwo
Inicjatyw Twórczych „ę”. II runda programu to nowe plany rozwoju, kolejne
pomysły, nowe oferty zarówno dla bibliotek uczestniczących w I jak i w II
rundzie programu:
» Biblioteki I rundy ubiegały się o oferty sześciu organizacji pozarządowych:
Civis Polonus, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacji
Nowe Media, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Fundacja Volunteers for Sport oraz Fundacji Wspomagania Wsi. W województwie kujawsko-pomorskim było to 7 bibliotek.
» Biblioteki z II rundy ubiegały się o oferty dziesięciu organizacji pozarządowych: Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Fundacji Ośrodka
KARTA. Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Nowe Media, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych , Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji Volunteers for Sport, Civis Polonus.
W III rundzie Programu Rozwoju Bibliotek stworzono cykl edukacyjny, dopasowując je do realiów biblioteki, uwzględniając potrzeby różnych grup użytkowników. Bibliotekom zaproponowano współpracę z czterema organizacjami: Civis Polonus, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją
Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego i Fundacją TUS. W podregionie bydgoskim województwa kujawsko-pomorskiego w trzech rundach Programu
Rozwoju Bibliotek zrealizowano łącznie 16 projektów.
Ocena działań programu rozwoju bibliotek
W PRB uczestniczyły placówki z małych miejscowości – wsi, gmin
wiejsko-miejskich i miast do 20 tys. mieszkańców. Dzięki Programowi,
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biblioteki mają ułatwiony dostęp do Internetu, otrzymały za darmo nowy sprzęt,
bibliotekarze podnosili kwalifikacje zawodowe. Dzięki wsparciu PRB, nasze
placówki w coraz większym stopniu pełnią funkcję trzeciego miejsca (obok
domu i pracy) – przyjaznego, otwartego dla wszystkich, łączącego w sobie
zalety przestrzeni prywatnej i publicznej. Tak rozumiane biblioteki to centra
wiedzy i aktywności obywatelskiej, gdzie rodzą się nowe inicjatywy i pomysły,
utrwalają lub ewoluują ważne w danym środowisku idee i wartości.
W bibliotece można odpocząć, spotkać się ze znajomymi, szukać
inspiracji, poznawać świat nowych technologii, dyskutować o sprawach istotnych
dla lokalnej społeczności, rozwijać zainteresowania i pasje, inicjować działania
o charakterze społecznym, kulturalnym i artystycznym. Biblioteka to już nie
tylko książki. Bibliotekarze są otwarci na zmiany, na propozycje doskonalenia
się, wzrasta myślenie projektowe. Pracownicy nabrali pewności, że działania,
które podejmują są zgodne z wizją współczesnej biblioteki. Otrzymany
sprzęt, szkolenia, bezpłatny dostęp do Internetu, bezpłatne oprogramowanie
Microsoft, możliwość pozyskiwania dofinansowania projektów plus ogromne
zaangażowanie bibliotekarzy – czy trzeba więcej, żeby połączyć tradycyjne
funkcje biblioteki z nowoczesnością?
Zaczęto mówić o książnicach w kategoriach miejsc atrakcyjnych dla
różnych grup społecznych, a lokalne środowisko zaczęło zauważać biblioteki,
ich szeroką działalność i problemy. Bibliotekarze dzięki szkoleniom, zdobyli
nie tylko nowe doświadczenia, ale również nawiązali pozytywne relacje
i znajomości z innymi bibliotekarzami, co przyczyniło się do integracji
środowiska, wpływając tym samym bardzo pozytywnie na wizerunek tego
zawodu. Integracja uczestników wpłynęła także na lepszy przepływ informacji
między bibliotekami, wymianę doświadczeń i dzielenie się nowinkami
zawodowymi.
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Anna Meler
PROJEKT „BIBLIOTEKA LUBI SMYKA” GBP W CEKCYNIE
W 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie przystąpiła do
Programu Rozwoju Bibliotek, dzięki czemu otrzymała sprzęt IT, a bibliotekarki mogły uczestniczyć w cyklu szkoleń specjalistycznych oraz w szkoleniach
dotyczących planowania rozwoju biblioteki. Udział w tym programie wiązał
się również z możliwością składnia wniosków w ramach Konkursu „Aktywna
Biblioteka”. W kwietniu 2014 GBP otrzymała dotację na realizację projektu
„Biblioteka lubi smyka – cykliczne zajęcia z książką i nie tylko – dla małych
dzieci i ich rodziców” w kwocie 3340 zł (całkowita wartość projektu to 4240
zł). Projekt trwał od 1 maja do 30 września 2014 r. i był adresowany do rodzin
z małymi dziećmi (do 4. roku życia). Jego celem było podejmowanie działań
głównie poza murami biblioteki (w świetlicach wiejskich i przedszkolach), by
umożliwić lub ułatwić udział dzieciom mieszkającym w oddaleniu od biblioteki.
Projekt składał się z dwóch modułów. Pierwszy z nich obejmował cykl spotkań pod hasłem „Ożywić czytanie” i dzielił się na 2 części:
„Wędrujące kukiełki” i „Bajkowe fotografie”. Instruktorki świetlic wiejskich, seniorki – wolontariuszki i rodzice przygotowali kukiełki do wybra-
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nych bajek, za pomocą których wykonywana była animacja do czytanych
książek. Dzięki temu, dzieci słuchały bajek, oglądały je w formie teatrzyku
i aktywnie uczestniczyły w ich animowaniu, naśladując głosy ptaków, samochodów, tupania. świetnie się przy tym bawiły. Na koniec spotkania maluchy brały kukiełki do rąk, wcielały się w role animatorów i tworzyły bajki do własnego scenariusza. Na terenie gminy Cekcyn przeprowadzonych zostało 19 tego typu spotkań.
Realizacja drugiego zadania – „Bajkowych fotografii” – wymagała wykonania
tekturowych plansz, przedstawiających postacie z wybranych bajek, z otworami
na dziecięce buzie. Plansze wykonały instruktorki świetlic wiejskich, rodzice
i bibliotekarki. W trakcie spotkań czytanie książek połączone było z fotografowaniem dzieci stojących w bajkowych planszach (zdjęcia rozdane zostały
maluchom na zakończenie projektu i były jednym z elementów promujących
działania grantowe). Podsumowanie całego modułu stanowił wyjazd dzieci do
Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu. Najmłodsi uczestnicy, wraz z rodzicami, pojechali na spektakl „Brzdęk i dźwięk” (oparty w całości na pracy z dźwiękiem
i muzyką), starsi natomiast – na premierę spektaklu „W Dolinie Muminków”.
Większość dzieci po raz pierwszy uczestniczyła w spektaklu teatralnym, więc
zarówno przedstawienie, jak i wyjazd do Torunia, były dla nich niecodzienną
atrakcją.
W ramach drugiego modułu, zatytułowanego „Wyjść z książeczki”,
zorganizowane zostało spotkanie z leśniczym. Hasło przewodnie spotkania
brzmiało „Z książeczki do lasu”. W świetlicy wiejskiej dzieci, rozmawiając
z leśniczym, zdobywały nowe informacje o środowisku leśnym i jego znaczeniu. Następnie, bogatsi
o nową wiedzę, wszyscy wyruszyli do pobliskiego lasu, by znaleźć,
zobaczyć,
dotknąć
i powąchać to, o czym
była wcześniej mowa.
Celem kolejnego cyklu spotkań z książką
(„Książka jako atrybut
małego badacza”) było
ukazanie różnic i podobieństw pomiędzy
rozmaitymi gatunkami
zwierząt. Na potrzeby zajęć bibliotekarki
przygotowały modele jajek wybranych gatunków ptaków, od najmniejszego
– kolibra hawańskiego do największego – strusia. Dzieci, oglądając modele,
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dowiedziały się, że jajka mogą mieć różną barwę i kształt, wyciągały wnioski
na temat właściwości jajka surowego i ugotowanego oraz dopasowywały głosy
ptaków do ich barwnych fotografii. W trakcie kolejnego spotkania poznawały
wierzenia i przesądy związane z jakiem. Spotkania kończyły się zabawami manualnymi – wyklejaniem szablonów za pomocą skorupek jajek oraz ozdabianiem wydmuszek.
Uczestnicy spotkań organizowanych w placówce mieli okazję poznać
zasady jej funkcjonowania oraz przekonać się, że biblioteka odgrywa dużą rolę
w kreowaniu różnorodnych działań środowiskowych. Dla dorosłych spotkania te
były okazją do odwiedzenia biblioteki po latach, odnowienia karty czytelniczej
i wypożyczenia książek. Najmłodszym zakładano specjalne karty czytelnika ze
zdjęciem, co było dodatkowym czynnikiem motywującym je do wypożyczenia książki. Kolejne odwiedziny malucha w bibliotece „nagradzane” są bowiem
pieczątką na jego karcie. W takcie trwania projektu po literaturę przychodziły
m.in. instruktorki świetlic wiejskich, by na jej podstawie przygotować bajkowe plansze lub poszukać informacji o lesie, które mogłyby być wykorzystane
w trakcie spotkania z leśniczym. Liczba nowych czytelników zarejestrowanych
w bibliotece (jako bezpośredni skutek podjętych działań projektowych) między
01.05 a 30.09.2014 wyniosła 28 (w tym liczba dzieci do lat 6 – 24).
Działania projektowe trwały do 30 września 2014 roku. Tego dnia
w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie zorganizowane zostało podsumowujące projekt spotkanie, w którym wzięły udział dzieci z grup przedszkolnych,
instruktorki świetlic wiejskich i rodzice. Ze zdjęć zrobionych w czasie trwania
projektu przygotowany został pokaz multimedialny, którego prezentacja połączona była z zabawami ruchowymi oraz degustacją potraw z jajek. Członkinie
Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy przygotowały: gofry, racuchy, ciasta,
kanapki i pasty jajeczne. Na koniec spotkania dzieci otrzymały „Bajkowe foldery”, zawierające wybrane zdjęcia z działań projektowych. Takie foldery oraz fotografie z bajkowymi planszami trafiły również do dzieci ze świetlic wiejskich.
Projekt adresowany był wprawdzie do najmłodszych (do 4 roku życia)
i ich rodziców, ale w spotkaniach
uczestniczyły także dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym, a nawet ich dziadkowie. Na podstawie
list obecności wyłonione zostały
522. osoby, które przynajmniej
raz uczestniczyły w projektowym
działaniu. Pośrednio z projektu
skorzystały również osoby przeglądające informacje na stronie
internetowej gminy Cekcyn http://
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www.cekcyn.pl/index.php/gminna-biblioteka-publiczna/biblioteka-lubi-smyka (zakładka „Biblioteka lubi smyka” została założona na potrzeby projektu).
Suma wejść na 32 artykuły zamieszczone tu w czasie trwania projektu wyniosła
10895. Wybrane artykuły znalazły się również na innych stronach internetowych: www.reporter-24, www.tucholanin.pl oraz na stronie Fundacji Rozwoju
Dzieci im. Komeńskiego. Informacje o działaniach przesyłano także do prasy
(„Gazeta Pomorska”, „Tygodnik Tucholski”), zamieszczano w Biuletynie Informacyjnym Gminy Cekcyn, na plakatach, ulotkach, ankietach oraz na tablicach
informacyjnych w lokalach biblioteki.
Przy realizacji projektu biblioteka korzystała z pomocy partnerów:
Świetlic Wiejskich Gminy Cekcyn (pomoc organizacyjna, udostępnianie pomieszczeń, koordynowanie wyjazdów do teatru na terenie swoich sołectw, reklamowanie działań projektowych), Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej (pomoc przy organizowaniu wyjazdów do teatru, pomoc przy realizacji
zadań z wykorzystaniem nowych technologii), Stowarzyszenia Kół Gospodyń
Wiejskich Gminy Cekcyn (przygotowanie potraw z jajek na spotkanie podsumowujące projekt), Nieformalnej Grupy Seniorów (koordynacja działań plastycznych).
„Biblioteka lubi smyka” to pierwszy projekt realizowany przez GBP
w Cekcynie. Pozytywnie zaskoczyło organizatorów ciepłe przyjęcie zdarzeń
wśród mieszkańców gminy i liczba dzieci, które wzięły w nich udział. W trakcie
trwania projektu bibliotekarki były w 16. różnych miejscach na terenie gminy
(w niektórych kilkakrotnie), organizując 35 różnych spotkań oraz 2 wyjazdy
do teatru. „Spektakle teatralne” przygotowywane w ramach realizacji projektu,
były krótkie. W trakcie spotkania prezentowano najczęściej 2. bajki. Forma czytania wzbogacona animacją, przypadła do gustu nie tylko maluchom. O terminy
kolejnych bajkowych spotkań pytają rodzice, opiekunki grup przedszkolnych
i instruktorki świetlic wiejskich. Spotkania organizowane w bibliotece przyczyniły się do wzrostu liczby zarejestrowanych czytelników i wypożyczonych
książek, głównie dziecięcych. Wydaje się, że jeden z głównych celów projektu,
jakim było zaproszenie do przyjaznej i otwartej dla wszystkich biblioteki, został
osiągnięty.
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Aleksandra Węglerska
JESIENNE WSPOMNIENIA
Wspomnienia to jedyny wehikuł czasu, jakim dysponujemy
(Łukasz Świderski)
Szare jesienne dni, pełne smutku i melancholii, nieuchronnie przypominają nam o przemijaniu. Częściej wspominamy wtedy nieobecnych już, bliskich nam ludzi.
Jestem bibliotekarką z ponad trzydziestoletnim stażem. Można więc
powiedzieć, że wiele lat ze swojego życia spędziłam w bibliotece. Poznałam
w tym czasie różnych czytelników. Niektórzy z nich głęboko zapadli w moją
pamięć. Od wielu lat pisuję artykuły poświęcone osobom zasłużonym dla naszej
Biblioteki i regionu. Dlaczego nie miałabym poświęcić kilku słów tym zwykłym z pozoru, a jednak wyjątkowym ludziom? Biblioteki bez czytelników nie
miałyby racji bytu.
Pracę bibliotekarską zaczynałam w filii na Osiedlu Leśnym, jednej ze
starszych i większych placówek tego typu1. Byłam wtedy młoda i nieśmiała,
więc miałam trochę trudności z nawiązaniem kontaktów. Niemniej jednak spotkałam tam wiele życzliwych osób. Tacy właśnie czytelnicy pomogli mi uwierzyć w siebie. Podczas dyskusji na temat czytanej literatury przekonałam się,
że potrafię polecić dobrą lekturę. Podziękowania były bezcenne. Moja kierowniczka, pani Janka, wkrótce miała przejść na emeryturę. Była straszną gadułą
i w jej towarzystwie czułam się bardzo dobrze. Miała jednak kilka cech, do
których trudno było się przyzwyczaić. Przede wszystkim do ludzi zwracała się
w trzeciej osobie. Kiedy po raz pierwszy powiedziała „Niech poda mi książkę”, rozejrzałam się dookoła szukając kogoś innego, ale byłyśmy same. Pani
Janka miała cały indeks pozycji, których nie wolno było udostępniać. Oczywiście na tej liście znajdowały się Dekameron oraz powieści Emila Zoli i Elii
Kazana. Z przejęciem przestrzegała mnie „Niech tego nigdy nie czyta, bo inaczej rozgrzeszenia nie dostanie”. Na indeksie były też wszystkie książki poświęcone anatomii człowieka i wychowaniu seksualnemu. Tych drugich zresztą
pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku nie było wiele. W zasadzie
w tych latach wydawano głównie prace Kazimierza Imielińskiego2. Michalina
1

2

Filia nr 4 dla dorosłych w 1978 r. mieściła się przy ul. 22 Lipca (obecnie ul. 11
Listopada). Wkrótce została przeniesiona do nowocześniejszych pomieszczeń przy
ulicy Czerkaskiej.
Kazimierz Imieliński (1929-2010), polski lekarz seksuolog, profesor nauk medycznych.
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Wisłocka3 i Zbigniew Lew-Starowicz4 stali się popularni dopiero kilka lat później. Wszystkie publikacje na ten temat pani Janka chowała w księgozbiorze
podręcznym głęboko za innymi książkami. Młodzi czytelnicy przychodzili do
biblioteki, kiedy nie było pani Janki. Wypożyczyłam im wówczas schowane
„księgi zakazane”. Oddawali je również podczas mojego dyżuru. W innym wypadku dostałabym niezłą reprymendę.
Pamiętam, że nosiłyśmy „gustowne” granatowe fartuszki z tkaniny
„non-iron”. Owijałyśmy książki w szary papier, co skutecznie maskowało i tak
już niezbyt ciekawe okładki.
Na Osiedlu Leśnym pracowałam tylko pół roku. Nie zapamiętałam
więc wielu czytelników. Najbardziej charakterystyczni byli: pan Tadeusz i jego
kuzynka, której imienia już niestety nie pamiętam. Pan Tadeusz był sympatycznym starszym mężczyzną, emerytowanym pułkownikiem i byłym prokuratorem. Miał rozległą wiedzę i bardzo lubiłam z nim rozmawiać. Kiedy podczas
jego wizyty, do biblioteki wchodziła kuzynka, natychmiast żegnał się i pospiesznie wychodził. Krewna zupełnie nie zwracała uwagi na inne osoby, tylko
wykrzykiwała, że jest on czerwonym mordercą i za swoje zbrodnie będzie przez
całą wieczność smażył się w piekle. Nie wierzyłam jej. Myślałam „Przecież taki
miły człowiek nie mógłby nikogo skrzywdzić”. Po wielu latach zajrzałam do
książki Zdzisława Biegańskiego5 i dowiedziałam się jak bardzo byłam naiwna.
Na wiosnę 1979 r. zostałam przeniesiona do nowocześniejszej filii przy
ulicy Powstańców Wielkopolskich 266. Filią kierowała pani Stenia. Niewiele
młodsza od pani Janki, zupełnie różniła się od niej poglądami i sposobem bycia.
Była bardzo wymagająca i z początku wydawała się zbyt surowa. Od razu kazała mi zdjąć fartuch i nigdy więcej go nie wkładać. Mówiła mi, że bibliotekarka
powinna wyglądać elegancko i atrakcyjnie. Po krótkim czasie okazało się jednak, że jest osobą życzliwą i inteligentną. Pani Stenia na bieżąco czytała wszystkie nowości z „wysokiej półki”. W bibliotece nie było wydawnictw zakazanych,
ani owijania publikacji w szary papier. Książki oklejałyśmy przezroczystą folią.
Filia, jak na ówczesne warunki, była duża i nowoczesna. Zgodnie z odgórnym
poleceniem, organizowałyśmy spotkania autorskie, dyskusje o ciekawej literaturze i niewielkie wystawy, w tym, obowiązkowe w tych czasach, imprezy
kulturalne typu: „Człowiek – Świat – Polityka” i „Dni Literatury Radzieckiej”.
Zresztą w statystykach osobno liczyło się literaturę piękną, popularnonaukową
i książki społeczno-polityczne. Mile widziane było wypożyczanie dużej ilości
3
4

5

6
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Michalina Wisłocka (1921-2005), lekarz seksuolog, autorka m.in. Sztuki kochania.
Zbigniew Lew-Starowicz, psychoterapeuta, ekspert z zakresu seksuologii. Jego
publikacje ukazały się dopiero w latach 90-tych XX w.
Z. Biegański, Sądownictwo i skazani na śmierć z przyczyn politycznych w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956, Bydgoszcz 2003.
Filia dla dorosłych nr 19.

tych ostatnich. Podczas spotkań autorskich udało mi się poznać osobiście nieżyjących już literatów bydgoskich: Władysława Dunarowskiego, Małgorzatę
Szułczyńską i mojego ulubionego poetę Kazimierza Hoffmana.
W czerwcu 1980 r. zostałam kierowniczką tej filii. Odtąd miałam większy kontakt z czytelnikami i mogłam im poświęcać więcej czasu. Najlepiej zapamiętałam cztery osoby, którym chcę poświęcić kilka słów.
Pierwszą z nich jest pan Leon. Codziennie rano, piętnaście minut przed otwarciem biblioteki, pod mapą Polski wiszącą w przedsionku, stawał drobny, starszy pan. Z uwagą i nostalgią patrzył na północno-wschodnie części mapy. Nie
sposób wyrazić słowami bezbrzeżnego smutku jaki malował się w jego oczach.
Rano zazwyczaj był mały ruch, co sprzyjało rozmowom. Pan Leon wkrótce
zaczął opowiadać o swoim życiu. Urodził się w Wilnie. Tam ukończył gimnazjum klasyczne. Znał doskonale łacinę i grekę. Później studiował prawo na
Uniwersytecie Stefana Batorego. Z wyborem kierunku studiów to właściwie
był przypadek. Pan Leon zastanawiał się czy ma studiować prawo, czy medycynę. Kiedy nadszedł dzień egzaminów wstępnych jeszcze nie podjął decyzji.
Wszedł do gmachu uniwersyteckiego i zobaczył, że w pierwszej sali gromadzą
się kandydaci na prawników. Było bliżej, więc wszedł, śpiewająco zdał egzamin i został przyjęty na studia. W okresie międzywojennym był inspektorem
i w sprawach służbowych dużo podróżował po terenie Rzeczypospolitej. Bywał
między innymi w Bydgoszczy. To miasto urzekło go pięknem i bujną zielenią.
Dlatego też, kiedy po wojnie musiał „wrócić do wolnego kraju”, wybrał właśnie
Bydgoszcz. Potem żałował swojej decyzji. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. Bydgoszcz była już zupełnie inna, szara, smutna, pozbawiona wielu pięknych przedwojennych budynków. Pan Leon często wspominał tragiczny dla niego rok 1945. Przed wojną zbierał książki i mapy. Zgromadził pokaźną i wartościową kolekcję. Na wileński dworzec przewiózł trochę cennych
mebli, fortepian, najwartościowsze książki i całą kolekcję map. Tam okazało
się, że może zabrać do wagonu tylko to, co sam uniesie. Z okien odjeżdżającego
pociągu widział zostawiony na peronie dobytek i ukochane mapy. Kiedy snuł
tę opowieść zawsze miał w oczach łzy. Na weekendy pożyczałam mu „Politykę”. Oddawał ją w poniedziałek rano. Na marginesach były napisane ołówkiem
polemiki z autorami artykułów – zazwyczaj celne riposty. Pewnie powinnam
zareagować inaczej, ale udawałam, że ich nie widzę, bo w gruncie rzeczy zgadzałam się z jego zdaniem. Pan Leon był człowiekiem samotnym i musiał „się
wygadać”. Kiedy ponarzekał na ciężkie czasy, robiło mu się lżej na duszy.
Inną wyrazistą postacią była pani Maria. Ona z kolei bardzo mało mówiła o sobie. Większość informacji o niej zdobyłam dzięki książce jej siostry
Zofii Krauzowej7. Pani Maria urodziła się w Kijowie. Po rewolucji bolszewickiej rodzina Głuskich straciła cały majątek i wraz z zaprzyjaźnionymi rodzinami
7

Z. Krauzowa, Rzeki mojego życia: wspomnienia, Kraków 1979.
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Micińskich, Szymanowskich i Iwaszkiewiczów, musiała przenieść się na zachód. Pani Maria zamieszkała w Bydgoszczy, wyszła za mąż i pracowała w banku. Kiedy ją poznałam była już ponad siedemdziesięcioletnią emerytką. Wchodziła do biblioteki i najczęściej już od progu mówiła „Moja droga, mam dzisiaj
wyjątkowo zły dzień i zupełnie nie wiem co mam wybrać do czytania”. Trudno
było polecić jej odpowiednią lekturę. Zdecydowanie odrzucała wszelkie utwory
napisane przez kobiety, nie lubiła też znanych, współczesnych pisarzy. Kiedyś
zaproponowałam jej dzieła klasyków Tołstoja albo Czechowa. Pani Maria powiedziała wtedy „Tołstoja, Czechowa i Gogola to czytałam w języku rosyjskim,
bo mieliśmy w domu bogatą bibliotekę. A te przekłady nie są nic warte!”. Kończyło się zazwyczaj na wypożyczaniu po raz kolejny książek zapomnianych
już wtedy pisarzy: Kornela Filipowicza8 i Józefa Weyssenhoffa9. Pewnego razu
wpisywałam do inwentarza nowe książki. Jedna z nich wydała mi się niezwykle ciekawa. Były to właśnie wspomnienia Zofii Krauzowej. Gdy przyszła pani
Maria, pokazałam jej książkę i powiedziałam „Wiem, że nie lubi Pani utworów
napisanych przez kobiety, ale proszę spojrzeć, to jest bardzo interesująca publikacja i do tego tak pięknie napisana”. Pani Maria spojrzała na mnie, później na
książkę i po raz pierwszy, odkąd ją znałam, uśmiechnęła się. Odrzekła: „ Kochana, ja to wszystko znam, te wspomnienia napisała moja siostra”.
Zupełnie inną osobowość miała pani Edna. Pogodna, drobna, elegancko ubrana kobieta, zawsze wchodziła do biblioteki z uśmiechem na ustach. Bielutkie włosy upinała w mały koczek i nigdy nie wymknął się z niego nawet
jeden kosmyk. Delikatnie pachniała perfumami i naftaliną. Z pochodzenia była
Niemką, ale wyszła za mąż za Polaka i po zakończeniu wojny została w Bydgoszczy. Bardzo dobrze mówiła po polsku. W tym czasie nie było jej łatwo. Jej
mąż już nie żył, a ona skończyła osiemdziesiąt lat i miała bardzo chory kręgosłup. Nie narzekała jednak, tylko uśmiechała się i mawiała „Młodzi często
nie lubią starych i ja się im nie dziwię, bo jak starzy ludzie śmierdzą i ciągle
narzekają, to jak można ich lubić”. Czasami pani Edna przynosiła nam pyszne,
kruche ciasteczka, które sama piekła. Lubiła przysiąść na krześle i rozmawiać.
Jeżeli chodzi o lektury, nie była wybredna. Czytała książki historyczne, romanse
i zawsze była zadowolona. Niestety w połowie lat osiemdziesiątych XX stulecia
stan jej zdrowia bardzo się pogorszył i nie mogła już mieszkać sama. Musiała
więc wyjechać do siostry do Niemiec. Do dzisiaj jednak pamiętam jej żywe,
błękitne oczy z wesołymi ognikami.
Pan Ferdynand zaczął regularnie korzystać ze zbiorów filii w latach
8

9
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Kornel Filipowicz (1913-1990) poeta, powieściopisarz, nowelista. W latach osiemdziesiątych XX w. nie był już popularny, chociaż jego ksiązki wciąż były wydawane..
Józef Weyssenhoff (1860-1932) powieściopisarz, poeta, krytyk literacki. Najbardziej
znane jego utwory to: Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego i Soból i panna.

osiemdziesiątych XX w. Wysoki starszy pan o sylwetce sportowca, często chodził w skórzanej, brązowej kurtce. Lektury dobierał sobie zawsze sam. Był sympatyczny, ale niezbyt często wdawał się w rozmowę. Dlatego, kiedy po 1981 r.
zaczął nagle nam opowiadać, gdzie była i jak wyglądała po wojnie siedziba
UB w Bydgoszczy, zaczęłyśmy z koleżanką podejrzewać, że jest jakimś tajniakiem z SB. Bardzo pomyliłyśmy się. Pan Ferdynand brał udział w kampanii
wrześniowej, a później pod pseudonimem „Mir” działał w Szarych Szeregach.
Był kurierem „Pasieki” Kwatery Głównej Szarych Szeregów do Łodzi, Pabianic
i Bydgoszczy. Stąd też po wojnie poznał kwaterę UB jako więzień. Niedawno,
przeglądając stare inwentarze naszej Biblioteki, natknęłam się na informacje, że
pan Ferdynand podarował książnicy wiele dzieł ze swojego prywatnego księgozbioru. Wśród nich znajdowały się książki wydane w Londynie, m.in. kilka
tomów cyklu „Polskie siły zbrojne w drugiej wojnie światowej”.
Większość czytelników filii była bardzo sympatyczna. Niektórzy z nich
przychodzili co tydzień i wypożyczali książki dla całej rodziny. Popularnością
cieszyły się oczywiście kryminały i romanse. Często wypożyczane były powieści historyczne Józefa Ignacego Kraszewskiego, Henryka Sienkiewicza, Bogusława Sujkowskiego i Teodora Parnickiego. Dużym zainteresowaniem cieszyła
się twórczość Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Młodzież wypożyczała lektury
szkolne i ich opracowania. Tego typu literatury zawsze było za mało. Można
powiedzieć, że czytelnictwo kwitło.
Po zakończeniu urlopu wychowawczego nie wróciłam już na filię. Zostałam zatrudniona w Bibliotece Głównej. Tutaj musiałam przyzwyczaić się do
nieco innego charakteru pracy. Czytelnicy przychodzili przede wszystkim po
konkretne książki lub publikacje z interesujących ich dziedzin wiedzy. Podczas
dyżurów często pomagałam w odnalezieniu potrzebnej literatury. Jednak nie
było już czasu, ani atmosfery sprzyjającej rozmowom na inne tematy. Mimo
to z całego tłumu zawsze ktoś się wyróżniał. Z tego okresu pamiętam słynną
już dzisiaj „Białą Damę”. Nie mogę zdradzić jej nazwiska, bo ta kobieta żyje
i krąży po Bydgoszczy z wielką walizką na kółkach. Zgrabna, elegancka pani,
z długimi tlenionymi na blond włosami, czekając na zamówione książki zawsze
ukrywała się za filarem. Obawiała się, że ktoś ją śledzi. Od wielu lat nie odwiedza już Biblioteki.
Kiedyś codziennym gościem Pracowni Regionalnej był pan Zenon.
Drobny starszy człowiek, o bystrych błękitnych oczach, przychodził do Biblioteki wcześnie rano. Często, niezależnie od pogody, czekał na schodach pół godziny przed otwarciem placówki. Był tak niski, że nie siadał na krześle, tylko
przez kilka godzin robił notatki, stojąc. Podziwialiśmy jego kondycję i wytrwałość. Imponował także dużą wiedzą historyczną i doskonałą znajomością języka
niemieckiego. Pan Zenon zbierał materiały do swoich publikacji. Zamieszczał
je w „Kalendarzu Bydgoskim” i w „Kronice Bydgoskiej”. W latach 1991-2005
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opublikował ponad piętnaście artykułów. Interesowała go głównie historia Bydgoszczy, jej zabytki i związki słynnych ludzi z naszym miastem. Często wyszukiwał całkiem nieznane wątki, m.in. związane z okupacją w Fordonie. Ostatni
swój artykuł pt. „Zapomniane zamierzenia” zamieścił w „Kalendarzu Bydgoskim” z 2005 r. Przedstawiał w nim dzieje grodu nad Brdą od stycznia 1920 r.10.
Wiele lat poświęcił na opracowanie publikacji: Świt i noc czyli Dawny Fordon
i jego burmistrz (Bydgoszcz 1994) i jedenastotomowego dzieła Bydgoszcz: miasto, osiedla, ulice i place (Bydgoszcz 1995). Obie prace w postaci maszynopisów znajdują się w Pracowni Regionalnej. Niestety, z biegiem lat, pan Zenon,
zaczął zapominać skąd brał materiały. Przychodził z nieopisanymi kserokopiami i pytał o ich źródła. Nie zawsze udawało się mu pomóc. Pan Zenon zmarł
w 2013 r. i został pochowany na cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy.
Inny, bardzo sympatyczny pan, zaczął przychodzić do Pracowni Regionalnej od czasu przejścia na emeryturę. Pan Rajmund również codziennie od
rana gościł w czytelni. Bardzo dobrze znał język niemiecki. Całymi godzinami
czytał stare, niemieckie czasopisma regionalne i robił notatki. Interesował się
historią, ale nie zamierzał niczego publikować. Chętnie natomiast udostępniał te
informacje naukowcom i w razie potrzeby tłumaczył je na język polski. Dzięki
swoim notatkom dotyczącym historii medycyny, przyczynił się m.in. do powstania pracy Od warsztatu balwierskiego do szpitala klinicznego: z kart historii bydgoskiego lecznictwa11. Trzeba przyznać, że pan Rajmund wszystkie
swoje fiszki miał doskonale uporządkowane i sprawnie potrafił odnaleźć to, co
było potrzebne. Ten cichy i skromny człowiek pewnego dnia nie pojawił się
w czytelni. Zaniepokojeni czekaliśmy, ale w 2012 r. ktoś zobaczył w prasie jego
nekrolog. Pan Rajmund został pochowany na cmentarzu parafii św. Floriana
w Chodzieży.
W ostatnich latach coraz mniej barwnych postaci widuje się w Bibliotece. Do czytelni przychodzą studenci, naukowcy. Wszyscy pośpiesznie wyszukują potrzebne informacje, kserują lub skanują materiały, czasem robią zdjęcia.
Owszem, bywają „trudne przypadki”. Zostaną one jednak przedstawione przy
innej okazji, w anegdotach..
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J. Wenderlich, Zenon Jarkiewicz (1918-2013): skromny, pracowity szperacz, „Kalendarz Bydgoski” 2014, s. 142-143.
M. Boguszyński, Od warsztatu balwierskiego do szpitala klinicznego: z kart historii
bydgoskiego lecznictwa, Bydgoszcz 2008.

Alina Walukiewicz
PÓŁKA Z REGIONALIAMI
Z początkiem lipca 2011 roku rozpoczęła działalność nowa placówka muzealna – Exploseum, funkcjonująca w ramach Muzeum Okręgowego
w Bydgoszczy. Ze wstępu do przewodnika po Exploseum1 można dowiedzieć
się, że obiekt powstał dzięki grupie entuzjastów i początkowo funkcjonował
w sposób pozainstytucjonalny, a dopiero po jakimś czasie przeszedł pod opiekę
Muzeum Okręgowego. Placówka utworzona została na terenie dawnej fabryki
DAG – Dynamit Aktien Gessellschaft, Fabrik Bromberg, „koncernu noblowskiego, produkującego materiały wybuchowe na użytek cywilny w czas pokoju, niebywale aktywnego w latach wojny, wytwarzającego proch, amunicję,
środki rażenia”2. Po wojnie w tym samym miejscu istniały zakłady chemiczne
ZACHEM. Muzeum doskonale wpisało się w tak popularne ostatnio zainteresowanie zabytkami techniki. Autor przewodnika na początku przedstawia krótki
rys historyczny fabryki, by następnie przejść do zaprezentowania trasy wycieczkowej, która znajduje się w budynkach będących „ciągiem produkcyjnym jednej z linii technologicznej strefy produkcji nitrogliceryny NGL”3. Kolejne etapy
trasy zwiedzania odzwierciedlają poszczególne etapy produkcji nitrogliceryny:
przygotowanie produkcji, nitracja, denitracja, płuczki kaskadowe, stabilizacja
nitrogliceryny, żelatynizacja itd. Książkę wzbogacają plany i liczne zdjęcia.
Kolejną nietuzinkową placówką muzealną w Bydgoszczy jest Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego. Niewielkich rozmiarów album wydany przez tę placówkę poświęcony został jednej ze śluz Kanału Bydgoskiego - śluzie trapezowej4. Jest ona unikatowym w skali światowej
założeniem hydrotechnicznym wybudowanym w 1884 roku. Funkcjonowanie
śluzy utrwalone zostało na pocztówkach, fotografiach i planach, dzięki czemu
możliwe było wydanie albumu. Zawartość publikacji nie ogranicza się do omówienia jednej śluzy, ale przybliża historię kanałów śródlądowych oraz urządzeń
hydrotechnicznych. Liczne zdjęcia, pocztówki oraz mapy i plany w przystępny
1

2
3
4

Exploseum – Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg : przewodnik /
[oprac. Maciej Kułakowski]. – Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2012. – 54 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
Tamże, s. 7.
Tamże, s. 14.
Bydgoska Scylla i Charybda : unikatowa śluza trapezowa = Scylla and Charibdis In
Bydgoszcz : the unique trapezoid lock / [teksty Tomasz Izajasz, Robert Grochowski
; tł. Karolina Izajasz]. – Bydgoszcz : Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana
Malinowskiego : Wydawnictwo Pejzaż, 2013. – 77, [7] s. : il. (gł. kolor.) ; 18x24 cm.
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sposób ubogacają tę dosyć specjalistyczną wiedzę. Śluza trapezowa, zwana też
workową, jest ciekawa nie tylko ze względu na kształt, ale również na sposób
użytkowania. Pozostałości śluzy trapezowej odnaleziono w trakcie nadzorów
archeologicznych w 2003 r., a w kwietniu 2010 r. przeprowadzono kompleksowe badania archeologiczno-architektoniczne. Odsłonięte fragmenty śluzy
znajdowały się w dobrym stanie, a dzięki ich odsłonięciu powiększono „zasób
wiedzy o tym zapomnianym, a jakże ciekawym obiekcie hydrotechnicznym,
stanowiącym niegdyś kluczowy element Bydgoskiego Węzła Wodnego”5. Odsłonięte elementy śluzy workowej mają być wyeksponowane i udostępnione
jako atrakcja turystyczna.
Przez całe lata, kiedy w Polsce nie istniała (przynajmniej oficjalnie)
masoneria i w zasadzie nie mówiło się o tym w sposób pozbawiony uprzedzeń,
wokół tej organizacji narosło wiele mitów. Wiedza przeciętnego Polaka na temat wolnomularstwa jest znikoma, żeby nie powiedzieć żadna. W Archiwum
Państwowym w Bydgoszczy, 28 października 2013 r. otwarta została wystawa
poświęcona bydgoskiej masonerii. Celem organizatorów wystawy było przywrócenie świadomości istnienia wolnomularstwa we współczesnym świecie,
bez sensacji i mitów oraz pokazanie, że masoni polscy „w historii miast, w historii Polski mają zapisane piękne karty i warto je przywrócić”6. W lożach rozwijany jest „lokalny patriotyzm, chęć niesienia pomocy w ramach wspólnych
możliwości”7. […] Współcześni wolnomularze są zwolennikami „szczytnych
idei i zaangażowanego sposobu życia, dla siebie, swojego miasta i mikroświata wokół nich”8. Książka „Sztuka królewska w Bydgoszczy” jest pokłosiem
wspomnianej wystawy. Autor przedstawia w niej historię masonerii w ogóle,
a w szczególności masonerii bydgoskiej. Publikację zaopatrzono w wykaz materiałów źródłowych znajdujących się w trzech bydgoskich instytucjach kultury:
Archiwum Państwowym, Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego,
Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Witolda Bełzy oraz materiały ilustracyjne prezentujące dokumenty i medale masońskie.
Istotą każdej książki jest jej treść - i tu zadanie dla autora, ale nie mniej
ważna wydaje się forma, która zależy od ilustratora, projektanta i redaktora.
Niewątpliwy wpływ na ostateczny wygląd książki ma również drukarnia. To
właśnie rozwój drukarstwa przyczynił się do wzrostu poziomu edukacji społeczeństw. Wiek XIX to okres powstawania dużych wydawnictw i początek
produkcji książki masowej. Drukarstwo inowrocławskie w XIX-XX wieku9 Mi5
6

7
8
9
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Tamże, s. 77.
Sztuka królewska w Bydgoszczy : 230 lat tradycji wolnomularskich / Marek Romaniuk. – Bydgoszcz: Archiwum Państwowe, 2014. – 67, [29] s. : il. ; 21 cm, s. 4
Tamże, s. 5.
Tamże, s. 5.
Drukarstwo inowrocławskie w XIX i XX wieku / Mirosław Pietrzyk. – Inowrocław:

rosława Pietrzyka poświęcone zostało czasom wzmożonej „produkcji” książek.
W XIX wieku powstała w Inowrocławiu Księgarnia i Drukarnia Dziennika Kujawskiego, która na wiele lat stała się główną tego typu placówką w mieście,
zwłaszcza, że wydawała własny tytuł prasowy. Publikacje cechował wysoki poziom edytorski, np. Malowniczy opis Polski Józefa Chociszewskiego czy Królowie polscy w obrazach i pieśniach. Niemcy zamknęli drukarnię dopiero 30
grudnia 1943 r. Po 1945 r. drukarnia przeszła pod zarząd państwowy. Ostatnim
etapem w dziejach było kupno placówki przez właściciela Zakładu Poligraficzno-Wydawniczego POZKAL. Autor pracy zajmuje się też innymi drukarniami istniejącymi w Inowrocławiu zarówno przed 1989 r., jak i po transformacji.
Książkę wydano starannie, jest szyta i w sztywnej oprawie, choć biała okładka
sprawia, że wydawnictwo nie rzuca się w oczy. Trochę koloru przydałoby mu
atrakcyjności.
Książka Aleksandra Jankowskiego10 jest pierwszym tak dokładnym
opracowaniem poświęconym perełce architektury pałacowej początku XIX
wieku, jakim jest pałac w Lubostroniu, który już w 1933 r. wpisany został na listę zabytków. Reprezentuje on „rzadki typ budowli centralnej na planie kwadratu, organizowanej symetrycznie wokół wysokiej rotundowej sali z kopułowym
przykryciem”11. Tego typu koncepcja architektoniczna ma podłoże renesansowe, zrodzone z kolei z zafascynowania architekturą antyczną. W ten sposób
budowano renesansowe wille włoskie. W Polsce, mimo iż teoretycznie interesowano się tego typu architekturą, w praktyce zrealizowano zaledwie trzy budowle, w tym pałac w Lubostroniu. Dzieje powstania rezydencji ukazane zostały na
tle losów rodziny Skórzewskich, a zwłaszcza Fryderyka Skórzewskiego, Stanisława Zawadzkiego – budowniczego pałacu. Pojawiają się również przykłady
podobnej architektury tego okresu. Pałac opisano bardzo szczegółowo, prezentując kolejne wnętrza i co ciekawsze detale, a także otoczenie pałacu. Duża
ilość zdjęć, w większości kolorowych, czyni publikację niezwykle atrakcyjną.
Całości dopełnia bogata bibliografia, słownik wybranych terminów z dziedziny
architektury oraz spis ilustracji.
Jednym z trudniejszych zadań w pracy bibliotekarza regionalisty jest
znalezienie informacji o bardzo małych miejscowościach, dlatego każda publikacja pomagająca rozwiązać ten problem jest poszukiwana. Książka Przemysława Wiatrowskiego12 zawiera podstawowe informacje dotyczące nazw

10

11
12

nakł. aut., 2012.
Pałac w Lubostroniu : Fryderyka Skórzewskiego pomnik rodowej dumy i zamiłowania sztuk plastycznych… / Aleksander Jankowski. – Bydgoszcz: Wydawnictwo
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014. – 143, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Tamże, s. 40.
Nazwy miejscowości gminy Łabiszyn / Przemysław Wiatrowski. – Poznań: Wydawnictwo Rys, 2013. – 105 s. : il. kolor. ; 21 cm.
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miejscowości w gminie Łabiszyn. Obok wiadomości o pochodzeniu nazwy,
pierwszych wzmiankach, dokładniejszych opisach z końca XIX wieku, znaleźć
można ciekawostki oraz zdjęcia dotyczące konkretnej miejscowości. Publikacja
ma charakter popularyzatorski i z pewnością nie wyczerpuje tematu, ale celem
jej powstania było wyjście „Naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności
pragnącej poznać dzieje gminy Łabiszyn zakrzepłe w nazwach miasta i okolicznych wsi”13.
„Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska to jeden z najstarszych organizmów społeczno-gospodarczych i administracyjnych państwa polskiego.
Posiadają wyraźnie zarysowaną indywidualność historyczno-kulturową i gospodarczą z racji międzygranicznego położenia w historycznych układach politycznych i administracyjnych”14. Hanna Szczechowicz w swej pracy obok
wstępnych rozdziałów prezentujących położenie geograficzne i zarys dziejów
omawianego regionu, zajmuje się takimi zagadnieniami, jak: początki niepodległości, podział administracyjny, regulacje prawne, administracja lokalna,
samorząd terytorialny, finanse samorządu, wojsko i policja, odbudowa gospodarki, życie społeczne, życie polityczne, organizacja szkolnictwa. Odbudowa
struktur po latach niewoli i zniszczeniach wojennych z pewnością były wyzwaniem dla nowych władz. Omawiana publikacja pokazuje, jak sobie z tym
wyzwaniem radzono. Ciekawy jest zwłaszcza okres przed uformowaniem się
władz ogólnopolskich, kiedy prawo stanowione przez państwa zaborcze było
uznawane za nadal obowiązujące, a w „sporadycznych przypadkach wydawane
były akty normatywne „dostosowujące” akty państw zaborczych do warunków
niepodległego państwa polskiego”15. Rządzono za pomocą dekretów, a jednak
wszelkie instytucje szybko wracały do normalnego funkcjonowania.
Zmiany w programie nauczania historii w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiły, w ramach przedmiotu historia i społeczeństwo, wprowadzenie
treści dotyczących dziedzictwa epok, gdzie IV poziom edukacyjny poświęcony
został gospodarce i to zarówno jej aspektowi ekonomicznemu, jak i społecznemu. Badacze z ośrodków naukowych Bydgoszczy i Torunia, pragnąc wesprzeć
nauczycieli historii, przygotowali kolejną publikację z serii „Dzieje Regionu
Kujawsko-Pomorskiego”16. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono za13
14

15
16
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Tamże, s. 9.
Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w II Rzeczypospolitej : administracja, gospodarka, życie społeczno-polityczne, szkolnictwo 1918-1928 / Hanna Szczechowicz ;
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku. – Włocławek: Wyższa Szkoła
Zawodowa, 2013. – 325 s. ; 23 cm.
Tamże, s. 93.
W warsztacie, w manufakturze, w fabryce i w sklepie / pod red. Zdzisława Biegańskiego, Wojciecha Polaka, Michała Białkowskiego. – Toruń: Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2013. -249 s. : il. ; 25 cm. – (Dzieje Regionu
Kujawsko-Pomorskiego ; t. 3).

gadnienia zarówno chronologicznie (np.: „Starożytne pracownie i warsztaty
produkcyjne na Kujawach”, „Gospodarka na Kujawach w późnym średniowieczu”), jak i tematycznie (np.: „Handel i rzemiosło żydowskie Torunia do 1939
roku”, „Młynarstwo, karczmarstwo i kowalstwo w dobrach królewskich na
Kujawach, w ziemi dobrzyńskiej oraz ziemi chełmińskiej w okresie nowożytnym”). W rozdziale dotyczącym handlu żydowskiego w Toruniu znaleźć można
m.in. zestaw dziesięciu sentencji, opublikowanych w 1912 r., mających gwarantować pomyślność zawodową i życiową kupca. Żadna z nich nie przestała być
aktualna, choć w obliczu odhumanizowania stosunków pracy we współczesnej
Polsce, uwagę zwraca ostatnia: „Przychylności możesz wymagać od swoich
pracowników wówczas, kiedy sam do nich odnosisz się przychylnie”17.
Numer 35. zeszytów Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy nosi tytuł Świadkowie kultury muzycznej na Pomorzu i Kujawach18. Poświęcony został świadkom „wydarzeń, czasów, spraw, będących
częścią naszej muzycznej tożsamości”19. Bohaterami poszczególnych rozdziałów są osoby, które kulturę muzyczną tworzyły, obserwowały ją i analizowały.
O tym, jak ważna jest dbałość o dorobek przeszłości, może świadczyć fakt, że
bardzo szybko problem ten znalazł „umocowanie prawne w Dekrecie Rady Regencyjnej z dnia 31 października 1918 roku o opiece nad materialnymi zabytkami sztuki i kultury”20. O dokumentowanie zabytków muzycznych dbały powołane w 1926 r. Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Muzyki Polskiej, archiwa
fonograficzne w Poznaniu i Warszawie i inne. Dowodem rozumienia potrzeby
ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury są takie działania, jak bydgoska
konferencja naukowa „Świadkowie i materialne ślady kultury muzycznej na
Pomorzu i Kujawach” (Akademia Muzyczna 18-19 kwietnia 2012 r.), a jej pokłosiem omawiana publikacja. Jeden z rozdziałów poświęcony został spuściźnie
kompozytorskiej Zygmunta Moczyńskiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Urodzony w Bydgoszczy, a przez wiele lat związany z Toruniem
jako nauczyciel muzyki w Państwowym Seminarium Nauczycielskim, a później
- wykładowca w konserwatorium muzycznym Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego, był Zygmunt Moczyński nie tylko kompozytorem, ale także propagatorem muzyki. Działał w stowarzyszeniach, był dyrygentem chórów, organistą,
ale też patriotą, który oddał życie za wolną Polskę. Ukryta w czasie wojny skrzynia z bogatą spuścizną po kompozytorze, krętymi drogami, trafiła ostatecznie do
17
18

19
20

Tamże, s. 122.
Świadkowie kultury muzycznej na Pomorzu i Kujawach / pod red. Aleksandry Kłaput
-Wiśniewskiej ; Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. –
Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego,
2013. – 282 s, : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (DVD). – (Prace Zbiorowe / Akademia
Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ; nr 35).
Tamże, s.7.
Tamże, s. 9-10.
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zbiorów biblioteki uniwersyteckiej w Toruniu. 194 jednostki rękopisów (w tym
164 autografy) stanowią interesujący zbiór i świadectwo tradycji muzycznych
regionu.
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Lucyna Partyka
CO SŁYCHAĆ W DKK: styczeń-czerwiec 2014
Rok 2014 jest ósmym już z kolei rokiem realizacji przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy programu Dyskusyjne Kluby Książki1. Od bieżącego roku program DKK stanowi element Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2021. W pierwszym półroczu 2014 r.
w podregionie bydgoskim działało 58 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 47 (w tym 13 dla dzieci i młodzieży) w bibliotekach samorządowych WiMBP. Niezbędnego wsparcia finansowego, które
w przypadku WiMBP w 2014 r. wyniosło 68 400 zł, udzielił Instytut Książki.
Informacje dotyczące wszelkich form realizacji programu w podregionie bydgoskim publikowane są na stronie: dkk.wimbp.man.bydgoszcz.pl. W Polsce
działa już ponad 1000 Dyskusyjnych Klubów Książki!
Nowe kluby
31 maja 2014 r. rozpoczął działalność klub DKK w Zakładzie Karnym w Koronowie. Funkcję moderatora pełni w nim Sławomir Heise, a członkami klubu zostali więźniowie w liczbie 6 osób. Pierwszymi klubowymi lekturami były książki: „Oczy czarne, oczy niebieskie” Marii Wiernikowskiej oraz
„Morfina” Szczepana Twardocha.
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. W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. w klubach odbyły się 293 spotkania, w których uczestniczyło 2311
osób. Miejscem spotkań nie zawsze musi być biblioteka. Klubowicze dyskutują
o przeczytanych książkach także w plenerze, np. w ogródkach działkowych,
podczas wspólnych wyjazdów. 30 czerwca 2014 r. odbyło się na terenie agroturystycznego gospodarstwa we wsi Zboże (gm. Sępólno Krajeńskie) spotkanie
integracyjne dwóch klubów dla dorosłych: sępoleńskiego i więcborskiego. Był
grill, ognisko. Dyskutowano o nie tylko o literaturze, wymieniano się kulinarnymi przepisami, pogłębiano nowo zawarte znajomości.
1 Zob. Partyka L. : Dyskusyjne Kluby Książki. „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski”
2008, nr 1, s. 76-85.
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Na liście pozycji czytanych i dyskutowanych w okresie od stycznia do
czerwca 2014 r. znalazły się 244 tytuły. W przypadku literatury pięknej interesowano się na równi twórczością autorów polskich, jak i zagranicznych.
Spośród tych pierwszych najchętniej czytano powieści A. Karpińskiej oraz H.
Cygler. Sięgano też po „Alibi na szczęście” A. Ficner-Ogonowskiej, „Cichego
wielbiciela” i „Natalii 5” O. Rudnickiej, „Ciemno, prawie noc” J. Bator, „Dom
pod Lutnią” K. Orłosia, „Houston, mamy problem” K. Grocholi, „Macochę”
J. Czajkowskiej, „Milaczka” M. Witkiewicz, „Modliszkę” I. Matuszkiewicz,
„Morfinę” S. Twardocha, „Powrót do Nałęczowa” W. Bancarzewskiej, „Studnię
bez dnia” K. Enerlich, „Ukrainkę” B. Kosmowskiej, „W szpilkach od Manolo”
A. Lingas-Łoniewskiej, „Ziarno prawdy” Z. Miłoszewskiego. Na liście tytułów
znalazły się również „Anioł w kapeluszu” i „Matka wszystkich lalek” M. Szwaji, „Błędne siostry” R. Górskiej, „Córki swoich matek” J. Miszczuk, „Grochów”
A. Stasiuka, „Kamienica przy Kruczej” M. Ulatowskiej, „Ostatnie rozdanie”
W. Myśliwskiego, „Pola” M. Zimny-Louis, „Romans po włosku” A. Fiore, „Ta
druga” K. Wilczyńskiej, „W niebie na agrafce” I. Grodzkiej-Górnik, „Włoskie
szpilki” M. Tulli, „Wyspa kobiet” T.E. Opoki.
W przypadku literatury obcej prym wiodły powieści anglojęzyczne.
W dalszym ciągu najchętniej czytanym autorem pozostawał amerykański pisarz R.P. Evans - autor powieściowych bestsellerów. W tym półroczu czytano
i dyskutowano na temat jego książek: „Bliżej słońca”, „Obiecaj mi”, „Papierowe marzenia”, „Zimowe sny”. Powodzeniem cieszyły się też takie powieści
anglojęzyczne, jak: „Czwartki w paku” brytyjskiej dziennikarki H. Boyd, powieści amerykańskie: „I góry odpowiedziały echem” K. Hosseiniego, „Piorun
i deszcz” Charlesa Martina, „Służące” K. Sockett,, „Spadkobiercy” K.H. Hemmings oraz „Wiśniowy Klub Książki” A. Lee, „Rozdroża” pisarza kanadyjskiego W.P. Younga, „Ogród wieczornych mgieł” malezyjskiego autora T.T. Enga,
„W kraju mężczyzna” libijskiego pisarza H. Matara. Sięgano też po „Drogie
życie” Kanadyjki, laureatki Nagrody Nobla w 2013, A.Munro, „Ostatnie lato”
Brytyjki C. Collier, powieści amerykańskie - „Dziewczynę na Times Square”
P.Simmons, „Nemezis” P. Rotha, „Płatki z nieba” M. Yip, „Strasznie głośno,
niesamowicie blisko” J.S. Foera. Spośród nieanglojęzycznych powieści zagranicznych klubowicze wybierali: powieści austriackie – „Latającą górę” C. Ransmayr oraz „Angielskie lata” N. Gstreina, niemieckie – „Sztukę słyszenia bicia
serca” J.P. Sendkera, „Uciekinierkę” I. Lorentz (pseudonim pary autorskiej
Ingrid Klocke i Elmara Wohlratha), powieść szwajcarską „Prawda o sprawie
Harry’ego Queberta” J. Dickera, katalońską – „Wyznaję” J. Cabre, szwedzką „Włoskie buty” H. Mankella.
Tradycyjnie już w klubach dla dorosłych powodzeniem cieszyła się literatura non-fiction, reportaże, literatura wspomnieniowa, biograficzna. Najczęściej
wybierane tytuły to: „Cacko” K. Sienkiewicz, „Flirtując z życiem” D. Stenki,
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„Miłość z kamienia” G. Jagielskiej, „Pierwsze damy II Rzeczpospolitej” K. Janickiego, „Anna German o sobie” M. Pryzwan, „Broniewski. Miłość, wódka,
polityka” M. Urbanka, „Humor w genach” H. Zborowskiej z Kobuszewskich,
„Pra. O rodzinie Iwaszkiewiczów” L. Włodek, „Śmierć w Amazonii” A. Domosławskiego. Sięgano też po książki takie, jak „Dziennik” J. Pilcha, „Elka”
I. Komendołowicz, „Gajos” E. Baniewicz, „Gdzie diabeł nie może …” J. Minc
i P. Pilch, „Kobiety dyktatorów” D. Ducret, „Láska nebeská” M. Szczygła, „My,
właściciele Teksasu” M. Szejnert, „Niestety wszyscy się znamy” B. Smolenia,
„Oczy czarne, oczy niebieskie” M. Wiernikowskiej, „Pakistan Express” A.
Mahjar-Barducci, „Pochówek dla rezuna” P. Smoleńskiego, „Pod niemieckimi
łóżkami” J. Polanskiej, „Śmierć w bunkrze” M. Polacka, „Stary król na wygnaniu” A. Geigera, „Tak sobie myślę” J. Stuhra, „Tyrmandowie. Romans amerykański” A. Tuszyńskiej, „W krzywym zwierciadle” M. Stuhra, „Wyśpiewam
Wam wszystko” U. Dudziak i „Zew oceanu” T. Cichockiego.
22 tytuły znalazły się na liście książek czytanych i dyskutowanych
w I półroczu 2014 r. w klubach młodzieżowych. Zaledwie 5 z nich to książki
polskich autorów takich, jak B. Ciwoniuk, I. Matuszkiewicz, E. Nowak, D. Sokołowski. Natomiast tradycyjnie już dominującą w tej grupie czytelniczej literaturę zagraniczną reprezentowali: A. Bishop, L. Bodoc, L. Buscaglli, S. Collins,
M. Dubini, R.P. Evans, I. Fink, K. Garcia i M. Stohl, D. Glukhowsky, S. King,
J. Kinney, J. Marsden, J.D. Salinger, C. Schneck, A. Thor.
Lista książek czytanych i omawianych w klubach dziecięcych liczyła
sobie 39 pozycji, z czego 19 to książki polskich autorów, m.in.: M. CzernikMarjańskiej, B. Kosmowskiej, J. Olech, E. Piotrowskiej, A. Stelmaszczyk, M.
Strzałkowskiej, K. Terechowicz i W. Cesarza, A. Tyszki, Ł. Wierzbickiego, M.
Witkiewicz, D. Zawadzkiej, E. Zubrzyckiej. Spośród zagranicznych autorów
literatury dla dzieci na wspomnianej liście znaleźli się autorzy amerykańscy:
L.Bergen – autorka zdobywającego coraz więcej wielbicieli cyklu książek o Zośce i H. Webb z serią lubianych przez najmłodszą publiczność czytelniczą książeczek o kotkach i pieskach, N. Bridwell, szwedzcy autorzy: I. Angerborn, A.
Lindgren i M. Widmark – autor cyklu „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai”
– niekwestionowanego klubowego bestselleru, Włoszka E. Peduzzi.
Ogólnopolska Dyskusja Literacka
Pięć Dyskusyjnych Klubów Książki działających przy bibliotekach publicznych podregionu bydgoskiego uczestniczyło w Trzeciej Ogólnopolskiej
Dyskusji Literackiej DKK zorganizowanej przez Instytut Książki oraz Wydawnictwo ZNAK. 12 czerwca 2014 r. o godz. 18.00 klubowicze (łącznie 35 osób)
w Bydgoszczy w Filii nr 32 dla dorosłych, Łabiszynie, Więcborku, Rogowie
oraz Złotnikach Kujawskich dyskutowali na temat książki Jana Karskiego pt.
„Tajne państwo”. Została ona wydana w siedemdziesiątą rocznicę premie79

ry (Boston, USA, 1944) przez wydawnictwo ZNAK w nowym tłumaczeniu
w związku z obchodami Roku Jana Karskiego 2014, ogłoszonego z okazji 100.
rocznicy urodzin emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego, najsłynniejszego kuriera Polski Walczącej. Wraz z książką do klubów trafił wydany przez Muzeum Historii Polski na płycie DVD w dwujęzycznej wersji (polski, angielski)
Pakiet Edukacyjny „Jan Karski i jego czasy”, zawierający materiały archiwalne
i źródłowe, mapy J. Karskiego, fragmenty książki „Tajne państwo”, fragmenty
wywiadów radiowych i telewizyjnych, konspekty lekcji oraz słownik terminologiczno-biografczny II wojny światowej. Dyskusja wpisała się również w obchody Święta Wolności – 25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów.
Konkursy
Od lutego 2010 r. trwa nieustający internetowy konkurs „Klubowicze do
klawiatur!” przeznaczony dla członków Dyskusyjnych Klubów Książki. W jego
ramach wybierana jest najlepsza recenzja w danym miesiącu kalendarzowym,
a na koniec roku – recenzja roku. Przedmiotem recenzji może być dowolna
książka (literatura polska i obca, literatura faktu, literatura dziecięca i młodzieżowa itp.) czytana i omawiana w Dyskusyjnym Klubie Książki. Prace oceniane
są w dwóch kategoriach wiekowych: do 15. roku życia i od 16. roku wzwyż.
Recenzje, przeznaczone na konkurs, należy przesłać drogą elektroniczną do koordynatora regionalnego, który przesyła je następnie do Instytutu Książki.
Trzy Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego, z Sępólna,
Tucholi i Złotnik, wzięły udział w konkursie LAUDACJA DLA NOBLISTY,
zorganizowanym przez Instytut Książki oraz Wydawnictwo Czarne. Zadanie
polegało na napisaniu wyjątkowej laudacji dla wybranego pisarza, któremu
członkowie danego klubu chcieliby przyznać literacką Nagrodę Nobla. Inspiracji miała dostarczyć klubowiczom lektura książki niemieckiej pisarki, laureatki
Nagrody Nobla w 2009, Herty Müller pt. „Nadal ten sam śnieg i nadal ten sam
wujek”, składającej się z oryginalnych, pięknych tekstów i przemówień. Każdy
z klubów biorących udział w konkursie otrzymał po 2 egzemplarze tej książki.
Należało ją przeczytać i w jeden z dni maja 2014 r. przedyskutować w klubowym gronie, a następnie przygotować laudację. Typy do literackiego Nobla
były w podregionie bydgoskim następujące: Jan Grzegorczyk, Adam Zagajewski oraz amerykański pisarz, autor bestsellerowych powieści sensacyjno-przygodowych Clive Eric Cussler.
Spotkania autorskie
W ramach projektu DKK zorganizowanych zostało w I półroczu bieżącego roku 25 spotkań autorskich, z czego 8 w Bydgoszczy. Tegoroczny cykl zainaugurowała, goszcząc w styczniu w WiMBP Agata Tuszyńska – pisarka, poetka, reportażystka, autorka autobiograficznych książek „Rodzinna historia lęku”
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oraz „Ćwiczenia z utraty”, jedna z najlepszych polskich biografistek, autorka
biografii m.in.: „Singer. Pejzaże pamięci”, „Długie życie gorszycielki”, „Maria
Wisnowska. Jeśli mnie kochasz – zabij!”, „Oskarżona: Wiera Gran”. Ostatnia
jej książka „Tyrmandowie. Romans amerykański” opowiada o amerykańskim
okresie życia Leopolda Tyrmanda. Równolegle z biografistyką i reportażem
uprawia twórczość poetycką. Jest autorką sześciu zbiorów poezji, z których najnowszy zatytułowany „Nadzieja 2” ukazał się w 2010 r. Od 2011 r. związana
z Instytutem Reportażu w Warszawie. Karierę literacką zaczynała w periodykach kulturalnych jako autorka tekstów o teatrze, łącząc to z zainteresowaniem
biografistyką i reportażem literackim. Jej książki wydano m.in. w USA, Francji,
Rosji, Włoszech, Szwajcarii, Izraelu. Jest córką Bogdana Tuszyńskiego – dziennikarza sportowego, historyka prasy i sportu.
W lutym z czytelnikami spotkał się w Bydgoszczy Mariusz Szczygieł –
reporter, od 1990 roku związany z „Gazetą Wyborczą”, autor m.in. bestsellerowych książek „Gottland”, „Zrób sobie raj”. Pierwsza z nich zdobyła Europejską
Nagrodę Literacką 2009 r. oraz Nike Czytelników 2007 r., została także książką
roku Warszawskiej Premiery Literackiej. M. Szczygieł jest autorem antologii
polskiego reportażu po 1989 roku „20. lat nowej Polski w reportażach według
Mariusza Szczygła” oraz dwutomowej antologii „100/XX” czyli stu najważniejszych polskich reportaży XX wieku. Jego książki wydawane są w trzynastu
krajach! Wraz z Pawłem Goźlińskim i Wojciechem Tochmanem założył Instytutu Reportażu.
Gościem pierwszych spotkań marcowych dla dorosłych w MBP w Koronowie, GBP w Gostycynie oraz w BPG w Złotnikach Kujawskich była Magdalena Witkiewicz, która zadebiutowała w 2008 r. powieścią „Milaczek”, potem
były „Panny roztropne”, „Opowieść niewiernej”, „Ballada o ciotce Matyldzie”,
„Szkoła żon”, „Zamek z piasku”, „Lilka i spółka” (książka dla dzieci). Jej książki zawsze zakończone happy endem, poprawiają humor tysiącom czytelników.
Autorka w niezwykły sposób stara się godzić rolę matki dwójki dzieci oraz pracę nad książkami. Spotkania były połączone z promocją powieści pt. „Pensjonat
marzeń”, która miała swoją premierę w lutym tego roku.
Także w marcu odbyło się w WiMBP oraz w inowrocławskiej BM spotkanie z Marią Szabłowską i Krzysztofem Szewczykiem. Znani i popularni
dziennikarze promowali swoją wspólną książkę zatytułowaną „Ludzkie gadanie. Życie, rock and roll i inne nałogi”, która miała premierę w październiku
2013 r. M. Szabłowska – dziennikarka muzyczna, arabistka, autorka książek
„Elvis – amerykański sen” oraz „Cały ten big beat”, prowadziła w radiu wiele
popularnych audycji muzycznych, m.in. Magazyn Muzyczny Rytm, Muzyka
Nocą, a obecnie prowadzi m.in. Muzyczną Jedynkę. Znana jest z programów
telewizyjnych, np. „Stare, nowe i najnowsze”, „Dozwolone od lat czterdziestu”
przemianowanego na „Wideotekę dorosłego człowieka”. K. Szewczyk – dzien81

nikarz telewizyjny i radiowy, konferansjer, tłumacz języka szwedzkiego, prezes
firmy Baltic Company w latach 80-tych prowadził w TVP wiele programów
rozrywkowych (1985 r. – laureat Wiktora), twórca programu „Dozwolone od
lat czterdziestu” (przekształconego w „Wideotekę dorosłego człowieka”. Od
września 2013 r. prowadzi audycje muzyczne w Radiu Złote Przeboje.
W kwietniu spotkała się z czytelnikami w Filii nr 21 dla dorosłych WiMBP
Maria Ulatowska – autorka niezwykle popularnych powieści: „Sosnowe dziedzictwo”, „Pensjonat Sosnówka”, „Domek nad morzem” i „Przypadki pani Eustaszyny”, „Kamienica przy Kruczej”. „Całkiem nowe życie” Pracowała zawodowo jako specjalistka od prawa dewizowego. Na emeryturze znalazła czas, by
zrealizować swoje marzenie – zaczęła pisać powieści. Spotkanie połączone było
z promocją najnowszej powieści noszącej tytuł „Prawie siostry”, której premiera miała miejsce w lutym 2014 r. Akcję tej powieści autorka umiejscowiła m.in.
w Bydgoszczy, w której spędziła kilka lat swojego życia.
Bohaterką kolejnych dwóch spotkań – w BM w Inowrocławiu i BPMiG
w Barcinie – była Maria Wiernikowska, dziennikarka, korespondentka wojenna, reporterka, laureatka nagród i wyróżnień. Swoją karierę rozpoczęła
w 1982 r. w Radio France International. W tym czasie współpracowała także
z BBC. Po 1989 r. wróciła do Polski i rozpoczęła w Warszawie współpracę
z Polskim Radiem. Pracowała w Radiu ZET. Publikowała w „Gazecie Wyborczej”. Przez wiele lat przygotowywała materiały dla TVP, w tym z punktów zapalnych na całym świecie – Jugosławii, Czeczeni, Bośni i Hercegowiny, Afganistanu. Zdobyła rozgłos za sprawą swoich wstrząsających reportaży z powodzi
tysiąclecia, która miała miejsce w Polsce w 1997. M.in. na skutek zakazu emisji
reportażu dotyczącego sprawy Klewek, zrezygnowała z pracy w TVP. Wróciła
do TVP w roku 2007 i pozostała tam do 2009 r. Cykl jej reportaży „Telewizja
objazdowa” nadawany był w TVP info. Kwietniowe spotkania w podregionie
bydgoskim połączone były z promocją książki „Oczy czarne, oczy niebieskie”.
W Bibliotece Głównej WiMBP w kwietniu spotkał się z czytelnikami
Filip Springer – reporter, fotograf, dziennikarz. Ukończył Międzywydziałowe
Indywidualne Studia Humanistyczne (archeologia z antropologią kulturową) na
UAM w Poznaniu. Publikował m.in. w „Polityce”, „Rzeczpospolitej”, „Przekroju” czy „Tygodniku Powszechnym”. Jego reporterski debiut „Miedzianka. Historia znikania” znalazł się w finale Nagrody im. R. Kapuścińskiego za Reportaż
literacki 2012 oraz Nagrody Literackiej Nike 2012, był nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia 2012. Książka „Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach”
znalazła się w dziesiątce nominowanych do Nagrody im. R. Kapuścińskiego za
Reportaż literacki 2013. Ma na swoim koncie również książki: „Źle urodzone.
Reportaże o architekturze PRL-u” oraz „Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni”, która miała swoją premierę we wrześniu 2013 r.
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W maju ponownie gościła w bydgoskim podregionie Mariola Pryzwan
– polonistka, z zawodu bibliotekarz. Pracuje w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie. Jest autorką biografii: Marii Dąbrowskiej, Haliny
Poświatowskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Władysława Broniewskiego, Marii Kownackiej, Anny Jantar, Anny German, Zbigniewa Cybulskiego. O bohaterach swoich książek opowiada z niezwykłą pasją. Tym razem odwiedziła MiPBP w Żninie, gdzie mówiła o Annie German oraz w PiMBP w Nakle, gdzie temat spotkania stanowiła biografia H. Poświatowskiej, ukochanej
poetki M. Pryzwan.
W MGBP w Więcborku odbyło się w maju spotkanie autorskie z Michałem Ogórkiem. Popularny satyryk, dziennikarz, od 1989 r. stały felietonista
„Gazety Wyborczej”, krytyk filmowy, autor książek „Jak przekonać do aresztu”,
„Mister O’Goreck. Pierwsze czytanki”, „Najlepszy Ogórek czyli Kalendarz na
każdy rok”, współautor (wraz z prof. J. Bralczykiem) książki „Kiełbasa i sznurek” promował swoją najnowszą książkę zatytułowaną „Polska Ogórkowa”,
która miała premierę w kwietniu 2014 roku.
Bohaterką pierwszego majowego spotkania w WiMBP była znana i popularna aktorka Joanna Szczepkowska - absolwentka warszawskiej PWST, pisarka, felietonistka, autorka książek m.in. „Fragmenty z życia luster”, „Sześć
minut przed czasem”, „Kocham Paula McCartneya”, „Piasek ze szkła”, „Dzisiaj nazywam się Charles”, „Zagrać Marię”, córka Andrzeja Szczepkowskiego
i Romy Parandowskiej, wnuczka Jana Parandowskiego, laureatka wielu nagród.
Na swoim koncie ma wiele znaczących ról filmowych i teatralnych. Aktorka
promowała swoją najnowszą książkę zatytułowaną „Kto ty jesteś”, która miała
premierę w lutym tego roku!
Również w maju WiMBP gościła Magdę Umer – piosenkarkę, mistrzynię interpretacji piosenki literackiej, dziennikarkę, polonistkę, reżysera,
scenarzystkę, aktorkę, współautorkę (z Andrzejem Poniedzielskim) książki „Jak
trwoga, to do bloga”, zapisu korespondencji internetowej, prowadzonej w latach
2006-2009. Współpracowała z Agnieszką Osiecką, Zbigniewem Zamachowskim, Włodzimierzem Nahornym, Sewerynem Krajewskim. Ma na swoim koncie recitale, spektakle i programy telewizyjne. Do jej największych przebojów
należą „Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie”, „Jestem cała
w twoich rękach”, „Dawno chyba”, „Oczy tej małej”, „Już szumią kasztany”.
W czerwcu w podróż do Chin zabrał czytelników w Łabiszynie, w bydgoskiej Filii nr 15 dla dorosłych z Odziałem dla dzieci i młodzieży oraz Nakle,
Marek Pindral - wykładowca języka angielskiego, autor pokazów multimedialnych, wystaw fotograficznych. Odwiedził kilkadziesiąt krajów, poza Chinami mieszkając dłużej w Wielkiej Brytanii i Omanie. Spotkania w podregionie
bydgoskim połączone były z promocją książki pt. „Chiny od góry do dołu” (premiera: październik 2013), będącej zapisem wrażeń i obserwacji, poczynionych
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podczas dwuletniego pobytu w Państwie Środka, gdzie uczył angielskiego na
uniwersytecie Chengdu. Autor przybliżył czytelnikom Chiny – te znane, ale też
te niedostępne dla przeciętnego podróżnika.
Cykl organizowanych w I półroczu 2014 r. spotkań autorskich zamknęły dwa spotkania – w Sępólnie Krajeńskim i w Tucholi – z Danutą Grechutą
i Jakubem Baranem – autorami książki „MAREK. Marek Grechuta we wspomnieniach żony Danuty”. Danuta Grechuta – żona, przyjaciel i menedżer Marka
Grechuty oraz Jakub Baran – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, bajkopisarz, dziennikarz, autor tekstów piosenek, konferansjer, opiekun artystyczny Sceny Tęcza w Krakowie, przybliżyli postać tego niezapomnianego piosenkarza, poety, kompozytora, autora takich przebojów, jak „Będziesz
moją panią”, „Wiosna, ach to ty”, „Ocalić od zapomnienia”, „Dni, których nie
znamy”, „Świecie nasz”, „Guma do żucia”.
Swojego gościa miały także dziecięce Dyskusyjne Kluby Książki.
Z najmłodszymi czytelnikami spotkała się w Tucholi, Barcinie, Dąbrowie Chełmińskiej, Złotnikach Kujawskich Anna Czerwińska-Rydel – muzyk, pedagog,
autorka książek dla dzieci i młodzieży o tematyce muzycznej, historycznej, autorka serii biograficznych powieści dla dzieci i młodzieży o wielkich Polakach,
m.in. „Jaśnie Pan Pichon. Rzecz o Fryderyku Chopinie”, „W poszukiwaniu
światła. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie”, „Sto tysięcy kartek. Opowieść
o Józefie Ignacym Kraszewskim”, „Kryształowe odkrycie. Powieść o Janie
Czochralskim”, „Mistrz. Spotkanie z Witoldem Lutosławskim”, Gdańskiej Serii
dla dzieci, obejmującej trzy opowieści biograficzne: o J. Heweliuszu, G. Fahrenheicie, A. Schopenhauerze, a także m.in. książek „Po drugiej stronie okna.
Opowieść o Januszu Korczaku”, „Mój brat czarodziej” (o J. Tuwimie), „Fotel
czasu” (o A. Fredrze). Ma na swoim koncie ok. 200 radiowych audycji muzycznych i bajek dla dzieci. Pracuje z dziećmi i młodzieżą, prowadząc zajęcia
muzyczne, pedagogiczne i terapeutyczne.
W spotkaniach autorskich zorganizowanych w I półroczu 2014 r. wzięły
udział 1 702 osoby. Relacje oraz zdjęcia ze spotkań autorskich publikowane są
na stronie internetowej: dkk.wimbp.man.bydgoszcz.pl
Spotkanie dla moderatorów
25 czerwca 2014 r. odbyło się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy spotkanie moderatorów Dyskusyjnych Klubów
Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego. W programie znalazły się: prezentacja Lucyny Partyki – koordynatora DKK podregionu bydgoskiego na temat „Niemieckie bibliotekarstwo publiczne na wybranych
przykładach” (pokłosie wizyty studyjnej koordynatorów DKK w październiku
2013 r.), relacja Joanny Jelińskiej – moderatora DKK przy BP w Sępólnie Krajeńskim z realizacji projektu „Młodzi detektywi tropem Pana Samochodzika”
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(w ramach zadania TERAZ MY – DKK dla dzieci i młodzieży). Centralny punkt
programu stanowiło spotkanie autorskie z Ludwiką Włodek – prawnuczką Jarosława Iwaszkiewicza, autorką czytanej i dyskutowanej przez DKK podregionu
bydgoskiego książki „Pra. Opowieść o rodzinie Iwaszkiewiczów”, socjologiem,
pracownikiem Studium Europy Wschodniej, publicystką, dziennikarką, autorką
reportaży z Iranu, Afganistanu, Abchazji, Indii, Rosji i Azji Środkowej publikowanych przede wszystkim na łamach „Gazety Wyborczej”.
Kontakt
Osoby zainteresowane włączeniem biblioteki do udziału w projekcie Dyskusyjne Kluby Książki proszone są o kontakt z koordynatorem regionalnym:
telefon: (52) 339 92 28, 506 200 530
e-mail: Lucyna.Partyka@wimbp.bydgoszcz.pl
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA
W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH
powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego,
nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego.
STYCZEŃ
4.01. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci WiMBP
w Bydgoszczy przedstawiono prezentację multimedialną pt. „Boże Narodzenie
w malarstwie”. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z twórczością malarzy europejskich, którzy w swym dorobku mają dzieła o tematyce religijnej, w tym obrazy przedstawiające dzień narodzin Jezusa Chrystusa.
Chronologiczny układ prezentowanych obrazów pozwolił na śledzenie zmian
w przedstawianiu narodzin Jezusa Chrystusa.
7.01. w Filii MBP w Sępólnie Krajeńskim odbyło się pierwsze w tym
roku spotkanie Młodzieżowego Klubu Filmowego „Piwnica Wrażeń”. Spotkania, na których mają miejsce: nauka gry aktorskiej, pokazy filmowe, dyskusje,
pisanie scenariuszy oraz kręcenie własnych filmów, odbywają się raz w tygodniu.
8.01. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyła
się z okazji 95. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego patriotyczna
wieczornica pt. „PER ASPERA AD ASTRA, czyli triumf wolności”, przygotowana przy współpracy z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 Koła w Barcinie oraz Szkołą Podstawową w Mamliczu. Program
obejmował referat na temat udziału mieszkańców gminy Barcin w Powstaniu
Wielkopolskim, program artystyczny w wykonaniu uczniów SP w Mamliczu
pn. „Pamiętasz Dziadku” oraz koncert pieśni patriotycznych.
10.01 w Filii nr 4 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyło się
spotkanie z Andrzejem Bohatyrewiczem pt. „Jaki jest Madagaskar?”. Prelegent
podzielił się wrażeniami z podróży na Madagaskar. Wykład ilustrowały zdjęcia
wykonane przez niego na „Czerwonej Wyspie”.
10.01. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
zorganizowano zajęcia plastyczne pod hasłem: „Skarbiec sztuki: lśniące kafelki
irańskich artystów”. Podczas spotkania dzieci zapoznały się z techniką tesselacji, zwaną także kafelkowaniem lub markietażem, wykorzystywaną głównie
w krajach Bliskiego Wschodu w dekorowaniu świątyń i pałaców. Polegała ona
na wykładaniu ścian budynków bogato zdobionymi kafelkami pasującymi do
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siebie jak puzzle. Dzieci, wykorzystując tekturę, farby i kredki, stworzyły płytki
o różnorodnych wzorach, z których powstał barwny parkietaż.
13.01. w Bibliotece Publicznej w Pakości oraz w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu spotkała się z czytelnikami Małgorzata Kalicińska – autorka bestsellerowej mazurskiej trylogii: „Dom nad rozlewiskiem”, „Miłość nad
rozlewiskiem” i „Powroty nad rozlewiskiem”.
14.01. w Filii nr 6 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy zorganizowano zajęcia edukacyjne pt. „Książka przyjacielem człowieka”. Eulalia Ryszkowska przedstawiła prezentację na temat historii książki
i korzyści wynikających z czytania. Na zakończenie spotkania uczniowie wzięli
udział w inscenizacji pt. „Książki o sobie”.
17.01. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku odbyła się promocja książki pt. „Zakrzewska Osada. Cmentarzyska kultury pomorskiej i wielbarskiej na Pojezierzu Krajeńskim” autorstwa Jolanty SzałkowskiejŁoś i Józefa Łosia, pracowników Działu Archeologii Muzeum Okręgowego im.
Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Publikacja jest efektem wieloletnich
badań prowadzonych na terenie Zakrzewskiej Osady. Przedsięwzięcie było finansowane ze środków Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spotkanie połączono z pokazem multimedialnym.
20.01. gościem Klubu Podróżnika działającego przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie był żninianin Sławomir Chojnacki,
który opowiedział o 28 szczytach wchodzących w skład Korony Gór Polski oraz
o Klubie Zdobywców Korony Gór Polski, którego jest członkiem i dwukrotnym
zdobywcą tego zaszczytnego trofeum. Spotkanie ubarwiły wspólne śpiewy piosenek turystycznych przy akompaniamencie gościa.
21.01. Filię nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży
WiMBP w Bydgoszczy odwiedziły dzieci ze świetlicy środowiskowej. Motywem przewodnim spotkania był baśniowy wątek związany z Krakowem. Dzieci
obejrzały i wysłuchały „Legendę o Smoku Wawelskim”, a następnie przedstawiły krótką inscenizację do tej baśni.
21.01. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu gościł Jerzy Maslanky, autor książek propagujących medycynę ekologiczną i zdrowy tryb życia.
Opowiedział o zależnościach między chorobami cywilizacyjnymi a dietą.

87

21.01. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie w związku
z 95. rocznicą wybuchu powstania wielkopolskiego odbył się wykład Grzegorza
Roczka nt. „Paweł Kazimierz Cyms zdobywca Kujaw”. Prelegent przybliżył
sylwetkę powstańca wielkopolskiego kpt. Pawła Kazimierza Cymsa, który z pomocą innych oddziałów doprowadził między innymi do wyzwolenia Trzemeszna, Mogilna, Strzelna i Inowrocławia. Wystąpienie wzbogacone było prezentacją multimedialną przedstawiającą zdjęcia P.K. Cymsa z różnych okresów jego
życia oraz dokumenty, pozyskane przez G. Roczka od osób prywatnych i po raz
pierwszy zaprezentowane na spotkaniu.
22.01. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyło
się spotkanie z cyklu „Hobbyści w bibliotece” połączone z wernisażem zbiorów
medali i odznaczeń Czesława Michalskiego. Prelekcję na temat „Historii Polski
w medalach – bitwy, kampanie, dowódcy” wygłosił historyk wojskowości mjr
Mariusz Michalski.
23.01. w Filii nr 21 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy miało
miejsce spotkanie pt. „Wieczór z muzyką i literaturą”. Gośćmi byli: Łukasz
Urbaniak, założyciel Studium Muzycznej Kreatywności „A Vista” oraz uczniowie Studium. Podczas koncertu młodzi muzycy pod okiem swoich pedagogów
(Ł. Urbaniak – fortepian, P. Pokutycki – gitara) zaprezentowali swoje umiejętności. Ostateczny charakter nadała wieczorowi Młodzież z Gimnazjum nr 9,
recytując karnawałową poezję oraz zimową prozę.
27.01. w Filii nr 17 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
dzieci z przedszkola „Elektromontaż Pomorski” wystąpiły w przedstawieniu
zorganizowanym z okazji Dnia Babci. Występ bardzo podobał się zaproszonym
gościom. Babcie otrzymały drobne upominki wykonane przez dzieci.
27.01. w Filii nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP zorganizowano
zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 59 w Bydgoszczy. Przedszkolaki wysłuchały
zimowej opowieści o małym jelonku Miłku pt. „Pierwsza zima Miłka”. Spotkaniu towarzyszyło rozwiązywanie zimowych łamigłówek i zagadek. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały szyszkowego narciarza.
27.01. gościem Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci
i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy, była pani Małgorzata Mówińska-Zyśk,
skrzypaczka, autorka tomików wierszy pt. „Z zamyśleń”, „Dopóki” oraz tomiku pt. „Fraszka w kieszeni”. Spotkanie ilustrowane było muzycznymi utworami
w wykonaniu poetki. Autorce towarzyszył mąż, Waldemar Zyśk – znany bydgoski malarz.
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29.01. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu otwarto wystawę
„Czytając obrazy, oglądać teksty”, prezentującą prace Iwony Chmielewskiej, autorki książek obrazkowych, tzw. picturebooków, wydawanych głównie w Korei
Południowej i Ameryce Łacińskiej, Chinach, Japonii, na Tajwanie, w Portugalii
i Niemczech. Zwiedzający mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć zagraniczne
wydania książek autorki, m.in. koreańskie, japońskie czy chińskie. I. Chmielewskiej przeprowadziła warsztaty ilustratorskie dla gimnazjalistów.
30.01. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie wspólnie
z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Łabiszynie,
Łabiszyńskim Domem Kultury oraz Towarzystwem Miłośników Historii Łabiszyna i Okolic przygotowała uroczystość upamiętniającą 95. rocznicę Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919. W trakcie spotkania uczestnicy wysłuchali programu słowno-muzycznego „Powstańcom, bohaterom pamięć i cześć” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Łabiszynie, wspólnie śpiewali powstańcze pieśni
oraz obejrzeli wystawę publikacji związanych z Powstaniem Wielkopolskim
1918-1919.
30.01. Filia w Gorzycach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie wspólnie z Radą Sołecką zorganizowała Wieczór kolęd, podczas
którego uczestnicy śpiewali kolędy wspólnie z chórem Jaśmin.
LUTY
3.02. w Filii nr 14 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy
miały miejsce zajęcia multimedialne dla dzieci, będących uczestnikami półkolonii zorganizowanych przez Szkołę Podstawową nr 60. Uczestnicy spotkania
obejrzeli filmiki edukacyjne „3…2…1…Internet” oraz rozwiązywali krzyżówki. Na zakończenie uczniowie dowiedzieli się, jakie informacje można podawać
w Internecie, a czego kategorycznie nie wolno robić.
3.02. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie gościł Teatr
MASKA z Krakowa z przedstawieniem pt. „Tajemnica zaginionych liter”. 14
maja spektakl obejrzały dzieci w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim,
a dzień później Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu.
4.02. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie odbyło się spotkanie z dr Przemysławem Wiatrowskim, połączone z promocją jego
książki pt. „Nazwy miejscowości gminy Łabiszyn”.
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5.02. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci WiMBP
w Bydgoszczy zorganizowano zajęcia edukacyjne pt. „Wiem wszystko o Kubusiu Puchatku”. Dzieci w grupach odpowiadały na pytania, rozwiązywały krzyżówki, rebusy oraz wykonywały plakaty promujące książki o Kubusiu Puchatku. W zajęciach udział wzięli czytelnicy biblioteki oraz dzieci biorące udział
w półkoloniach zorganizowanych przez Klub Orion.
5.02. w Filii nr 23 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy wystąpił
Teatr Form Różnych „Nasza Klasa” działający przy Uniwersytecie Trzeciego
Wieku Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Teatr skupiający seniorów
i występujący głównie dla seniorów przedstawił spektakl pt. „ Scenki z życia
mieszkańców na wyspie Olaboga ”. Teksty do tych epizodów napisał bydgoski
pisarz i poeta Zdzisław Pruss.
5.02. w Filii nr 12 Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu otwarta została wystawa prac w drewnie Tomasza Czerwińskiego, mieszkańca Kołudy
Wielkiej, który pasjonuje się pirografią, czyli techniką zdobniczą polegającą na
wypalaniu wzorów, motywów sakralnych, zwierzęcych i roślinnych. Od niedawna łączy ją również ze snycerstwem czyli toczeniem w drewnie, podczas
którego powstają ozdobne naczynia
5.02. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyło
się spotkanie zorganizowane w ramach Partnerstwa „Tradycja - Kultura - Nowoczesność”, podsumowujące projekt realizowany przez Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin przy współudziale BPMiG „Święty Wojciech
w Barcinie”. Było ono połączone z promocją publikacji pod tym samym tytułem. Rozdano dyplomy osobom zaangażowanym w realizację projektu, w części artystycznej wystąpił zespół harcerski działający przy SP nr 2 w Barcinie.
Uczestnicy obejrzeli film nagrany przez TVL Barcin z przebiegu wydarzenia
historycznego.
5 i 12.02. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie podczas
ferii zimowych zorganizowano „papierowe warsztaty” adresowane do dzieci
i dorosłych. Podczas pierwszych zajęć prowadzonych przez Beatę Radtke i Katarzynę Kocent powstały kartki walentynkowe oraz kartki z okazji Dnia Kobiet, podczas kolejnych – ozdoby nawiązujące do Świąt Wielkanocnych.
6.02. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle gościł
Jan Grzegorczyk, autor mający w swym dorobku literackim kilkanaście tytułów,
znany czytelnikom przede wszystkim za sprawą głośnych powieści o księdzu
Groserze.
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6.02. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie odbyło się w ramach projektu Polska Światłoczuła, stworzonego przez KID FILM Sp. z o.o.,
spotkanie z reżyserem Maciejem Pieprzycą, twórcą filmu pt. „Chce się żyć”.
Ponad sto osób przybyło do biblioteki, żeby obejrzeć historię niepełnosprawnego
Mateusza granego przez Dawida Ogrodnika. Trudny film spotkał się z wielkim
uznaniem widowni. Spotkanie transmitowane na żywo łączem internetowym
trwało do późnego wieczora. Projekt Polska Światłoczuła realizowany jest od
2011 roku, a jego cel to promowanie ambitnego polskiego kina w małych miastach.
8.02. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku odbyło się spotkanie z Krystianem Frelichowskim, autorem powieści z okresu stanu
wojennego pt. „Czas próby”, połączone z mini recitalem Macieja Różyckiego,
absolwentem akademii muzycznej, a także działaczem społecznym, przewodniczącym bydgoskiego oddziału stowarzyszenia Solidarni 2010, laureatem konkursów pieśni Jacka Kaczmarskiego. K. Frelichowski jest przewodniczącym
bydgoskiego Klubu Gazety Polskiej. To działacz opozycji demokratycznej lat
80-tych XX wieku. Był jednym z najmłodszych więźniów politycznych.
10, 12, 13.02. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie
miały miejsce warsztaty dziennikarskie dla młodzieży. Zajęcia poprowadziła
Stanisława Ciesielska z barcińskiej biblioteki, która przeszła szkolenie w ramach programu „[Red]Akcja” organizowanego w ramach Programu Rozwoju
Bibliotek. Uczestnicy odwiedzili redakcję „Tygodnika Pałuki” i Radia Żnin.
Gościli też w redakcji „Pałuk”. Była to świetna okazja do poznania pracy w mediach. Ostatni dzień przeznaczony był na pisanie reportażu z warsztatów.
10-14.02. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zorganizowała
„Zimowe warsztaty rękodzielnicze”, skierowane do dzieci ze starszych klas
szkoły podstawowej i gimnazjum. Obejmowały one decoupage, haft sutaszowy,
tworzenie oryginalnych pojemników z butelek PET, biżuterii z filcu. W pięciu
zajęciach brało każdorazowo udział dziesięć osób.
11.02 w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży
WiMBP w Bydgoszczy odbyło się przedstawienie pt.: „Julian Tuwim – człowiek z ojczyzny polszczyzny”. Zostało ono zaprezentowane przez Teatr Form
Różnych „Nasza Klasa” Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury i Sztuki „Stara Ochronka”.
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12.02. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy przeprowadzono zajęcia edukacyjno-plastyczne pt.
„Bezpieczny Internet”. W zajęciach udział wzięły dzieci uczestniczące w półkoloniach w Klubie Orion. Dzieci obejrzały film pt. „Sieciaki” i dowiedziały się,
jakie zagrożenia istnieją w Internecie.
12.02. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie zainaugurowano nowy cykl spotkań pn. „Bibliotekarz nie tylko książką żyje”. Gościem
była Magdalena Czerwińska – bibliotekarka z Mogilna. Spotkanie połączone
było z wernisażem prac jej autorstwa, wykonanych haftem krzyżykowym. Całość uświetnił recytacją wierszy o kwiatach Marek Wolski – laureat wielu konkursów recytatorskich.
12.02. w ramach działającego przy Bibliotece Publicznej w Solcu
Kujawskim Klubu Mam, odbyło się kolejne spotkanie ze specjalistą – tym razem z psychopedagogiem. Podczas spotkania, w którym uczestniczyły zarówno
mamy, jak i babcie, zaprezentowana została znana na całym świecie metoda dr
Thomasa Gordona – T.S.R. Trening Skutecznego Rodzica uczy sprawdzonych
i praktycznych metod komunikacji, to metoda zwiększająca kompetencje rodzica, oparta jest na porozumieniu bez przegranych.
13.02. z okazji Walentynek Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle zaprosiła czytelników na wykład połączony z pokazem multimedialnym pt. „Z Amorem przez wieki”. O miłości widzianej oczami wielkich
mistrzów pędzla opowiadała Anna Sergott, przenosząc zebranych w świat słynnych romansów utrwalonych na płótnie.
14.02. z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiu zorganizowany został Walentynkowy wieczór operetkowy. Wystąpili: Michał Rajewski – baryton (Osie), Anna Niemiec-Mościcka – sopran (śpiewaczka operowa,
absolwentka Akademii Muzycznej Bydgoszcz), Alicja Kosznik – pianino (pracownik Akademii Muzycznej, Bydgoszcz). Sala widowiskowa GOK wypełniona była do ostatniego miejsca.
14.02. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadkach zorganizowano dla dzieci spotkanie z ornitologami. Agnieszka Dobosz-Idziak oraz Dawid
Kilon z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
opowiedzieli o życiu i zwyczajach znanych im ptaków. Prelekcji towarzyszył
pokaz multimedialny oraz zabawy. Zaprezentowano również różne rodzaje ptasich piór, które dzieci dostały do rąk by sprawdzić czym się różnią. Ornitolodzy
gościli w Filii w Dębowie oraz w Filii w Radziczu GBP w Sadkach.
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14.02. w Filiach w Dębowie i Radziczu GBP Sadkach nastąpiło zakończenie ferii zimowych współorganizowanych przez filię biblioteczną, szkołę
podstawową i Centrum Kształcenia w Dębowie. Jedną z atrakcji w tym dniu
było lepienie z gliny pod kierunkiem Tomasza Porazińskiego i jego żony Barbary z firmy ,,Garniec” z Koronowa. Prowadzą oni tzw. ,,Wioskę ginących zawodów”. Tym razem pokazali dzieciom, jak powstają piękne wazony z gliny na
kole garncarskim nożnym. Każde dziecko otrzymało glinę i lepiło przepiękne
świeczniki, które po skończeniu zostały podpisane i zostawione do wyschnięcia,
by każde dziecko mogło zabrać swoje dzieło do domu.
14.02. z inicjatywy Filii w Słaboszewku GBP w Dąbrowie odbyło
się w dworku w Słaboszewku uroczyste otwarcie wystawy „Moja pasja – zbieractwo. Moje wspomnienia – kolarstwo, kolarska rodzina Heinichów”. Prezentowane były zbiory Grażyny Nowak, mieszkanki Mokrego, która od ponad 3
lat pasjonuje się zbieractwem. Za pomocą wykrywacza metali szuka tego, co
skrywa ziemia. W jej kolekcji znajdują się m.in. monety, biżuteria, guziki, odznaki. Wystawa była też okazją do zaprezentowania rodzinnych pamiątek po
znanych kolarzach Henryku Heinichu, ojcu G. Nowak i jego dwóch braciach
Leonie i Franciszku. O kolarskiej pasji rodziny Heinichów podczas spotkania
opowiadał Zbigniew Wojciechowski z Pakości.
17.02. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim przeprowadzono warsztaty makijażu. Potrzeba zorganizowania takiego szkolenia wyniknęła
po wykładzie „Jestem dorosła(y) – jestem piękna(y)” Edyty Jankowskiej-Kowalczyk. W warsztatach wzięło udział 18 pań, które przez blisko sześć godzin
poznawały tajniki dobrego makijażu. Ostatnim elementem spotkania było wykonanie każdej uczestniczce zajęć zdjęcia portretowego w pełnym makijażu .
17.02. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie
z młodzieżą spotkał się Jan Wróbel – nauczyciel, felietonista i dziennikarz,
od kilkunastu lat pełniący funkcję dyrektora I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Bednarska” w Warszawie. Młodzież wyniosła ze spotkania wiele
ciekawych informacji oraz wskazówek, jak postępować w życiu, co jest ważne
w życiowej edukacji. J. Wróbel pisze książki, w których dzieli się swoimi radami i spostrzeżeniami. Jest autorem podręczników historii do liceum „Odnaleźć
przeszłość” oraz książek: „Jak przetrwać w szkole i nie zwariować” i „Zbrodnia doskonała”.
17.02 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie
Beata i Leszek Turkowie zabrali członków Klubu Podróżnika na Grenlandię.
W lipcu 2013 wraz z synem i jego żoną wyruszyli na wyprawę życia. Opowiedzieli o przepięknych lodowcach grenlandzkich, fiordach, urozmaiconych
wybrzeżach, przepięknych dolinach i miejscowościach, w których się zatrzy93

mywali. Mieszkańcy Grenlandii bardzo kultywują swoją przeszłość, a w każdej
miejscowości właściwie znajduje się miniskansen czy muzeum.
24.02. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gostycynie odbyło się
uroczyste pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelnika. Dzieci musiały
wykazać się znajomością bajek. Były zagadki, puzzle i magiczny worek z bajkowymi rekwizytami. Odczytany został regulamin biblioteki, nastąpiło uroczyste złożenie przysięgi i pasowanie na czytelnika.
25.02. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie gościła Monika Sawicka – pisarka („Serwantka”, „Kolejność uczuć”, „Mimo wszystko”, „Szeptem”), dziennikarka, prezes fundacji „VADE-MECUM – chodź ze
mną”. Ma swoje autorskie programy w telewizji łódzkiej pt „Kanapa Literacka”
i „Pasjonaci”, w czasie których przeprowadza wywiady z literatami i kobietami
z pasją. W bibliotece przeprowadziła dla gimnazjalistów warsztaty literackie
„Emocje w procesie twórczym”. Po południu odbyło się spotkanie autorskie,
podczas którego z minirecitalem wystąpiła jej córka Karolina. Tego samego
dnia autorka spotkała się z czytelnikami w MiPBP w Żninie. 26 maja M. Sawicka poprowadziła warsztaty w BPMiG w Barcinie.
25.02. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim w ramach działającego przy bibliotece Klubu Podróżnika odbyło się spotkanie z Volodymirem
Vorobiovem z Ukrainy, który opowiadał o pięknie swojego kraju, a także o trudnej sytuacji politycznej, w której znalazła się jego ojczyzna.
26.02. Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamieniu Krajeńskim odwiedziły dzieci z Przedszkola w Dąbrówce, zwiedziły wypożyczalnię
i czytelnię. Same mogły poszukać swoich ulubionych książek. Spotkanie nie
mogło się odbyć bez głośnego czytania.
28.02. w Filii nr 14 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy
miały miejsce zajęcia edukacyjne dla dzieci z grupy Pszczółki z Przedszkola Pinokio. Maluchy wysłuchały wierszy i opowiadań o teatrze, bawiły się w małych
aktorów oraz dowiedziały się, jakie osoby pracują w teatrze. Na zakończenie
przedszkolacy wykonali kukiełki.
MARZEC
4.03. w Filii nr 10 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyło się
spotkanie z czytelniczką Janiną Goll, która zaprezentowała swoje wiersze.
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4.03. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Więcborku
miało miejsce spotkanie z Romualdem Kłosowkim, znanym aktorem i jednocześnie bohaterem książki „Z Kłosem przez życie” autorstwa prof. Jagody Opalińskiej, teatrologa. Dzień później autor gościł w Gminnym Centrum Kultury
i Biblioteki w Kcyni.
6.03. w Filii nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
zorganizowano zajęcia literackie pt. „Lektura, do której powracam”. Dominowały utwory poznane w dzieciństwie tj. baśnie, bajki i legendy. Na zakończenie
odbył się quiz – młodzi czytelnicy musieli odgadnąć, z jakiej książki pochodzi
przeczytany fragment tekstu.
6.03. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu z okazji 155. rocznicy śmierci autora „Nie-Boskiej komedii” otwarto wystawę „Trzeci Romantyk
– Zygmunt Krasiński”. Na ekspozycję składały się wielkoformatowe plansze
pochodzące z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Uzupełnieniem ich były m.
in. pierwodruki i unikatowe wydania dzieł ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Wyeksponowano sylwetki kobiet, które odcisnęły ślad w życiu
i twórczości Krasińskiego.
6.03. z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Bibliotece Publicznej w Pakości odbyło się spotkanie poetycko-muzyczne z Jerzym Strukiem –
poznańskim poetą, kompozytorem i wokalistą z udziałem muzyków zespołu
Arete z Poznania.
6.03. W Pałacu Lubostroń miało miejsce spotkanie promocyjne wydanej z okazji 750-lecia lokacji miasta, monografii Żnina. Gospodarzami uroczystości były władze miasta reprezentowane przez Aleksandrę Nowakowską
– wiceburmistrza Żnina oraz Lucjana Adamusa – przewodniczącego Rady Miejskiej, a także Jadwiga Jelinek – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Żninie, koordynator monografii, współautor i dr hab. Tadeusz Janicki – redaktor naukowy tomu I, współautor. A. Nowakowska poinformowała
zebranych o najistotniejszych działaniach podjętych w ramach ubiegłorocznych
obchodów jubileuszowych, w które bez wątpienia, chlubnie, wpisało się wydanie monografii. O przebiegu procesu twórczego, napotykanych trudnościach
i problemach oraz niezwykłym zaangażowaniu w jej realizację wielu ludzi opowiedzieli J .Jelinek i T. Janicki.
7.03. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy,
miały miejsce zajęcia edukacyjne dla seniorów pod hasłem „Dzieła słynnych
malarzy: portrety kobiet”. Uczestniczki obejrzały prezentację multimedialną
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poświęconą wizerunkom kobiet w malarstwie i rzeźbie na przestrzeni wieków.
Na podstawie zaprezentowanych dzieł i informacji na ich temat, uczestniczki
wymieniły swoich ulubionych artystów oraz style malarskie. Zajęciom towarzyszyła wystawa książek poświęconych życiu i twórczości wybitnych malarzy
polskich i obcych.
10.03. w WiMBP w Bydgoszczy, 11 marca w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Żninie odbyło się spotkanie autorskie z Hanną Cygler – autorką popularnych powieści: „Tryb warunkowy”, „Deklinacja męska/
żeńska”, „Przekład dowolny”, „Przyszły niedokonany”, „Głowa anioła”, „Kolor bursztynu”, „3 razy R”, „Dwie głowy anioła”, „Dobre geny”, „W cudzym
domu”, „Grecka mozaika”.
10 i 11.03. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie zorganizowane zostały warsztaty carvingu – rzeźbienia w owocach i warzywach. Poprowadziła je Bogusława Laskowska, specjalista d/s żywienia i gastronomii.
W warsztatach wzięło udział 46 pań.
11.03. w Filii nr 21 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy, 24.03.
w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży WiMBP
w Bydgoszczy miało miejsce spotkanie z bydgoskim poetą, dziennikarzem i satyrykiem Zdzisławem Prussem pt. „Między liryką a satyrą”.
12.03. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu gościła Jerzego Gruzę.
Znany reżyser filmowy i teatralny, twórca takich kultowych seriali, jak „Wojna
domowa”, „Tygrysy Europy” promował swoją książkę „Głową o stolik: kronika wypadków medialnych”. Niespodziankę stanowiła projekcja dalszego ciągu
„Czterdziestolatka” zatytułowana „Studenci Trzeciego Wieku”.
14.03. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyła się promocja albumu fotograficznego Józefa Basty pt. „Tuchola i... Basta”, wydanego
z inicjatywy Burmistrza Tucholi – Tadeusza Kowalskiego. Album zawiera 375
zdjęć, co stanowi niewielki wycinek jego przebogatego dorobku. Promocji towarzyszył pokaz multimedialny i wystawa zdjęć. Sylwetkę autora wszystkim
przybyłym gościom przybliżyła rozmowa, którą z J. Bastą poprowadziła Krystyna Osowicka.
14.03. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku miało miejsce otwarcie wystawy malarstwa Jerzego Węska, posługującego się różnymi technikami. Tematyka obrazów jest rozmaita.
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14.03. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie gościem Klubu Podróżnika był Piotr Kowalczyk – podróżnik, geograf, pilot wycieczek, pasjonat fotografii, kolekcjoner, zbieracz minerałów i skamieniałości, autor wielu prelekcji i pokazów podróżniczych, twórca festiwalu „Tydzień Ziemi”
na Uniwersytecie Szczecińskim, ambasador Szczecina w nowej promocji miasta „Odkryj na dobre Szczecin”, współpracujący z firmą turystyczną BluEmu,
gdzie prowadzi wycieczki w różne zakątki świata. Swoje podróże zaczynał od
wycieczek górskich i działalności w PTTK. Zwiedził pustynie Maroka, wyspy
na środku fiordów na Lofotach, bezdroża Masywu Centralnego i norweskie góry
zimą, a także Indie, Afrykę Zachodnią, a ostatnio Gruzję, Sri Lankę i Kambodżę. Członków żnińskiego klubu zabrał w podróż do Afryki Zachodniej.
19.03. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie z okazji
Światowego Dnia Poezji gościł Kuba Michalski poeta, pieśniarz i kompozytor,
który zaprezentował piosenki Jacka Kaczmarskiego. 29 maja koncert K. Michalskiego odbył się w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu.
20 i 27.03. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cekcynie odbyły się
dwa spotkania pt. „Poczytajmy w bibliotece”. Przedszkolakom czytano książkę
„Franklin i książka z biblioteki”, zaprezentowano też inne książki oraz przeprowadzono zabawy z workami edukacyjnymi z Instytutu Komeńskiego.
21.03. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie
miała miejsce X edycja powiatowego konkursu poetyckiego „Malowane poezją”. W konkursie udział wzięli gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum nr 1
w Żninie, Gimnazjum w Łabiszynie oraz Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Bł. Ks. Mariana Skrzypczaka w Mięcierzynie.
22.03. w Filii w Tucznie BPG w Złotnikach Kujawskich zorganizowano imprezę ph. „Witamy wiosnę”. 26-osobowa grupa dzieci i ich opiekunów
pożegnała zimę. Było palenie Marzanny, którą dzieci same przygotowały na
zajęciach w bibliotece oraz szukanie oznak wiosny. Impreza zakończyła się pieczeniem kiełbasek przy ognisku. W imprezie uczestniczyły dzieci ze wszystkich
placówek bibliotecznych.
24-30.03. WiMBP w Bydgoszczy wraz z filiami po raz kolejny przyłączyła się do ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem”, która odbyła
się w dniach w dniach 24-30 marca 2014 r. Na podstawie gotowych scenariuszy
zorganizowano 22 spotkania, w których uczestniczyło 241 osób. Największą
popularnością cieszył się temat: „Co ze mnie wyrośnie?”, czyli zajęcia dla dzieci w wieku 6-9 lat. Ich uczestnicy dzielili się swoimi zainteresowaniami, odkrywali talenty, wykonywali ćwiczenia mające na celu zapoznanie ich z różnymi
97

zawodami, uczestniczyli w zabawach prezentujących poszczególne zawody.
W akcji wzięły udział również biblioteki samorządowe podregionu bydgoskiego.
24.03. z okazji Światowego Dnia Poezji zorganizowano w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie spotkanie poetycko-muzyczne z Jerzym Strukiem, poetą, autorem piosenek i wokalistą oraz muzykami zespołu
ARETE: wokalistką Katarzyną Kasprzak, pianistą Romualdem Andrzejewskim,
współpracującym w przeszłości m.in. z Grażyną Łabaszewską i Michałem Bajorem.
25.03. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
miały miejsce zajęcia teatralne ph. „Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!”,
zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Dzieci z Przedszkola
nr 19 dowiedziały się, na czym polega praca aktora i reżysera oraz poznały
podstawowe pojęcia związane z teatrem. Uczestnicy wzięli również udział w teatralnych ćwiczeniach, które pomogły im w przygotowaniu inscenizacji wiersza
J. Tuwima pt. „Rzepka”.
25.03. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie odbyło się spotkanie z Elżbieta Nowosielską zatytułowane „Tryptyk rzymski – ostatni najpiękniejszy utwór poetycki Jana Pawła II”. E. Nowosielska zwróciła uwagę na
piękno utworu chwalącego doskonałość świata stworzonego przez Boga, a prezentując jego fragmenty wyjaśniała ich genezę i znaczenie Podczas spotkania
odtworzono fragmenty utworu w wykonaniu Krzysztofa Globisza i Stanisława
Sojki. Spotkaniu z poetką towarzyszyła wystawa Karol Wojtyła – Jan Paweł II
(1920 – 2005).
26.03. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
odbyła się lekcja biblioteczna pt. „Aleksander Fredro – życie i twórczość” zorganizowana dla uczniów z Gimnazjum nr 25. Młodzież obejrzała pokaz multimedialny. Zapoznała się z zasadami korzystania z księgozbioru oraz metodami
wyszukiwania w katalogu elektronicznym. Przygotowano wystawę publikacji
autora oraz z nim związanych.
27.03. bibliotekarze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
oraz uczniowie Szkół Katolickich rozdawali podróżującym zakładki do książek z fragmentami utworów Zbigniewa Herberta. Wolontariuszy można było
spotkać w środkach transportu miejskiego, międzymiastowego oraz na przystankach autobusowych. W ten sposób świecka biblioteka we współpracy ze
Szkołami Katolickimi w Świeciu wzięła udział w II edycji ogólnopolskiej akcji
„CZYTAM W PODRÓŻY… HERBERTA”, której inicjatorem jest Fundacja
im. Zbigniewa Herberta, w ramach kampanii „Pan Cogito”. Celem akcji jest
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upowszechnienie spuścizny twórczej Poety oraz zachęcenie społeczeństwa do
sięgnięcia po jego twórczość – na przykład podczas podróży.
KWIECIEŃ
1.04. w Filii nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy
zorganizowano zajęcia edukacyjne dla dzieci z Przedszkola „Biedroneczka”.
Opowiedziano o najciekawszych miejscach w Bydgoszczy, a przede wszystkim
o dzielnicy, w której znajduje się biblioteka i przedszkole, czyli o Bartodziejach.
1.04. w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży
WiMBP w Bydgoszczy czytelnicy spotkali się z historykiem Krzysztofem Bartowskim. Prelekcja dotyczyła historii, zabytków i tajemnic Bydgoszczy.
1.04. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
miały miejsce zajęcia edukacyjne z twórczego myślenia ph. „Co sowie siedzi
w głowie?”. Dzieci z Przedszkola nr 7 zapoznały się z informacjami związanymi ze zwyczajami sów, wysłuchały wiersza J. Brzechwy pt. „Sowa” oraz rozwiązały quiz dotyczący życia tego ptaka. Uczestnicy stworzyli barwny portret
sowy, a na zakończenie obejrzeli wystawę książek o ptakach.
2.04. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
zorganizowano zajęcia biblioteczne z okazji Międzynarodowego Dnia Książki
dla Dzieci. Dzieci z Przedszkola Oświata I zapoznały się z księgozbiorem, dowiedziały się o zasadach pracy filii i postępowaniu z wypożyczonymi książkami, wysłuchały opowieści o Franklinie oraz rozwiązały biblioteczną krzyżówkę.
Na koniec każde dziecko otrzymało zakładkę do książek i zostało zaproszone do
ponownej wizyty wraz z rodzicami.
2.04. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie wychodząc
naprzeciw pasjom ogrodniczym czytelników, rozpoczęła nowy cykl spotkań
zatytułowany „O tym, jak twórczo prowadzić ogród”, które prowadzić będzie
Lucyna Siekierka, inżynier krajobrazu, zajmująca się zawodowo planowaniem
i prowadzeniem ogrodów i zieleńców publicznych oraz prywatnych, właścicielka firmy Siekierka Ogrody. Głównym tematem pierwszego spotkania było planowanie ogrodu.
3.04. w Filii nr 17 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
zorganizowano zajęcia dla przedszkolaków z okazji przypadającego 2 kwietnia
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Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. Uczestnicy zajęć wysłuchali opowiadania E. Pałasz pt. „O smoku, który lubił krówki” oraz kilku wierszyków z tomu
pt. „Śmieszne wierszyki”, oglądali nowe książki dla dzieci. Na koniec spotkania
przedszkolaki ułożyły swoją listę ulubionych książek.
5.04. z okazji Dnia Leśnika i Drzewiarza w Filii w Nowym Dąbiu
BPMiG w Łabiszynie dzieci wzięły udział w sadzeniu lasu na terenie Koła Łowieckiego „Szarak” w Rzywnie. Dla przybyłych leśników i myśliwych zorganizowano konkurencje oraz przygotowano krótki występ artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły w Nowym Dąbiu. Imprezę zakończyło wspólne pieczenie
kiełbasek przy ognisku.
8.04. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
odbyło się głośne czytanie utworów poświęconych Wielkanocy ph. „Pisankowe
bajki”. Dzieci z Przedszkola nr 19 wysłuchały wierszy D. Gellner, E. SzelburgZarembiny, M. Terlikowskiej, J. Ficowskiego oraz H. Szayerowej, rozwiązały
zagadki dotyczące symboliki wiosennych świąt oraz zasiali rzeżuchę i obejrzały
wystawę książek związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
8.04. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
w ramach obchodów ROKU KANAŁU BYDGOSKIEGO miało miejsce spotkanie autorskie z Wojciechem Banachem, bydgoskim poetą i kolekcjonerem
miedzy innymi unikalnych widokówek Kanału Bydgoskiego. Spotkaniu towarzyszyła tematyczna wystawa kartek.
8.04. w WiMBP w Bydgoszczy z okazji 10. rocznicy śmierci Jacka
Kaczmarskiego odbył się koncert, podczas którego twórczość barda zaprezentował Grzegorz Dudziński – inicjator festiwalu poświęconego J. Kaczmarskiemu
„Źródło wciąż bije”.
8.04. w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni z okazji
Dnia Papieskiego zorganizowano spotkanie poetycko-muzyczne w wykonaniu
kcynianina Jana Janusza Tycnera, animatora kultury, pracownika Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu i muzyka Andrzeja Ciborskiego. W drugiej części wystąpił teatr muzyczny „To i owo” z Zespołu Szkół nr 8 w Bydgoszczy. Podczas wieczoru przekazano środki finansowe
z IV Charytatywnego Balu Burmistrza Kcyni opiekunom dzieci, które zmagają
się z chorobą nowotworową.
9.04. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie zebrała się
młodzież na inauguracyjno-założycielskim spotkaniu Bibliotecznego Koła Teatralnego. Koło pod kierunkiem Katarzyny Karwat przez kolejne tygodnie przy100

gotowywało swój pierwszy występ, którym był program satyryczno-muzyczny
„Biblioteka na wesoło”.
9.04. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyły się
I warsztaty artystyczne „Elementy dekoracji wnętrz – ozdoby wielkanocne”,
które poprowadziła Elżbieta Pieczka, nauczyciel plastyki w Gimnazjum nr 1
w Tucholi, od lat współpracująca z biblioteką, gdzie przygotowuje wystawy
plastyczne swoich uczniów, bierze aktywny udział z młodzieżą we wszystkich
konkursach.
10.04. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie miała
miejsce XIII edycja konkursu wiedzy o gminie z elementami wiedzy o powiecie „Barcin moje miasto, moja Mała Ojczyzna”. Udział wzięło 5 szkół z terenu gminy. Uczestnicy rozwiązali test składający się z 10 zadań, a następnie
odpowiadali na pytania dotyczące historii Barcina i gminy, życia kulturalnego
i samorządowego gminy oraz historii i kultury powiatu żnińskiego. Konkurs
zorganizowano we współpracy z Towarzystwem Miłośników Miasta i Gminy
Barcin pod patronatem Burmistrza Barcina.
10.04. czytelnicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Nakle mieli okazję wysłuchać recitalu autorstwa kompozytora, wirtuoza gitary - Romana Ziemlańskiego, poświęconego pamięci wielkiego poety i balladzisty – Bułata Okudżawy. W recitalu pt. „Kolekcjoner wspomnień …” artysta
zaprezentował najbardziej znane pieśni Okudżawy, a także własne kompozycje
do tekstów J. Kofty i A. Poniedzielskiego
10.04. z inicjatywy Biblioteki Publicznej w Łochowie w Gminnym
Centrum Kultury na zaproszenie biblioteki gościła Katarzyna Torzewska (z wykształcenia pedagog, z zamiłowania „opowiadacz bajek”) z ,,Teatrem w Koszyczku”. Przedstawienie pt. ,,Żabi król” obejrzało około 80 dzieci z oddziału
przedszkolnego z Zespołu Szkół w Łochowie wraz z wychowawcami.
11.04. w Filii nr 5 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy zorganizowano spotkanie z Grzegorzem Grabowskim – globtroterem i lokalnym entuzjastą oraz poetką i członkinią Bractwa 18 południka Marią Krajewską. Przybliżyli
oni dzieciom z klasy V Szkoły Podstawowej Nr 2 zagadkę 18 południka, przebiegającego przez nasze miasto oraz zachęcili do oznaczania symbolicznej linii
jego przebiegu w różnych częściach Polski. Atrakcją był Horacy, pies towarzyszący gościom spotkania w ich wojażach po świecie.
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11.04. Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Łabiszynie odwiedziły przedszkolaki w związku z obchodzonym w przedszkolu tygodniem legend,
gdzie obejrzały książki z przeróżnymi legendami, posłuchały opowieści o powstawaniu legend, a także posłuchały kilku z nich. Po całym tygodniu poznawania legend dzieci kilka z nich zapamiętały i opowiedziały w bibliotece.
11.04. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie odbyła się
promocja książki zatytułowanej „Pasja życiem”, której autorką jest Izabela
Kornet (w chwili wydania książki miała 16 lat), mieszkanka gminy Świekatowo. Tematem przewodnim spotkania był obok promocji książki wegetarianizm
i zdrowy styl życia, który preferuje autorka.
11.04. w Bibliotece Publicznej Gminy w Złotnikach Kujawskich
zorganizowano spotkanie dla gimnazjalistów w ramach akcji ph. „Wolność,
czujesz to?”, realizowanej wspólnie przez Wydawnictwo Zysk i s-ka, Fundację
Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Zasadniczą część spotkania stanowiła debata oksfordzka. Młodzież
wybrała temat do dyskusji: „Facebook dozwolony od lat 20”. Zadaniem gimnazjalistów było wcielenie się w wylosowane przez siebie, role m.in.: nauczyciela,
radnego, wójta, ucznia, księdza, przedsiębiorcę, członka zespołu rokowego.
12.04. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie w ramach
cyklu debat o Polsce i regionie pt. 25 lat III RP odbyło się transmitowane przez
TVN spotkanie z wicepremierem, ministrem finansów Jackiem Vincentem
Rostowskim oraz ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.
W debacie wzięli udział także lokalni samorządowcy. Obecnych było ponad
siedemdziesiąt osób.
14.04. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim otwarto wystawę
poświęconą Janowi Pawłowi II. Wystawa zawierała krótką historię życia Karola
Wojtyły, opis jego pielgrzymek do Polski oraz szlaków papieskich w Polsce,
historię jego pontyfikatu ujętą w liczbach audiencje sławnych ludzi, skarbiec
myśli Jana Pawła II i ciekawostki z jego życia. Zaprezentowano liczne zdjęcia,
jak również całą dostępną w naszej bibliotece literaturę o Janie Pawle II. 15
kwietnia otwarto wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadkach.
15.04. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku miało miejsce spotkanie z Jarosławem Niemyskim – Certyfikowanym Specjalistą
Terapii Uzależnień, pracującym w Punkcie Konsultacyjno-Profilaktycznym ds.
Przeciwdziałania Narkomanii przy Stowarzyszeniu „Dorośli Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim.
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16.04. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie przygotowano we współpracy z Gimnazjum nr 1 w Barcinie wieczornicę patriotyczną pt.
„Ocalić od zapomnienia”, podczas której został uroczyście przekazany do Izby
Tradycji działającej przy Bibliotece sztandar Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. W części artystycznej czytane były wspomnienia mieszkańców Barcina z okresu II wojny, zebrane i spisane
przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Barcinie.
23.04. z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich Biblioteka Miejska w Inowrocławiu. przygotowała wiele atrakcji: konkurs telefoniczny oraz facebookowy, kiermasz taniej książki oraz spotkanie autorskie z Magdą
Umer. W tym dniu na wybranych liniach autobusowych MPK pasażerowie mogli
posłuchać fragmentów książek, a spacerowicze obejrzeć na telebimie informacje o działaniach promujących czytelnictwo, podejmowanych przez książnicę.
25.04. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się
otwarcie wystawy filatelistycznej Kazimierza Trzosa pt. „Pontyfikat wielkiego
jednania”.
25.04. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie zorganizowano dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykład nt. „Ochrona
dziedzictwa kulturowego Pałuk”. Wykładowcami byli Jadwiga Jelinek – dyrektor żnińskiej biblioteki oraz dr Tomasz Kozielec i Kornelia Kondracka z Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu. Słuchacze obejrzeli odrestaurowanego „Pałuczanina”.
25.04. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie otwarto wystawę fotograficzną „W moim obiektywie – portret” autorstwa Marii Redzimskiej, którą można było oglądać do końca maja 2014 roku.
25.04. w Filii Bibliotecznej w Dębowie GBP w Sadkach odbyło
się pierwsze spotkanie z cyklu ,,Tydzień dla Polski”, zorganizowane wspólnie
z Centrum Kształcenia i szkołą podstawową. Hasłem przewodnim były słowa
H. Sienkiewicza ,,Sławić wszystko, co polskie, kochać swój Naród, Czcić jego
przeszłość i wierzyć w jego przyszłość”. Wzięli w nim udział uczniowie II i III
klasy tutejszej szkoły. Dzieci obejrzały przygotowaną wystawę książek o dziejach i powstawaniu państwa polskiego, wysłuchały legend ,,O Lechu, Czechu
i Rusie” oraz ,,Dzwon w Mroczy” oraz opowiadały o swoich ulubionych baśniach.
28.04. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie zorganizowano spotkanie inaugurujące w ramach Programu Rozwoju Bibliotek projekt
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„O finansach w bibliotece”. Uczestnikom przybliżono istotę projektu i jego założenia, dokonano podziału na grupy oraz ustalono daty spotkań modułowych.
16 maja ruszył pierwszy moduł projektu w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Żninie.
28.04. Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni wspólnie
z Urzędem Miejskim zorganizowało w 10. rocznicę przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej konkurs czytelniczy ph. „Unia Europejska wczoraj – dziś –
jutro” przeznaczony dla uczniów gimnazjum z całej gminy.
28.04. w Oddziale dla dzieci i młodzieży Biblioteki Publicznej
w Sępólnie Krajeńskim z młodzieżą spotkała się Barbara Kosmowska – autorka książek dla dorosłych – „Hermańce”, „Ukrainka”, „Gorzko”, młodzieży –
„Buba”, „Niechciana”, „Puszka” i dzieci – „Dziewczynka z parku”, „Kolorowy
szalik”, absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Pracuje na
stanowisku adiunkta w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
28.04. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie do
Tybetu zabrała członków Klubu Podróżnika Anna Starczewska, która opowiedziała o historii, religii, kulturze i sztuce Tybetu, życiu tamtejszej ludności, zwyczajach, a także sytuacji politycznej tamtego regionu.
30.04. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osiu odbyło się spotkanie
z senatorem RP Andrzejem Grzybem, który promował swoją książkę pt. „Podróże po krańcach mapy. Od Syberii po Norwegię” oraz zaprezentował wystawę
fotogramów „Uroda Kociewia”.
MAJ
6.05. w Filii nr 15 dla dorosłych z oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy zorganizowano drugie spotkanie z cyklu „Zabytki
Bydgoszczy”. Krzysztof Bartowski – historyk, przewodnik turystyczny po Bydgoszczy przedstawił ciekawe osoby, które żyły i tworzyły historię naszego miasta oraz postaci legendarne, które występują w opowieściach o Bydgoszczy.
7.05. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie, 20 maja
w Bibliotece Publicznej Gminy w Złotnikach Kujawskich i w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie, 26 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu Roman Pankiewicz promował swoją książkę pt.
„Matuszka Rosija”. 19 maja autor spotkał się z gimnazjalistami w MiejskoGminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Krajeńskim, gdzie opowiadał,
ilustrując zdjęciami, o Islandii.
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8.05. Oddział dla dzieci i młodzieży BP w Sępólnie Krajeńskim
gościł animatorów, którzy przeprowadzili nietypowe warsztaty dla dzieci pt.
„Magiczne portrety – twórcze zabawy z obrazem” zorganizowane przez Wydawnictwo TAKO. Dzieci miały okazję wysłuchać bajki o kurczaczku w języku polskim oraz hiszpańskim, fragmentów książki „Wielka księga portretów
zwierząt” Svjetlana Junakovicia, namalować portret pamięciowy złodzieja dzieł
sztuki czy też stworzyć własne „portrety zwierzęce” na podstawie reprodukcji
dzieł mistrzów malarstwa.
8.05. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi miało miejsce
XII spotkanie z cyklu Dialogi Poetyckie. Tym razem królowała satyra w wykonaniu Kazimierza Słomińskiego z Białegostoku i Mieczysława Wojtasika
z Bydgoszczy. Zaproszeni poeci sami prezentowali swoją twórczość w czterech
grupach tematycznych: życie, polityka, kobieta, różne. O oprawę muzyczną zadbał Kazimierz Żarski.
9.05. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia edukacyjne dla dorosłych pod hasłem „Oprawy książek:
od średniowiecza do współczesności”. Uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną, zapoznali się z wybranymi rodzajami opraw, poznali różne style dekoracyjne oraz materiały i narzędzia wykorzystywane w introligatorstwie na
przestrzeni wieków. Podziwiali także książki artystyczne. Spotkanie zakończyła
dyskusja na temat znaczenia szaty graficznej książki i jej wpływu na czytelnika.
10.05. w Filii nr 15 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy
miało miejsce spotkanie z Ewą Dąbrowską, dziennikarką z Polskiego Radia
PiK. Udział w nim wzięli uczniowie SP nr 65 w Bydgoszczy. Dzieci dowiedziały się o obchodzonym corocznie w Polsce 11 kwietnia Dniu Radia, poznały
kulisy pracy dziennikarza radiowego.
12.05. w Filii nr 1 BM w Inowrocławiu została otwarta wystawa, prezentująca ekslibrisy jako miniaturowe dzieła sztuki. Jej pomysłodawcami byli
Tadeusz Konieczka, znany inowrocławski kolekcjoner i regionalista oraz Iwona
Przybyła, animator – Latarnik Polski Cyfrowej. Można było obejrzeć ekslibrisy,
czyli księgoznaki stare i nowe. Stare to miniatury, które powstawały metodami klasycznymi (rysunek, drzeworyt), a nowe to prezent od pracowni cyfrowej
Marka Bąka, wykonane techniką cyfrową przez studentów z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
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12.05. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie odbyły
się prowadzone przez zespół Amer-Tour z Inowrocławia warsztaty czerpania
papieru dla dzieci. Uczestnicy poznali dzieje powstawania papieru, samodzielnie barwili papier, pisali atramentem gęsim piórem, ręczne czerpali papier
i odciskali pieczęci lakowe.
12.05. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu przedstawicieli
różnych pokoleń zgromadziła poezja Agnieszki Osieckiej. W spotkaniu wzięli
udział członkowie Polskiego Związku Niewidomych w Świeciu, członkowie
Dyskusyjnego Klubu Książki oraz uczniowie Gimnazjum Szkół Katolickich im.
ks. dr Bernarda Sychty w Świeciu.
12.05. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi miało miejsce
spotkanie z musherami Darią i Krzysztofem Nowakowskimi, specjalistami
w długodystansowych wyprawach i wyścigach psich zaprzęgów. Jako pierwsi
Polacy objechali w 2010 roku psim zaprzęgiem jezioro Inari leżące w fińskiej
Laponii. D. Nowakowska jest doświadczoną musherką, prowadzącą własną
firmę turystyczną, jedyną w Polsce kobietą zajmującą się wyprawami psimi
zaprzęgami, pasjonatką natury i turystyki. K. Nowakowski jest wioślarzem,
alpinistą i musherem. Doświadczenie zdobywał przez lata uprawiania sportu
i wspinaczki górskiej. D. i K. Nowakowscy posiadają 35 psów zaprzęgowych
i 14 koni. Prelekcja podróżnicza połączona była z prezentacją zdjęć.
13.05. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy zorganizowano spotkanie z Jolantą Szwalbe, autorką
i jednocześnie wydawcą antologii cytatów m.in.: „Myśl i działaj dla przyszłości”, „Złap na zawsze wiatr w żagle” czy też „Sekrety istnienia”. Jej główną
misją jest inspirowanie do aktywności.
13.05. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie zainaugurowano spotkaniem z dr inż. Katarzyną Sadowską z bydgoskiego Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego cykl spotkań „Zdrowie i medycyna”, poświęconych zdrowemu stylowi życia i prawidłowemu odżywianiu.
13.05. gościem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie
był pisarz z Szubina Andrzej Klawitter. Urodził się w Szamocinie (woj. wielkopolskie), a zaczął pisać w wieku 32 lat, mieszkając i pracując w Bydgoszczy. Jego pierwsze pozycje ukazały się na początku lat 90-tych: „Kaja i Anna”,
”Skrzypek na wietrze”, „Sekrety pamięci” i zostały przychylnie przyjęte przez
czytelników. Chętnie lokuje akcje swoich powieści w naszym regionie – w Żninie, Wenecji, Szubinie, Wągrowcu. Jego celne i trafne aforyzmy zostały ujęte
w „Księdze aforystyki polskiej XX wieku”.
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13.05. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim po raz ostatni, po
sześciu miesiącach spotkań, zebrał się Komputerowy Klub Seniora. Gościem
honorowym tego spotkania była europoseł Janusz Zemke, z którego rąk klubowicze otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Kolejnym etapem
wizyty J. Zemke była inauguracja zajęć kolejnego już kursu „Komputer oknem
na świat”.
14.05 w Filii nr 12 BM w Inowrocławiu odbyło się spotkanie autorskie z Tomaszem Wandzlem, który mieszka wraz z rodziną w Prabutach, gdzie
angażuje się w życie miasta i działa jako radny. Poza pracą zawodową publikuje
reportaże oraz krótkie formy prozatorskie. W 2010 r. zajął I miejsce w ogólnopolskim konkursie na reportaż prasowy im. Macieja Szumowskiego, a rok później zadebiutował książką „Dom w chmurach”, nagrodzoną w ogólnopolskim
konkursie na powieść współczesną. Pisarz znalazł się w gronie półfinalistów
nominowanych do tytułu „Człowieka bez barier 2012”. T. Wandzel, pomimo
utraty wzroku, potrafi urzeczywistnić najbardziej szalone pomysły, a napotkane
przez niego trudności są wyzwaniem do działania.
14.05. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie w ramach
cyklu „Artyści Gminy Prezentują” otwarta została wystawa prac dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Barcin, objętych nauczaniem indywidualnym.
Prowadząca z dziećmi zajęcia Joanna Garwol opowiedziała zebranym o metodzie artretereapii i jej wpływie na rozwój umysłowy i psychiczny dziecka z niepełnosprawnością.
14.05. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim miał miejsce wieczór poetycki Krzysztofa Wierzchuckiego – mieszkańca Sępólna
Krajeńskiego. Debiutancki tomik wierszy zatytułowany „Zapytaj siebie…”
zawiera 62 wiersze napisane przez autora w latach 2005-2012. Spotkanie poprowadziły wnuki autora – Zuzia i Krystian, którzy wcielając się w rolę konferansjerów, przedstawili sylwetkę swego dziadka, opowiadając również o jego
twórczości.
14.05. z okazji Dnia Rodziny odbyło się w Oddziale dla dzieci RBP
w Szubinie spotkanie dziecięcego Koła Miłośników Książki. Czytane były rodzinne wiersze Michała Rusinka. Tropiąc rodzinnego krawca, pradziadka kawalerzystę, ciocię pianistkę, wujka marynarza, kuzyna podróżnika, uczestnicy spotkania tworzyli własne drzewo genealogiczne. Poznali niezwykłą Mamę – Emilię Wojtyłową, matkę świętego Jana Pawła II. Obecnym na spotkaniu mamom
dzieci odtańczyły taniec Greka Zorby. Mamy zastanawiały się, jak wychować
szczęśliwego, uczciwego i inteligentnego człowieka.
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15.05. w Filii nr 5 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyło się
spotkanie z dr Elżbietą Szefler – nauczycielką akademicką i znaną recenzentką książek dla najmłodszych. Celem spotkania było zaprezentowanie rodzicom
małych dzieci pozycji książkowych, które poza tym, że bawią i uczą, pomagają
znaleźć most porozumienia między pokoleniami.
15.05. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbyło się spotkanie
autorskie z Mariuszem Urbankiem, autorem książek biograficznych o wybitnych poetach, pisarzach i publicystach. Okazało się, że prawda o autorach lektur
jest o wiele bardziej złożona i ciekawa niż uładzone, ocenzurowane życiorysy
w dawnych podręcznikach szkolnych czy powierzchowne teksty publicystyczne, których autorzy szukają sensacji i skandali.
15.05. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie zorganizowany został XI Konkurs „Pięknego czytania” dla uczniów klas 0-6, będących jednocześnie czytelnikami łabiszyńskiej biblioteki lub jej filii w Lubostroniu, Nowym Dąbiu i Jeżewie. W finale wzięło udział 28 dzieci ze szkół
w Ojrzanowie, Nowym Dąbiu, Lubostroniu i Łabiszynie.
15.05. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie oraz
w Bibliotece Publicznej w Pakości, a 16 maja w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu z dziećmi spotkała się Ewa Stadtmüller – pochodząca z Krakowa autorka książek dla dzieci, m.in. „Blok przy Tuwima 7”, „Asy różne rasy”, „Gdzie
jesteś, Emilko”, „Dokąd biegnie czas?”.
16.05. w Filii nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
przeprowadzono zajęcia literackie pt: „Z jakiej jestem bajki”. Dzieci z Klubu
Odkrywców zapoznały się z książką A. Frączek pt: „Zielono mi!’”.
16.05. w Filii nr 5 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy miało miejsce spotkanie poetyckie z Jolantą Sztejką, połączone z promocją drugiego tomiku bydgoskiej autorki pt. „Inspiruje mnie życie”. Spotkaniu towarzyszył występ
zespołu Gil&Sema4 w składzie: Natalia Gilewska (wokal), Dawid Sawczenko
(gitara akustyczna) i Dominik Gryń (gitara basowa). Miłą atmosferę rozmowy,
śpiewu i poezji dopełniły czekoladowe „liter-ciasteczka”, wykonane przez samą
autorkę.
19.05. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie przeprowadzono pierwszą z ośmiu lekcji bibliotecznych przygotowanych dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie na temat „Regionalia w bibliotece”.
Uczestnicy dowiedzieli się, jakie zbiory zaliczamy do zbiorów regionalnych,
zapoznali się z tego rodzaju zbiorami barcińskiej biblioteki, a także uczyli się
wyszukiwać informacje, dotyczące historii Barcina.
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19 i 21.05. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim odbyły
się dwa spotkania z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych – debaty o wolności
pn. „Wolność czujesz to?”. Przygotowana relacja ze spotkań została nagrodzona. Sępoleńska biblioteka jest jedną z trzech bibliotek, w których w ramach
nagrody odbędzie się spotkanie z prof. Leszkiem Balcerowiczem.
19.05. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim odbył się wykład
rehabilitanta Bartosza Kochańskiego na temat „Dolegliwości bólowe kręgosłupa”. Była prezentacja ćwiczeń ruchowych oraz liczne zalecenia.
19.05. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie wraz ze świekatowskim przedszkolem zaprosiła teatr MORALITET z Krakowa, który przedstawił spektakl zatytułowany „Skrzaty ze starej szafy”. Ze względu na dużą ilość
widzów spektakl odbył się w wiejskiej świetlicy.
20.05. w Gminnej Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej gościli aktorzy z Impresariatu Artystycznego „Inspiracja” w Krakowie, którzy zaprezentowali spektakl profilaktyczny dla dzieci pt. „Psoty nie z tej
ziemi”.
22.05. czytelnicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Nakle wysłuchali opowieści dra Andrzeja Nyderka o Kalinie Jędrusik, która była jedną z najbardziej kontrowersyjnych osobowości artystycznych epoki
PRL-u, miała kilka twarzy. Stanowcza i pewna siebie, nie uznawała półśrodków. Jej role w „Kabarecie Starszych Panów” czy „Poskromieniu złośnicy” do
dziś uchodzą za wzór znakomitego aktorstwa. Portret K. Jędrusik uzupełniły
piosenki, które mimo upływu czasu wciąż urzekają i zachwycają, wzruszając
nutą nostalgii.
22.05. Oddział dla dzieci RBP w Szubinie zorganizował IV edycję
konkursu krasomówczego „Demostenes”, adresowanego do dzieci ze szkół
podstawowych gmin Szubin i Kcynia. Zdobywcy pierwszych miejsc i laureat
Grand prix zgłoszeni zostaną do wojewódzkiego finału konkursu krasomówczego w Golubiu-Dobrzyniu.
22.05. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku wspólnie z biblioteką Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego oraz Nadleśnictwem w Runowie Krajeńskim zorganizowały XII edycję Konkursu Wiedzy
o Regionie. Udział w niej wzięły dzieci z Więcborka oraz ze szkół w Sypniewie,
Zakrzewku, Runowie Krajeńskim oraz Pęperzynie. Konkurs odbył się w bibliotece szkoły.
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23.05. w Filii nr 5 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy zorganizowano kameralny koncert Jędrzeja Kubiaka, uznanego w środowisku muzycznym bydgoskiego gitarzysty. Muzyk zaprezentował grę na mało znanych
w Polsce gitarach rezofonicznych i w ciekawy sposób opowiedział historię tych
instrumentów oraz związanej z nimi muzyki folkowej.
23.05. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie włączyła się w organizację imprezy Street Art Łabiszyńskiej Aktywnej Młodzieży
i Domu Kultury pod patronatem Burmistrza Łabiszyna. Pracownicy przygotowali stoisko z pokazowymi książkami dla młodzieży, konkurs dla odwiedzających to stoisko oraz kącik z bajkami i zabawami plastycznymi dla dzieci.
23.05. Oddział dla dzieci i młodzieży BP w Sępólnie Krajeńskim
przygotował imprezę plenerową „CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA”. Przebrani i uzbrojeni w uśmiechy aktorzy z grupy teatralnej „Balbina” spacerowali
od przedszkola do przedszkola i prezentowali dzieciom piosenki, najpiękniejsze
bajki Doroty Gellner, Jana Brzechwy, Agnieszki Frączek i innych polskich autorów. Młodzi słuchacze żywo odebrali występy swoich, trochę starszych kolegów i koleżanek.
26.05. w Filii w Trzeciewnicy PiMBP w Nakle w sali Centrum Ekologiczno-Kulturalnego odbyło się spotkanie z Pawłem Beręsewiczem, autorem
ok. 20-stu książek dla dzieci i młodzieży, tłumaczem i leksykografem. 29 maja
P. Beręsewicz gościł w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim.
28.05. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie podczas
spotkania z uczestnikami konkursu „Rodzinne czytanie – Mały Miłośnik Książki” przeprowadzone zostały przez wydawnictwo TAKO z Torunia warsztaty
plastyczne połączone z prezentacją multimedialną na temat „Opowiadania na
tacy z Maską Lwa”.
29.05. Salonik Literacko-Artystyczny Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu zamienił się w kameralną salę teatralną. W spektaklu „Kukła”, napisanym i wyreżyserowanym przez Jerzego Gruzę wystąpiło dwoje aktorów teatralnych i filmowych: Tatiana Sosna-Sarno i Grzegorz Sierzputowski.
29.05. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu na zaproszenie
Józefa Szydłowskiego w „Spotkaniu z Historią” uczestniczył jego brat Piotr
Szydłowski, który na początku 1981 roku został przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Świeciu. Spotkanie zorganizowano
w ramach obchodów 25 rocznicy wolności.
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CZERWIEC
1.06. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gostycynie imprezą
z okazji Dnia Dziecka zakończono realizację projektu „Z bajką za pan brat”
(2 stycznia – 30 czerwca 2014), dofinansowanego przez Fundację BGK im. J.
K. Steczkowskiego (powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego) w ramach
programu „Na dobry początek”. W bibliotece w Gostycynie oraz 3 filiach powstały Kąciki Małego Czytelnika, a w nich przez pięć miesięcy trwały zajęcia
edukacyjno-zabawowe dla 51 osób – rodziców i dzieci od 2 do 4 roku życia.
W każdej bibliotece uczestnicy spotkali się 9 razy. Odbyły się także specjalne
zajęcia terapeutyczne (8 spotkań) z Justyną Kożuch – pedagogiem, opiekunem
świetlicy terapeutycznej.
1.06. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadkach otwarto wystawę
z okazji Roku Kolberga, poświęconą jego życiu i dziełom. Została przygotowana na podstawie materiałów z Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze,
Instytutu Kolberga w Poznaniu oraz zbiorów własnych i udostępnionych przez
PiMBP w Nakle.
2.06. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu otwarto wystawę pt.
„Solidarność oczami młodych”, udostępnioną przez Instytut Pamięci Narodowej. Podczas wernisażu odbyła się projekcja filmu dokumentalnego pt. „Nie
byliśmy bohaterami. Strajk oczami kobiet”, wypożyczonego z Europejskiego
Centrum Solidarności w Gdańsku. Wystawę zorganizowano w ramach projektu
„Druga strona wolności” dofinansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego.
2.06. w Filii w Nowym Dąbiu BPMiG w Łabiszynie dzięki uprzejmości Koła Łowieckiego „Szarak” w Rzywnie dzieci mogły miło spędzić czas
z okazji Dnia Dziecka. Było wiele konkursów i konkurencji sportowych, jak
np. strzelanie z wiatrówki, łuku, przeciąganie liny, tor przeszkód i trampolina,
wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku i słodki poczęstunek. Na zakończenie
najbardziej wytrwali wzięli udział w podchodach.
2-6.06. z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej odbyły się na terenie gminy spotkania i imprezy w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, któremu w tym roku
przyświecało hasło „Czytanie – Mądra rzecz!”.
2.06. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie gość
Klubu Podróżnika Szymon Antkowiak opowiedział, jak przez 50 dni zrealizo111

wał projekt „Autostop smile”, zwiedzając przy tym 17 krajów Europy i pokonując 12.212 km bez pieniędzy.
3.06. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
miały miejsce zajęcia edukacyjne dla dzieci z Klubu Przedszkolaka przy MDK
nr 4. Dzieci zapoznały się z biblioteką, wzięły udział w zabawie konkursowej
„Zgadnij z jakiej to bajki?”, rozwiązały krzyżówkę, kolorowały zakładki do
swoich książek i dyskutowały o przeglądanych książeczkach.
4.06. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie zorganizowano wraz ze Szkołą Podstawową w Mamliczu i Szkołą Podstawową nr
1 w Barcinie wieczornicę patriotyczną pt. „Bohaterom spod Monte Cassino”
z okazji obchodów 70 rocznicy Bitwy o Monte Cassino. Na program uroczystości złożyło się: referat okolicznościowy ”Geneza II Korpusu w pamiętnikach
żołnierzy z regionu”, inscenizacja słowno-muzyczna oraz otwarcie wystawy
fotografii i dokumentów pt. „Mieszkańcy Regionu w II Korpusie Polskim. Pamiątki i fotografie”.
4.06. w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni otwarta
została wystawa pt. „25-lat wolnych wyborów 4 czerwca 1989”, przygotowana
we współpracy z kcyńskim Komitetem Obywatelskim „Solidarność”.
6.06. w Filii nr 1 dla Dzieci i Młodzieży BM w Inowrocławiu odbyło się rozstrzygnięcie regionalnego konkursu fotograficznego pt. „Osobliwości
przyrodnicze Parku Solankowego”, zorganizowanego z okazji Dni Inowrocławia. W konkursie udział wzięli uczniowie klas szóstych SP nr 4, 6, 10, Zespołu
Szkół Integracyjnych oraz uczniowie klas I-III Gimnazjum nr 2, nr 4 i Gimnazjum Integracyjnego.
6.06. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi gościł mieszkający od lat w Brukseli Marek Orzechowski – znany dziennikarz, komentator
polityczny, współpracownik „Radia Wolna Europa”, korespondent „Głosu
Ameryki” w Bonn, wieloletni korespondent TVP w Brukseli, publicysta „Tygodnika Powszechnego”, autor książek „Belgijska melancholia” i „Zdarzyło się
w Berlinie. Polak patrzy na mur” oraz współautor wraz z komisarzem Günterem
Verheugenem książki „Rozszerzenie Unii 2004”.
6.06. grupa 35. słuchaczy UTW działającego przy Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim wraz z bibliotekarzem-koordynatorem UTW wyruszyła na całodniową wycieczkę. Pierwszym punktem wyprawy była Wyższa Szkoła
Gospodarki w Bydgoszczy, w której uczestnicy wysłuchali wykładu Jarosława
Jagodzińskiego pt. „Bałkańskie obrazki”. Po wykładzie nastąpiło zwiedzanie
112

kampusu uczelnianego i Muzeum Fotografii. Kolejnym etapem wycieczki był
Pałac w Ostromecku.
7.06. odbyła się gra miejska: „Kruszwica: obrazy przeszłości” zorganizowana przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kruszwicy. Udział
w niej wzięli uczniowie miejscowych szkół podstawowych – cztery zespoły.
Gra polegała na odnalezieniu w miejskiej przestrzeni Kruszwicy miejsc ukazanych na starych fotografiach, zaznaczeniu tych miejsc na mapie i wykonaniu
zdjęcia jak najbardziej zbliżonego do oryginału.
7.06. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie zorganizowała
wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy. Tym razem grano „Cyganerię” Giacomo
Pucciniego. W wyjeździe uczestniczyło aż 71 osób.
9.06. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
odbyły się zajęcia teatralne ph. „Obrazkowe opowieści: sztuka teatralna na papierze”. Podczas spotkania, dzieci z Przedszkola nr 7 w Bydgoszczy dowiedziały się na czym polega tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą obrazków. Uczestnicy wysłuchali i obejrzeli „Ziemniaczaną historyjkę”,
a następnie zainspirowani sztuką „kamishibai” stworzyli własną historię, pt.:
„Kotek i mały motek”.
9.06. Filię nr 14 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy odwiedziły dzieci z Przedszkola Buziaczek i uczestniczyły w zajęciach o tematyce
wakacyjnej. Podczas spotkania dzieci utrwaliły wiadomości na temat sposobów
spędzania czasu wolnego nad morzem i w górach oraz dowiedziały się jakie
miasta w Polsce warto odwiedzić i dlaczego.
9.06. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie miała
miejsce projekcja filmu „Europa Środkowa idzie na wolność”, zorganizowana
w ramach inicjatywy Razem 89. W wypożyczalni dla dorosłych przygotowano
„Półkę wolności” – zbiór publikacji opisujących najnowszą historię Polski i popularyzującej wiedzę o polskiej drodze do wolności.
10.06. Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie zorganizowała dla
100 uczniów kl. I-III SP nr 2 spotkanie z policjantami pod hasłem „Bezpieczne
wakacje”. Przybliżono dzieciom zasady bezpiecznego i mądrego zachowania
na drodze, nad wodą, w kontaktach z obcymi. Nie zabrakło prezentacji sprzętu
ratunkowego i pogadanki na temat wielkiego ryzyka, płynącego z nieprzemyślanego korzystania przez dzieci z Internetu.
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10.06. w Oddziale dla dzieci i młodzieży Biblioteki Publicznej
w Sępólnie Krajeńskim miał miejsce gminny konkurs „MISTRZ PIĘKNEGO
CZYTANIA”. Konkurs miał na celu wyłonienie najlepiej czytających dzieci
z klas I-III, IV-VI szkół podstawowych oraz I-III szkół gimnazjalnych. Przed
wystąpieniem w finale dzieci musiały przejść etap szkolny, a w niektórych szkołach nawet etap klasowy.
10.06. w Oddziale dla dzieci RBP w Szubinie odbyła się w ramach
realizowanego ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Program Rozwoju Bibliotek) projektu „Zaczarowana biblioteka” impreza
plastyczna. Głośno czytany „Wierszownik z podróży dookoła świata” Łukasza
Dębskiego pokazał dzieciom świat. Często szuka się po szerokim świecie tego,
co jest bardzo blisko, dlatego uczniowie szubińskich szkół podstawowych przygotowywali Praktyczny przewodnik po Szubinie.
11.06. Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie oraz Filia w Laskach Wielkich zorganizowały wycieczkę rowerową, której celem było źródło
św. Huberta.
12.06. w Oddziale dla dzieci i młodzieży BP w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską – autorką i ilustratorką
bajek dla dzieci, tłumaczką języka włoskiego, krytykiem sztuki. Pisarka od razu
nawiązała kontakt z dziećmi, ujawniając przy tym talent aktorski. Podjęła bardzo ważne tematy – patriotyzmu, ojczyzny i tolerancji, nawiązując przy tym do
swojej książki – „A ja jestem Polak mały, moim krajem jest świat cały”.
13.06. Filia MBP w Sępólnie Krajeńskim zorganizowała II koncert
– MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA. Była to niezwykła podróż poetycko-wokalnomuzyczna i taneczna. Koncert odbył się w Restauracji Hotelu „JAN” w Sępólnie Krajeńskim. Wykonawcami byli regionalni artyści, dzieci ze „Śpiewającej
Biblioteki” oraz tancerze ze Szkoły Tańca i Domu Kultury w Chojnicach oraz
CKiS w Sępólnie Krajeńskim.
13.06. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
zorganizowano zajęcia literackie ph.: „Barwne słówka-literowa łamigłówka”.
Podczas spotkania, dzieci uczestniczyły w zabawach literackich na podstawie
wierszy Agnieszki Frączek.
13.06. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu gościła Anna Seniuk,
jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich aktorek. Zachwyciła wszystkich pełnymi humoru, życzliwości do świata i ludzi, dystansu do
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problemów i kłopotów opowieściami o swojej pracy aktorskiej oraz życiu prywatnym.
14.06. po raz ósmy już Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zorganizowała „Dzień Ojca z Biblioteką”. Tym razem miejscem rodzinnych potyczek było gospodarstwo agroturystyczne „Eden” w Kozłowie. W trwającym
prawie cztery godziny pikniku rywalizowało dziewięć drużyn (tata z dzieckiem
lub dziećmi). Sprawdzali oni swoje umiejętności m.in. w „Biegu kelnerów”,
„Krocionogu”, „Wyścigu z książką” czy na „Torze bomb wodnych”. Trzeba
było również zidentyfikować swoje dziecko po kukaniu. Były również zabawy
z chustą animacyjną, „Dobranocka” oraz oczywiście „Balonowa gonitwa”. Specjalną atrakcję spotkania stanowiła jazda konna.
17.06. na uroczystej gali z okazji „Dni Strzelna” wręczono nagrody
i wyróżnienia w zorganizowanym już po raz siódmy przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Strzelnie Lokalnym Przeglądzie Twórczości Literackiej. Wpłynęło łącznie 50 prac, z czego 13 utworów prozatorskich i 37 poetyckich.
17.06. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie
otwarto wystawę haftu matematycznego Norberta Kozłowskiego – ucznia klasy
III PDP (Przysposobienia do Pracy) z Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie.
Prace wykonane techniką haftu matematycznego tworzy się na sztywnych materiałach (na kartonie, tekturce czy plastiku). Można wyszywać nicią, wełną lub
muliną, rozwijając przy tym zdolności manualne, myślenie przestrzenne i perspektywiczne.
17.06. w Bibliotece Publicznej Gminy w Złotnikach Kujawskich
odbyło się uroczyste zakończenie projektu „O finansach w bibliotece” realizowanego w maju i czerwcu 2014 roku. Uczestnicy projektu poznawali drogą internetową zagadnienia z bankowości elektronicznej, ubezpieczeń. W projekcie
uczestniczyło 20 osób. W uroczystości wziął udział dyrektor Banku Spółdzielczego w Złotnikach Kujawskich. 27 czerwca podobna uroczystość miała miejsce w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie. W żnińskim
spotkaniu wzięła udział Irena Starczewska, wieloletni prezes Banku Spółdzielczego w Żninie.
18.06. w Filii nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy miały miejsce zajęcia literackie połączone z zajęciami plastycznymi z okazji Dnia Ojca. Dzieci z Klubu Odkrywców wysłuchały opowiadania
pt: „Portret Taty” B. Gawryluk oraz wiersza D. Zawadzkiej pt: „Tata czarodziej”. W drugiej części spotkania każdy uczestnik wykonał portret swojego
Taty oraz laurkę z bukietem kwiatów i serdecznymi życzeniami.
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21.06. w ramach Łabiszyńskich Spotkań z Historią Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie przygotowała wystawę „Dawny Łabiszyn i jego mieszkańcy część II”. Zaprezentowane zostały zdjęcia mieszkańców Łabiszyna i okolic przekazane do Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej
działającego przy bibliotece w ramach programu Ośrodka Karta. Fotografie
zostały podzielone tematyczne: Historia Łabiszyna, życie kulturalne, życie na
wsi, II wojna światowa i wojsko, łabiszyńska wyspa, spotkania towarzyskie
i wypoczynek, Łabiszyn i znani mieszkańcy, uroczystości kościelne oraz szkoła
i uczniowie.
21.06. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologicznym w Barcinie i Urzędem Miejskim
w Barcinie zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Przyroda,
krajobraz, człowiek”. Uczestniczyli w niej naukowcy reprezentujący z Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet
Przyrodniczo-Technologiczny w Bydgoszczy, Uniwersytet Gdański, Bydgoską
Szkołę Wyższą, Akademię Pomorską w Słupsku, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Stowarzyszenie Rekonkwista, którzy wygłosili 29 referatów naukowych.
26.06. w Filii nr 1 BM w Inowrocławiu odbyło się spotkanie autorskie z Anną Sępińską-Radecką, rodowitą inowrocławianką, obecnie mieszkającą w Niemczech. Książka pt. „Jestem” to jej debiut literacki, w której opisuje
losy współczesnego Kopciuszka.
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JAK TO ROBIĄ INNI
(aktywne formy uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu)
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
Poezja/Proza – II bydgoskie spotkania z literaturą
W dniach 22-29 kwietnia 2014 r. w WiMBP w Bydgoszczy odbyła się
druga odsłona cyklu spotkań literackich „Poezja/proza – II bydgoskie spotkania
z literaturą”. Festiwal otworzył 22 kwietnia wieczór autorski z Krzysztofem Vargą. Pisarz promował swoją nową książkę zatytułowaną „Czardasz z mangalicą”.
Dyskusja z aktywnym udziałem publiczności dotyczyła węgierskiej kuchni, historii Węgier, obyczajów związanych z tym regionem Europy. Autorka głośnej
książki „Beksińscy. Portret podwójny, Magdalena Grzebałkowska, odwiedziła
bydgoską bibliotekę 25 kwietnia. Przede wszystkim opowiadała o pracy nad
biografią. Pytana o detale dotyczące rodziny Beksińskich w ciekawy sposób
dzieliła się refleksjami dotyczącymi życia ojca (wybitnego malarza) i syna (kultowego dziennikarza radiowego). Poezję na festiwalu reprezentował Maciej Robert, jeden z najciekawszych autorów młodego pokolenia. Poeta odczytał kilka
wierszy ze swojego nowego tomiku „Księga meldunkowa”. Czytelnicy mieli
także okazję poznać zapatrywania artysty na kwestie związane z warsztatem pisarskim, relacjami pomiędzy szerokością geograficzną a twórczością literacką,
kondycją kultury w ogóle. Poezję/prozę zamykało (29 kwietnia) spotkanie autorskie z Emilią Walczak, autorką książki „Fake czyli konfabulacje zachodzą na
zakrętach”. Młoda bydgoszczanka, która jest laureatką Konkursu im. H. Berezy, opowiedziała czytelnikom o swoich fascynacjach, niepokojach i nadziejach
związanych z twórczością literacką. Cykl spotkał się z ciepłym przyjęciem publiczności. W mediach pojawiły się relacje, oceniające wysoko poziom spotkań
autorskich na strychu.

Tydzień Bibliotek 2014
W dniach 8-15 maja 2014 r. WiMBP w Bydgoszczy, jak co roku, aktywnie włączyła się w ogólnopolską akcję pod nazwą Tydzień Bibliotek. Obchody
zainaugurowało spotkanie z Wojciechem Banachem. Nie przybrało ono jednak
charakteru standardowego wieczoru autorskiego, ponieważ poeta połączył wystąpienie z prezentacją kolekcji pocztówek związanych z Kanałem Bydgoskim.
Kulminacją działań w ramach Tygodnia Bibliotek jest zawsze Noc w Bibliotece.
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Tym razem przypadła ona na 9 maja i po raz kolejny okazała się inicjatywą
trafioną. Na czytelników czekało sporo atrakcji. Już od południa trwał kiermasz
taniej książki, który zgromadził bardzo wielu szperaczy. To stała oferta Nocy
w Bibliotece, ciesząca się dużą popularnością. Podobny charakter ma coroczne
zwiedzanie Biblioteki Bernardynów. Od godziny 17.00-22.00 w murach książnicy goszczono Klubokawiarnię 1138, tworzoną przez grupę młodych ludzi.
W holu pojawiło się stoisko z kanapkami i napojami, natomiast na parkiecie
w wypożyczalni swoją muzykę prezentowali Ziot, Snik i Fan. W tym samym
czasie na pierwszym piętrze potyczki militarne zaabsorbowały miłośników gier
planszowych. W Czytelni Głównej do wspólnej zabawy zaprosiło Centrum
Gier Pegaz. Emocjonujące rozgrywki trwały do późnych godzin nocnych. Pracowniczki działającej przy WiMBP introligatorni zajmująco opowiadały i prezentowały formy opieki nad książką od profilaktyki, poprzez pierwszą pomoc,
aż po leczenie skutków długotrwałych zaniedbań. Późnym wieczorem Roman
Pleszyński zaprosił czytelników do sali wykładowej na niecodzienny pokaz
multimedialny zatytułowany „Tropami cudów świata antycznego”. W ramach
Nocy w Bibliotece zainaugurowano nowy cykl filmowy pod nazwą „Projektor”.
Organizatorzy pokazali dwa filmy (jeden dla dzieci i jeden dla dorosłych). Efektowne zamknięcie tegorocznej Nocy miało miejsce również na strychu. Duet
Ciechowski Klasycznie dał koncert, który doskonale wpisał się w charakter
całego przedsięwzięcia. Kompozycje Grzegorza Ciechowskiego w klasycznej
interpretacji (na fortepian i wiolonczelę) Dobrawy Czocher i Hanny Raniszewskiej zachwyciły licznie zgromadzoną publiczność. 14 maja w ramach DKK
w bydgoskiej książnicy gościła znana i popularna aktorka Joanna Szczepkowska. W tym samym czasie na strychu biblioteki odbyło się spotkanie inauguracyjne językowego klubu konwersacyjnego Deutsch mit Spaß. Na kolejny dzień
(15 maja) WiMBP przygotowała gratkę dla najmłodszych czytelników. Z myślą
o nich na kameralnej scenie odbyło się przedstawienie pt. „Magiczna księga”
Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska. Ten ostatni dzień obchodów Tygodnia
Bibliotek zamknął pokaz filmu „Wielki Gatsby”. Podczas Tygodnia Bibliotek
można było oglądać noszącą tytuł „O 5 lat młodsza w ciągu 5. minut” wystawę
reklam pochodzących z „Dziennika Bydgoskiego”. Tydzień Bibliotek obchodziły także biblioteki samorządowe.

III Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci „LiterObrazki”
W dniach 9-15.06.2014 r. WiMBP w Bydgoszczy, zorganizowała trzecią edycję interdyscyplinarnego Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki, który w sposób atrakcyjny dla młodych osób pokazał dokonania
polskich autorów, ilustratorów i wydawców.
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Już po raz trzeci w słoneczne czerwcowe dni, na dziedzińcu starej Biblioteki litery zmieszały się z obrazkami. I działy się rzeczy, o których nie śniło
się filologom. W zestawie przygód do wyboru znaleźć można było spotkania
z czarodziejami, którzy opowieści snuli jak z obrazka, piosenki na żywo wygrywane jak nagrody w konkursach, wędrówki z gwiazdami po bajkowym niebie, pokazy, co zdradzały jak rodzą się książki, odkrywanie sekretów ukrytych
w literach, budowanie cudów na tajnych warsztatach, zabawy, gry, kiermasze,
teatralne scenki. Atrakcji bez liku! Na trzecią edycję Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki zaprosiliśmy wszystkie maluchy, a także dorosłych, którzy pielęgnują w sobie radość dziecka.
Celem III Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci „LiterObrazki” było ukazanie wpływu literatury i ogólnie pojętego czytelnictwa na rozwój emocjonalny i intelektualny człowieka, kształtowanie stylu życia opartego
na świadomym uczestnictwie w kulturze, zachęcenie do poszukiwania źródeł
wartościowej rozrywki stanowiącej alternatywę dla wszechobecnych gier komputerowych oraz telewizji. Współpraca przyniosła określone korzyści przede
wszystkim dla dzieci i młodzieży, ale również stanowiła ciekawe doświadczenie
dla współpracujących podmiotów i doprowadziła do integracji lokalnej społeczności.
Projekt zakładał wzbogacenie dziecięcego słownika, zrozumienie
i docenienie zależności człowieka od literatury i wpływu kultury na jego życie. Najważniejszymi zadaniami były te, które miały uświadomić dzieciom, że
to one będą w niedalekiej przyszłości decydować o kształcie i jakości działań
kulturalnych.
Kluczowym aspektem projektu była kompleksowość i oryginalność proponowanych działań, mających na celu promowanie wartościowej literatury, a co
za tym idzie utrwalanie nawyków czytelniczych. Do Bydgoszczy przyjechali
uznani polscy artyści, graficy, ilustratorzy i autorzy. Istotną wartością była również innowacyjność projektu, który w tak ciekawej formie nie zaistniał jeszcze
na niwie kultury naszego regionu.
III Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci „LiterObrazki” stanowił
alternatywę dla mieszkańców Bydgoszczy poszukujących ciekawych i wartościowych ofert kulturalnych, pozwolił odbiorcom na samodzielny wybór interesującej ich oferty, a tym samym sprawił, że Bydgoszcz zaistniała jako miasto
nowatorskich imprez kulturalnych. Cele zostały osiągnięte poprzez zapewnienie
dzieciom i młodzieży atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu, ale także
poprzez nauczenie ich pracy w grupie oraz wzbudzenie nowych pasji.
W czasie III Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci zaprezentowano
5 wystaw:
Dzieci na dawnych pocztówkach – prezentacja kolekcji dawnych pocztówek
przedstawiających dzieci w rozmaitych, często zabawnych sytuacjach (materiały ze zbioru Wojciecha Banacha).
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Wielka księga portretów zwierząt – wystawa ilustracji Svjetlana Junakovicia
z „Wielkiej księgi portretów zwierząt” wydanej przez Wydawnictwo TAKO.
Książka Roku 2013 – prezentująca prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie organizowanym corocznie przez Polską Sekcję IBBY – KSIĄŻKA ROKU
2013.
Dyplom 2014 / książka – wystawa prac dyplomowych uczniów Państwowego
Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
24. Biennale Ilustracji Bratysława – międzynarodowy przegląd autorskich
ilustracji książek dla dzieci i młodzieży nagrodzonych w Bratysławie w 2013
roku.
Wystawy trwały do końca czerwca.
W ciągu festiwalowego tygodnia dla dzieci i ich opiekunów przygotowaliśmy szereg atrakcji, natomiast festiwalowy weekend stanowił kumulację
działań animacyjnych, warsztatowych, a także spotkań z gwiazdami. Smaczne
rozpoczęcie festiwalowego weekendu stanowiło wspólne rodzinne śniadanie na
dziedzińcu.
W Bibliotece odbyły się warsztaty literackie i plastyczne, koncerty
(m.in. Jerz Igor), spotkania z pisarzami (m.in. Michał Rusinek, Marcin Brykczyński, Agnieszka Frączek i Joanna Krzyżanek) i ilustratorami (m.in. Katarzyna Bogucka, Jan Bajtlik, Patryk Mogilnicki, Daniel de Latour), przedstawienia
teatralne (teatr „Małe Mi”, teatrzyk Kamishibai), seanse filmowe, gry i zabawy.
Pojawili się też goście specjalni, m.in. Iwona Chmielewska, Ksawery Jasieński,
Anna Seniuk i Krzysztof Gosztyła – łącznie ponad 70 artystów.
Dużą popularnością cieszyły się koncerty zorganizowane we współpracy z Filharmonią Pomorską. Z myślą o najmłodszych Filharmonia przygotowała występy wyjątkowe. Przeplatane bajkami, zagadkami i zabawami melodie
na każdej dziecięcej twarzy wywoływały uśmiech.
Festiwal stał się również okazją do wymiany myśli i poglądów podczas dyskusji nt. „Książka obrazkowa jako antidotum na infantylizację kultury
skierowanej do dzieci”, w której udział wzięli zaproszeni goście: dr Magdalena Sikorska (literaturoznawca z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Olcha Sikorska (pomysłodawczyni i twórczyni Poznańskich Spotkań
Targowych – Książki dla Dzieci i Młodzieży, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek), Monika Obuchow (dziennikarka, prezeska Fundacji
Z.O.R.R.O.Z.), Krystyna Lipka-Sztarbałło (architekt i ilustratorka książek dla
dzieci i podręczników), Maria Szczodrowska (autorka książek artystycznych,
absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu).
Nie zabrakło także wydarzeń towarzyszących – na dziedzińcu biblioteki zagościło Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie z pokazem
czerpania papieru, zaś Katarzyna Bogucka i Jona Jung ozdobiły wnętrza bibliotek osiedlowych efektownymi muralami. W filiach bibliotecznych na terenie
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Bydgoszczy odbywało się również wiele zajęć przygotowanych z myślą o najmłodszych.
W ramach projektu łącznie przeprowadzonych zostało 131 imprez kulturalnych w Bibliotece Głównej i w jej filiach osiedlowych, w których udział
wzięło 4 258 osób.
Honorowy patronat nad Festiwalem objęli: Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski oraz Polska Sekcja
IBBY.
Patronat medialny nad Festiwalem objęli: TVP Bydgoszcz, Radio PiK,
Gazeta Wyborcza, Gazeta.pl Bydgoszcz, MMBydgoszcz.pl, Bydgoszcz Inaczej,
Qlturka, Ryms, Purpose, Zwykłe Życie, Mamy w sieci, Ilustrada i ZORROZ.

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu
Projekt wyobraźni, Terra Incognita – Terra Recoginta
W 2012 r. odbyła się w inowrocławskiej bibliotece połączona z wystawą fotograficzną konferencja naukowa przygotowana przez uczniów z Gimnazjum Katolickiego w Inowrocławiu, poświęcona popularyzacji wiedzy o średniowiecznych – powszechnie nieznanych – grodziskach, okalających Inowrocław. Od tamtego czasu projekt zyskał popularność, a jego efektem były
publikacje w ogólnopolskich czasopismach i książkach, a także prezentacje na
konferencjach naukowych w regionie oraz w Warszawie. Początki projektu były
możliwe dzięki wsparciu Gminy Inowrocław. W kolejnych etapach udało się
uzyskać dotację z Urzędu Miasta Inowrocław oraz Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu. Dzięki nim doprowadzono do wznowienia i uzupełnienia książki
poświęconej projektowi, skonstruowano pokaźną ścianę wystawową pokazującą grodziska, a także nagrano film połączony z prezentacją zdjęć lotniczych.
Wspomniane efekty zaprezentowane zostały w Saloniku Literacko-Artystycznym BM w Inowrocławiu 20 lutego 2014 roku. Dodatkowo dr Marcin Danielewski z UAM w Poznaniu przedstawił wykład podsumowujący historię badań
nad kujawskimi grodziskami, a Łukasz Oliwkowski (Gimnazjum Katolickie,
UAM) wygłosił wykład o wizualnych rekonstrukcjach historycznych we współczesnej kulturze. Projekt realizowany jest przez uczniów Gimnazjum Katolickiego w Inowrocławiu.
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Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek
17 czerwca 2014 r. w dzień Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek inowrocławska książnica zaprosiła mieszkańców i turystów do podzielenia
się radością czytania i wymiany lektur. Między Placem Klasztornym a ulicą
Kilińskiego powstał jednodniowy Skwer Uwolnionej Książki. W ramach akcji
„Zapakuj książkę do walizki” można było sięgnąć po wybraną pozycję lub zostawić przeczytaną. Z inicjatywy biblioteki regały książek na wymianę pojawiły
również na tarasie Pijalni Wód-Palmiarni „Inowrocławianka” oraz w Cafe Inspiracja na Rynku. Inauguracji akcji bookcrossingowej w Pijalni towarzyszył
„Muzyczny Bajkoranek” oraz literacki quiz „Wolne książki – szybkie skojarzenia”. Artyści z Filharmonii Pomorskiej zaprosili dzieci z inowrocławskich
przedszkoli na minikoncert, połączony z muzycznymi zabawami i ćwiczeniami.
Nasi pracownicy, w rozmowie z młodzieżą sprawdzali znajomość literatury i zachęcali do lekturowych odkryć.
Wystawa „Oblicza Afganistanu”
30 czerwca 2014 r. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbył się
wernisaż wystawy „Oblicza Afganistanu”. Przestrzeń Saloniku Literacko-Artystycznego wypełniona została przedmiotami pochodzącymi z Afganistanu, jak
np. strój męski, męskie nakrycia głowy, stroje kobiece, mini burka, biżuteria
etniczna, muzułmański sznur modlitewny Afgańczyka-tasbih oraz z misji polskich żołnierzy w Afganistanie, m.in. umundurowanie i wyposażenie żołnierza
polskiego oraz mundur żołnierza afgańskiego, udostępnione przez Dariusza Siwińskiego. Ekspozycja wzbogacona została o fotografie przedstawiające współczesne oblicze dwóch największych miast: Kabulu i Heratu autorstwa byłego
dyplomaty, konsula RP w Kabulu Marcina Krzyżanowskiego oraz fotografie
żołnierzy, uczestników polskich misji w Afganistanie, mjr Marka Pawlaka z 56.
Bazy Lotniczej i weterana wojny w Afganistanie Dariusza Siwińskiego. Ponadto na wystawie znalazły się książki, filmy i czasopisma pochodzące ze zbiorów
własnych Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu, WiMBP w Bydgoszczy oraz
z Książnicy Kopernikańskiej i Biblioteki UMK w Toruniu, popularyzujące wiedzę o tym biednym, targanym przez wojny kraju.
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie
„Historia ubioru od starożytności do czasów współczesnych”
7 maja 2014 r. odbyła się w barcińskiej bibliotece pierwsza z ośmiu
lekcji bibliotecznych przygotowanych przez pracownika czytelni BPMiG
w Barcinie, historyka sztuki Olgę Gralak-Ćwikłę dla uczniów Gimnazjum nr
1 w Barcinie na temat „Historia ubioru od starożytności do czasów współczesnych”. Podczas prelekcji, ilustrowanej prezentacją multimedialną, pokazem
filmu i zrekonstruowanym ubiorem z czasów średniowiecza, uczniowie dowiedzieli się nie tylko, jakie ubiory i fryzury nosili ludzie w różnych epokach,
ale także jak dbali – lub nie dbali – o higienę ciała. Zapoznali się również
z podstawowymi pojęciami historii ubioru oraz dowiedzieli się, w jakim okresie
i w jakich okolicznościach pojawiła się moda. Szczególne zaciekawienie wśród
uczniów wzbudziły liczne ciekawostki związane z tematem wykładu, jak na
przykład kobiecy kostium do kąpieli z początku XX wieku, noszony z gorsetem,
czy chociażby sam gorset, będący nieodzowną częścią garderoby damskiej do
czasów I wojny światowej. Duże zdumienie wywołała opowieść o zwyczajach
higienicznych epoki rokoka, które ze względu na powszechny wówczas pogląd
o szkodliwym wpływie mycia się na zdrowie człowieka, były krańcowo odmienne od obowiązujących obecnie.
Filia nr 1 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie
Zajęcia pt. „Powrót do źródeł - o historii i kulturze Pałuk”
27 maja 2014 r. w barcińskiej filii przeprowadzone zostały w ramach
cyklu „Czytanie łączy pokolenia” zajęcia pt. „Powrót do źródeł - o historii i kulturze Pałuk” adresowana do dzieci z klasy III Szkoły Podstawowej ze Starego
Miasta. Zajęcia dotyczyły Pałuk, a także stroju i haftu wywodzącego się z tego
regionu. Spotkanie miało na celu zapoznać dzieci z kulturą, tradycją, a także
wskazać na piękno Pałuk nie tylko ze względu na walory przyrodnicze, ale także
historyczne. Dzięki życzliwości Jadwigi Dziurgiela, która użyczyła strój pałucki,
dzieci mogły zapoznać się z jego poszczególnymi elementami. Części garderoby były zakładane na manekin, co ułatwiło przyswojenie ich nazw. Haft pałucki
dotyczy głównie stroju kobiety. Umiejscawiano go m.in. na czepcach, kryzach,
koszulach. Uczniowie po zapoznaniu się z różnymi ciekawostkami wysłuchali
też opowieści o pobycie Świętego Wojciecha w Barcinie, o Darce i rumianku.
Dzieci wykonały symboliczny kwiat w formie kotylionu. Otrzymały również
zakładki do książek wzorowane na hafcie pałuckim a dokładniej na czerwonej
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halce tzw. piekielnicy. Zajęcia miały zachęcić dzieci do kontynuowania rozmów
ze starszym pokoleniem w rodzinie.
Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie
Promocja książki „Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff
i jego mała ojczyzna”
12 lutego 2014 r. w MBP w Strzelnie odbyła się promocja nowego
wydawnictwa poświęconego Ulrichowi von Wilamowitzowi-Moellendorffowi,
niemieckiemu filologowi klasycznemu, wybitnemu badaczowi antyku, profesorowi uniwersytetów w Gryfii, Getyndze i Berlinie, który urodził się w 1848
r. w Markowicach, gm. Strzelno, a zmarł w 1931 w Berlinie, ale pochowany
został na cmentarzu rodziny Wilamowitz-Moellendorff w Wymysłowicach, gm.
Strzelno. Był synem Arnolda von Wilamowitz-Moellendorffa, którego przodkowie pieczętowali się herbem Ogończyk i Ulrike von Wilamowitz-Moellendorff
z domu von Calbo. Studiował filologię klasyczną najpierw w Bonn, a potem
w Berlinie, gdzie uzyskał tytuł doktora. Odbył studia terenowe we Włoszech
i Grecji. W 1875 otrzymał tytuł profesora. W latach 1879-1921 związany z Królewskim Uniwersytetem w Berlinie. W 1910 został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Jego żona Marie von Wilamowitz-Moellendorff była córką
noblisty Theodora Mommsena. Książkę „Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff
i jego mała ojczyzna. W 80 rocznicę śmierci wielkiego Kujawianina” pod red.
Włodzimierza Appela zaprezentował Jacek Sech, jeden ze współautorów publikacji. Oprócz wyżej wymienionych teksty w niej zamieścili: Tomasz Łaszkiewicz, Edmund Mikołajczak i Jerzy Danielewicz. Publikacja jest pokłosiem
wystąpień naukowych i popularnonaukowych, które odbyły się w roku 2011,
ogłoszonym oficjalnie jako „Rok Ulricha von Wilamowitza-Moellendorffa”.
Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie
Wystawa poświęcona św. Janowi Pawłowi II
21 maja 2014 r. w szubińskiej bibliotece odbyło się uroczyste otwarcie wystawy poświęconej św. Janowi Pawłowi II. W przeddzień 35. rocznicy
pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do kraju biblioteka pokazała mieszkańcom Szubina swoje bogate zbiory związane ze św. Janem Pawłem II. Na wystawie znalazły się m.in. liczne albumy, książki, dokumenty, unikalne wydania
prasy regionalnej i krajowej, karty pocztowe oraz zdjęcia dokumentalne. Nie
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zabrakło zdjęć z prywatnych audiencji u Jana Pawła II i pielgrzymek m.in. zdjęć
z archiwum rodziny państwa Siewkowskich. Na wystawie podziwiać można
było także medale i monety pamiątkowe z kolekcji Jerzego Pawlickiego. W uroczystości udział wzięli m.in. ks. proboszcz Jacek Pawelczyk, prof. Elżbieta Szubertowska, chór, Danuta Siewkowska – prezes Akcji Katolickiej w Szubinie,
Silvana Oczkowska – radna Sejmiku, Artura Michalak – przewodniczący Rady
Powiatu. Ks. proboszcz Jacek Pawelczyk wspominał św. Jana Pawła II, jego
liczne pielgrzymki do kraju. Następnie obejrzano film dokumentalny z audiencji
szubińskiego chóru im. św. Jana Pawła II w Castel Gandolfo. Film przygotowany został przez Leona Maćkowiaka z materiałów nakręconych przez Zbigniewa Bąka i Jerzego Kowalskiego. Po obejrzeniu ekspozycji przybyli goście
zwiedzili także wystawę fotograficzną grupy Flesz pt. „Oblicza Wiary”. Należy
dodać, że wystawę promował obraz św. Jana Pawła II namalowany przez artystę
plastyka Renatę Kowalczyk.
Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi
„SAT-OKH Tajniki kultury i sztuki Indian”
24 czerwca 2014 r. w MBP w Tucholi bibliotece odbyła się promocja
książki Jana Kłodzińskiego „SAT-OKH Tajniki kultury i sztuki Indian”. Autor
opowiadał o swojej pasji i zamiłowaniu do kultury indiańskiej. Przybliżył również sylwetkę swego przyjaciela Stanisława Supłatowicza – Sat-Okh’a, nawiązując równocześnie do ich pierwszych spotkań. Efektem długoletniej przyjaźni,
połączonej z pasją J. Kłodzińskiego jest Muzeum Kultury Indian Ameryki Północnej im. Sat-Okh’a, w którym gromadzone są eksponaty związane z bogatą
kulturą indiańską. Promowana książka, jak zaznaczył sam autor, jest skierowana w głównej mierze do młodzieży, która chce bawić się w Indian i jednocześnie pielęgnować ich kulturę. Z niej dowiemy się, jak poprawnie wykonać
pióropusz, spodnie, koszule wojenne, mokasyny i ozdobne bransolety. Ponadto
czytelnik dowie się, jak zbudować tipi, wykonać tam-tam czy wyrzeźbić totemy. W książce zostały też opisane kroki bardzo widowiskowych tańców POWWOW. Wszystkie wskazówki są kolorowo zilustrowane i opatrzone komentarzem. Rozmowę zakończyły indiańskie złote myśli, które zmusiły wszystkich
do refleksji nad otaczającą nas przyrodą, a zwłaszcza Borami Tucholskimi,
w których mieszkamy.
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Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku
Jacek piecze placek
16 kwietnia 2014 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku miał miejsce pokaz pieczenia babki gotowanej oraz mazurka wielkanocnego. W roli kucharza wystąpił Jacek Grabowski, który od lat angażuje się
w życie lokalnej społeczności. Mazurek bakaliowy z nadzieniem owocowym
powstał według autorskiego przepisu J. Grabowskiego. Receptura na babkę była
przerobionym przepisem jego babci. J. Grabowski od urodzenia mieszka w Sośnie, ale dzięki swojej działalności na rzecz „małej ojczyzny” zna go większość
mieszkańców powiatu. Jest nie tylko kucharzem, pisze również wiersze i artykuły, które ukazują się na łamach lokalnej prasy. Po raz pierwszy zadebiutował
w Wiadomościach Krajeńskich. W 2007 zajął pierwsze miejsce w konkursie
literackim na „List miłosny”. W roku 2008 otrzymał wyróżnienie podczas X
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Leca w Nowym Targu. Jest autorem dwóch tomików poetyckich: Zagubiony uśmiech i Sam wśród
milionów. J. Grabowski to absolwent Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej
w Bydgoszczy, gdzie studiował oligofrenopedagogikę i rewalidację. Nierzadko
można go spotkać w szkołach – poprzez swoje pokazy pragnie nauczyć dzieci
nie tylko pieczenia, ale także szacunku do własnej pracy i wiary w swoje możliwość. Zapytany o plany na przyszłość powiedział, że przygotowuje się do wydania kolejnego tomiku poezji, a także książki zawierającej wojenne wspomnienia mieszkańców Krajny. Zamiłowania kulinarne odziedziczył po babci, która
przez wiele lat działała na rzecz mieszkańców Sośna. Jako przewodnicząca
Koła Gospodyń prowadziła kursy racjonalnego żywienia, a także kroju i szycia.
W dzieciństwie podpatrywał ją przy pracy, a ciągu wielu lat swojej działalności
starał się bazować na przekazanych mu przepisach i je udoskonalać. Efektem
powyższych działań było wydanie książki pt.: „Krajeńskie Ciacho”.
Więcborski Dzień Bajek
6 czerwca 2014 r. Urząd Miejski w Więcborku wspólnie z Miejsko
-Gminną Biblioteką Publiczną zorganizował obchody Pierwszego Więcborskiego Dnia Bajek. Bajki w przystępnej dla dzieci formie uczą elementarnych
wartości. Dziecko najpierw słucha bajek, a kiedy już potrafi czytać, sięga po
książki. W piątkowe przedpołudnie rynek zapełnił się pociechami z całego miasta. Oprócz najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym, pojawiły się także
dzieci z klas zerowych. Wysłuchały bajek czytanych przez pana i panią burmistrz. Pracownicy biblioteki przygotowali zagadki i rebusy. Następnie został
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rozstrzygnięty, ogłoszony wcześniej, konkurs plastyczny. Dzieci na papierze
o dużym formacie przedstawiały postacie z ulubionych bajek. Najmłodsi w bardzo pomysłowy sposób wykorzystali wiele technik plastycznych. Postacie były
wykonane przy użyciu plasteliny, krepy, kolorowego papieru, cekinów. Do wykonania niektórych prac służyła nawet kasza oraz jednorazowe talerzyki piknikowe. Prace zostały wyeksponowane w takim miejscu, że wszyscy obecni
mogli je dokładnie obejrzeć. Dzieci przygotowały petycję, którą złożyły na ręce
burmistrza. Prosiły, żeby przygotować i wprowadzić w życie specjalną ustawę. Ma być w niej zawarty nakaz, by rodzice czytali swoim dzieciom bajki.
Niespodziankę dla najmłodszych przygotowała Lucyna Welka wraz z aktorami
Teatrzyku Balbina, działającego przy bibliotece w Sępólnie Krajeńskim. Były
to inscenizacje bajek, własne sztuki, a także wiele piosenek. Na zakończenie
wszystkie dzieci bawiły się wspaniale tańcząc w rytm swoich ulubionych piosenek.
Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie
Promocja tomiku wierszy Marka Sassa
28 marca 2014 r. w GBP w Gostycynie miała miejsce promocja tomiku wierszy „Pejzaż malowany pamięcią” autorstwa Marka Sassa, dyrektora
Zespołu Szkół w Gostycynie, zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury
w Gostycynie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną. Publikacja została opatrzona
wstępem tucholskiego poety Kazimierza Rinka, natomiast rysunki wykonała bibliotekarka Magdalena Górka. K. Rink podzielił się refleksją na temat twórczości M. Sassa. Podczas spotkania zaprezentowały się również solistki: Magdalena Danielewska, Iwona Jawor, Ewa Talaśka oraz Karola Karpińska. Zaśpiewały
m.in.: „Pieśń o nas samych” o Gostycynie, „Ale jestem” Anny Marii Jopek,
„Shelter” Birdy. Specjalną niespodzianką, zorganizowaną dla M. Sassa, było
wykonanie przez K. Karpińską „Hallelujah” Leonarda Cohena. Wieczór należał
jednak do samego autora, który odczytał publiczności wybrane wiersze, poprzedzając je odpowiednim komentarzem, słowem, które pomogło publiczności podążać tropem jego twórczości. 9 kwietnia autor promował swoją nową książkę
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi. Podczas XV Kościerskich Targów
Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2014” w Konkursie Wydawnictw
Literatury Pomorskiej M. Sassowi przyznano za tomik „Pejzaż malowany pamięcią” trzecie miejsce w kategorii: poezja.
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„Odjazdowy bibliotekarz”
17 maja 2014 r. pomarańczowi, i dzięki temu bardzo widoczni, rowerzyści wyruszyli spod budynku GBP w Gostycynie dokładnie o godzinie 9:30
w kierunku Bysławka. Kolorem akcji jest kolor pomarańczowy. Pojawiły się
m.in.: pomarańczowe baloniki, pomarańczowe chusty i szale, pomarańczowe
opaski odblaskowe na rower, pomarańczowe koszule i koszulki, a nawet pomarańczowe kolczyki. Dla wszystkich uczestników rajdu bibliotekarki przygotowały także pomarańczowe szarfy, które można było przywiązać do kierownicy
roweru. Każda szarfa dodatkowo posiadała numerek, a pod koniec rajdu odbyło się losowanie drobnych upominków. Na każdym postoju była chwila poświęcona na obcowanie z poezją, odczytano wiersze Urszuli Romy Zielińskiej,
a także legendę o młynarzu z Piły. Celem rajdu był klasztor w Bysławku, po
którym oprowadziła uczestników s. Urszula z domu zakonnego ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, podarowała każdemu rowerzyście cudowny medalik, znany jako Medalik Niepokalanego Poczęcia, a Marek
Sass – główny przewodnik wycieczki – przybliżył historię samego klasztoru,
opowiedział o zabytkach i ciekawostkach z nim związanych. 10 maja 2014 r.
do akcji przystąpiła Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim. Po pokonaniu
12 km grupa dotarła na plac przy Radiowym Centrum Nadawczym. Tam jak
na prawdziwy piknik przystało była kawa i domowe wypieki, przygotowane
przez bibliotekarki. Dopełnieniem tego spotkania było zapoznanie się z twórczością Jacka Kaczmarskiego, gdyż bibliotekarze czytali jego wiersze. Była też
gra w boole. 19 maja „Odjazdowy Bibliotekarz” wyruszył spod GBP w Gąsawie. Rajd odbył się szlakiem miejsc historycznych związanych z Leszkiem
Białym (książę krakowsko-sandomierski). Dalsza trasa rajdu wiodła do gospodarstwa agroturystycznego „AGRODEO” w miejscowości Godawy, gdzie
było ognisko i dłuższy odpoczynek przed powrotem do Gąsawy. Po drodze był
jeszcze przystanek przy parkingu-wiacie, we wnętrzu której barwna mozaika
przedstawia zamach na życie Leszka Białego. 21 maja 2014 r. 19 osób wzięło udział w rajdzie rowerowym organizowanym przez Bibliotekę Publiczną
Miasta i Gminy w Łabiszynie. Trasa liczyła 21 km i biegła przez Ojrzanowo,
Będzitowo do Mamlicza, gdzie uczestnicy zwiedzili bibliotekę i Wiejski Dom
Kultury, a w drodze powrotnej obejrzeli starą gorzelnię i dworek w Będzitowie. 24 maja grupa ze Świecia pokonała 8-kilometrową trasę, która wiodła do
Filii nr 4 w Czaplach. Tego samego dnia do akcji po raz pierwszy przyłączyła
się Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie. Bibliotekarze oraz grupa
dzieci wraz z rodzicami pojechali trasą: Złotniki Kujawskie – Lisewo Kościelne
– Złotniki Kujawskie. W Lisewie Kościelnym, po krótkim odpoczynku, dzieci
wraz z rodzicami uczestniczyli w różnych grach i zabawach sprawnościowych.
Młodsi uczestnicy mogli też utrwalić swoją wiedzę na temat ruchu drogowego
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uczestnicząc w konkursie. Posileni kiełbaskami z grilla rajdowcy ruszyli w drogę powrotną. 31 maja rajd rowerowy „Przybyszewski na Kujawach” zorganizowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszwicy. 7 czerwca szlakiem
Stanisława Przybyszewskiego jechali uczestnicy akcji z Inowrocławia.
Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach
95 rocznica Powstania Wielkopolskiego
28 lutego 2014 r. GBP w Sadkach wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Urzędem Gminy, Parafią św. Wojciecha i Towarzystwem Kulturalnym zorganizowała obchody 95 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Rozpoczęto je
Mszą świętą, po której dyrektor GBP Katarzyna Hass w krótkim wystąpieniu
przybliżyła sylwetki powstańców z gminy Sadki. Następnie wszyscy przeszli
na cmentarz, gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze na mogiłach
powstańców. W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu. Wójt gminy Sadki Zygmunt Gliszczyński przedstawił
rys historyczny powstania. Sadkowska Biblioteka zaprezentowała podczas obchodów rocznicowych dwie wystawy. Pierwsza przedstawiała szlak Powstania
Wielkopolskiego i była udostępniona przez Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie. Były to zdjęcia przedstawiające miejsca upamiętniające powstańców – ich mogiły, tablice pamiątkowe, obeliski oraz obchody
rocznicowe na terenie powiatu nakielskiego związane z Powstaniem Wielkopolskim. Druga wystawa autorstwa K. Hass przedstawiała sylwetki powstańców z gminy Sadki – biogramy oraz fotografie i kopie dokumentów udostępnione przez rodziny powstańców. W uroczystościach uczestniczyli między innymi
wicestarosta, radni powiatu nakielskiego oraz radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Silvana Oczkowska.
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Renata Kozłowska
(1948-2014)
Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Renaty Kozłowskiej – emerytowanego pracownika Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Zmarła 7 maja
2014 r. Miała 66 lat. Swoją pracę zawodową
rozpoczęła w 1966 r. po ukończeniu liceum
w bydgoskiej Fabryce Opakowań Szklanych.
Od 1967 r. zatrudniona była w Rozgłośni
Polskiego Radia, gdzie m.in. w latach 19731976 prowadziła bibliotekę. W 1976 r. uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie
zdobyła uprawnienia radcy prawnego. W lutym 1986 r., ze względu na zły stan zdrowia,
zmuszona była przejść na rentę inwalidzką.
1 października 1988 r. podjęła pracę w ograniczonym wymiarze godzin w Filii nr 19 dla
dorosłych WiMBP. W 1993 r. ukończyła Policealne Studium Bibliotekarskie
Zaoczne w Bydgoszczy. Rok później została kierownikiem Filii nr 3 dla dzieci
i młodzieży WiMBP, gdzie pracowała do przejścia na wcześniejszą emeryturę
w 2006 r.
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