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Dorota Drobnik-Stefańska

CO OFERUJE CZYTELNIKOM INOWROCŁAWSKA BIBLIOTEKA?

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu funkcjonu-
je, z przerwami, od lat 30-tych XX wieku. Data 26 stycznia 1947 r.  rozpoczęła 
nową kartę w działalności Książnicy, która trwa nieprzerwanie do dnia dzisiej-
szego. Po wojennej zawierusze musiała tworzyć się od podstaw i pomimo, że 
różni się od tej sprzed dziesięcioleci, wiele jej zawdzięcza. Biblioteka rozwijała 
się szybko głównie dzięki ofi arności inowrocławian. Obecnie znakiem rozpo-
znawczym inowrocławskiej Książnicy jest wysoki standard usług i nowoczesne 
wyposażenie. Bibliotekarzy cieszy więc fakt, że zmieniło się postrzeganie bi-
blioteki jako miejsca, gdzie warto przyjść, wziąć udział w imprezie, wypoży-
czyć nowości wydawnicze (książkowe, fi lmowe, dźwiękowe). Wyznacznikiem 
nowych czasów jest stała obecność na facebooku i powiększające się nieustan-
nie grono zwolenników
            W blisko 75-tysięcznym mieście Biblioteka Miejska im. Jana Kaspro-
wicza (w skład sieci bibliotecznej wchodzi Biblioteka Główna i 9 fi lii) jest zna-
ną i prężnie działającą placówką kultury. Od lipca 2002 r. pełni ona zadania 
biblioteki powiatowej, otaczając opieką i pomocą merytoryczną 8 bibliotek 
gminnych i miejsko-gminnych oraz 22 fi lie biblioteczne w powiecie inowro-
cławskim. Z jej usług korzystają również przyjeżdżający sezonowo do uzdrowi-
ska kuracjusze i turyści.
           Z liczącego około 270 tysięcy księgozbioru skorzystało w 2012 r. 11 
750 czytelników.  Wypożyczyli oni 237 825 książek i czasopism oraz 7 683 
jednostki zbiorów specjalnych. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił 
znaczny wzrost wypożyczeń. Preferencje czytelników od wielu lat pozostają 
niezmienne. Literatura faktu, sensacja czy romanse to najczęściej wypożyczane 
tytuły. Od 2011 r. inowrocławska Biblioteka oferuje również fi lmy i muzykę na 
płytach oraz audiobooki. Niesłabnącym powodzeniem cieszą się czasopisma, 
a 141 tytułów pozwala czytelnikowi dokonać wyboru i sięgnąć po interesujące 
pismo.
           Popularyzacji usług Biblioteki służy działalność upowszechnieniowa 
prowadzona od momentu jej powstania. W 2012 r. zorganizowano i przepro-
wadzono 2 408 różnorodnych imprez skierowanych do wszystkich grup wie-
kowych. Część działań wpisała się na stałe do kalendarza kulturalnego. Dużym 
zainteresowaniem wśród czytelników cieszyły się wieczory autorskie, cykliczne 
spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, obchody Światowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich oraz zajęcia dla młodszych czytelników w okresie 
wakacji i ferii zimowych.
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        Największym powodzeniem 
wśród starszych i młodszych czytelników 
cieszą się spotkania autorskie. Często sły-
szymy pytanie: Kto będzie następny? Na 
brak znanych nazwisk w ubiegłym roku 
nie mogliśmy narzekać. W Saloniku Li-
teracko-Artystycznym gościliśmy ludzi 
literatury, sztuki i nauki. Rok kulturalny 
rozpoczęła Hanna Bakuła, która po otwar-
ciu wystawy swoich obrazów spotkała 
się z czytelnikami. Kolejni zaproszeni 
goście przyciągnęli nie tylko czytelników 
Biblioteki, ale i wielu mieszkańców Ino-
wrocławia. Takie nazwiska jak: ks. Adam 
Boniecki, Dorota Stalińska, Cezary Żak, 
Daniel Passent, Jan Nowicki, Michał 
Rusinek, Dorota Warakomska, Zofi a Ku-
cówna, Krzysztof Kowalewski, Stanisława 
Celińska nie wyczerpują listy wszystkich zaproszonych. Twórczość dziecięca 
reprezentowana była przez Kalinę Jerzykowską, Rafała Witka czy Katarzynę 
Majgier.
       Od dwóch lat w Saloniku Literacko-Artystycznym odbywają się warsz-
taty twórcze dla dorosłych czytelników pod wspólnym tytułem „Fabryka kultu-
ry”. W ramach programu, co drugi poniedziałek podczas „Spotkań z Filmem” 
wyświetlana jest klasyka i współczesne obrazy z nurtu kina artystycznego. Po 
projekcji pod kierunkiem moderatora trwa ożywiona dyskusja o obejrzanym 
fi lmie i poruszanych w nim problemach. Dwa razy w miesiącu uczestnicy „Pra-
cowni Literacko-Artystycznej” prowadzonej przez dra Michała Siewkowskiego  
prezentują i analizują wybrane utwory literackie w powiązaniu z innymi dzie-
dzinami twórczymi. Adepci sztuki pisarskiej mogą również prezentować własne 
utwory. Z okazji Światowego Dnia Poezji zorganizowano spotkanie, które miało 
charakter otwarty: każdy miał możliwość publicznego przedstawienia swojego 
utworu podczas „Wiosny wierszy”. 

Wielu zwolenników mają cotygodniowe warsztaty tematyczne dosko-
nalące znajomość języka angielskiego „Five O’clock”.
           W czterech placówkach bibliotecznych na terenie miasta działają 
Dyskusyjne Kluby Książki. W Filii nr 4 powstał natomiast dyskusyjny klub 
młodych miłośników literatury i fi lmu fantastycznego. Łącznie wszystkie DKK 
zrzeszają 70 członków. W ramach realizacji programu DKK członkowie klubów 
i mieszkańcy miasta mieli możliwość w 2012 r. spotkania z Danutą Grechutą 
i Jakubem Baranem, autorami książki o Marku Grechucie, jednym z najbardziej 
znanych polskich piosenkarzy.
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           Inowrocławska Biblioteka często „wychodzi na zewnątrz”. Poza sie-
dzibą odbywa się wiele imprez. Ciekawą inicjatywą bibliotekarek z Filii nr 3 są 
cykliczne spotkania w Domu Dziennego Pobytu w Inowrocławiu. Pensjonariu-
sze „Życzliwej Przystani” dowiadują się o ciekawych pozycjach książkowych 
oraz poznają interesujące postacie ze świata kultury i sztuki. „Książkowa tęcza 
barw” to owoc współpracy Filii nr 3 i Klubu Kujawskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Rondo”. W programie spotkań są pogadanki i prezentacje multimedial-
ne popularyzujące rocznice literackie i kulturalne. 
           W gronie użytkowników Biblioteki seniorzy stanowią grupę szcze-
gólną, bo wymagającą indywidualnego podejścia i zainteresowania. Z myślą 
o nich placówki biblioteczne organizują spotkania, kursy komputerowe i warsz-
taty. Dobrym przykładem jest działający od kilku lat w Filii nr 1 Klub Seniora 
„Promyk”, gdzie starsi czytelnicy mile spędzają czas na grach towarzyskich, 
surfując po Internecie czy uczestnicząc w warsztatach plastycznych. „Od junio-
ra do seniora” to inicjatywa mająca na celu przekazanie wiedzy i doświadczenia 
młodym ludziom przez seniorów. Na zajęciach młodzi ludzie zgłębiają tajniki 
m.in. zapomnianych już nieco robótek ręcznych. 

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu zajmuje się obsługą osób niepeł-
nosprawnych. Jej realizacja odbywa się w każdej placówce, ale głównie poprzez 
Filię nr 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych, która została uruchomiona w 1985 r. 
jako jedna z pierwszych w ówczesnym województwie bydgoskim. Placówka 
ta ma w swojej ofercie szereg cyklicznych działań skierowanych do niepełno-
sprawnych w różnym wieku. Sprawdzone formy, od biblioterapii, arteterapii, 
po konkursy i wystawy mają odzwierciedlenie w bogatej ofercie inowrocław-
skiej książnicy. W ramach terapii przez sztukę organizowane są zajęcia manu-
alne i plastyczne „Świat Wyobraźni”, a dla dzieci niepełnosprawnych spotkania 
„Z bajką dookoła świata”. W każdą ostatnią środę miesiąca, w godzinach przed-
południowych Salonik zamienia się w salę projekcyjną. Pensjonariusze Domów 
Pomocy Społecznej z Inowrocławia i powiatu mają możliwość obejrzenia fi lmu 
fabularnego, poruszającego problemy osób niepełnosprawnych. Dodatkowym 
atutem spotkań jest prezentacja literatury związanej z tematyką fi lmu, a także 
krótkie wprowadzenie specjalisty z danej dziedziny. 
             Dzieci od najmłodszych lat należy zachęcać do korzystania z biblio-
teki. Dzięki temu zwiększa się prawdopodobieństwo, że w przyszłości zosta-
ną jej użytkownikami. Inowrocławska Biblioteka od wielu lat przywiązuje 
dużą uwagę do aktywnych form edukacji i twórczej zabawy. Dla młodszych 
czytelników w ubiegłym roku kontynuowane były takie formy, jak: konkursy 
o zasięgu miejskim i powiatowym, spotkania autorskie z pisarzami i ilustra-
torami, lekcje biblioteczne, gry i zabawy z wykorzystaniem literatury pięknej 
i popularnonaukowej oraz źródeł elektronicznych. Szczególne miejsce w tych 
inicjatywach zajmują dzieci najmłodsze. To do nich skierowanych jest wiele 
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działań cyklicznych, m.in. głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom”. Pracownicy Biblioteki czytają nie tylko we własnych placówkach, 
ale równie chętnie w przedszkolach czy szpitalu. Dla czytelników spędzających 
ferie w mieście Biblioteka przygotowała cykl zajęć pn. „Feriolandia”, a akcja 
„Lato” w roku olimpiady w Londynie odbywała się pod hasłem „Olimpijskie 
Lato” 

Niesłabnącym powodzeniem cieszy się powstały dwa lata temu Klub 
Malucha dla dzieci w wieku 0-3 lat. Maluszki uczestniczą w Oddziale dla Dzie-
ci „Tajemniczy Ogród” w różnorodnych, wspólnych zabawach z rodzicami. 
W 2012 r. odbyły się w ramach Klubu spotkania z dietetykiem, psychologiem 
i ratownikiem medycznym. Dla starszaków, którzy na co dzień nie uczęszczają 
do przedszkola, w Oddziale  dla Dzieci powstało „Bajkowe przedszkole”. 
     Młodzi inowrocławianie mają możliwość rozwijania swoich pasji i za-

interesowań w sekcjach, które od kilkunastu miesięcy działają w „Tajemniczym 
Ogrodzie”. Pod okiem instruktora szachowego czytelnicy zgłębiają tajniki kró-
lewskiej gry, która uczy nie tylko logicznego i strategicznego myślenia, ale tak-
że wytrwałości i wyobraźni. Raz w miesiącu odbywają się turnieje szachowe, 
gdzie adepci sztuki szachowej sprawdzają swoje umiejętności nabyte podczas 
cotygodniowych spotkań. Nie mniejszym powodzeniem cieszy się sekcja mo-
delarska. Modelarz, należący do stowarzyszenia modelarzy, uczy składania mo-
deli kartonowych od zwierząt począwszy, przez okręty i samoloty na budowlach 
skończywszy. 
        Grupą, którą najtrudniej zainteresować propozycjami biblioteki, jest 
młodzież. Jak pokazuje przykład Filii nr 4 młodzi ludzie chętnie uczestniczą 
jednak w działaniach, których sami byli pomysłodawcami. Istniejący tam Klub 
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Literatury i Filmu Fantastycznego zrzesza młodych entuzjastów fantastyki z ca-
łego miasta. Raz w miesiącu w placówce odbywają się nocne spotkania klubu, 
którym towarzyszą: fi lm, książka, konkursy oraz gry strategiczne. Dużym zain-
teresowaniem wśród młodzieży z całego regionu cieszy się wojewódzki konkurs 
recytatorski poświęcony w 2012 r. poezji XIX wieku, a w latach poprzednich 
Czesławowi Miłoszowi czy Janowi Kasprowiczowi. W ubiegłym roku po raz 
pierwszy odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko – Po-
morskiego I. edycja Konkursu Krasomówczego o tematyce regionalnej. Pomi-
mo trudnej formuły zgłosiło się kilkunastu kandydatów z całego województwa. 
         Oczywiście przytoczone tu przykłady nie wyczerpują całej oferty Bi-
blioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Działalność kultu-
ralna prowadzona jest regularnie we wszystkich placówkach bibliotecznych. 
Podobnie jak w latach ubiegłych inowrocławska książnica aktywnie włączyła 
się w obchody ważnych wydarzeń kulturalno–społecznych. W Roku Janusza 
Korczaka i Józefa Ignacego Kraszewskiego zorganizowano poświęcone im wy-
stawy wraz z imprezami towarzyszącymi. Uhonorowaliśmy również pluszowe 
misie, Hansa Christiana Andersena podczas Nocy z Andersenem, mamy, babcie 
i dziadków.  Nie zapomnieliśmy o Święcie Niepodległości, Światowym Dniu 
Zwierząt czy Międzynarodowym Dniu Teatru. Cieszymy się, że udało nam się 
pozyskać dofi nansowanie na projekt ekologiczny „Z ekologią na Ty”, dzięki 
któremu dzieci i młodzież wzięły udział w warsztatach ekologicznych, prowa-
dzonych przez pracowników dydaktycznych Kujawsko-Pomorskiego Centrum 
Edukacji Ekologicznej oraz mieli okazję obejrzeć spektakle teatralne w wyko-
naniu Teatrów „Pinezka” z Wrocławia i „Frajda” z Torunia.
      Ważnym kierunkiem rozwoju Biblioteki jest digitalizacja dziedzictwa 
kulturowego regionu, która ma na celu przede wszystkim udostępnianie jego 
zasobów w postaci cyfrowej. W ubiegłym roku uruchomiliśmy Inowrocławską 
Bibliotekę Cyfrową, gdzie można znaleźć stare pocztówki i sukcesywnie po-
większany zbiór roczników „Dziennika Kujawskiego”. W przyszłości chcieli-
byśmy zamieścić w bibliotece cyfrowej wszystkie regionalia.
         Pod koniec 2012 r. na stronie internetowej Biblioteki
www.jan-kasprowicz.pl pojawiła 
się zakładka „Wirtualny spacer”. 
Każdego, kto chciałby zobaczyć, 
jak wygląda nowoczesne wnętrze 
Biblioteki Głównej zapraszamy 
do zwiedzania w sieci. 
.



10

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SIECI BIBLIOTEK 
PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

PODLEGŁYCH MERYTORYCZNIE WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ 
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY - 2012 ROK

I  Stan i struktura bibliotek publicznych – status formalno-prawny bi-
bliotek: biblioteki posiadające status instytucji kultury (wpisane do 
rejestru instytucji kultury), połączone z ośrodkami kultury lub innymi 
instytucjami (jakimi), wykaz imienny gmin, które nie realizują zadań 
ustawowych – nie prowadzą biblioteki publicznej (z informacją od kie-
dy i dlaczego).

 Sieć bibliotek publicznych podregionu bydgoskiego w województwie 
kujawsko-pomorskim stanowi biblioteka wojewódzka z siecią miejską (33 fi lie 
na terenie Bydgoszczy) oraz 163 biblioteki i fi lie samorządowe.
           82 biblioteki i fi lie usytuowane są w mieście, a 115 bibliotek i fi lii ob-
sługuje środowisko wiejskie.
           W podregionie bydgoskim funkcjonują 34 placówki biblioteczne dla 
dzieci (16 fi lii i 18 oddziałów). Wszystkie fi lie i 14 oddziałów usytuowane są 
w mieście, natomiast na wsi działają 4 oddziały.

Obsługę czytelników wspierają 42 punkty biblioteczne, 12 w mieście, 
a 30 na wsi.

Liczba placówek bibliotecznych - ogółem:  197
                                   w miastach:    82
        na wsi:  115       

w tym:

Biblioteki  - ogółem:    54
                                   w miastach:    24
        na wsi:     30   

Filie biblioteczne  -ogółem:  143    
                                   w miastach:    58
        na wsi:    85  

• Status formalno-prawny bibliotek 

              W 2012 r. prawie wszystkie biblioteki działały jako samodzielne insty-
tucje kultury. Tylko w 2 gminach nie wyłączono bibliotek ze struktur ośrodków 
kultury (Białe Błota, Osie).
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Tak więc, w podregionie bydgoskim 52 biblioteki posiadają status sa-
modzielnej instytucji kultury, 2 biblioteki (Osie, Białe Błota) działają w struk-
turach ośrodków kultury. Cztery placówki biblioteczne funkcjonują jako biblio-
teki publiczno-szkolne (Biblioteka w gminie Dąbrowa Chełmińska i jej 2 fi lie 
oraz 1 fi lia w gminie Koronowo). 

W podregionie bydgoskim województwa kujawsko-pomorskiego 
wszystkie gminy wywiązują się z ustawowego obowiązku prowadzenia przy-
najmniej jednej biblioteki publicznej.

II    Stan organizacyjny i działalność bibliotek powiatowych, wysokość do-
tacji na ich działalność ponadlokalną (ze szczególnym uwzględnieniem 
zmian w stosunku do ubiegłego roku).

W 2012 r. w podregionie bydgoskim województwa kujawsko-pomor-
skiego działało 7 bibliotek powiatowych, bądź pełniących funkcję biblioteki 
powiatowej na mocy podpisanego ze starostwem porozumienia (Inowrocław, 
Mogilno, Nakło, Sępólno Krajeńskie, Świecie, Tuchola, Żnin).     
 Powiat Ziemski Bydgoszcz jest ostatnim powiatem podregionu byd-
goskiego województwa kujawsko-pomorskiego, w którym nadal brakuje biblio-
teki powiatowej. Starostwo powiatowe nie chce zdecydować się na podpisanie 
porozumienia o wspólnym prowadzeniu biblioteki, stara się jedynie wspierać 
działalność bibliotek publicznych w gminach swego powiatu, przekazując bez-
pośrednio do gmin, w formie dotacji, środki na zakup nowości wydawniczych. 
W roku 2012 na ten cel starostwo przeznaczyło 8.000 zł (każda Biblioteka w po-
wiecie otrzymała 1.000 zł), czyli tyle samo, ile w roku 2011.

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu na wypełnianie zadań bibliote-
ki powiatowej otrzymała na mocy porozumienia podpisanego ze Starostwem 
150.000 zł. Jest to o 50.000 zł mniej niż w roku ubiegłym. Dotacja przeznaczona 
została głównie na płace, szkolenia, delegacje, zakup nowości wydawniczych. 
Placówki w powiecie inowrocławskim są systematycznie odwiedzane przez in-
struktorów (2 etaty instruktorskie), którzy służą bibliotekarzom pomocą i radą. 
Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu podlega 8 bibliotek miejsko-gminnych 
i gminnych oraz 22 fi lie biblioteczne. Dla bibliotekarzy powiatu inowrocław-
skiego w ramach doskonalenia zawodowego systematycznie organizuje się 
szkolenia. Konkursy i inne działania upowszechniające czytelnictwo organizo-
wane przez Bibliotekę adresowane są do mieszkańców całego powiatu.
 Starostwo w Mogilnie na działalność powiatową w 2012 r. przekaza-
ło Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie 21.000 zł, czyli tyle samo, ile 
w roku 2011. Wysokość dotacji tylko w niewielkim stopniu wzrosła od mo-
mentu podpisania porozumienia o wspólnym prowadzeniu biblioteki przez gmi-
nę i starostwo w 2003 r. (było to 15.000 zł). Biblioteka w Mogilnie sprawuje 
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nadzór merytoryczny nad bibliotekami gminnymi w powiecie – 3 biblioteki 
szczebla podstawowego i 2 fi lie. Z powodu braku środków są to najczęściej 
kontakty telefoniczne. Ze środków powiatu zakupiono książki, sfi nansowano 
prenumeratę niektórych czasopism, zorganizowano 1 spotkanie dla bibliotek 
podległych merytorycznie MBP w Mogilnie, pokryto koszty  dojazdu pracow-
ników na szkolenia oraz wypłacono dodatek funkcyjny instruktora. Instruktor 
pracuje w wymiarze 0,1 etatu. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią na 
działalność powiatową otrzymała ze Starostwa Powiatowego w 2012 r. 90.000 
zł, o 10.000 zł więcej niż w roku 2011. Większą część dotacji pochłonęły płace, 
część została przeznaczona na organizowanie konkursów o zasięgu powiato-
wym. Instruktor (1 etat) na bieżąco wizytował placówki w terenie. Biblioteka 
sprawuje opiekę merytoryczną nad 3 bibliotekami miejskimi, 1 gminną oraz 11 
fi liami.

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim pełni funkcje bibliote-
ki powiatowej dopiero od 2004 r. Wysokość dotacji otrzymywanej na ten cel ze 
Starostwa Powiatowego pozostaje niezmieniona od 2004 roku i wynosi 15.000 
zł. Środki te przeznaczono głównie na zakup książek.

W sierpniu 2011 r. Powiat Świecki zawarł porozumienie z Gminą 
Świecie w sprawie powierzenia Gminie Świecie części zadań powiatowej bi-
blioteki publicznej dla Powiatu Świeckiego. Porozumienie odnawiane jest co 
roku. Na jego podstawie Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu wykonuje 
część zadań biblioteki powiatowej tj. zadań dotyczących zakupu materiałów 
informacyjnych o charakterze regionalnym, zakupu uzupełniającego zbiory 
i prenumeratę czasopism. MBP w Świeciu otrzymała na realizację powyższych 
zadań  10.000 zł (w 2011 r. - 5.000 zł).

Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi, tak jak w latach ubiegłych, 
wypełniała w 2012 r. zadania biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia 
podpisanego tylko na bieżący rok (od 2001 r. porozumienie jest podpisywane 
każdego roku na nowo). Dotacja otrzymana ze Starostwa wynosiła w 2012 roku 
30.000 zł, czyli 10.000 zł mniej niż w roku 2011. Na podstawie umowy zawartej 
w 2007 r. Biblioteka pełni też rolę biblioteki uczelnianej dla miejscowej Wyż-
szej Szkoły Zarządzania Środowiskiem. Ze środków uczelni (913zł) sfi nanso-
wano zakup księgozbioru fachowego oraz prenumeratę czasopism,  z dziedzin 
zgodnych z profi lem uczelni. Księgozbiór i czasopisma pozostają w depozycie 
biblioteki z możliwością udostępniania go wszystkim zainteresowanym czy-
telnikom. W 2012 r. biblioteka pozyskała z uczelni środki w kwocie  15.000 
zł, które przeznaczyła na sfi nansowanie 0,5 etatu pracownika czytelni. W 2012 
roku MBP w Tucholi podpisała również umowę na wykonywanie zadań biblio-
teki Tucholskiej Szkoły Realnej Liceum Ogólnokształcącego i otrzymała na ten 
cel dotację w wysokości 3.000 zł oraz książki w depozyt o wartości 5.700 zł.
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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie na działalność 
na rzecz bibliotek w powiecie otrzymała w 2012 r. ze Starostwa Powiatowego 
w Żninie kwotę 50.000 zł (kwota niezmienna od 2009 r.). Środki te przeznaczo-
ne były głównie na płace, na zakup książek popularnonaukowych (186 wolumi-
nów za kwotę 5.000 zł), na organizację spotkań autorskich, wystaw, konkursów 
czytelniczych o zasięgu powiatowym. W ramach tych środków tworzona jest 
również „Bibliografi a regionalna Powiatu Żnińskiego”. Biblioteka żnińska obej-
muje opieką merytoryczną 3 biblioteki miejskie i 2 gminne wraz z 11 fi liami.
 Biblioteki powiatowe organizują szkolenia dla bibliotekarzy z terenu 
powiatu oraz prowadzą bogatą działalność upowszechnieniową, organizują 
konkursy o zasięgu powiatowym (recytatorskie, literackie, plastyczne), zapra-
szają pisarzy na spotkania autorskie, współpracują z biblioteką wojewódzką 
w zakresie sprawozdawczości statystycznej i opisowej, tworzą bibliografi ę re-
gionalną, prowadzą działalność wydawniczą (MiPBP w Żninie, BM w Tucholi, 
BP w Sępólnie Krajeńskim). Wszystkie biblioteki pełniące funkcje bibliotek 
powiatowych, podkreślają, że na wypełnianie tych zadań przeznaczane są zbyt 
małe środki fi nansowe.

III Zbiory biblioteczne (w tym zakup nowości wydawniczych).

Stan księgozbiorów na koniec 2012 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy i bibliotekach sa-
morządowych podległych merytorycznie WiMBP wyniósł ogółem 3. 507.661 
woluminów książek i czasopism oprawnych.

W miastach stan księgozbiorów wynosił 2.172.933 wol., w tym księ-
gozbiór Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy 945.980 
woluminów, na wsi 1.334.728 wol.

Stan księgozbiorów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców przedsta-
wia się następująco: ogółem w powiatach bydgoskim, inowrocławskim, mo-
gileńskim, nakielskim, sępoleńskim, świeckim, tucholskim i żnińskim na 100 
mieszkańców przypada 340 wol. książek, w tym: w miastach 335 wol., (w Byd-
goszczy 261 wol.), na wsi 350 wol.

W 2012 roku WiMBP w Bydgoszczy oraz biblioteki samorządowe pod-
regionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego kupowały zarówno 
książki, jak i zbiory specjalne tj. grafi kę, płyty CD, płyty DVD, audiobooki, 
dokumenty elektroniczne.

W ubiegłym roku zakupiono ogółem 70.995 woluminów książek za 
kwotę 1.585.667 zł, w tym w miastach 42.718 wol. za 994.605 zł (w WiMBP 
w Bydgoszczy 12.540 wol. za 320.943 zł) i na wsi 28.277 wol. za kwotę 589.176 
zł.
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W Bydgoszczy i podregionie bydgoskim zakupiono 2.238 jednostek 
bibliotecznych zbiorów specjalnych za kwotę 62.092 zł (w tym biblioteki samo-
rządowe zakupiły 993 jednostki za kwotę 22.646 zł, a WiMBP 1.245 jednostek 
za 39.446 zł).

Wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców wyniósł ogółem 6,9 
wol., w tym  w mieście 6,6 wol. na 100 mieszkańców (w Bydgoszczy 3,5 ), a na 
wsi 7,4. 

W 2012 roku biblioteki całego podregionu bydgoskiego otrzymały 
dotację na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Biblioteki Na-
rodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2012 roku” w kwocie 
480.190 zł. Za te pieniądze zakupiono 23.529 wol. książek oraz 630 jednostek 
zbiorów specjalnych. 

Biblioteki samorządowe otrzymały kwotę 412.367 zł i zakupiły 20.710 
wol. książek oraz 103 jednostki zbiorów specjalnych, a WiMBP w Bydgoszczy 
otrzymała dotację w wysokości 67.823 zł i zakupiła 2.819 wol. książek i 527 
jednostek zbiorów specjalnych.

Dotację na zakup nowości wydawniczych otrzymały wszystkie biblio-
teki naszego podregionu. 

IV Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek (niepełnospraw-
nych, seniorów) – czytelnicza (książki z dużą czcionką, audiobooki, 
e-booki), wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne. 

Biblioteki samorządowe starały się w minionym roku zapewnić w mia-
rę swoich możliwości obsługę czytelniczą specjalnym grupom użytkowników. 
Biblioteki przywiązują coraz większą wagę do zaspokajania potrzeb czytelni-
czych, informacyjnych, edukacyjnych osób niepełnosprawnych, seniorów oraz 
dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki szkolnej.

Istotną rolę odgrywało w tej działalności udostępnianie „książki mó-
wionej” przeznaczonej dla niewidomych, niedowidzących, dyslektyków i osób 
obłożnie chorych. Tego typu zbiory udostępniała w minionym roku zarówno 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, jak i biblioteki sa-
morządowe merytorycznie podległe WiMBP.

W WiMBP „książkę mówioną” udostępniała Wypożyczalnia Multime-
diów – Multimedia 39. Posiadała ona w 2012 r. 5.189 tytułów „książki mówio-
nej”. Z tej oferty skorzystało 120 osób niepełnosprawnych, które wypożyczyły 
1.932 tytuły.  Ze zbiorów tych korzystali zarówno czytelnicy  z Bydgoszczy, 
jak  i okolic, ludzie dorośli niewidomi  i niedowidzący oraz uczniowie znajdu-
jącego się w Bydgoszczy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. 
L. Braille׳a. Wypożyczalnia Multimediów dysponuje czytakiem – przystosowa-
nym dla niewidomych urządzeniem do odtwarzania książki mówionej.
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Pracownik Wypożyczalni Multimedia 39 w WiMBP w minionym roku 
dowoził też do domu „książkę mówioną” raz w miesiącu osobom niesprawnym 
ruchowo i w podeszłym wieku. W 2012  roku z tej formy wypożyczania korzy-
stało 6 czytelników.

Z końcem 2012 r. o audiobooki poszerzyła swoją ofertę Filia nr 16 
dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy (191 
egzemplarzy „książki mówionej”).
 W Inowrocławiu kontynuowała działalność Filia nr 12 dla Ludzi Nie-
pełnosprawnych Biblioteki Miejskiej utworzona wyłącznie z myślą o tej spe-
cjalnej grupie użytkowników. W 2012 roku jej księgozbiór liczył łącznie 1.015 
tomów. Oferta “książki mówionej” wzrosła o 170 tytułów w stosunku do 2011 
r. i wynosiła 2.346 tytułów. Liczba wypożyczeń “książki mówionej” wzrosła 
z 2.124 tytułów w 2011 roku do 2.552 w roku minionym. Filia nr 12 kontynu-
owała współpracę z Polskim Związkiem Niewidomych,  Polskim Związkiem 
Głuchych, Integracyjnym Centrum Aktywności „Nadzieja Życia”, Powiatową 
Poradnią Zdrowia Psychicznego.

 „Książkę mówioną” na płytach CD, czyli audiobooki oferują czytel-
nikom biblioteki samorządowe w: Inowrocławiu, Barcinie (także fi lia w Piech-
cinie), Koronowie, Kruszwicy, Mogilnie, Sępólnie, Solcu Kujawskim, Szubinie 
(również fi lia w Królikowie), Świeciu, Tucholi, Żninie (w ofercie także książki 
na kasetach magnetofonowych), Cekcynie, Dąbrowie, Dąbrowie Chełmińskiej 
(także 2 fi lie), Lnianie. Biblioteka żnińska udostępniała drukowane brajlem cza-
sopismo pt. „Pochodnia” oraz czasopismo Polskiego Związku Niewidomych pt. 
„OKO”.
 Obsługą czytelniczą objęci byli w 2012 roku także pacjenci wybranych 
szpitali.  Kontynuowała swoją działalność Filia nr 28 dla dorosłych WiMBP, 
znajdująca się w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Biziela w Bydgoszczy. 
Z liczącego 7.641 woluminów (głównie beletrystyka) księgozbioru korzystało 
827 czytelników. Ogółem wypożyczyli oni 26.431 książek. Aby ułatwić dostęp 
do książki – szczególnie obłożnie chorym – bibliotekarz dwa razy w tygodniu 
odwiedzał oddziały, wypożyczając książkę „przy łóżku” chorego. Placówka 
bydgoska posiada w swojej ofercie 5 tytułów czasopism bieżących.

W minionym roku działały fi lie szpitalne czterech bibliotek w tere-
nie: Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu (Filia nr 5), Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Nakle oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu 
(Filia nr 2) oraz Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie (Filia nr 1). Z ich 
księgozbiorów liczących 23.792 woluminy skorzystało 3.243 czytelników wy-
pożyczając 16.892 pozycji. Filie szpitalne w Inowrocławiu, Nakle oraz Świeciu 
oferowały swoim użytkownikom łącznie 27 tytułów czasopism bieżących, na-
tomiast fi lia świecka również 20 audiobooków. 
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Biblioteka w Mogilnie nie posiada wprawdzie fi lii szpitalnej, ale wzo-
rem lat ubiegłych przekazywała zestawy darów dla oddziału przewlekle chorych 
i oddziału wewnętrznego miejscowego szpitala. Wypożyczaniem zajmowały się 
społecznie pielęgniarki.

Działalność upowszechnieniowa bibliotek publicznych skierowana do 
specjalnych grup czytelniczych nie ograniczała się wyłącznie do funkcjonowa-
nia specjalnie do tego powołanych placówek.  

W związku z postępującą automatyzacją biblioteki udzielały osobom 
starszym  pomocy w obsłudze komputera i Internetu. WiMBP w Bydgoszczy 
zorganizowała w minionym roku 25 bezpłatnych szkoleń komputerowych dla 
seniorów – słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Szkolenia obejmowały 
podstawy obsługi komputera, zakładanie i obsługę poczty elektronicznej oraz 
podstawy korzystania z Internetu. Wzięło w nich udział łącznie 200 osób. 

Kursy obsługi komputera dla seniorów zorganizowały również bi-
blioteki w Kruszwicy, Sępólnie Krajeńskim, Świeciu, Dąbrowie Chełmińskiej, 
Lnianie. W Solcu Kujawskim zapoczątkował działalność Komputerowy Klub 
Seniora.

Osiem fi lii WiMBP w Bydgoszczy oraz wiele bibliotek samorządo-
wych wzięło udział w międzynarodowej akcji „Tydzień z Internetem 2012” 
(26.03-30.03.2013). Koordynatorem polskiej edycji, przeprowadzanej pod ha-
słem aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej, była Fun-
dacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizująca Program Rozwoju 
Bibliotek. 

Z Uniwersytetem Trzeciego Wieku współpracowały biblioteki w Bar-
cinie, Sępólnie Krajeńskim,  Tucholi, Żninie. W 2012 r. rozpoczął działalność 
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Bibliotece w Solcu Kujawskim.  

W bibliotece żnińskiej kolejny już rok działał Klub Podróżnika, któ-
rego członkami są w sporej części osoby starsze. W większości seniorów sku-
piają działające przy bibliotekach w Nakle i w Więcborku Kluby Zręczne Ręce. 
W nakielskiej bibliotece seniorzy uczestniczą w cyklicznie organizowanych 
wieczorach muzycznych „Muzyczne czwartki”.

Biblioteki w Janikowie i w Barcinie utrzymywały kontakt z Klubami 
Seniorów. Biblioteka w Janikowie współpracowała ze Stowarzyszeniem Ludzi 
Niepełnosprawnych, a biblioteka w Żninie nawiązała w minionym roku współ-
pracę ze żnińskim Kołem Polskiego Związku Niewidomych.

Biblioteki samorządowe (Inowrocław, Barcin, Janikowo, Koronowo) 
utrzymywały kontakt z Domami Pomocy Społecznej, z Domami Dziennego Po-
bytu.  Ich pensjonariusze korzystali z księgozbioru, a  także, często aktywnie, 
uczestniczyli w życiu kulturalnym bibliotek. Biblioteki w Barcinie oraz w Koro-
nowie prowadzą punkty biblioteczne w Domach Pomocy Społecznej. Biblioteki 
w Barcinie i w Nowej Wsi Wielkiej współpracowały również ze Środowisko-
wymi Domami Samopomocy.
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W szubińskiej bibliotece seniorzy mieli możliwość skorzystania z bez-
płatnych porad prawnika.
 Biblioteki publiczne kierowały swoją ofertę także do Szkół Specjal-
nych (Inowrocław, Kcynia, Szubin, Żnin), bądź uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej (Inowrocław, Barcin, Kruszwica).

W Kruszwicy włączano w życie kulturalno-oświatowe biblioteki wy-
chowanków świetlicy socjoterapeutycznej, w Nowej Wsi Wielkiej – świetlicy 
środowiskowej. Z księgozbioru koronowskiej MBP korzystały osoby przeby-
wające w Zakładzie Karnym i Poprawczym.  
 W bibliotece żnińskiej oraz w bibliotekach na terenie gminy Barcin 
specjalną grupę czytelniczą stanowiły dzieci do 7 roku życia, korzystające 
z oferty bibliotecznej wraz z opiekunami. Z myślą o nich funkcjonują w biblio-
tece w Barcinie, Filii nr 1 oraz Filii w Piechcinie kąciki Młodego Czytelnika. 
Biblioteka w Nowej Wsi Wielkiej realizuje w okresie od 30 września 2012 do 25 
maja 2013 program edukacyjny „Lubimy książki” adresowany do przedszkola-
ków.
 Przy bibliotece w Solcu Kujawskim kontynuował swoją działalność 
powstały w 2011 r. Klub Młodych Mam.

Specjalną grupę czytelników tworzą niewątpliwie osoby obłożnie cho-
re, niepełnosprawne, w podeszłym wieku, przebywające w domach. Sprawdzoną 
formą upowszechniania wśród nich czytelnictwa było dostarczanie im książek. 
Najczęściej zajmowały się tym rodziny i opiekunowie, nierzadko jednak tak-
że sami bibliotekarze. Praktyka ta była stosowana we wszystkich placówkach 
miejskiej sieci bibliotecznej WiMBP w Bydgoszczy. Usługa taka, w niektórych 
bibliotekach oferowana pod nazwą „Książka na telefon”,  świadczona była rów-
nież w bibliotekach w Inowrocławiu, Barcinie, Gniewkowie, Janikowie, Kcyni, 
Koronowie, Łabiszynie, Mogilnie, Nakle,  Pakości, Świeciu, Tucholi, Więcbor-
ku, Żninie, Bukowcu, Dąbrowie, Dąbrowie Chełmińskiej, Gąsawie, Gostycynie, 
Jeziorach Wielkich, Lnianie („Biblioteka bliżej czytelnika”), Rojewie, Sadkach, 
Złotnikach Kujawskich. W Barcinie wolontariusze czytali osobom niedowidzą-
cym prasę.

Przy udostępnianiu zbiorów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym 
ważny jest łatwy dostęp do biblioteki. Podjazdy, automatycznie otwierane drzwi 
oraz windy powinny znajdować się w każdej bibliotece. Dzięki takim udogod-
nieniom z 62 do 69 zwiększyła się liczba placówek bibliotecznych podregionu 
bydgoskiego, które umożliwiały w minionym roku bezpośrednie korzystanie ze 
swoich usług specjalnym grupom użytkowników. 
 Biblioteka Główna WiMBP nie jest przystosowana do obsługi osób 
niepełnosprawnych. Barierę stanowią schody. Natomiast na 33 fi lie bibliotecz-
ne tylko 8 jest przystosowanych do obsługi niepełnosprawnych. Pozostałe fi lie 
usytuowane są na piętrze bądź na wysokim parterze.  
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 Rośnie liczba obiektów bibliotecznych przystosowanych dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich w terenie. 30 tego typu obiektów 
znajduje się w miastach, natomiast 31  na wsi. Z kolei tylko 33 biblioteki de-
klarują posiadanie udogodnień ułatwiających poruszanie się osobom niepełno-
sprawnym wewnątrz budynku. W jednej bibliotece w mieście (Solec Kujawski) 
i w jednej na wsi (Sadki) użytkownicy mają do dyspozycji windę. Na ogólną 
liczbę 2.246 miejsc dla czytelników biblioteki w terenie wykazały 38 miejsc dla 
niepełnosprawnych (8 w mieście, 29 na wsi).

V  Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą in-
westycje – udział w programach, grantach, sponsoring itp.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy 
w Bydgoszczy  oraz biblioteki samorządowe województwa kujawsko-pomor-
skiego w 2012 roku, ubiegały się o dodatkowe środki na działalność i rozwój 
swoich placówek, biorąc udział w wielu konkursach i projektach. Przygotowa-
ne oferty składały do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu 
Miasta Bydgoszczy oraz do samorządów niższego szczebla (powiat, gmina). 
Opracowały i złożyły wiele wniosków o dofi nansowanie zadań ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak również do fundacji działających 
w kraju.  
            W 2012 roku wszystkie biblioteki samorządowe podregionu bydgoskie-
go otrzymały dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 480.190 zł, 
w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek w 2012 roku”. Za te pieniądze zakupiono w całym podregionie bydgo-
skim 23.529 wol. książek oraz 630 jednostek zbiorów specjalnych.   
           WiMBP w Bydgoszczy koordynuje w podregionie bydgoskim Program 
Biblioteka+. W 2012 roku WiMBP otrzymała dotację w kwocie 96.000 zł na 
program MKiDN realizowany przez Instytut Książki. W ramach Programu Bi-
blioteka+ przeszkolono 32 bibliotekarzy z podregionu bydgoskiego. Szkolenia 
zrealizowane przez WiMBP w Bydgoszczy objęły 19 dni szkoleniowych i liczy-
ły 98 godzin szkoleniowych. 

 WiMBP w Bydgoszczy koordynuje również Program Rozwoju Bi-
bliotek w podregionie bydgoskim. Do II rundy PRB zakwalifi kowało się 48 
placówek (4 biblioteki wiodące i 12 partnerskich wraz ze wszystkimi fi liami). 
42 biblioteki samorządowe w podregionie bydgoskim w ramach PRB pozyskały 
ogółem: 50 zestawów komputerowych, 42 urządzenia wielofunkcyjne, 12 dru-
karek A3, 4 laptopy i 4 projektory, 4 ekrany projekcyjne i 48 aparatów cyfro-
wych o wartości 231.499,78 zł.

Biblioteki w podregionie otrzymały bezpłatne oprogramowanie Micro-
soft dla bibliotek na 122 stanowiska komputerowe pozyskane w I i II rundzie 
PRB.
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WiMBP w Bydgoszczy realizowała cykl szkoleń w ramach Programu 
Rozwoju Bibliotek. Szkolenia z zakresu technologii komunikacyjnych i infor-
macyjnych dla bibliotekarzy,  uczestników II rundy  Programu Rozwoju Bi-
bliotek odbywały się w 3 czternastoosobowych grupach. Przeszkolono 45 osób. 
Łącznie szkolenia IT objęły 12 dni szkoleniowych. WiMBP w Bydgoszczy wy-
dała na szkolenia IT 29.169,58 zł Dotacja na szkolenia wyniosła 15.000 zł.

W 2012 roku kontynuowany był program dotacyjny dla wojewódzkich 
bibliotek publicznych Dyskusyjne Kluby Książki, realizowany przez Instytut 
Książki. WiMBP w Bydgoszczy otrzymała na ten program  70.200 zł. W 2012 
roku działały w podregionie bydgoskim 54 kluby. Z tej ogólnej liczby klubów 
w Bydgoszczy działało 12, z czego jeden w Bibliotece Głównej WiMBP, 10 
w jej fi liach (w tym 3 dla dzieci) oraz jeden wspólny – przy bibliotekach woj-
skowych: Bibliotece Klubu I Brygady Logistycznej i Bibliotece Klubu Inspek-
toratu Wsparcia Sił Zbrojnych. W bibliotekach samorządowych, merytorycz-
nie podległych WiMBP w Bydgoszczy, działały 42 kluby, w tym 13 dla dzieci 
i młodzieży. W 2012 r. odbyło się łącznie 491 spotkań klubowych, w których 
uczestniczyło  3.887 osób. W ramach realizacji programu Dyskusyjne Kluby 
Książki zorganizowanych zostało 36 spotkań autorskich. Łącznie w 2012 r. 
w spotkaniach autorskich wzięły udział 2.934 osoby. Na potrzeby klubów koor-
dynator regionalny zakupił 668 woluminów książek. 

WiMBP w Bydgoszczy otrzymała dotację celową na pokrycie kosz-
tów zapewnienia dostępu do Internetu w fi liach miejskich z programu „Akade-
mia Orange dla Bibliotek”. Kwota dofi nansowania wyniosła w ubiegłym roku 
4.702 zł.

Większość bibliotek samorządowych podregionu bydgoskiego otrzy-
mała również dofi nansowanie z Fundacji Orange w ramach powyższego progra-
mu. Ogółem w całym podregionie bydgoskim dotacja ta wyniosła w ubiegłym 
roku 77.891 zł.

23 biblioteki w podregionie bydgoskim otrzymały w darze książki (po 
20 tytułów) w ramach akcji Instytutu Pamięci Narodowej „Biblioteka na to cze-
ka”.
 WiMBP w Bydgoszczy opracowała i złożyła ogółem 16 wniosków, 
w tym: 9 wniosków o dofi nansowanie ze środków będących   w dyspozycji 
MKiDN w 2012 roku, 4 wnioski na otwarte konkursy ofert Urzędu Miasta Byd-
goszczy, 2 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go oraz 1 do Fundacji Orange w ramach programu grantowego Akademia Oran-
ge.
 Biblioteka otrzymała dotacje  na realizację następujących zadań:   
Wnioski o dofi nansowanie zadań ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego:
Dofi nansowanie otrzymało  5 wniosków: 
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• „Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LITEROBRAZKI” – dota-
cja w kwocie 37.680,16 zł, koszt całkowity 62.850 zł, wkład własny 
25.170 zł (z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego) 
Zadanie w ramach programu „Promocja literatury i czytelnictwa” prio-
rytet „Promocja czytelnictwa”.

• „Księgi pod specjalnym nadzorem” – dotacja w kwocie 49.000 zł, 
koszt całkowity 189.091 zł, wkład własny 140.091 zł (z dotacji celowej 
Urzędu Marszałkowskiego)
Zadanie opracowane w ramach programu „Rozwój infrastruktury kul-
tury” priorytet „Infrastruktura kultury”. Zadanie dotyczyło instalacji 
klimatyzacji w kolekcji Biblioteki Bernardynów.

• „Książki do ratowania” – dotacja w kwocie 26.000 zł, koszt całkowity 
36.000 zł, wkład własny 10.000 zł. 
Zadanie w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 
„Wspieranie działań muzealnych”. Zadanie dotyczyło podjęcia działań 
ratunkowych unikatowego inkunabułu z kolekcji Biblioteki Bernardy-
nów.

• „Historia. Drzwi otwarte” – wniosek do Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego – Narodowego Instytutu Audiowizualnego, 
w ramach Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+, priory-
tet: Digitalizacja. Kwota dofi nansowania: 73 380 zł, całkowity koszt 
103 522 zł, wkład własny 30 142 zł. 
Termin realizacji zadania: 15.10.2012 r. – 05.07.2013 r. 

       • „Zakup nowości wydawniczych” –  67.823 zł

Wnioski złożone do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dotacje celo-
we, na pokrycie wkładu własnego do projektów, które otrzymały dofi nan-
sowanie z MKiDN: 
Dofi nansowanie otrzymały 2 wnioski:

• „Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LITEROBRAZKI” – dotacja 
w kwocie 25.170 zł

• „Księgi pod specjalnym nadzorem” – dotacja w kwocie 140.091 zł

Wnioski złożone przez Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
w Bydgoszczy w partnerstwie z WiMBP w Bydgoszczy na Otwarte Kon-
kursy Ofert do Urzędu Miasta w Bydgoszczy:
Dofi nansowanie otrzymały 4 wnioski:
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• „Ferie zimowe 2012 – Na ratunek Ziemi” – dotacja w kwocie 2.200 zł
• „Adaptacje” – dotacja w kwocie 12.000 zł
• „Zabawa sztuką – cykl imprez z okazji obchodów Roku Leona Wy-

czółkowskiego” – dotacja w kwocie 4.800 zł 
•  „Wakacje letnie 2012 – Olimpiada w Bibliotece” – dotacja w kwocie 

1.520 zł

Sześć bibliotek w podregionie bydgoskim otrzymało środki z Instytu-
tu Książki z Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, realizowanego 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012: Miejska 
Biblioteka Publiczna w Świeciu  pozyskała 19.273 zł, Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Nakle - 19.631,81 zł, Biblioteka Publiczna w Solcu 
Kujawskim – 9.845 zł, GBP w Gostycynie –  10.000 zł, GBP w Sośnie – 9.997 
zł, GBP w Rojewie – 10.000 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie realizowała projekt 
„Grafi ka komputerowa oknem na świat. Warsztaty z projektowania przestrzen-
nego”, sfi nansowany w kwocie 4.400 zł ze środków Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, w ramach programu Równać Szanse.  Z tego samego źródła  
7.000 zł dotacji pozyskała GBP w Gostycynie na zadanie „Pozytywnie nakrę-
ceni. Warsztaty fi lmowo-fotografi czne”. Gminna Biblioteka Publiczna w Lu-
biewie otrzymała dotację na realizację zadania w 2013 roku „W obiektywie 
wydarzeń” (6.800 zł) ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
w ramach programu Równać Szanse. 

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim  za pośrednictwem 
Urzędu Marszałkowskiego uzyskała środki w wysokości 20.922 zł  na zakup 
sprzętu w celu utworzenia Multimedialnego Centrum Informacji w Bibliotece 
z PROW działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach ma-
łych projektów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie pozyskała środki (4.500 
zł) na realizację projektu „Fotoczytanie- bis”, z programu Działaj Lokalnie VII 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amery-
kańską Fundację Wolności. Z tego samego programu Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Jeżewie otrzymała 2.629,35 zł na realizację projektu „Zarowerowani 
Jeżewianie”.

Biblioteki w podregionie były również partnerami Urzędów Gminy 
w ramach projektu Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z Programu Operacyjnego In-
nowacyjna Gospodarka i pozyskały w ten sposób komputery: GBP w Gostycy-
nie (4 zestawy komputerowe), GBP w Kęsowie (1 zestaw komputerowy)
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2 biblioteki z Powiatu Tucholskiego: GBP w Gostycynie, GBP 
w Kęsowie razem z GOK w Gostycynie i WDK w Kęsowie otrzymały dotację 
w kwocie 26.500 zł na wspólnie realizowane zadanie „Mój pierwszy krok w In-
ternecie” adresowane do osób w wieku 50+, w ramach projektu Polska Cyfrowa 
Równych Szans. 

W konkursie grantowym Aktywna Biblioteka dofi nansowanie otrzy-
mały następujące biblioteki z podregionu bydgoskiego: MBP w Koronowie 
„Ale teatr” (5 tys. zł), BPMiG Barcin „Rodzinne czytanie – książka łączy po-
kolenia” (5 tys. zł), BP w Sępólnie Krajeńskim „Śpiewająca biblioteka” (4.700 
zł), MBP w Mogilnie „Warsztaty twórców lokalnych powiatu mogileńskiego” 
(4.950 zł), w Strzelnie „Aby pozostał po nas ślad. Od kroniki rodzinnej do 
kroniki miasta. konkurs na wspomnienia z przeszłości udokumentowane foto-
grafi ami” (3.240 zł), GBP w Gostycynie na projekty: „E-biblioteka – z myślą 
o przyszłości” oraz „W 80 baśni dookoła świata” (po 5 tys. zł), GBP w Sicienku 
„Wyjąć z szufl ady – zebranie, opracowanie i wydanie utworów pisanych przez 
mieszkańców Gminy Sicienko” (3.300 zł).

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu otrzymała dofi nansowanie 
w kwocie 1.550 zł z Urzędu Miasta na projekt „Z ekologią na Ty”. Biblioteka 
Miejska w Inowrocławiu wystąpiła również do Urzędu Miasta o dofi nansowa-
nie zadania za pośrednictwem Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
w Bydgoszczy jako organizacji pozarządowej. Biblioteka zrealizowała zadanie: 
„Protokół kulturalny VI – cykl imprez upowszechnieniowych” dofi nansowane 
w wysokości 7.500 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie pozyskała grant w wyso-
kości 2.500 zł z Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej na projekt „Twoja 
wieś wczoraj i dziś”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie otrzymała nagrodę 
w postaci 200 książek dla dzieci i 500 kg żelek witaminizowanych, w konkursie 
„Zdrowy pomysł na lepszy świat” ogłoszonym przez Fundację Czas Dzieci.

Niektóre biblioteki otrzymywały środki z budżetu Gminnych Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych np. Biblioteka Publiczna w Mo-
gilnie otrzymała dofi nansowanie w kwocie 1.101,10 zł na zakup zestawu kom-
puterowego dla czytelników oraz 1.000 zł na warsztaty plastyczne i konkurs 
fotografi czny dla dzieci. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle 
uzyskała 3.300 zł na organizację zajęć dla dzieci podczas wakacji letnich 

W 2012 roku biblioteki pozyskiwały też środki fi nansowe oraz nagrody 
rzeczowe od prywatnych sponsorów i od lokalnych przedsiębiorców. Biblio-
teka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie otrzymała nagrody książkowe 
i rzeczowe na konkursy, słodycze dla dzieci uczestniczących  w zajęciach orga-
nizowanych w bibliotece. RBP w Szubinie otrzymała od Banku Spółdzielczego 
w Nakle nad Notecią  kwotę 900 zł na realizację międzypowiatowego konkursu 
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literackiego Pegaz na Pałukach i Krajnie, a od Banku Spółdzielczego w Szu-
binie 1.250 zł na realizację projektu wdrażania kart do elektronicznej obsługi 
czytelników. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu otrzymała od sponso-
rów 1.100 zł na organizację cyklicznego konkursu fotografi cznego. Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku pozyskała w ten sposób 900 zł, 
które przeznaczyła na wydanie folderu promującego walory przyrodnicze i tu-
rystyczne gminy oraz na wydanie „Wierszyków i bajeczek dla najmłodszych” 
lokalnej autorki Ireny Boroch. Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie po-
zyskała środki z przeznaczeniem  na: nagrody pieniężne dla laureatów konkursu 
poetyckiego im. L. Wyczółkowskiego „Cisowa gałązka” oraz zakup komputera 
do biblioteki. GBP w Świekatowie otrzymała od prywatnych sponsorów 450 zł 
na zakup książek. 

W podregionie bydgoskim 20 bibliotek skutecznie aplikowało do róż-
nych projektów i konkursów, dzięki którym pozyskały dodatkowe środki głów-
nie na działalność kulturalną oraz komputeryzację. Oprócz tego  wszystkie bi-
blioteki otrzymały dotację na zakup nowości wydawniczych, wiele skorzystało 
ze środków na działalność Dyskusyjnych Klubów Książki oraz dofi nansowania 
szkoleń z Programu Biblioteka+. Ponadto biblioteki samorządowe otrzymały 
dotacje celowe na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w ramach Programu 
„Akademia Orange dla Bibliotek”. 15 bibliotek uczestniczących w II rundzie 
Programu Rozwoju Bibliotek otrzymało również niefi nansowe wsparcie w po-
staci zestawów komputerowych oraz oprogramowania Microsoft dla Bibliotek. 
Z programu Donacji Microsoft skorzystało również 18 bibliotek uczestniczą-
cych w I rundzie PRB.

VI Inwestycje, modernizacje, zmiany w infrastrukturze bibliotek publicz-
nych przeprowadzone w ostatnim roku. 

 Największą inwestycją minionego roku w podregionie bydgoskim była 
budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barcinie.  Inwestycja uzyskała do-
fi nansowanie w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet „Bibliote-
ka+. Infrastruktura bibliotek” w kwocie 1.000.000 zł, a wkład własny samorzą-
du wyniósł 430.000 zł. Gmina Barcin przekazała Bibliotece aktem notarialnym 
działkę pod budowę. Budowa parterowego budynku o powierzchni 757 m2 wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną rozpoczęła się 16 sierpnia 2012 roku. Do 
końca 2012 roku powstał budynek w stanie  surowym zamkniętym. Prace bu-
dowlane zakończą się 31 lipca 2013 roku.

W niewielkim stopniu poprawiła się baza lokalowa w bibliotekach pu-
blicznych naszego regionu, ale zauważalna jest duża, systematyczna poprawa 
wizerunku bibliotek. Biblioteki stają się coraz bardziej funkcjonalne, nowocze-
sne, przyjazne dla czytelnika.
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W ubiegłym roku zmieniło się oblicze kilku bibliotek miejskich w pod-
regionie bydgoskim. W wypożyczalni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Nakle przeprowadzono remont – malowanie ścian i sufi tów oraz do-
konano wymiany oświetlenia, zakupiono 18 regałów i 2 stoliki pod komputer. 

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie przepro-
wadzono remont w magazynie (wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, 
malowanie) oraz wyremontowano wejście do biblioteki ( malowanie wnęk, 
płytki na schodach). Łączny koszt remontu wyniósł 15.300 zł.

W M-GBP w Janikowie wymienione zostały okna i założone werty-
kale. W M-GBP w Kamieniu Krajeńskim Urząd Miasta sfi nansował 
remont dachu.
W budynku RBP w Szubinie została ocieplona, otynkowana i poma-

lowana elewacja  ściany północnej. Wyremontowane zostały również schody 
wejściowe i ogrodzenie. Koszt tych inwestycji wyniósł 25.066 zł. 

W Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu w minionym roku prze-
prowadzono remont Działu Instrukcyjno-Metodycznego oraz wyposażono go 
w nowe meble. W Filii nr 1 wymieniono instalację elektryczną, w Filii nr 4 
wyremontowano i umeblowano pomieszczenie socjalne, w Filii nr 3 zmoderni-
zowano łazienki. Ogółem kwota przeznaczona na remonty BM w Inowrocławiu 
i jej fi lii wyniosła 73.672 zł.

Biblioteka Publiczna w Janowcu Wielkopolskim pozyskała nowe 
pomieszczenie, którego adaptacja na potrzeby biblioteki kosztowała 3.811 zł.

Biblioteki w podregionie bydgoskim inwestowały również w zakup 
nowego wyposażenia: Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim zakupiła 
regały do magazynu, zestaw nagłaśniający i refl ektory świetlne, sprzęt multime-
dialny (30.685 zł), Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie za-
kupiła meble do czytelni oraz magazynu za kwotę 25.000 zł, BPMiG Łabiszyn 
wymieniła 39 regałów w wypożyczalni. W wypożyczalni i czytelni Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Tucholi wymienione zostały wszystkie regały. 

W ostatnim roku zmieniły swoje oblicza również biblioteki gminne.
W GBP w Rogowie wymieniono okna, oświetlenie, wymalowano 

lokal. Koszt remontu wyniósł 14.000 zł. BPG Złotniki Kujawskie pozyska-
ła dodatkowe pomieszczenie o powierzchni 35 m2 z przeznaczeniem na salkę 
imprezową. Sala wyremontowana została przez pracowników interwencyjnych 
z Urzędu Gminy, a biblioteka poniosła wyłącznie koszty zakupu farby w wyso-
kości 200 zł. Dodatkowe pomieszczenie o powierzchni 38 m2, z przeznaczeniem 
na salę wykładową na 20 miejsc, pozyskała również GBP w Dobrczu. Remont 
sali i jej wyposażenie kosztowało 3.800 zł. 

W GBP w Warlubiu wymienione zostały grzejniki c.o. i zakupiono 12 
nowych regałów.

W 2012 roku poprawiła się sytuacja lokalowa kilku fi lii bibliotecznych 
w podregionie bydgoskim. Filia nr 4 w Czaplach (MBP Świecie) zmieniła sie-
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dzibę: z lokalu o powierzchni 12 m2 przeniosła się do nowego pomieszczenia  
przy świetlicy wiejskiej, zwiększając tym samym powierzchnię do prawie 42 m2 
i zyskując nowe wyposażenie. Również Filia w Polanowicach (M-GBP Krusz-
wica) zmieniła lokalizację, a dzięki kapitalnemu remontowi Filia Zagopole 
(M-GBP Kruszwica) zyskała nowe oblicze. 

Filia w Raciążu (MBP Tuchola) została wyremontowana. Filia w Kró-
likowie (RBP Szubin) pozyskała dodatkowe 27 m2 powierzchni, Filia w Ryna-
rzewie (RBP Szubin) – cyklinowanie i lakierowanie parkietu, malowane ścian  
lokalu bibliotecznego. Koszt  remontu wyniósł 2.165zł.

Prace remontowe przeprowadzono również w następujących fi liach: 
w Rojewicach (GBP Rojewo) – remont zarwanego sufi tu, w Słaboszewku (GBP 
Dąbrowa) – malowanie, w Chwaliszewie i Sipiorach (M-GBP Kcynia) – wy-
miana okien i założenie wertykali (7.200 zł), w Sypniewie (M-GBP Więcbork) 
– wymiana okien sfi nansowana z pieniędzy Rady Sołeckiej.

W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy 
w roku 2012 przeprowadzono następujące modernizacje:

• Remont elewacji budynku administracyjnego – koszt remontu w kwo-
cie 60.995,70 zł poniósł Urząd Miasta Bydgoszczy

• Remont dachu budynku administracyjnego, nowe rynny – koszt po 
stronie WiMBP w Bydgoszczy 33.962,93 zł

• Remont introligatorni oraz kapitalny remont Wypożyczalni multime-
diów. Koszt remontu (gładź gipsowa, malowanie, podwieszane sufi ty, 
podłogi, modernizacja toalet i oświetlenia) oraz zakupu wyposażenia 
wyniósł ogółem 36.900 zł. Wypożyczalnia zyskała nie tylko nowocze-
sne oblicze, ale też dzięki usytuowaniu bezpośrednio przy ulicy i du-
żym oknom wystawowym zyskała wielu nowych użytkowników.

• Adaptacja pomieszczeń na 12 osobową salę szkoleniową wyposażoną 
w komputery oraz remont Działu Promocji – koszt remontu 6.256,69 
zł

• Malowanie gabinetu dyrektora, toalet, okien w budynku administracyj-
nym- koszt 15.000 zł

• Przeprowadzono drobne prace remontowe w fi liach sieci miejskiej: 
wymiana oświetlenia (3 fi lie), wymiana stolarki okiennej (1 fi lia), re-
mont salki imprezowej (1 fi lia)
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Lucyna Partyka

OTWARTE ZASOBY – OTWARTA EDUKACJA
 

Internet sprawił, że bibliotekarze mogą udostępniać nie tylko doku-
menty fi zycznie występujące w bibliotece (liczba ograniczona), ale również nie-
skończoną liczbę dokumentów w sieci. Trzeba jednak je odnaleźć, szczególnie 
te wartościowe, określane jako otwarte, bądź z wolnym dostępem. 

Coraz częściej pojawiają się na portalu SBP, na stronie Ebibu-u pojęcia 
otwarte zasoby, otwarta edukacja. Pojęcie otwarte zasoby ma już swoją histo-
rię. W latach 90-tych XX w. powstała w USA  Open Access Initiative (OAI), 
której celem było stworzenie dostępu do wiedzy, jej popularyzacja w Interne-
cie, umożliwianie powszechnego dostępu wszystkim zainteresowanym w do-
wolnym miejscu na świecie, bez względu na stan ich zamożności. Ruch OA 
– ruch otwartego dostępu do publikacji naukowych – wywodzi się z otwartych 
pełnotekstowych archiwów elektronicznych – obejmujących e-printy i elektro-
niczne czasopisma naukowe – utworzonych w celu  przyspieszenia przepływu 
informacji między naukowcami. Ofi cjalna defi nicja pojęcia OA pojawiła się 
w deklaracji Budapest Open Access Initiative z 2002 r. Wg niej OA to darmowy 
dostęp do literatury naukowej, nieograniczony żadnymi restrykcjami, pozwala-
jący użytkownikom sieci czytać, zapisywać, kopiować, rozpowszechniać, dru-
kować, przeszukiwać prace naukowe, indeksować, tworzyć odsyłacze do nich 
bez ograniczeń prawnych, technicznych czy fi nansowych, ale przy uwzględnie-
niu i zachowaniu praw autorskich. Autor zachowuje prawo do kontrolowania 
integralności dzieła oraz do cytowania czy oceny. 

Najodpowiedniejszym miejscem na deponowanie publikacji w ramach 
OA są otwarte repozytoria i archiwa. Zwłaszcza te profesjonalnie zarządzane 
serwisy, które zapewniają deponowanie dokumentów, ale także ich wyszuki-
wanie, przeglądanie, pobieranie – wszystko z zachowaniem praw autorskich. 
Dotarcie do repozytoriów ułatwiają listy serwisów, a także multiwyszukiwarki 
z archiwów i repozytoriów oraz specjalistyczne wyszukiwarki naukowe. Ruch 
OA obejmuje także czasopisma elektroniczne z wolnym dostępem bezpłatnie 
udostępniane w sieci, jednak najczęściej z zachowaniem praw autorskich wła-
ścicieli poszczególnych prac. Internet oferuje odpowiednie serwisy, katalogi 
i bazy, umożliwiające wyszukiwanie artykułów, jak i samych czasopism. Za 
najważniejszy z serwisów uważany jest DOAJ – Directory of Open Access Jo-
urnals (http://www.doaj.org/).

Podpisana  w 2004 r. Deklaracja berlińska dodała do wcześniejszych 
zapisów, że otwarty dostęp jako możliwość wykorzystania nieograniczonych 
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źródeł wiedzy i dziedzictwa kulturowego powinien być aprobowany przez spo-
łeczność naukową. Inicjatywa otwartych zasobów zyskała poparcie takich orga-
nizacji, jak ONZ, OECD, UNESCO, WHO. 

Wszystkim zainteresowanym ruchem OA polecam dostępny na stronie 
EBIB-u otwarty kurs online dotyczący tego zagadnienia (http://otwartanauka.
cel.agh.edu.pl/index.php?id=1&theme=1280). Kurs składa się z dziewięciu mo-
dułów: 

1. Wprowadzenie do OA
2. Historia ruchu otwartego dostępu do nauki
3. Otwarta nauka i nauka 2.0
4. Nowe modele i kanały komunikacji naukowej
5. Czasopisma otwarte – złoty kanał OA
6. Repozytoria otwarte – zielony kanał OA
7. Platformy e-learningowe
8. Polskie projekty otwartej nauki
9. Sposoby docierania do polskich i zagranicznych otwartych 

zasobów nauki.
 Ruch wolnego, otwartego dostępu przenosi się także na inne zasoby 
sieci. Mówi się już o otwartej edukacji (Open Educational Resorces), otwartej 
kulturze (Open Culture). Pierwsze z pojęć defi niuje się jako ruch społeczny pro-
mujący wolność dystrybucji i modyfi kacji różnego rodzaju utworów za pomocą 
Internetu oraz innych mediów. Sprzeciwia się on nadmiernym – w opinii zwo-
lenników ruchu – ograniczeniom zawartym w prawie autorskim, które uważane 
są za czynnik hamujący kreatywność. Z kolei otwarte zasoby edukacyjne to 
wspólna nazwa dla wszelkich zasobów edukacyjnych, do których istnieje w peł-
ni otwarty dostęp dzięki objęciu ich wolnymi licencjami lub przeniesieniu do 
domeny publicznej i udostępnieniu za pomocą dowolnych technologii informa-
cyjnych i komunikacyjnych. Termin otwarte zasoby edukacyjne odnosi się do 
tych materiałów (plany lekcji, testy, programy nauczania, moduły szkoleniowe, 
kursy, pokazy, symulacje), które są w wolnym dostępie i można je powtórnie 
wykorzystać, zaadaptować do swoich potrzeb oraz przekazać do użytku in-
nym.  

Na rzecz otwartej edukacji działa Fundacja Nowoczesna Polska (http://
nowoczesnapolska.org.pl/). Realizuje ona projekty promujące wykorzystanie 
Internetu w celu polepszenia jakości edukacji w Polsce. Wychodzi z założenia, 
że kluczowym narzędziem edukacji społeczeństwa informacyjnego jest otwarty, 
darmowy dostęp do materiałów edukacyjnych, do lektur szkolnych, podręczni-
ków i wszelkich materiałów dodatkowych. Zgodnie ze swoim założeniem Fun-
dacja Nowoczesna Polska realizuje m.in. projekt Wolne Lektury (http://wolne-
lektury.pl/). Jest to biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę, 365 dni 
w roku i całkowicie darmowa. W jej zbiorach znajduje się 2000 (stan na 27 
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stycznia 2013) utworów (stale dochodzą nowe), w tym wiele lektur szkolnych 
zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które trafi ły już 
do domeny publicznej. Domenę publiczną tworzą utwory, które nie podlegają 
ochronie prawnej – 70 lat po śmierci twórcy. Wszystkie dzieła są odpowiednio 
opracowane – opatrzone przypisami, motywami i udostępnione w kilku forma-
tach – HTML, TXT, PDF, EPUB, MOBI. W bibliotece znajduje się również 
kilkaset audiobooków, czytanych przez takich aktorów jak: Danuta Stenka, Jan 
Peszek czy Andrzej Chyra.

Rozwój biblioteki internetowej Wolne Lektury można wesprzeć ko-
rzystając z serwisu BookRage (http://bookrage.org/), oferującego po korzystnej 
cenie  pakiet e-booków. Można go nabyć za cenę, którą sami uznamy za sto-
sowną, bądź też na którą aktualnie możemy sobie po prostu pozwolić. Pieniądze 
możemy dodatkowo podzielić na 3 części:  tę która powędruje do autorów ksią-
żek z kupionego przez nas pakietu, tę którą chcemy przeznaczyć na działanie 
serwisu BookRage i część na cel pożytku publicznego – a więc na działania 
Fundacji Nowoczesna Polska. Pierwszy, pilotażowy pakiet oferowany przez 
portal zawierał twórczość czołowych polskich pisarzy fantasy/s-f. W kolejnych 
edycjach mają znaleźć się pakiety z innymi gatunkami literackimi i  równie do-
brymi autorami. 

W lutym 2013 Fundacja Nowoczesna Polska uruchomiła nowy serwis 
Edukacja Medialna (edukacjamedialna.edu.pl). Serwis zawiera 74 scenariusze 
45-minutowych lekcji z młodzieżą w wieku gimnazjalnym (na poziomie pod-
stawowym) i ponadgimnazjalnym (poziom rozszerzony). Można realizować 
je nie tylko w trakcie zajęć szkolnych, lecz również w bibliotekach, domach 
kultury, w ramach warsztatów organizowanych przez podmioty pozarządowe. 
Opracowane przez ekspertów scenariusze służą rozwijaniu umiejętności pracy 
w grupie, dyskusji, analizy i krytycznego myślenia (często bez konieczności 
używania narzędzi technologicznych).

Fundacja Nowoczesna Polska organizuje także szkolenia nawiązu-
jące do tematyki otwartej edukacji, otwartych zasobów edukacyjnych, np. 16 
marca 2013 w ramach projektu Prawo Kultury odbyło się w Instytucie Kultury 
Polskiej szkolenie dotyczące praw autorskich i wolnych licencji, obejmujące 
identyfi kację przedmiotu praw autorskich, różnice między prawami osobisty-
mi i majątkowymi, defi nicję domeny publicznej, ramy dozwolonego użytku 
i charakterystykę działalności organizacji zbiorowego zarządzania. Uczestnicy 
szkolenia dowiedzieli się między innymi, czym są utwory zależne, jak działa 
copyleft i czym charakteryzują się wolne licencje. 

27 listopada 2008 dzięki porozumieniu instytucji: Fundacja Nowo-
czesna Polska, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ICM UW/CC-Polska, 
Stowarzyszenie Wikimedia Polska powstała Koalicja Otwartej Edukacji, która 
ma na celu podejmowanie działań  na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych. 
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Stale dołączają do niej kolejne instytucje. Koalicja jest grupą odpowiedzialną 
za kształtowanie i promowanie otwartej edukacji w Polsce. Organizuje róż-
norodne konferencje, seminaria i warsztaty, które mają na celu wzmocnienie 
współpracy pomiędzy organizacjami zaangażowanymi w otwarte projekty 
i tworzenie otwartych treści edukacyjnych. Celem KOED jest przede wszystkim 
działanie na rzecz budowania w Polsce otwartych zasobów wiedzy, edukacji 
i kultury, tzn. doprowadzenie do takiej sytuacji, w której uczeń, student, nauczy-
ciel, naukowiec oraz każdy obywatel będzie mógł w Internecie znaleźć wystar-
czająco dużo otwartych źródeł wiedzy, polskich zasobów cyfrowych różnego 
typu, by móc wykorzystać je nie tylko w edukacji, ale także do innych celów 
ważnych dla niego. Na stronie KOED publikowany jest niezwykle starannie 
opracowany Przewodnik po otwartych zasobach edukacyjnych (http://koed.org.
pl/wp-content/uploads/2012/03/OZE_przewodnik_v4.pdf), zawierający roz-
działy:  Otwartość w edukacji, Otwarte Zasoby Edukacyjne, Wolne licencje, 
Domena publiczna, Katalog Otwartych Zasobów Edukacyjnych, Wyszukiwanie 
Otwartych Zasobów Edukacyjnych, Publikowanie i wykorzystanie otwartych 
treści w serwisach Web 2.0, Oznaczanie treści licencjami, Dostępność zasobów 
w Internecie. 

Koalicja działa także na szczeblu rządowym, gdzie podejmuje szereg 
inicjatyw w kierunku uświadamiania i przekonywania władz, że wspieranie 
otwartej edukacji i otwartych zasobów jest wspólną korzyścią nas wszystkich. 
W ramach KOED organizowane są dwie cykliczne imprezy: Dzień Domeny 
Publicznej  i Open Access Week (Tydzień Otwartego Dostępu). Relacje z ob-
chodów Dnia Domeny Publicznej publikowane są na stronie KOED i na stronie 
Dnia Domeny Publicznej, natomiast listę wydarzeń podejmowanych co roku 
od 2009 przez polskie instytucje nauki i edukacji w ramach Tygodnia OA zna-
leźć można na blogu KOED.  

Skarbnicami otwartych zasobów są biblioteki cyfrowe, które digita-
lizują dokumenty znajdujące się w domenie publicznej i udostępniają je w In-
ternecie. Biblioteka cyfrowa (także: internetowa, wirtualna, elektroniczna), ar-
chiwum cyfrowe lub repozytorium wiedzy to technologia umożliwiająca udo-
stępnianie w Internecie obiektów w formie elektronicznej, takich jak książki, 
mapy, dokumenty, zdjęcia, pocztówki, grafi ka, obiekty audio-wideo, obiekty 
muzealne, archiwalia itp. Informacje na temat tworzonych w Polsce bibliotek 
cyfrowych znaleźć można w serwisie Federacji Polskich Bibliotek Cyfrowych 
(http://fbc.pionier.net.pl/owoc). Został on utworzony w celu ułatwienia korzy-
stania z zasobów polskich bibliotek cyfrowych i repozytoriów, udostępniania 
użytkownikom i twórcom bibliotek cyfrowych zaawansowanych usług siecio-
wych. Ma również służyć popularyzacji zasobów polskich bibliotek cyfrowych 
i repozytoriów w Internecie. Serwis pozwala przeglądać jednocześnie zasoby 
95(!) bibliotek cyfrowych, co stanowi ogromną wygodę dla użytkowników, ale 
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również, co bardzo ważne, zapobiega powstawaniu duplikatów. Na dzień 24 
marca 2013 r. zbiór dostępny na stronie FBC liczył 1 246 390 jednostek. Wśród 
nich znajdują się także zdigitalizowane dla Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki 
Cyfrowej dokumenty przechowywane w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Bydgoszczy.

Nieporównywalnie większe bogactwo zasobów otwartych oferują za-
graniczne biblioteki cyfrowe, obcojęzyczne bazy. Nie sposób wszystkich wy-
mienić. Pierwsze wolne e-booki powstawały w ramach Projektu Gutenberg 
(http://www.gutenberg.org/). Obecnie baza ta oferuje 42 000 wolnych książek, 
w tym książki w języku polskim. Od 2003 działa projekt Wikibooks (http://
pl.wikipedia.org/wiki/Wikibooks), który ma na celu poszerzanie i rozpowszech-
nianie darmowych, otwartych do edycji materiałów edukacyjnych, takich jak 
podręczniki szkolne, akademickie, poradniki, instrukcje obsługi oraz im podob-
ne. W bazie znajdują się także książki polskie. Są one również dostępne w wie-
lojęzycznej bazie wyszukiwarki Google noszącej nazwę Google Książki (ang. 
Google Books) (http://books.google.pl/). W 2007 interfejs Book Search dostęp-
ny był w 35 językach. W otwartym dostępie prym wiodą biblioteki i instytu-
cje amerykańskie. Stwarza to ogromne możliwości dla osób znających język 
angielski, bądź uczących się tego języka. Niezwykle istotne są zasoby otwarte 
w językach niekongresowych, egzotycznych, ponieważ dokumenty drukowane 
na papierze w tych językach stanowią w bibliotekach na ogół rzadkość.

Zważywszy na fakt, że największą grupę użytkowników bibliotek pu-
blicznych stanowią osoby uczące się, byłoby rzeczą wielce pożądaną, aby bi-
bliotekarze potrafi li wskazywać im możliwości, jakie niesie ze sobą Internet 
w dostępie do otwartych zasobów, otwartej edukacji, a jednocześnie sami przy-
czyniali się do powiększania tych zasobów. 
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Marcin Karnowski

POADAPTACJOWO

Wydawnictwa informacyjne podają rozmaite defi nicje adaptacji. Słow-
nik terminów literackich przywołując łacińskie źródło (adaptare – przystoso-
wywać), zwraca uwagę przede wszystkim na aspekt dostosowania dzieła do 
potrzeb innego odbiorcy lub innych środków przekazu. Mamy więc adaptacje 
powstałe w wyniku zmiany adresata (np. przeróbki literatury dla dorosłych na 
młodzieżową) oraz te, które wynikają z użycia innego sposobu rozpowszechnia-
nia (np. fi lm, teatr czy muzyka).

Szerzej zjawisko opisują natomiast Słownik terminów teatralnych 
i Słownik fi lmowy. Ten pierwszy wskazuje na niezwykle istotną dla nas kategorię 
wierności i wiele uwagi poświęca operacjom, jakim poddawana jest substancja 
dzieła. Mechanizmy służące na przykład udramatyzowaniu narracji powieścio-
wej wymagają mocnej ingerencji w źródło, choćby poprzez rozpisywanie utwo-
ru na dialog, niekiedy (zazwyczaj?) odbiegający od występującego w tekście 
pierwotnym. Słownik fi lmowy z kolei już wprost oznajmia, że wierność adapta-
cji nie jest celem, do którego dąży reżyser czerpiący z literackiego strumienia. 

Z takimi i podobnymi zagadnieniami spróbował zmierzyć się festiwal 
interdyscyplinarny zorganizowany jesienią 2012 roku w Bydgoszczy. Miała to 
być wyjątkowa okazja, aby przyjrzeć się z bliska relacjom, w jakie wchodzą ze 
sobą rozmaite dziedziny twórcze. 

Jedną z cech, które cenimy sobie w kontaktach z dziełami artystycz-
nymi jest rozpoznawalność. („Proszę pana, ja jestem umysł ścisły, mnie się po-
dobają melodie, które już raz słyszałem”.) Być może jest to jeden z czynników 
decydujących o popularności adaptacji.

Festiwal „Adaptacje”, który odbył się w dniach 5-12 września w Woje-
wódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy został zrealizowany 
przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich (Oddział w Byd-
goszczy) i okazał się niezwykle owocny: przerósł oczekiwania pomysłodaw-
ców. Zarówno prezentacje adaptacji fi lmowych, teatralnych i muzycznych jak 
i zajęcia edukacyjne spotkały się z ciepłym przyjęciem publiczności. Zdarze-
niom towarzyszyły rozmowy i były to rozmowy  o  c z y m ś, prowadzone p o  
c o ś. Nie brakowało też niespodzianek i spontanicznych wybuchów entuzja-
zmu. Zarówno goście zaproszeni do grodu nad Brdą jak i uczestnicy festiwalu 
podkreślali, że udział w „Adaptacjach” był dobrym doświadczeniem.

Pierwszego dnia Bibliotekę odwiedzili Jan Jakub Kolski, jeden z naj-
ciekawszych reżyserów polskiej kinematografi i (odpowiedzialny za takie słynne 
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obrazy, jak choćby Pogra-
bek, Jańcio Wodnik czy Ja-
sminum), który podobnie jak 
autor Ferdydurke skutecznie 
wymyka się jednoznacznym 
klasyfi kacjom formalnym 
oraz Krzysztof Majchrzak, 
aktor nietuzinkowy, niezwy-
kle sugestywny i wzbudzają-
cy rozmaite emocje, a przy 
tym wszechstronnie uzdol-
niony i posiadający szerokie spektrum spojrzenia na sztukę fi lmową. Połączone 
z projekcją obrazu spotkanie autorskie dotyczyło ekranizacji Pornografi i Witol-
da Gombrowicza, lecz rozmowa wielokrotnie zbaczała na inne tematy.

6. września na deskach Miejskiego Centrum Kultury Teatr niebopiekło 
pokazał spektakl Un esempio na podstawie opowiadania Gustawa Herlinga-Gru-
dzińskiego Błogosławiona święta. W symbolicznie nakreślonej warstwie fabu-
larnej nastoletnia Marianna, wielokrotnie zgwałcona przez serbskich żołnierzy, 
być może odpowiadając na apel papieża, decyduje się urodzić dziecko gwałtu. 

Nazwa bydgoskiego teatru niebopiekło nie jest przypadkowa. Prowa-
dzi ona w te same rejony, co twórczość Grudzińskiego, który zajmował się prze-
strzenią między dobrem i złem, tym co w człowieku piękne i tym co straszne. 
Poruszający wieczór zakończyły długie, wnikliwe rozważania dotyczące współ-
czesnego teatru. 
 Dzień później publiczność miała okazję posmakować adaptacji mu-
zycznej. Zespół Sublokator z Krakowa grający do tekstów Rolanda Topora dał 
energetyczny koncert na kameralnej scenie Biblioteki. Kwintet z Małopolski 
zaskoczył publiczność oryginalnym brzmieniem, przez półtorej godziny, racząc 
słuchaczy mieszanką alternatywy, post punka i jazzu.

10. września Marcin Dymiter i Daniel Odija przeprowadzili warsztaty 
dotyczące adaptacji dźwiękowej. Warsztaty zwieńczyła prezentacja słuchowi-
ska na żywo (Bajki robotów 
Stanisława Lema). Pełne 
tajemniczości zdarzenie 
długo jeszcze było komen-
towane. Daniel Odija to pi-
sarz, urodzony w Słupsku, 
autor m.in. Tartaku (nomi-
nacja do Nike). Jego książki 
przetłumaczono na kilkana-
ście języków. Współpracuje 
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z prestiżowymi wydawnictwami, takimi jak Czarne, Wydawnictwo Literackie, 
WAB. Natomiast Marcin Dymiter (Emiter) jest muzykiem, artystą dźwięko-
wym, który porusza się w obszarze elektroniki i muzyki improwizowanej. Two-
rzy instalacje dźwiękowe, słuchowiska radiowe, muzykę do fi lmów, spektakli. 
Obaj artyści stworzyli prezentację niepowtarzalną, która silnie podziałała na 
wyobraźnię zgromadzonej na poddaszu Biblioteki publiczności. 
 11. września poświęcony był działaniom edukacyjnym z zakresu ada-
ptacji. Filmowymi aspektami związanymi z przekładem literatury na język kina 
zajęli się Agata Górniak i Jan Woj-
tyński, natomiast warsztaty teatral-
ne przygotowała grupa związana 
z Pracownią Teatru i Tańca MCK 
w Bydgoszczy.  
  12. września odbyło się 
spotkanie z pisarzem, dramatur-
giem, scenarzystą i producentem 
Zbigniewem Masternakiem oraz 
projekcja fi lmu Księstwo w reżyse-
rii Andrzeja Barańskiego. Cykl po-
wieściowy Masternaka posłużył jako źródło do scenariusza. Publiczność zgro-
madzoną na spotkaniu szczególnie zainteresowały refl eksje artysty dotyczące 
płynnej granicy pomiędzy adaptacją a wariacją.

Tego samego wieczoru atmosferyczny, doskonały koncert inspirowany 
twórczością Jacka Kerouaca w wykonaniu duetu Pawlicki/Maćkowiak (twór-
ców znanych z rozmaitych projektów muzycznych, jak choćby Maestro Tryto-
ny, Extasy Project, Something Like Elvis czy Potty Umbrella) zamknął część 
prezentacyjną i warsztatową festiwalu „Adaptacje”.

Finalizacją festiwalu był konkurs literacki na scenariusz adaptacji 
(fi lmowej, teatralnej, radiowej), na który nadesłano 52. prace. Wysoki poziom 
materiału pozwolił przygotować pokonkursową publikację w liczbie 100 eg-
zemplarzy.
 Dzięki wydarzeniom w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej im dr. Witolda Bełzy, publiczność miała okazję poznania ciekawych, repre-
zentatywnych przykładów adaptacji w rozmaitych dziedzinach sztuki, zdobycia 
umiejętności rozpoznania i oceny różnych form dialogu pomiędzy dyscypli-
nami artystycznymi, uczestnictwa w zajęciach twórczych, nabycia zdolności 
efektywnego działania w grupie, wykorzystania uzyskanych umiejętności do 
realizacji własnych pomysłów w ramach twórczej rywalizacji.
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Aleksandra Węglerska

WŁADYSŁAW AUGUST KOŚCIELSKI I „BIBLIOTEKA POLSKA”

„Instytucja nasza traci światłego przewodnika i szlachetnego opiekuna 
kulturalnej pracy na polu literatury i sztuki” – tak w nekrologu o Władysławie 
Kościelskim napisali jego współpracownicy1. 

Kościelski to postać interesująca. Poeta i mecenas sztuki był założycie-
lem Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska” w Bydgoszczy. Propagował 
ideę utworzenia w naszym mieście ośrodka życia literackiego. Niewiele osób 
wie, że dzięki niemu w Bydgoszczy zamieszkali: Józef Weyssenhoff, Antoni 
Chołoniewski, Leopold Kronenberg, Adam Grzymała-Siedlecki, Zygmunt Ma-
lewski i Witold Bełza2. Miał więc Kościelski duże zasługi dla naszego miasta, 
a szczególnie dla Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy.
      Władysław August Kościelski herbu 
Ogończyk pochodził ze znakomitej, zamożnej 
rodziny o bogatych tradycjach. Kujawską linię 
rodu średniowiecznych Ogończyków zapocząt-
kował Trojan I. Jego potomkowie na przestrzeni 
wielu stuleci sprawowali ważne urzędy. I tak na 
przykład Trojan V pod koniec XII w. był podko-
morzym inowrocławskim, a jego wnuk Dobie-
sław z Kościoła został chorążym brzeskim, na-
stępnie kasztelanem kowalskim i kruszwickim. 
Wnuk Dobiesława, Szymon podpisywał się już 
nazwiskiem – Kościelski3. Kościelscy aktywnie 
uczestniczyli w życiu publicznym, a zwłaszcza 
zasłużyli się polskiej kulturze. Dziadek Wła-
dysława, August Kościelski, posiadał duży fol-
wark. Zajmował się też sprzedażą wina i udzielał 
się towarzysko. Zaprzyjaźniony był m.in. z Ferencem Lisztem. Ożenił się z Jó-
zefą Wodzińską, siostrą słynnej Marii. Brat Augusta, Władysław Aleksander był 
postacią niezwykle barwną. Uczestniczył w walkach podczas Wiosny Ludów. 
Później przez wiele lat mieszkał w Turcji i był tam generałem armii. Do dzi-

1 [Nekrolog], „Dziennik Bydgoski” 1933 nr 38, s. 12.
2  A. Sucharska, Z dziejów Zakładów Grafi cznych „Biblioteki Polskiej [W:] Bibliote-

ka Polska: Bydgoska ofi cyna wydawnicza w latach 1920-1939, s. 13-14.
3 Więcej ciekawych informacji na temat rodu Kościelskich można znaleźć w książce 

W. Klasa i J. Zielińskiego pt. Kościelscy: ród, fundacja, nagroda, Kraków 2011
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siaj znany jest jako Sefer-Pasza. Rodzice Władysława obdarzeni byli talentem 
literackim. Ojciec – Józef Teodor Kościół-Kościelski był poetą, dramaturgiem, 
publicystą i mecenasem sztuki. Jego twórczość nie zyskała jednak większego 
uznania wśród czytelników i krytyków literackich. Natomiast duże znaczenie 
miała jego działalność na rzecz upowszechniania sztuki. Pieniądze ze spadku 
po stryju Władysławie przeznaczył na zakup dworku w Miłosławiu należącego 
wcześniej do Sylwestra Mielżyńskiego, który stworzył w nim centrum życia 
kulturalnego. Józef Kościelski kontynuował tę działalność. Założył w dworku 
galerię obrazów malarzy polskich i organizował spotkania. Uczestniczyli w nich 
wybitni ludzie sztuki, m.in. Henryk Sienkiewicz, Jan Kasprowicz, Lucjan Rydel, 
Andrzej Niemojewski, Marian Gawalewicz, Leon Wyczółkowski, Julian Fałat 
i dyrektor krakowskiego teatru Józef Kotarbiński. Kościelski często wspierał 
fi nansowo uzdolnionych twórców. Wspomagał m.in. Jana Kasprowicza. Matka 
– Maria z Blochów Kościelska4 napisała m.in. komedię dramatyczną „Bielmo” 
i powieść „Snoby”. Swoje utwory publikowała pod pseudonimem „Szarlej”. 
Atmosfera domu rodzinnego Władysława silnie wpłynęła na rozwój jego oso-
bowości. Po rodzicach odziedziczył on zamiłowania literackie i zainteresowanie 
sztuką.
      Władysław August Kościelski urodził się w 1886 r. w Warszawie. 
Dorastał we dworze Karczyńskim, a później przeprowadził się z rodzicami do 
Miłosławia. Kształcił się w szkołach zaboru pruskiego. Następnie zaczął studio-
wać literaturę i sztukę na uniwersytecie w Monachium. Jednak wkrótce porzucił 
studia. Tłumaczył to brakiem cierpliwości. Przeprowadził się do Paryża i zaczął 
malować. Prawdziwym jego powołaniem stała się jednak działalność wydawni-
cza. W 1911 r. wspólnie z Ludwikiem Hieronimem Morstinem zaczął wydawać 
czasopismo pt. „Museion”. Pismo to ukazywało się także w Krakowie. Głoszo-
no w nim program neoklasycyzmu w literaturze, malarstwie i rzeźbie oraz in-
formowano o współczesnym życiu artystycznym. Wiele tekstów do „Museionu” 
przygotowywał Adam Grzymała-Siedlecki. Mimo starań wydawców i autorów 
czasopismo nie odniosło sukcesu i z powodu strat fi nansowych w 1913 r. prze-
stało się ukazywać. Wpływ na to miał zapewne także Władysław Kościelski, 
który zawsze wypłacał autorom honoraria z góry, nawet za teksty nigdy nie 
napisane.

Podczas pobytu we Francji Kościelski poznał najnowsze trendy lite-
rackie i malarskie. Pomógł polskim przyjaciołom w założeniu Towarzystwa Ar-
tystów Polskich, wspierał je fi nansowo i uczestniczył w wielu jego projektach. 
Dzięki jego hojności, Towarzystwo znalazło piękną siedzibę w samym sercu 
artystycznego Paryża przy rue Denfert-Rochereau na Montparnasse. Warto do-
dać, że wśród założycieli stowarzyszenia byli m.in. Olga Boznańska, Tadeusz 
Makowski, Andrzej Strug, Władysław Reymont i Stefan Żeromski. Towarzy-
4 Siostra Marii – Aleksandra Bloch poślubiła Józefa Weyssenhoffa.
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stwo Artystów Polskich miało własną bibliotekę, czytelnię i salę muzyczną. 
Kierownikiem został jeden z współzałożycieli stowarzyszenia Bolesław Wie-
niawa-Długoszowski, późniejszy generał i dyplomata5.
      W 1911 r. zmarł Józef Kościelski i Władysław wrócił do Miłosławia, 
by zająć się majątkiem. Zaczął porządkować bibliotekę ojca i uzupełniać jej 
zasoby. Czasami kupował nawet całe księgozbiory. Poręczył fi nansowo za bu-
dowę nowego gmachu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu.
      Podczas I wojny światowej podróżował miedzy Monachium, Pozna-
niem i Warszawą. W Monachium spotkał przyjaciela ze studiów – Aleksandra 
Guttry’ego6. Wspólnie założyli serię „Polnische Bibliotek” prezentującą nie-
mieckie przekłady dzieł polskich klasyków. Wydano m.in. Wybór dzieł Adama 
Mickiewicza, Ziemię obiecaną Reymonta, Noc listopadową i Warszawiankę 
Wyspiańskiego, Krzyk Przybyszewskiego, Legiony Sienkiewicza. Wszystkie 
publikacje ukazały się w pięknej szacie grafi cznej i cieszyły się powodzeniem 
wśród niemieckiej inteligencji. Kościelski był bardzo dumny z sukcesu tej ini-
cjatywy.
      Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Władysław Kościelski 
przyjechał do Warszawy. Postanowił urzeczywistnić snute od wielu lat marze-
nia o stworzeniu własnego wydawnictwa. Kupił kamienice przy ulicy Święto-
jańskiej 2 i 4 i zlecił ich przebudowę architektowi Juliuszowi Nagórskiemu. 
W latach 1918-1920 całkowicie zmieniono wnętrza i elewację tych budynków. 
Wykupił też wielkie zakłady grafi czne w Bydgoszczy, inwestując sporą część 
majątku odziedziczonego po ojcu. Z odpowiednim zapleczem, mógł stworzyć 
Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”. Kościelski był idealistą. Chciał 
przede wszystkim z rozmachem propagować dobrą poezję. Traktował instytut 
jak fundację społeczną, która miała przypominać charakterem dawniejszą fun-
dację Ossolińskich we Lwowie. Ulegając namowom doradców fi nansowych, 
nadał wydawnictwu formę handlową, która wydawała się bardziej nowoczesna 
i wygodna. 
      17 czerwca 1920 r. na mocy decyzji Ministra Przemysłu i Handlu oraz 
Ministra Skarbu powstał „Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska. Spółka Ak-
cyjna w Warszawie, Filia w Bydgoszczy”. 7 października tego roku Sąd Okrę-
gowy w Warszawie zarejestrował spółkę. Założycielami i akcjonariuszami byli 
m.in. Władysław Kościelski, Wacław Berent, Jan Kasprowicz, Leopold Staff, 
5 Bolesław Ignacy Florian Wieniawa-Długoszowski (1881-1942) studiował medycynę, 

a następnie malarstwo. Stał się później jedną z najbarwniejszych postaci II RP. Był 
adiutantem Józefa Piłsudskiego. Zasłynął z umiłowania do kobiet, koni i hucznych 
zabaw. Był też poetą. Napisał teksty wielu pieśni legionowych. Jegopoezja miała czę-
sto pesymistyczny wydźwięk. Tłumaczył na polski wiersze Baudelaire’a.

6    Aleksander Guttry (1887-1955) był tłumaczem i krytykiem literackim. Sam przełożył 
część dzieł wydanych w ramach serii „Polnische Bibliotek”.
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Galicyjski Ziemski Bank Kredytowy, Towarzystwo Akcyjne we Lwowie7. Pre-
zesem Rady Nadzorczej został Jan Kasprowicz, a jego zastępcą był Władysław 
Kościelski. Przez dziesięć lat z Instytutem współpracował Tadeusz Pini, który 
był jednym z dyrektorów i kierownikiem literackim. Pini i Kościelski podejmo-
wali decyzje w sprawie planów wydawniczych. Do priorytetów należała ochro-
na autorów przed wyzyskiem księgarzy i troska o produkcję pięknie wydanych 
książek. W 1935 r. na stanowisko doradcy grafi cznego powołany został Stani-
sław Brzęczkowski.
      Jak wspominałam wcześniej, Władysław Kościelski kupił od Lewina 
Aronsohna8 Drukarnię Grünauera w Bydgoszczy. Był to bardzo korzystny za-
kup, bo w magazynach drukarni znajdował się tak duży zapas papieru, że prze-
kraczał wartość całych zakładów. Papier był wówczas towarem defi cytowym, 
więc jego zapas umożliwiał szybki druk książek. W ciągu kilku pierwszych lat 
zmodernizowano magazyny i wprowadzono nowe techniki drukarskie np. roto-
grawiurę, druk fotooffsetowy, fotochemigrafi ę. Kościelski nabył również willę 
przy ulicy Śniadeckich w Bydgoszczy. Przez kilka lat była ona miejscem spo-
tkań polskiej inteligencji, która przybywała do miasta. 
      Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska” publikował albumy malarzy, 
przekłady obcej literatury i krytyczne wydania autorów polskich. Utworzono 
różne serie  wydawnicze: „Bibliotekę Historyczną”, „Bibliotekę Historyczno-
Literacką”, „Czasy i Ludzie”, „Wielką Bibliotekę”.

„Wielka Biblioteka” była adresowana do przeciętnego czytelnika. To-
miki miały niewielki format, a okładki były szare. Seria obejmowała głównie 
klasykę literatury: poezję, dramaty, nowele, opowiadania. Teksty przygotowy-
wali do druku m.in. Wilhelm Bruchnalski, Aleksander Brückner, Stefan Vrtel-
Wierczyński. Kiedy redakcję przejął Włodzimierz Gałecki, każdy tytuł publi-
kowany był w dwóch tomach: pierwszy zawierał właściwy tekst, a w drugim 
znajdował się komentarz. W ramach tej serii ukazały się m.in. dzieła Krasińskie-
go, Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Dantego, Szekspira, Ibsena. Nieren-
towność spowodowała, że w 1931 r. zawieszono serię.

„Biblioteka Szkolna” ukazywała się w latach 1925-1926. Były to 
przede wszystkim książeczki popularyzatorskie i podręczniki szkolne. Publi-
kacje dla dzieci i młodzieży poza tekstem zawierały też ryciny, barwne tablice, 
ilustracje. Książki ilustrowali często wybitni artyści, jak m.in. Zofi a Stryjeńska, 
Antoni Procajłowicz, Władysław Rogulski.
7  Dokładny wykaz założycieli oraz dane na temat kapitału fi rmy podaje Wojciech 

Klas, op. cit. s. 68-69; Statut Instytutu znajduje się w artykule Henryka Dubowika 
w „Działalność wydawnicza „Biblioteki Polskiej” zamieszczonym w publikacji 
Biblioteka Polska…s. 30-31.

8    Lewin był założycielem Banku M. Stadthagen.
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W ramach „Biblioteki Historycznej” wydano m.in. książki Kazimierza 
Morawskiego Czasy Zygmuntowskie, Józefa Paśnika Kultura włoska i Kultura 
wieków średnich, Tadeusza Wojciechowskiego Szkice historyczne jedenastego 
wieku, Henryka Mościckiego Pod berłem carów. 

„Biblioteka Historyczno-Literacka” edytowała Boską komedię Dante-
go w tłumaczeniu Edwarda Porębowicza, dzieła Moliera w przekładzie Tade-
usza Boya-Żelenskiego, prace Tadeusza Sinki Antyk Wyspiańskiego i Hellenizm 
Juliusza Słowackiego.

W ramach serii „Czasy i ludzie” publikowano źródła – listy i pamiętni-
ki. Ukazały się m.in. wspomnienia Stanisława Morawskiego, pamiętniki Joachi-
ma Lelewela, Ludwika Mierosławskiego, Stanisława Przybyszewskiego,  Moje 
pierwsze boje Józefa Piłsudskiego, Kształtowanie losów świata Woodorowa 
Wilsona.

Książki naukowe i albumowe ukazywały się poza seriami. Opubliko-
wano m.in. Historię wojskowości w Polsce Mariana Kukiela, Księcia Józefa Po-
niatowskiego Szymona Askenazego, książki Wincentego Rapackiego, Juliana 
Tuwima, Legendę Reymonta z drzeworytami Władysława Skoczylasa, albumy 
Stanisława Wyspiańskiego i Piotra Michałowskiego.

Instytut wydawał również czasopisma „Nowy Przegląd Literatu-
ry i Sztuki” (1920-1921), „ Przegląd Warszawski” (1921-1925), „Polonistę” 
(1931-1939).

Według wykazu bibliografi cznego autorstwa Grażyny Szmoli „Biblio-
teka Polska” opublikowała 819 pozycji. Jednak prawdopodobnie wykaz ten jest 
niepełny. Wojciech Klas podaje, że ukazało się prawie tysiąc publikacji9.

Wydawnictwa Instytutu były sprzedawane w wielkiej i niezwykle no-
woczesnej księgarni przy Nowym Świecie w Warszawie. Przypominała ona 
bardziej salę wystawową niż zwykłą księgarnię. Regały częściowo wbudowane 
w ściany i  przystosowane do wzrostu człowieka, nie wymagały dodatkowych 
drabin. Na stołach poukładane były kolorowe czasopisma. Konkurencja kryty-
kowała poczynania Kościelskiego. W czasopismach fachowych (np. w „Księ-
garzu”) przedstawiano jego księgarnię jako wielką, oszałamiającą przestrzeń 
z małą ilością książek.
      Władysław Kościelski działał również w zarządzie krakowskiej Księ-
garni Towarzystwa Szkoły Ludowej i warszawskiego Domu Książki Polskiej. 
Wspierał fi nansowo ekspresjonistyczne pismo „Zdrój” i działalność poznańskiej 
fi rmy „Ostoja”, która specjalizowała się w wydawaniu literatury pięknej. Po-
magał fi nansowo młodym twórcom i przyjaciołom. Najbardziej spektakularny 
wydaje się przykład Jana Kasprowicza. Poeta marzył o kupnie domu w Poroni-
nie. Kościelski wypłacił mu ogromną zaliczkę na poczet przyszłych przekładów 
dzieł Ajschylosa, Eurypidesa, Ibsena, Keatsa, Shelleya i Szekspira. Za tę zalicz-
kę Kasprowicz kupił dom na Harendzie.
9   W. Klas, op. cit. s. 72.
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      Kościelski przez kilka lat był właścicielem willi w Konstancinie. 
W letnie miesiące do tej miejscowości przyjeżdżała warszawska elita. Gościło 
tam wielu wybitnych ludzi.
      Władysław August Kościelski był nie tylko wydawcą i niezwykle hoj-
nym mecenasem sztuki, ale także poetą. Zaczynał od przekładów z francuskiego 
(Joachim du Bella, Moreas, Verhaeren). W 1919 r. opublikował własny tomik 
wierszy U brzegu ciszy, który spotkał się z przychylnym przyjęciem krytyki. 
W jego utworach pobrzmiewały reminiscencje Kochanowskiego. Sam Kościel-
ski nie był jednak usatysfakcjonowany poziomem artystycznym swojej twór-
czości. Wspomniany tomik wycofał z obiegu. W 1926 ukazał się jego przekład 
Fausta (część I); wciąż pracował nad udoskonaleniem tego tłumaczenia. Już po 
śmierci poety, w 1933 r. wydano drugi tomik jego wierszy pt. Tercyny. Krytycy 
ponownie odnieśli się do twórczości Kościelskiego z aprobatą, wychwalając 
głębię poetycką i świetną kompozycję.
      W 1929 r. Polskę, podobnie jak inne kraje, dotknął kryzys gospodar-
czy. W kolejnych latach upadały zakłady i wzrastało bezrobocie. Apogeum kry-
zys osiągnął w 1932 r., kiedy to produkcja spadła o 64% w stosunku do roku 
1928. Sytuacja ta odbiła się też na księgarstwie. W 1932 r. siedemdziesiąt pro-
cent załogi Zakładów Grafi cznych utraciło pracę. Gwałtownie spadła produk-
cja książek, a Instytutowi Wydawniczemu groziło postępowanie upadłościowe. 
Kościelski nie zdecydował się na zaprzestanie działalności wydawniczej. Mimo 
trudności doprowadził do końca pierwsze zbiorowe wydanie dzieł Stanisława 
Wyspiańskiego opatrzone komentarzem krytycznym.
      12 lutego 1933 r. prasa w całej Polsce zamieściła informację o tra-
gicznej śmierci Władysława Augusta Kościelskiego. Prawdopodobnie popełnił 
on samobójstwo, skacząc z okna na drugim piętrze poznańskiego hotelu „Ba-
zar”. Niektórzy z przyjaciół wydawcy twierdzili jednak, że był to nieszczęśliwy 
wypadek. Wiele czynników wskazuje, że śmierć Kościelskiego nie była przy-
padkiem. Był on człowiekiem niezwykle szlachetnym, idealistą, który wierzył 
w magię słowa. Marzył o stworzeniu królestwa poezji na ziemi. Na utworzenie 
wydawnictwa i popieranie ludzi utalentowanych nie szczędził nigdy pieniędzy. 
Nie potrafi ł jednak odnaleźć się w świecie, w którym rządziły fi nanse. I właśnie 
ta bezradność wobec upadku idei, a nie utrata fortuny, mogła go doprowadzić do 
załamania psychicznego. 
      Instytut Wydawniczy, drukarnia i księgarnia przetrwały. Wdowa po 
Władysławie, Monika Kościelska wraz z ekonomistą Feliksem Hilchenem 
i Henrykiem Strassburgerem, wyciągnęli wydawnictwo z bankructwa. Podczas 
wojny działał antykwariat prowadzony przez Stanisława Brzęczkowskiego. 
W 1946 r. fi rma została reaktywowana, lecz wkrótce zakłady upaństwowiono.
      Monika Kościelska zmarła w lipcu 1959 r. Na mocy jej testamentu 
utworzona została Fundacja im. Kościelskich. Powołano ją dla uczczenia pa-
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mięci Władysława i jego syna Wojciecha. Od 1962 r. przyznawana jest Nagroda 
Kościelskich. Jej celem jest wspieranie rozwoju literatury polskiej.
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Dorota Siedlecka

DZIAŁALNOŚĆ FILII SZPITALNEJ WIMBP W BYDGOSZCZY

                                
Każdy zakład opieki zdrowotnej, który świadczy usługi całodobowe 

ma obowiązek zapewnić swoim pacjentom obsługę biblioteczną. Taka placów-
ka może zostać utworzona przez szpital lub bibliotekę publiczną.1 Wojewódzka 
i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy prowadzi fi lię w Szpitalu Uni-
wersyteckim nr 2 im dr  J. Biziela przy ul Ujejskiego 75.

Filia nr 28 kieruje usługi do czytelników dorosłych. Rozpoczęła 
działalność w lipcu 1980, czyli z chwilą otwarcia nowego szpitala, noszące-
go wówczas nazwę XXX-lecia PRL. Ponieważ nie odnaleziono dokumentów 
dotyczących okoliczności jej powstania, za podstawę utworzenia przyjęto datę 
pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej – 19.03.1979 r. Podczas swojej wie-
loletniej działalności biblioteka dwa razy 
zmieniała lokalizację (w styczniu 1996 r. 
i w roku 1999). Obecnie fi lia zajmuje lokal 
o powierzchni 49 m2, znajdujący się w su-
terenie, w trakcie komunikacyjnym łączą-
cym budynek główny szpitala z pawilonem 
C. Usytuowanie biblioteki umożliwia swo-
bodny dostęp osobom niepełnosprawnym 
poruszającym się na wózkach .

Pierwszą kierowniczką placów-
ki była Alicja Górecka, a później kolejno: 
Zyta Chachowska, Anna Panasewicz, Małgorzata Swędrzyńska, Alina Walukie-
wicz, Barbara Ogonowska. Od lutego 2003 fi lią kieruje Dorota Siedlecka.
 Ze zbiorów liczących 7.557 woluminów mogą korzystać wszyscy pa-
cjenci oraz pracownicy, o czym informuje Regulamin biblioteki. Filia jest czyn-
na od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16, a w środę od 10 do 15.30. 
Na każdym oddziale szpitalnym znajduje się informacja o działalności bibliote-
ki. Pracownik szpitala prowadzący radiowęzeł również zachęca do korzystania 
z biblioteki. Niezbędne informacje znajdują się także w Biuletynie Szpitalnym, 
który dostępny jest na każdym oddziale. 

Prowadzone są dwie formy udostępniania książek: na miejscu w bi-
bliotece oraz na oddziałach szpitalnych bezpośrednio przy łóżku chorego. Od-

1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2000 r. w sprawie zasad orga-
nizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziała-
nia bibliotek publicznych w wykonaniu tej usługi.
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wiedziny bibliotekarza na oddziałach odbywają się dwa razy w tygodniu we 
wtorki i czwartki w wyznaczonych godzinach oraz zawsze, jeżeli istnieje taka 
potrzeba zgłoszona telefoniczne lub na prośbę personelu medycznego. Najwię-
cej wypożyczeń odnotowuje się na oddziałach reumatologii i hematologii. Są 
to oddziały, na których unieruchomieni pacjenci przebywają najdłużej i gdzie 
rotacja  jest najmniejsza. 

Największym za-
interesowaniem cieszy się 
literatura piękna, w tym tak 
zwana „literatura kobie-
ca”, pisana przez polskie 
autorki. Stanowi ona 95% 
wypożyczeń. Popularne są 
także kryminały, literatura 
sensacyjna oraz fantastyka 
i baśnie. Z literatury popu-
larno-naukowej wypożycza 
się biografi e, pozycje doty-
czące zdrowia oraz porad-
niki. Dużą popularnością 

cieszą się książki drukowa-
ne dużą czcionką. Bibliotekarz odwiedzający oddziały stara się tak dobierać 
literaturę, aby oprócz dostarczenia pacjentowi rozrywki, miała ona również wy-
miar biblioterapeutyczny. Odpowiednia książka poprawia bowiem samopoczu-
cie chorego: pozwala zapomnieć o dolegliwościach, chroni przed negatywnymi 
emocjami. Bibliotekarz bierze więc pod uwagę zarówno możliwości umysłowe 
pacjenta, jak i jego stan fi zyczny, i tak np. na oddziale reumatologii specyfi ka 
chorób wymaga dostarczenia książek lekkich (wagowo), które łatwo utrzymać 
w dłoniach. Tego rodzaju biblioteki kierują swoją ofertę również do personelu 
szpitalnego, integrując tym samym zróżnicowaną społeczność użytkowników. 
Ułatwiają kontakt z literaturą i pozwalają nadrobić zaległości czytelnicze. Oso-
by pracujące w systemie 12 czy 24 godzinnym bardzo często nie miałyby innej 
możliwości skorzystania z biblioteki. 

Filia szpitalna WiMBP stale profi luje swój księgozbiór i uzupełnia go 
o nowości wydawnicze. Liczba osób korzystających z placówki wciąż rośnie. 
W roku 2012  zarejestrowano 827 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 
26.431 książek. W ofercie znajduje się również prasa codzienna oraz czaso-
pisma. Czytelnicy mogą korzystać z dwóch  stanowisk komputerowych z bez-
płatnym dostępem do Internetu. Organizowane są wystawy prac plastycznych 
wykonanych przez dzieci hospitalizowane na oddziale chirurgii dziecięcej. Nad 
dziecięcą twórczością czuwają nauczyciele Zespołu Szkół nr 33 w Bydgoszczy. 
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Obecnie biblioteka przeszła pierwszy etap modernizacji (wymieniono okna). 
W planach jest gruntowny remont pomieszczenia.
 Agenda szpitalna mimo, że pozostaje placówką publiczną, stosuje od-
mienne metody pracy, gdyż funkcjonuje w warunkach określanych jako trudne. 
Wymagają one od bibliotekarza pewnych predyspozycji psychicznych. Musi 
to być osoba komunikatywna, wzbudzająca zaufanie, znająca literaturę, ciepła, 
empatyczna, opanowana, dyskretna, ale też w pewnym stopniu odporna na ludz-
kie cierpienie. Prowadząca bibliotekę wchodzi w rolę psychoterapeuty i staje się 
powiernikiem ludzkich dramatów.

Przeszło 32-letnia działalność biblioteki szpitalnej pokazuje, jak ważna 
i potrzebna to placówka. Cieszy się ona sporym zainteresowaniem, jest miej-
scem przyjaznym dla personelu, a przede wszystkim umila pacjentom pobyt 
w szpitalu.
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Grażyna Kędzierska

W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM CZYTAJĄ DLA PRZYJEMNOŚCI

Od lat środowisko bibliotekarzy żyje w przekonaniu, że wszystko, co 
dotyczy czytelnictwa, bibliotek i promocji książek jest ich domeną, a swój za-
wód traktują jak misję. Trudno się z tym nie zgodzić. W dzisiejszych czasach 
warto jednak szukać sprzymierzeńców i sojuszników swoich działań. Partnerzy 
uwiarygodnią  działania biblioteki: efekty będą lepsze i większe, a koszty fi nan-
sowe nie obciążą i tak skromnych budżetów bibliotek.

Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w partnerstwie ze stowa-
rzyszeniem „Duże różowe słońce” przez ponad pół roku realizowała ze środ-
ków Gminy Sępólno Krajeńskie projekt pn. „Sępólno Krajeńskie miastem słów: 
czytam dla przyjemności”. Wspólnie złożona oferta uczestnictwa w konkursie 
Burmistrza zyskała jego akceptację i dofi nansowanie. W ten sposób ze środków 
fi nansowych Gminy w wysokości 7.200 zł biblioteka wspólnie ze stowarzysze-
niem mogła zrealizować szereg działań mających przyczynić się do wzrostu 
czytelnictwa, promocji książki i bibliotek. Zaczęliśmy od 3 spotkań autorskich: 
6 marca 2012 r. seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się z Jolantą 
Szwalbe, 8 marca młodzież z sępoleńskich szkół gimnazjalnych uczestniczyła 
w spotkaniu z Anną Onichimowską natomiast najmłodsi mieszkańcy uczestni-
czyli w spotkaniu autorskim z Dorotą Gellner. Dzięki spotkaniom z pisarzami 
odbiorcy projektu bezpośrednio uczestniczyli w dyskusji, poznawali twórczość 
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literacką. Podobnie było na spotkaniach Klubu pn „Z kawą nad książką”, gdzie 
w różnych punktach miasta (na molo, w kawiarniach, na plaży, w parku) od-
bywały się spotkania i rozmowy o literaturze oraz współczesnych problemach 
społecznych. 

Po raz pierwszy spontanicznie zorganizowaliśmy w centrum miasta, na 
rynku FlashMob z popularnym wśród młodego pokolenia „Hobbitem”. To spek-
takularne wydarzenie zaangażowało młodych mieszkańców i przechodniów, 
przechodnie zatrzymywali się, odbierali ulotki o naszej akcji. Po raz pierwszy 
w naszym mieście zorganizowaliśmy akcję bookcrossingową. „Uwolniliśmy” 
książki w kilku punktach: w LO, w przedszkolu, w kawiarni ma molo, w Art-
Cafe i w sklepie odzieżowym „Twój styl”. Wszystkie książki były zaopatrzone 
w odpowiednie naklejki z informacją dotyczącą projektu, jego dofi nansowaniu 
przez Gminę Sępólno, a także o manifeście czytelniczym i programie „Republi-
ka książki”. 

W okresie letnim zachęcaliśmy do obcowania z książką w plenerze, do 
czytania i kreowania mody na czytanie w różnych miejscach, nie tylko w domu 
czy bibliotece. Podczas Dnia Dziecka zorganizowaliśmy  występ  znanej war-
szawskiej grupy opowiadaczy Studnia O. w widowisku plenerowym „Opowie-
ści Wschodu i Zachodu”. Występ spotkał się z dużym zainteresowaniem, obej-
rzało go setki dzieci i ich rodzin.  Następnego dnia, w niedzielne przedpołudnie, 
grupa opowiadaczy ze  Studni O. w osobach Beaty Frankowskiej, Agnieszki 
Aysen-Kain i Marcina Zadroneckiego, przedstawiła w czytelni biblioteki spek-
takl „Latający kufer”.  Dodatkową plenerową imprezę kulturalną i czytelniczą 
zorganizowaliśmy ze środków Gminy podczas Jarmarku Św. Wawrzyńca, gdzie 
na scenie podczas bloku „Bajkowisko czyli czytanie na trawie” zaprezentowa-
ła się grupa artystów z Eugeniszem Rzyskim w programie wykorzystującym 
znane, klasyczne utwory literatury dziecięcej. W tym bloku działań zorgani-
zowaliśmy pokoleniowe spotkanie z Ewą Chotomską, popularną wśród dzieci 
i rodziców „Ciotką Klotką”. Działania zakończyliśmy we wrześniu spotkaniami 
z młodzieżą szkolną dotyczącymi współczesnej poezji, rozmawialiśmy także 
o możliwości wykorzystania odpowiednich cytatów umieszczanych na chodni-
kach, które miałyby intrygować przechodniów. Podczas zadań realizowanych 
od marca do września 2012 r. informowaliśmy o ich dofi nansowaniu ze środków 
Gminy Sępólno.

Każdy uczestnik projektu otrzymywał płócienną torbę z napisem „Mia-
sto słów: czytam dla przyjemności” z herbem i logo Gminy Sępólno, stowarzy-
szenia „Duże różowe słońce” i biblioteki. Do dziś mieszkańcy paradują z tymi 
torbami, a nam pozostaje nadzieja, że dzięki projektowi naprawdę czytają dla 
przyjemności. 



47

Marcin Warmke

JEŻELI SAMI CZYTAMY, POLECAMY NASZYM BLISKIM, TO 
ZNACZY, ŻE WARTO BYŁO PRZECZYTAĆ – DYSKUSYJNY KLUB 

KSIĄŻKI W ŚWIECIU

W 2007 r. w Polsce zaczęły działać przy bibliotekach Dyskusyjne Klu-
by Książki. Wcześniej na łamach „Gazety Wyborczej” ukazał się tekst Książki 
nad kufl em, informujący o tym, że British Council i Instytut Książki planują 
rozpropagować w Polsce anglosaską modę na grupy czytelnicze. Po lekturze 
artykułu jedna z naszych czytelniczek (obecnie członkini DKK) zapytała mnie, 
czy w naszej bibliotece powstanie taki klub. Początkowo nie wiedziałem, co od-
powiedzieć, podchodziłem do tego z dystansem. Trudno było przewidzieć, czy 
czytelnicy będą skłonni uczestniczyć w spotkaniach i rozmawiać o przeczytanej 
lekturze. Czas pokazał, że istnieje zapotrzebowanie na integrację w ramach grup 
dyskusyjnych.

DKK przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu zainaugurował 
swoją działalność 26 kwietnia 2007 r., czyli na początku istnienia projektu. 
Pierwszą omawianą książką była powieść „Lala” Jacka Dehnela. Już od mo-
mentu powstania DKK cieszy się w Świeciu dużą popularnością. Rozpoczyna-
liśmy w gronie 8 osób, obecnie jest nas 19, dlatego w 2010 r. stworzyliśmy przy 
Filii nr 5 świeckiej MBP drugi klub, który liczy 10 członków. 

Co miesiąc klubowicze zbierają się w naszej Czytelni, aby rozmawiać 
o książkach. Spotkania te są wspaniałą formą spędzania wolnego czasu: rozmo-
wy o literaturze (i nie tylko) często trwają kilka godzin. Placówka działa rów-
nież podczas wakacji. Zadecydowały o tym interesująca literatura, wspaniała at-
mosfera panująca w czasie spotkań i ciekawe, mądre wypowiedzi uczestników. 

Podczas 71 spotkań dyskutowaliśmy o 106 książkach. Klubowicze 
najchętniej czytają biografi e, wspomnienia, dzienniki, reportaże oraz powieści 
z niebanalnym przesłaniem. Książką, która przypadła do gustu wszystkim jest 
Dziennik Sándora Máraiego. Bardzo podobały się również: Chłopiec z lataw-
cem Khaleda Hosseini, Lala Jacka Dehnela, Korczak. Próba biografi i Joanny 
Olczak-Ronikier oraz  Klezmer Opowieść o Życiu Leopolda Kozłowskiego Kle-
inmana Jacka Cygana.

Najmniej entuzjazmu wzbudzili: Terry Darlington i jego Z wąskim 
psem do Carcassonne, Walter Kirn powieścią W chmurach oraz Péter Esterházy 
książką Nanizane na sznurek. 

Dyskusyjny Klub Książki to nie tylko rozmowy o literaturze, ale rów-
nież spotkania ze znanymi pisarzami. Cieszą się one dużym zainteresowaniem 
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klubowiczów oraz pozostałych czytelników naszej Biblioteki. Gościliśmy do tej 
pory: Annę Janko, Karolinę Janowską, Jana Grzegorczyka, Mikołaja Łozińskie-
go, Andrzeja Stasiuka, Jacka Pałkiewicza, Szymona Hołownię oraz Pawła Smo-
leńskiego. Zdarzają się takie wieczory autorskie, które przyciągają publiczność 
z daleka: na spotkanie z Andrzejem Stasiukiem przyjechał czytelnik z Sopotu. 

Na klubowe imprezy zapraszamy również osoby związane z naszym 
miastem czy regionem. Gościliśmy poetę Romana Senskiego, dziennikarza Ro-
berta Mazurka (syn naszej klubowiczki), Senatora RP Andrzeja Grzyba, oceano-
grafa dr. Tomasza Petelskiego (syn naszej klubowiczki) oraz poetę i dramaturga 
Mirosława Antoniego Glazika. 

Uczestnicy chętnie dzielą się swoją wiedzą. Z okazji Światowego Dnia 
Książki, który przypada 23 kwietnia, mąż jednej z klubowiczek Rafał Grzon-
kowski przedstawił, jak sam powiedział, przyszłość literatury. Zaprezentował 
przenośne urządzenie Kindle, na które można ściągać (także bezprzewodowo, 
przez sieć komórkową) i czytać elektroniczne wersje książek i gazet. Z kolei 
Barbara Łuszczek zaprezentowała czasopisma elektroniczne takie jak: „Archi-
pelag”, „Literadar” i „Czytam”, internetowe serwisy o książkach: „GoodRe-
ards”, „Lubimy Czytać”, „Na kanapie” i „Biblionetka” oraz blogi z recenzjami 
książek. W październiku 2012 r. zebranie DKK połączyliśmy z poezją Wisławy 
Szymborskiej. Okazją była dyskusja na temat książki Anny Bikont i Joanny 
Szczęsnej „Pamiątkowe rupiecie”. Spotkanie otworzył utwór w wykonaniu 
Łucji Prus „Nic dwa razy”. Następnie uczennica Szkół Katolickich im. ks. dr. 
Bernarda Sychty w Świeciu Paulina Walendziak zarecytowała wiersz z tomi-
ku „Chwila” Bagaż powrotny. Zanim rozpoczęliśmy dyskusję, klubowiczka 
Wiesława Richert powiedziała kilka słów o poezji noblistki. W spotkaniu poza 
klubowiczami, uczestniczyła młodzież Szkół Katolickich im. ks. dr. Bernarda 
Sychty w Świeciu wraz z polonistką Joanną Biniecką. Wydarzeniu towarzyszyła 
wystawa poświęcona twórczości Wisławy Szymborskiej, na którą składały się 
jej tomiki, publikacje dotyczące twórczości oraz kolaże przedstawiające poetkę 

wykonane przez uczniów klas 
gimnazjalnych Szkół Katolic-
kich w Świeciu. Uczestnicy 
spotkania chętnie czytali swoje 
ulubione wiersze poetki. 

Z a p r z y j a ź n i o n e 
z naszym Dyskusyjnym Klu-
bem Książki Szkoły Katolic-
kie im. ks. dr. Bernarda Sychty 
w Świeciu aktywnie włączają 
się w organizację wieczorów 
połączonych ze spotkaniami 
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DKK. Na jednym z nich 
polonistka Joanna Biniecka 
przybliżała tradycje i ob-
rzędy dotyczące Kociewia. 

Członkowie DKK 
na zaproszenie Katolic-
kiego Gimnazjum i Li-
ceum Ogólnokształcącego 
w Świeciu w dniu 17 listo-
pada 2011 r. wzięli udział 
w Wieczorze Laureatów 
konkursu recytatorskiego 
Poeci z Kociewia.

Czytelnicy dyskutują o literaturze, ale również piszą recenzje oma-
wianych książek. Nasza klubowiczka Wiesława Richert trzykrotnie zwycię-
żała w konkursie „Klubowicze do klawiatur!”, organizowanym przez Instytut 
Książki. Recenzowała „Służące” Kathryn Stockett, „Oskarżoną Wierę Gran” 
Agaty Tuszyńskiej i „Królową Tiramisu” Bohdana Sławińskiego. Nie tylko pani 
Wiesława, także inni otrzymali nagrodę od Instytutu Książki: limitowane kub-
ki z logo DKK wraz z gadżetami. Należy wspomnieć, że córka pani Wiesła-
wy Aleksandra Richert napisała najlepszy komentarz do recenzji książki Moje 
pierwsze samobójstwo Jerzego Pilcha i otrzymała od Instytutu Książki upomi-
nek w postaci książki i kubka z logo DKK. 

Członkowie naszego DKK wzięli udział w anonimowej ankiecie dla 
Instytutu Badań i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej. Ankieta miała na celu 
ukazanie działalności DKK. Ukazał się również wywiad dla lokalnej gazety 
„Czas Świecia” (20 kwietnia 2012 r.), z członkami naszej grupy.

Jako moderator DKK w Świeciu wziąłem udział w pierwszym Zlo-
cie Ludzi Książki, który odbył się 15 września 2008 r. w Teatrze Narodowym 
w Warszawie, gdzie spotkali się moderatorzy oraz koordynatorzy wojewódzcy 
Dyskusyjnych Klubów Książki z całej Polski. 

19 marca 2010 r. w warszawskiej siedzibie Instytutu Książki wziąłem 
udział w szkoleniu dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki. Szkole-
nie to prowadzili Marek Kochan – ekspert w dziedzinie mediów i komunikacji, 
wykładowca retoryki i erystyki w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu War-
szawskiego oraz Maciej Orłoś, prezenter Teleexpresu w 1 programie Telewizji 
Polskiej, aktor, dziennikarz, autor programów TVP. Prowadzący ukazali spo-
soby efektywnego kierowania dyskusją, udzielili bardzo cennych wskazówek 
dotyczących wystąpień publicznych (mowa ciała, dobór słownictwa) a także 
prezentacji książki.

Dla moderatorów DKK podregionu bydgoskiego organizowane są 
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szkolenia i wykłady, które odbywają się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Bydgoszczy. W 2011 r. miałem możliwość wysłuchania wykła-
du dr Beaty Kubiak Ho-Chi pt. „Współczesna literatura japońska”. Dwukrotnie 
wraz z moderatorką DKK przy Fili nr 5 Heleną Białek wziąłem udział w warsz-
tatach, które poprowadził Rafał Grzenia – fi lolog, krytyk literacki i fi lmowy, 
prowadzący zajęcia z literatury, dziennikarstwa i fi lmu. Warsztaty te dotyczyły 
literatury austriackiej oraz najnowszego reportażu polskiego. 

W podobnych zajęciach wzięli udział również członkowie DKK 
w Świeciu, podczas listopadowego spotkania ubiegłego roku. Klubowicze przy 
wsparciu Rafała Grzeni dyskutowali na temat literatury szwajcarskiej na przy-
kładzie książki Maxa Frischa „Homo Faber”. Warsztaty odbyły się w ramach 
ogólnopolskiego projektu Fundacji Kultury Pro Helvetia poświęconego litera-
turze szwajcarskiej, we współpracy z Instytutem Książki. 

Przykład Dyskusyjnego Klubu Książki dowodzi, że czytanie pozostaje 
modne. Warto spotykać się i rozmawiać o literaturze. Na okładce książki Trzy 
fi liżanki herbaty przywódca wioski Korpe Hadźi Ali napisał: „Żeby cokolwiek 
w Pakistanie i Afganistanie załatwić, musisz z nami wypić trzy fi liżanki herbaty. 
Przy pierwszej pozostajesz nieznajomym, przy drugiej stajesz się przyjacielem, 
a przy trzeciej wchodzisz do rodziny”. Klubowicze świeckiego DKK wypili już 
nie jedną fi liżankę herbaty i czują się w swoim towarzystwie jak w rodzinie. 
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Lucyna Partyka
Koordynator regionalny DKK 

CO SŁYCHAĆ W DKK: lipiec-grudzień 2012

W kwietniu 2012 r. minęło pięć lat od momentu, w którym wystarto-
wał w Polsce program Dyskusyjne Kluby Książki1. W drugim półroczu 2012r. 
działały w podregionie bydgoskim 54 kluby, 12 w samej tylko Bydgoszczy, 
z czego jeden w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, 10 przy jej 
fi liach (w tym 3 dla dzieci) oraz jeden (wspólny) przy Bibliotece Klubu I Bryga-
dy Logistycznej i Bibliotece Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, nato-
miast 42 (w tym 13 dla dzieci i młodzieży) w bibliotekach samorządowych me-
rytorycznie podległych bydgoskiej WiMBP. Było to możliwe dzięki wsparciu 
fi nansowemu Instytutu Książki (w 2012 r. – 70 200 zł.). Liczba Dyskusyjnych 
Klubów Książki w Polsce stale rośnie i wynosi już ponad 1000.  Informacje 
dotyczące realizacji programu w podregionie bydgoskim publikowane są nie-
zmiennie na stronie WWW bydgoskiej książnicy: dkk.wimbp.man.bydgoszcz.pl 

Nowe kluby 
W pierwszej połowie 2012 r. w podregionie bydgoskim swoją działal-

ność zainaugurowały kolejne Dyskusyjne Kluby Książki – dwa dla dorosłych 
i jeden dla młodzieży. W październiku odbyły się pierwsze spotkania dwóch no-
wych komórek powstałych przy Gminnej Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Dą-
browie Chełmińskiej: teraz poza dziećmi (klub powstał w 2008 r.), także mło-
dzież i dorośli spotykają się tam, by podyskutować o przeczytanych utworach. 
Funkcję moderatora pełni kierownik GBPS Danuta Wędrowska. Łącznie działa 
już w Gminie 5 klubów, poza wymienionymi – dziecięcy, przy Filii w Ostro-
mecku (2008) oraz DKK dla młodzieży przy Filii w Czarżu (2009). Z kolei w li-
stopadzie miało miejsce pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki przy 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośnie – czwartego (obok tych dla dorosłych 
i dla dzieci w Sępólnie i dla dorosłych w Więcborku) w powiecie sępoleńskim. 
Prowadzony jest on przez Elżbietę Ozimek – kierownika placówki. 

Spotkania w klubach
Członkowie poszczególnych klubów zbierają się najczęściej raz w mie-

siącu. Daty spotkań oraz tytuły omawianych w poszczególnych placówkach 

1    Zob. Partyka L. : Dyskusyjne Kluby Książki. „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” 
2008, nr 1, s. 76-85.
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książek znaleźć można na wspomnianej wcześniej stronie WWW:
dkk.wimbp.man.bydgoszcz.pl 

W okresie od lipca do grudnia 2012 r. odbyło się łącznie 211 spotkań 
(łącznie w 2012 r. – 491). Wzięły w nich udział 1.685 osób (łącznie w 2012 r. 
– 3887). Miejscem dyskusji nie zawsze musi być biblioteka. Klubowicze dzielą 
się refl eksjami także w plenerze, np. w ogródkach działkowych, podczas wspól-
nych wyjazdów.

W II półroczu 2012 r. koordynator regionalny zakupił na potrzeby klu-
bów 167 książek (łącznie w 2012 r. – 668). 

Na liście pozycji w okresie od lipca do grudnia 2012 r. znalazło się 160 
tytułów. Aż 114 to powieści, w większości (62) polskich autorów. Najczęściej 
czytano J. Grzegorczyka, J.L. Wiśniewskiego, M. Ulatowską. Sięgano też po 
„Dobre geny” H. Cygler, , „Babskie gadanie” B. Pietrzyk, „Natalii 5” O. Rud-
nickiej. Lista tytułów zawiera również  „Błędne siostry” R. Górskiej, „W niebie 
na agrafce” I. Grodzkiej-Górnik, „Lilkę” M. Kalicińskiej, „Chorwacką przy-
stań” A. Karpińskiej, „Alicję w krainie konieczności” M. Kawki, „Siódmy rok” 
A. Kołakowskiej, „Szepty” I. Matuszkiewicz, „Wyspę kobiet” T. E. Opoki, 
„Grochów” A. Stasiuka, „Matkę wszystkich lalek” M. Szwaji, „Włoskie szpil-
ki” M. Tulli, „Tę drugą” K. Wilczyńskiej.

Wśród najczęściej wybieranych autorów zagranicznych prym wiedli 
Amerykanie, przede wszystkim autorzy powieściowych bestsellerów: R. P. 
Evans i jego „Obiecaj mi”, „Stokrotki w śniegu” i „Bliżej słońca”, J. Picoult ze 
swymi książkami: „W naszym domu”, „Tam, gdzie ty” oraz Nicholas Sparks 
z „Jesienną miłością” i „Ostatnią piosenką”. Absolutnymi bestsellerami okaza-
ły się powieści, których polskie wydania poprzedzone zostały amerykańskimi 
ekranizacjami: „Służące” K. Stockett oraz „Spadkobiercy” K. Hart Hemmings. 
Niesłabnącym powodzeniem cieszyły się takie amerykańskie powieści, jak: 
„Dziewczyna na Times Square” P. Simons,  „Lekcje włoskiego” P. Pezzellego, 
„Płatki z nieba” M.Yip, „Zbyt wiele szczęścia” A. Munro, „Żniwo gniewu” L. 
Di Angeli-Ilovan. Spośród powieści zagranicznych spoza USA klubowicze wy-
bierali „Oczyszczenie” fi ńskiej autorki S. Oksanen, „Malarza świata ułudy” K. 
Ishiguro – brytyjskiego pisarza japońskiego pochodzenia, francuską powieść 
„Sekretne składniki miłości” N. Barreau, „Uciekinierkę” I. Lorentz (pseudonim 
niemieckiej pary autorskiej Ingrid Klocke i Elmara Wohlratha) i libijską po-
wieść „W kraju mężczyzn” H. Matara.

Sześć Dyskusyjnych Klubów Książki działających przy bibliotekach pu-
blicznych podregionu bydgoskiego wzięło udział w Pierwszej Ogólnopolskiej 
Dyskusji Literackiej DKK zorganizowanej przez Instytut Książki oraz Wy-
dawnictwo ZNAK. W jej ramach 12 grudnia 2012 r. o godz. 18.00 klubowicze 
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(łącznie 54 osoby) w Łabiszynie, Nakle, Więcborku, Piechcinie, Rogowie oraz 
Złotnikach Kujawskich wymieniali uwagi na temat książki pt. „Trafny wybór”, 
będącej pierwszą powieścią dla dorosłych Joanne K. Rowling, autorki niezwy-
kle popularnej serii powieści o Harrym Potterze. Wydarzenie to miało zachęcić 
autorkę do odwiedzenia naszego kraju w 2013 roku.

Tradycyjnie już w placówkach dla dorosłych sięgano po literaturę non-
fi ction, reportaże, literaturę wspomnieniową, biografi czną. Nie przestawały krą-
żyć: „Kobiety dyktatorów” D. Durcet, „Życie zaczyna się po sześćdziesiątce” 
B. Olliviera, „Broniewski. Miłość, wódka, polityka” M. Urbanka czy „Marze-
nia i tajemnice” D. Wałęsy. Wybierano też książki: „Wojna nie na w sobie nic 
z kobiety” S. Aleksijewicz, „Bojowa pieśń tygrysicy” A. Chua, „Trzy fi liżanki 
herbaty” G. Mortensona, „Laska nebeska” M. Szczygła, „Dzienniki kołymskie” 
J. Hugo-Badera, „12 rozmów o miłości” J. Racewicz, „Elka. O Elżbiecie Czy-
żewskiej opowiadają” I. Komendołowicz, „Humor w genach” H. Zborowskiej 
z Kobuszewskich, „Korczak” J. Olczak-Ronikier, „Niestety wszyscy się znamy” 
B. Smolenia, „Villas” I. Michalewicz i J. Danilewicza, „12 x śmierć” M. Pauli, 
„Farby wodne” L. Ostałowskiej, „Tak sobie myślę” J. Stuhra, „Pamiątkowe ru-
piecie. Biografi a Wisławy Szymborskiej” J. Szczęsnej i A. Bikont, „Oskarżona: 
Wiera Gran” A. Tuszyńskiej, „Lalki w ogniu” Pauliny Wilk.

19 tytułów znalazło się na liście książek czytanych i dyskutowanych w II 
półroczu 2012 r. w klubach młodzieżowych. Tylko 7 z nich to książki polskich 
autorów takich, jak E. Borek, M. Fox, A. Kańtoch, A. Łacina, I. Matuszkiewicz, 
E. Nowak. Natomiast dominującą w tej grupie czytelniczej literaturę zagranicz-
ną reprezentowali: C. Blake, H. Hassenmüller, H. Gult, J. Marsden, L. Oliver, 
N. Sparks. 

Wykaz książek czytanych i omawianych w klubach dziecięcych liczył 
sobie 33 pozycje, z czego 14 to książki polskich autorów, m.in.: W. Cesarza i K. 
Terechowicz, B. Gawryluk, M. Jarockiej, B. Ostrowickiej, B. Stenki, Z. Stanec-
kiej. Spośród zagranicznych autorów literatury dla dzieci na wspomnianej liście 
znalazły się amerykanki F. Simon, S. Pennypacker i H. Webb z serią lubianych 
przez najmłodszą publiczność książeczek o kotkach i pieskach, szwedzcy auto-
rzy I. Angerborn i M. Widmark oraz niemiecka dziennikarka i autorka książek 
T. Gessler.

Konkurs na recenzję
Od lutego 2010 r. trwa nieustający interneto-

wy konkurs na najlepszą recenzję miesiąca oraz komentarz 
(do recenzji) miesiąca, przeznaczony dla członków Dyskusyjnych Klu-
bów Książki. Przedmiotem opisu może być dowolna książka (literatura pol-
ska i obca, literatura faktu, literatura dziecięca i młodzieżowa itp.) czytana 
i omawiana w Dyskusyjnym Klubie Książki. Komentować można dowolną 
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recenzję opublikowaną na stronie Instytutu Książki autorstwa członka DKK. 
Najlepsze teksty (recenzji, bo komentarze pisze się bezpośrednio na stronie) 
wybierane są spośród prac nadsyłanych do Instytutu Książki przez koordynato-
rów DKK. Na stronie IK można przeczytać najciekawsze recenzje klubowiczów 
z całej Polski, w tym niejednokrotnie także członków DKK podregionu bydgo-
skiego. W sierpniu 2012 r. była to recenzja powieści K. Stockett pt. „Służące” 
autorstwa Wiesławy Richert – członkini DKK przy MBP w Świeciu, natomiast 
w październiku recenzja powieści J.L. Wiśniewskiego zatytułowanej „Na fejsie 
z moim synem”, którą napisała klubowiczka z Tucholi Hanna Szulwic.

Spotkania  autorskie
W ramach projektu DKK zorganizowanych zostało w II półroczu bieżą-

cego roku 13 spotkań autorskich (łącznie w 2012 r. – 36 spotkań). 
4 lipca 2012 r. w ramach należącego do programu Dyskusyjne Kluby 

Książki cyklu Dobre Książki i Kawa z … gościł w bydgoskiej WiMBP popular-
ny pisarz amerykański Richard Paul Evans – autor poruszających powieści, 
z których każda trafi a na pierwsze miejsca amerykańskich list bestsellerów, za-
łożyciel organizacji charytatywnej „The Christmas Box House International”, 
działającej na rzecz dzieci zaniedbywanych, wykorzystywanych, będących 
ofi arami przemocy. Łączny nakład książek R.P. Evansa przekroczył w USA 
czternaście milionów egzemplarzy, zostały one przetłumaczone na dwadzie-
ścia pięć języków, w wielu krajach biją rekordy sprzedaży. W Polsce dotych-
czas opublikowane zostały następujące powieści: „Doskonały dzień”, „Obiecaj 
mi”, „Ostatnia obietnica” / „Kolory tamtego lata”, „Podarunek”, „Słonecznik” 
/ „Bliżej słońca”, „Stokrotki w śniegu”, „Szukając Noel”. Bydgoskie spotkanie 
połączone było z promocją polskiego tłumaczenia jego książki zatytułowanej 
Dotknąć nieba, wydanej przez wydawnictwo Znak litera nova. Mimo sezonu 
urlopowego w spotkaniu wzięło udział 140 osób. 

Spotkania październikowe zainaugurowała w WiMBP Urszula Dudziak 
– światowej sławy wokalistka jazzowa, kompozytorka. Koncertowała niemal 
we wszystkich krajach Europy, Azji i obu Ameryk. Współpracowała z wieloma 
znanymi zespołami jazzowymi. Zadebiutowała w 1958 r. jako solistka w zespo-
le Krzysztofa Komedy. W 1964 r. rozpoczęła trwającą do połowy lat 80-tych 
współpracę z Michałem Urbaniakiem. Początkowo zajmowała się jazzem, póź-
niej zafascynowała ją muzyka wykorzystująca przetworniki głosowe. W 1973 
r. opuściła Polskę i wyjechała do USA. Występowała obok takich artystów, jak 
B. McFerrin, H. Hancock, D. Gillespie, C. Terry, R. Carter, W. i B.  Marsalis, 
G. Evans, Sting, L. Hampton. Uczestniczyła w wielu imprezach muzycznych, 
w tym w prestiżowych festiwalach jazzowych na wszystkich kontynentach. Od 
1985 r. ponownie występuje w Polsce. Nagrała ok. 50 płyt. W Bydgoszczy pro-
mowała swoją pierwszą autobiografi czną książkę pt. „Wyśpiewam wam wszyst-
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ko”. Publiczność, mimo październikowej, a więc chłodnej już aury, uczestniczy-
ła w spotkaniu stojąc nawet na bibliotecznym dziedzińcu. 

W październiku odbyło się w WiMBP także spotkanie z Dorotą Wara-
komską – dziennikarką telewizyjną,  od 1991 r. przez 15 lat zawodowo związa-
ną z TVP. Cztery lata spędziła jako stała korespondentka TVP w USA. Przepro-
wadziła wywiady m.in. z George’em W. Bushem, Hillary Clinton, Madeleine 
Albright. Dla TVP obsługiwała pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II na 
Kubę. Była prezenterką „Wiadomości”, „Panoramy”. Pełniła funkcję kierownika 
zespołów dziennikarskich tych programów, a w l. 2004-2006 funkcję zastępcy 
dyrektora TVP1. Od 2011 r. jest rzeczniczką prasową Kongresu Kobiet. Kieruje 
Stowarzyszeniem Polish Professional Women Network. Jest współautorką ksią-
żek: „Ostatnia wyspa komunizmu. Jan Paweł II na Kubie”, „Grzeczność nasza 
i obca”, „Grzeczność na krańcach świata”. Podczas spotkania promowała swoją 
najnowszą książkę pt. „Droga 66” (otwarta w 1926 r. trasa, łącząca 8 stanów), 
czemu towarzyszyła prezentacja zdjęć z półrocznej podroży autorki po USA. 

Listopadowa oferta spotkań autorskich organizowanych w ramach re-
alizacji programu Dyskusyjne Kluby Książki była równie interesująca, co 
różnorodna.  Zainicjowała je autorka popularnych powieści Hanna Cygler – 
absolwentka skandynawistyki, tłumaczka języka szwedzkiego i angielskiego. 
Zadebiutowała w 1997 r. książką pt. „Tryb warunkowy”, później były kolej-
ne: „Deklinacja męska/żeńska”, „Przekład dowolny”, „Przyszły niedokonany”, 
„Głowa anioła”, „Kolor bursztynu”, „3 razy R”, „Dwie głowy anioła”, „Czas 
zamknięty”,  „Pokonani”, „Odmiana przez przypadki”, „Dobre geny”, „Brat-
nie dusze”. H. Cygler spotkała się z czytelnikami w MBP w Koronowie, GBP 
w Gostycynie, BPMG w Barcinie i jej fi lii w Piechcinie. 

Gościem pierwszego listopadowego spotkania dla dorosłych, zorga-
nizowanego w WiMBP w Bydgoszczy, była wybitna polska aktorka teatralna 
i fi lmowa Zofi a Kucówna. Zadebiutowała w 1955 roku w krakowskim Te-
atrze Młodego Widza. Występowała na deskach teatrów: im. Juliusza Osterwy 
w Lublinie, Ateneum, Powszechnego i Narodowego w Warszawie. Od 1986 r. 
związana jest z warszawskim Teatrem Współczesnym. Zagrała kilkadziesiąt 
ról w Teatrze Telewizji, z którym rozpoczęła współpracę w 1959 roku. Ma na 
swoim koncie wiele ról fi lmowych. Jako wykładowca akademicki wychowa-
ła wiele pokoleń aktorskich. Jest autorką czterech książek: „Zatrzymać czas”, 
„Zdarzenia potoczne”, „Zapach szminki”. Spotkanie bydgoskie połączone było 
z promocją najnowszej książki aktorki zatytułowanej „Szara godzina”. Sala pę-
kała w szwach. Okazało się, że mimo upływu lat, aktorka nie traci nic ze swej 
niezwykłej umiejętności oddziaływania na publiczność. 

W listopadzie odbyło się w WiMBP również spotkanie z autorem best-
sellerowej powieści „Madame” Antonim Liberą fi lologiem, tłumaczem, reży-
serem, znawcą twórczości Samuela Becketta. Przetłumaczył i wydał wszystkie 
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dzieła dramatyczne Irlandczyka, część jego utworów prozą oraz eseje i wiersze. 
Jako reżyser wystawiał w gwiazdorskiej obsadzie sztuki S. Becketta w Polsce, 
Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA.  Dokonał nowego przekładu „Makbeta” Szek-
spira, kanonu poezji Friedricha Hölderlina, wierszy Konstandinosa Kawafi sa, 
„Fedry” Jeana Racine’a oraz „Króla Edypa” Sofoklesa. W 2004 roku wydał 
książkę pt. „Błogosławieństwo Becketta”, a w 2009 prozę autobiografi czną 
pt. „Godot i jego cień”. Podczas spotkania przybliżył styl pracy Samuela Bec-
ketta, zwłaszcza jako reżysera teatralnego. Nie zabrakło też gorzkich refl eksji 
dotyczących dzisiejszej kondycji polskiego teatru. Na zakończenie A. Libera 
w fantastyczny sposób zaprezentował fragment swojej niepublikowanej jeszcze 
prozy.  

Rok 2012 zamknęły spotkania z Pawłem Smoleńskim – reporterem, 
publicystą, od 1989 r. dziennikarzem Gazety Wyborczej, wcześniej współpra-
cownikiem pism drugiego obiegu (pseudonim: Tomasz Jerz). Kilkanaście jego 
reportaży opublikowała paryska Kultura. Ma na swoim koncie książki: „Pokole-
nie kryzysu”, „Salon patriotów”, „Pochówek dla rezusa”, „Irak. Piekło w raju”, 
„Izrael już nie frunie”, „Balagan. Alfabet izraelski”. Oba spotkania – w WiMBP 
w Bydgoszczy i MBP w Świeciu – połączone były z promocją jego najnowszej 
książki zatytułowanej „Arab strzela, Żyd się cieszy”, która miała swoją premie-
rę we wrześniu 2012 r. 

Swojego gościa miały także dziecięce Dyskusyjne Kluby Książki. 
Z najmłodszymi czytelnikami spotkała się w Filii nr 14 dla dzieci i młodzieży 
WiMBP oraz w GBPS w Dąbrowie Chełmińskiej  Beata Ostrowicka – zna-
na i nagradzana autorka książek dla dzieci i młodzieży, laureatka wielu nagród 
i wyróżnień. Współpracuje z czasopismami dla dzieci. Od 2001 r. związana 
z wydawnictwem „Literatura”. Dotychczas ukazały się m.in. książki: „Kraina 
Kolorów”, „Eliksir przygód”, „Tajemnica szkatułki”, „Lulaki”, „Mój kochany 
Kotopies”, „Zaledwie kilka dni”, „Opowieści ze starego strychu”, „Ale ja tak 
chcę!”, „Świat do góry nogami” (wpisana na Honorową Listę Andersena), „Zła 
dziewczyna”, „Zjeść żabę”. Niektóre z nich przetłumaczono na języki obce. 
W związku z obchodzonym w 2012 Rokiem Janusza Korczaka przygotowała 
książkę dla dzieci pt. „Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku”.

W spotkaniach autorskich zorganizowanych w II półroczu 2012 r. wzięło 
udział 1.124 osoby (łącznie w 2012 r. – 2.934 osoby). Relacje oraz zdjęcia ze 
spotkań autorskich publikowane są na stronie internetowej:
dkk.wimbp.man.bydgoszcz.pl

Warsztaty dla moderatorów
 8 października 2012 r. odbyły się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej  w Bydgoszczy warsztaty przeznaczone dla moderatorów 
Dyskusyjnych Klubów Książki podregionu bydgoskiego. Poprowadził je Rafał 
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Grzenia – fi lolog, krytyk literacki i fi lmowy, prowadzący warsztaty z literatury, 
dziennikarstwa i fi lmu w stołecznych instytucjach kultury. Wnikliwej analizie 
poddane zostały teksty reprezentantów najmłodszej generacji autorów repor-
tażu: Jędrzeja Morawieckiego („Głubinka”, „Łuskanie światła”), Witolda Sza-
błowskiego („Zabójca z miasta moreli”) oraz Pauliny Wilk („Lalki w ogniu”). 
Przybliżona została też pokrótce historia polskiego reportażu. W warsztatach 
zorganizowanych we współpracy z Instytutem Książki uczestniczyło 17 osób.

W listopadzie 2012 r. aż czterech moderatorów Dyskusyjnych Klubów 
Książki podregionu bydgoskiego: Dorota Kubska (MBP Inowrocław), Stanisła-
wa Ciesielska (BPMiG Barcin), Anna Zielińska (Filia nr 1 BPMiGBarcin) oraz 
Joanna Jelińska (BP Sępólno Krajeńskie) wzięło udział w trzydniowych warsz-
tatach zorganizowanych w Warszawie przez Instytut Książki w ramach projektu 
Teraz MY → DKK dla dzieci i młodzieży. Na program szkolenia składało się 5 
modułów:

1. Artystyczny recykling komputerowy. Ilustracja książki
2. Czytanie przez zabawę – animacja zajęć dla dzieci
3. Jak zorganizować wydarzenie kulturalne, które wszyscy za-

pamiętają
4. Metody pracy z dziećmi – chusta Klanzy
5. Z książką w miasto. Rzecz o grze miejskiej dla młodzieży.

Każdy z uczestników wziął udział w trzech wybranych przez siebie 
warsztatach. Całość zapoczątkowały sesje: integracyjna i literacka. Ta ostat-
nia z udziałem znanych autorów książek dla dzieci – Agnieszki Frączek, Jo-
anny Olech i Pawła Beręsewicza. Szkolenie miało na celu prezentację różnych 
sposobów animacji dzieci i młodzieży z wykorzystaniem tekstów literackich, 
przekazanie wiedzy na temat nowych, niekonwencjonalnych form pracy z tek-
stem oraz planowania i realizowania wydarzeń promujących kulturę literacką. 
Projekt Teraz MY → DKK dla dzieci i młodzieży przewidywał też udzielenie 
w 2013 r. wybranym bibliotekom wsparcia fi nansowego na realizację wydarzeń, 
w których zastosowanie znajdą formy pracy będące przedmiotem warszawskie-
go szkolenia.  

26 i 27 listopada 2012 r. odbyły się w czterech Dyskusyjnych Klubach 
Książki podregionu bydgoskiego warsztaty z literatury szwajcarskiej. Tym ra-
zem były to zajęcia praktyczne. Dyskusję w każdym z klubów moderował Rafał 
Grzenia. Przedmiotem analizy w świeckim oraz tucholskim DKK była powieść 
„Homo Faber” autorstwa jednego z najważniejszych pisarzy szwajcarskich – 
Maxa Frischa. Również Maxa Frischa, ale cztery opowiadania ze zbioru no-
szącego tytuł „Sinobrody”, wybrano na przedmiot dyskusji w inowrocławskim 
DKK funkcjonującym przy Wypożyczalni dla Dorosłych Biblioteki Miejskiej.  
W DKK działającym przy MiPBP w Żninie dyskusja toczyła się wokół powie-
ści szwajcarskiego pisarza Lukasa Bärfussa pt. „Sto dni” oraz reporterskiej 
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opowieści o Rwandzie Wojciecha Tochmana pt. „Dzisiaj narysujemy śmierć”. 
W warsztatach uczestniczyło łącznie 58 osób – członków i moderatorów Dys-
kusyjnych Klubów Książki. Całość zorganizowana została w ramach ogólno-
polskiego projektu fi nansowanego przez Fundację Pro Helvetia. 

Kontakt
Osoby zainteresowane włączeniem biblioteki do udziału w projekcie 

Dyskusyjne  Kluby Książki proszone są o kontakt z koordynatorem regional-
nym:

telefon: (052) 339-92-28, 506 200 530
e-mail: Lucyna.Partyka@wimbp.bydgoszcz.pl 
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA
W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH

Powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego,
nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego.

LIPIEC

2.07. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu otwarto wystawę pt. 
„Moda XIX wieku” przygotowaną w oparciu o materiały prezentowane wcze-
śniej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie: „Fashionable, dandys, ele-
gant. Moda męska w XIX i na początku XX wieku w czasopismach ze zbiorów 
BUW” oraz  „Piękna niewiasta. Moda kobieca w polskich czasopismach XIX 
wiecznych ze zbiorów BUW”.

10.07. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie wraz z Urzę-
dem Gminy oraz Lokalną Grupą Rybacką była organizatorem festynu, jaki od-
był się na świekatowskiej plaży, będącego elementem promocyjnym kampanii 
ZDRÓW JAK RYBA oraz DAJ RYBCE SZANSĘ II. Impreza współfi nansowa-
na była ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Ry-
backiego (Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”). Program obejmował m. in. 
zawody wędkarskie, poczęstunek rybny, konkursy i zabawy z nagrodami dla 
dzieci oraz dla dorosłych, a także występy artystyczne.

13.07. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbył się spektakl 
dla dzieci pt. „Rubinowy Książę” w wykonaniu aktorów ze Studia Małych Form 
Teatralnych „ART-RE” z Krakowa. Aktorzy odwiedzili bibliotekę po raz kolej-
ny 13 sierpnia ze spektaklem „Paweł i Gaweł”.

16.07. w Filii nr 15 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyło 
się „Spotkanie z Ukrainą”. Czytelniczka Agnieszka Reiwer-Przepierska opo-
wiedziała o atrakcjach Lwowa, Kijowa i Wołynia. Pokaz slajdów wzbogaco-
ny barwnymi opowieściami przybliżył uczestnikom spotkania zabytki i kulturę 
Ukrainy.

16.07. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim zainauguro-
wano wakacyjne zajęcia dla dzieci w wieku od 8 do 13 lat ph. „Krajna – wyspa 
skarbów okiem małych piratów”. Codziennie przez dwa tygodnie ok. 50 dzieci 
miało zorganizowany atrakcyjny wypoczynek, który obejmował m.in. wyciecz-
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kę do Bydgoszczy i rejs tramwajem wodnym po Brdzie, lekcję muzealną do-
tyczącą zbiorów regionalnych, udział w zajęciach sportowych, rajdzie rowero-
wym, wizytę w gospodarstwie agroturystycznym, na przystani żeglarskiej.

SIERPIEŃ

1.08. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Kra-
jeńskim odbyły się pierwsze zajęcia w ramach realizowanego od sierpnia do 
października projektu „Dzieło ręcznie wykonane naszym sposobem na kultu-
ry poznanie” fi nansowanego ze środków Fundacji Lokalnej Grupy Działania 
„Naszyjnik Północy”. Projekt zakładał przeprowadzenie warsztatów z szydeł-
kowania, haftowania i robienia na drutach. Każdy uczestnik mógł nauczyć się 
ginącego rzemiosła, a osoby zajmujące się na co dzień robótkami miały okazję 
do wspólnego spotkania i rozwijania swoich pasji. Udział w projekcie był bez-
płatny, a Biblioteka zapewniała wszelkie niezbędne do zajęć materiały. 

7.08. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie odby-
ły się warsztaty fotografi czne dla dzieci i młodzieży. Prowadziła je Malwina 
Skibińska – fototechnik oraz studentka informatyki i ekonometrii. Uczestnicy 
warsztatów uzyskali wiele informacji na temat podstaw fotografi i, fotografowali 
park i zabytkowe miejsca Łabiszyna. Drugi dzień spędzili w Bydgoszczy, gdzie 
zwiedzili m. in. Wyspę Młyńską i Park Kazimierza Wielkiego, wykonując wiele 
ciekawych zdjęć. Zdjęcia z warsztatów prezentowane były na wspólnie przygo-
towanej wystawie.

11.08. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim podczas Jarmar-
ku św. Wawrzyńca na stadionie miejskim, jako współorganizator corocznych 
obchodów Dni Sępólna, zorganizowała akcję pt. „Czytanie na trawie – Bajko-
wisko”. Pracownicy jako wolontariusze Społecznego Komitetu Odbudowy Po-
mnika Wdzięczności Chrystusa Króla kwestowali na jego odbudowę, prezento-
wali replikę pomnika, a także skutecznie popularyzowali ideę jego odbudowy.

24.08. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie zor-
ganizowano imprezę ph. „Wakacje z duchami”. Dzieci spędziły czas w podzie-
miach biblioteki (osnutych pajęczynami z pająkami, pełnych innych tego typu 
akcesoriów) – na tak zwanym „Cmentarzysku książek”. Czekały na nie atrakcje, 
a mocne nerwy pozwoliły dzielnie zmierzyć się z błądzącymi tam duchami. 
Podczas imprezy czytano wiersze o duchach, odbyły się także zgadywanki, two-
rzono mumie oraz malowano duchy. „Karczma pod Czarownicą” serwowała 
dania: myszy, robale, szczęki, rozgwiazdy. Gościem specjalnym spotkania był 
duch Kacper, który pojawił się na Wielkim Ekranie. 
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28.08. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie odbył się po-
kaz dwóch fi lmów. Pierwszy to dokument pt. „Zmiany w Szubinie” Eweliny 
Kral, Barbary i Zuzanny Ossowickich – absolwentek Gimnazjum nr 2 w Szubi-
nie. Kilkuminutowy obraz zajął trzecie miejsce na ogólnopolskim konkursie fi l-
mów promujących pozytywne zmiany w Gminie dzięki środkom europejskim. 
Drugi fi lm to „Trudne sprawy” Dominiki Leśniewicz i Majki Jareckiej – byłych 
absolwentek Gimnazjum nr 1 w Szubinie. Aktorami w fi lmie byli ich koledzy 
i koleżanki z klasy. Oba fi lmy przyjęte zostały bardzo ciepło.

30.08. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie zorgani-
zowała wspólnie z Domem Kultury w parku na wyspie festyn na zakończenie 
lata. Przygotowano konkursy sportowo-rekreacyjne z nagrodami, była możli-
wość przejażdżki kucykiem ze stajni stowarzyszenia Wulkan, odbył się pokaz 
strażacki  w wykonaniu OSP Łabiszyn. Po dwóch godzinach zabawy wszystkie 
dzieci wspólnie zebrały się przy ognisku. Dzień wcześniej imprezę kończącą 
wakacje zorganizowali wspólnie sołectwo i fi lia biblioteczna  łabiszyńskiej 
BPMiG w Jeżewie.

WRZESIEŃ

2.09. Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie jako współorgani-
zator Gminnych Dożynek przygotowała wystawę Koła Hafciarskiego Złotych 
i Bursztynowych Barw z Tucholi, quiz fantowy. Na stoisku Biblioteki wysta-
wiono też literaturę tematycznie związaną z dożynkami oraz innymi obrzędami 
ludowymi. Przeprowadzono dożynkowe konkursy.

3.09. w Filii nr 15 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyło 
się spotkanie zatytułowane „Białe noce w Sankt Petersburgu”. Czytelniczka 
Agnieszka Reiwer-Przepierska w barwny sposób opowiadała o stolicy Impe-
rium Rosyjskiego. Wzbogacony opowieściami pokaz slajdów przybliżył nam 
zabytki i kulturę Rosji.

3.09. w Oddziale dla dzieci Biblioteki Publicznej w Sępólnie Kra-
jeńskim zainaugurowano cykl spotkań  pn. „Wieczorynka w Bibliotece” – co-
tygodniowych, godzinnych spotkań z bajką na dobranoc. W czasie wieczorów 
dzieci wspólnie oglądają i czytają bajki, mają też możliwość przedstawienia na 
rysunkach swoich ulubionych bohaterów z prezentowanych historyjek, a po-
przez wspólną zabawę miło spędzają czas.

5.09. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie od-
było się pierwsze po wakacjach spotkanie Klubu Podróżnika. Luiza i Bartek 
Turkowie opowiedzieli o swojej wyprawie do Iranu i bezinteresownej gościn-
ności mieszkańców tego kraju.



62

5.09. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim przygotowała 
wielkoformatową wystawę historyczną w związku z oddaniem do użytku na 
potrzeby Centrum Aktywności Społecznej zrewitalizowanego ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
budynku przy ulicy Jeziornej w Sępólnie Krajeńskim. Autorką wystawy była 
dyrektor biblioteki Grażyna Kędzierska, która historię tej nieruchomości udo-
kumentowała od roku 1903 po współczesność. Materiał fotografi czny pochodził 
ze zbiorów Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej biblioteki. 

6.09. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu otwarta została wysta-
wa „Świat według Astrid Lindgren” poświęcona życiu i twórczości szwedzkiej 
pisarki książek dla dzieci i młodzieży. Wystawę przygotowano we współpracy 
z Ambasadą Królestwa Szwecji w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Polsko-
Szwedzkim TILLSAMMAS z Oleśnicy.

8.09. Filia nr 21 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy włączyła się 
do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania „Pana Tadeusza”, objętej patro-
natem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Wspólnie z zaprzyjaźnio-
nym Zespołem Szkół nr 21 przy ulicy Bałtyckiej 59 przed biblioteką wraz z jej 
czytelnikami recytowano III Księgę epopei narodowej, a następnie publiczność 
czytała swoje ulubione wyjątki z dwunastu ksiąg. Akcji towarzyszył plener ma-
larski oraz rękodzielniczy, tworzący ilustracje do czytanych wątków. 

9.09. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku gościła 
Sławomira Grynberga – operatora, reżysera, producenta fi lmowego i telewi-
zyjnego. Po ukończeniu studiów reżyserskich w 1981 r. wyjechał na stałe do 
Stanów Zjednoczonych, gdzie nieprzerwanie realizuje fi lmy dokumentalne. Jest 
laureatem wielu nagród i wyróżnień.

         11.09. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbył się wieczór 
poezji ks. Franciszka Kameckiego, osoby bez wątpienia niepowtarzalnej i wy-
jątkowej – urodzony w Cekcynie, proboszcz parafi i w Grucznie, wykładowca 
w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej, organizator wyjaz-
dów dla młodzieży, rekolekcjonista, człowiek z ogromną pasją i zamiłowaniem 
do tworzenia sztuki, bo właśnie tym mianem można określić jego dorobek lite-
racki. 

11.09. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie zorganizowała 
wyjazd do bydgoskiej Opery Nova na musical „My Fair Lady”, a 10 grudnia na 
spektakl baletowy „Sen nocy letniej”. 
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12.09. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle od-
było się spotkanie autorskie z Hanną Cygler, polską pisarką i tłumaczką, autorką 
poczytnych powieści obyczajowych. Jej książka „Bratnie dusze” znalazła się 
w 2012 r. wśród czterdziestu najlepiej sprzedających się pozycji w sieci księgar-
skiej Empik. Pisarka wyczerpująco opowiedziała o swojej pracy, chętnie odpo-
wiadała na pytania, które w większości dotyczyły specyfi ki pisanych przez nią 
książek. 26 września H. Cygler gościła w BP w Sępólnie Krajeńskim, a w grud-
niu spotkała się z czytelnikami MGBP w Kamieniu Krajeńskim. 

12.09. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie otwar-
ta została wystawa prac Krzysztofa Tondra – studenta III roku wydziału gra-
fi ki UMK. Brał on udział w kilku wystawach indywidualnych i zbiorowych, 
a w 2010 roku otrzymał wyróżnienie na XII Biennale Grafi ki Studenckiej w Po-
znaniu. Urodził się w Bydgoszczy, ale mieszka w Józefi nce, uczęszczał do SP nr 
1 w Barcinie, ukończył tutejsze gimnazjum, a pierwsze wystawiennicze kroki 
– jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej – stawiał w barcińskiej bibliotece.

13.09. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu spotkał się z czytelni-
kami Daniel Passent – dziennikarz, wieloletni felietonista tygodnika społeczno-
politycznego „Polityka” i były ambasador RP w Chile, także tłumacz, satyryk 
i autor książek.

13.09. w Pałacu w Kobylnikach miała miejsce inauguracja  XXIV 
Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń, których współorganizatorem 
jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszwicy. Swoją promocję 
miał almanach „Słowiańska woda pamięci” oraz płyta „Nadgoplańskie szepty”. 
Drugiego dnia Jan Konrad poprowadził „Rozmowy o poezji śpiewanej”, nato-
miast wieczorem koncert dała Lubelska Federacja Bardów. W sobotę odbyły się 
warsztaty poetyckie, które poprowadzili: Leszek Żuliński oraz Karol Samsel. 
Swoją promocję miała książka Ireneusza Springera „Gdzie jest Gall Anonim 
czyli kruszwicki cień Templariuszy”. W ostatnim dniu Spotkań indywidualnych 
konsultacji udzielał instruktor teatralny Andrzej Antczak.

17.09. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi została otwarta 
wystawa pt. „Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały... Żołnierze Wyklęci Pomo-
rza i Kujaw” przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN 
w Gdańsku – Delegatura w Bydgoszczy Obecni byli kombatanci oraz młodzież 
z tucholskich szkół. Wykład wprowadzający wygłosiła autorka wystawy dr Ali-
cja Paczoska-Hauke, która następnie oprowadziła po niej wszystkich, przybliża-
jąc historię poszczególnych oddziałów prezentowanych na wystawie. 
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20.09. w Filii nr 4 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyło się 
spotkanie autorskie z poetą Jarosławem Stanisławem Jackiewiczem – autorem 
książek poetyckich oraz tekstów krytycznoliterackich. Uczestnicy spotkania 
wysłuchali wierszy czytanych przez autora. Klarowny przekaz poetycki wywo-
łał dyskusję, nad której przebiegiem czuwał Artur Łukasik.

26.09. w Filii nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
w ramach współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym 
przy ul. Granicznej przeprowadzono zajęcia dla wychowanków placówki pt. 
„Z książką przez świat”. Uczestnicy spotkania poznali budowę książki, wysłu-
chali próśb książki do czytelników oraz obejrzeli książki różniące się od siebie 
formą wydawniczą, szatą grafi czną i zaadresowane do różnego kręgu odbior-
ców. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych wychowanków i słod-
ki poczęstunek.

26.09. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbył 
się w ramach cyklu „Biblioteczne spotkania z muzyką” koncert duetu wiolon-
czelowego połączony z wykładem na temat „Musica da camera”. Koncertował 
Maciej Kamrowski – koncertmistrz grupy wiolonczel Filharmonii Pomorskiej, 
wykładowca Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Bogdan Sulkowski – 
długoletni muzyk, solista Filharmonii Pomorskiej, także koncertmistrz Opery 
Nova w latach 1995-2001, a obecnie Leader Pomerania String  Quartet. B. 
Sulkowski  zapoznał czytelników z historią muzyki kameralnej oraz twórczo-
ścią i życiem kompozytorów, których muzykę wykonywali. 

27.09 w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim w „Kawia-
rence pod Globusem” gościły Velina Vateva i Anna Sobieszczyk, które zabrały 
wszystkich w podróż po Kraju Złotych Piasków – Bułgarii.

28.09. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia teatralne pod hasłem: „Zabawa w teatr”. Podczas spotkania 
dzieci przedstawiły sztukę Małgorzaty Strzałkowskiej pt. „Zagadka”. Pełna hu-
moru historia opowiedziana przez wodne stwory, stała się okazją do ćwiczenia 
dykcji. Na zakończenie uczestnicy skonstruowali teatralną scenę w kartonowym 
pudełku.

PAŹDZIERNIK

1.10. w Filii nr 4 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki odbyły się zajęcia muzyczno-literac-
kie pt. „Muzyczne Fanaberie”. Dzieci poznały historię muzyki i instrumentów 
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ludów pierwotnych. Dowiedziały się, że pierwsze instrumenty muzyczne to: 
ludzki głos, ludzkie ręce i przypadkowe przedmioty pozwalające wybijać rytm. 
Uczestnicy spotkania poprzez literaturę oraz wiadomości wyszukane w Interne-
cie poznali różne zagadnienia muzyczne. Na zakończenie poszukiwano dźwię-
ków w najbliższym otoczeniu.

2.10. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu gościł Jan Nowicki. 
Okazją do spotkania było wydanie książki „Mężczyzna i one”. Na jej kanwie 
znany i lubiany aktor podzielił się z licznie zgromadzoną publicznością swoimi 
refl eksjami i opowiedział wiele anegdot ze swojej działalności zawodowej i ży-
cia prywatnego.

3.10. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie zainauguro-
wano dwumiesięczne warsztaty z papieroplastyki. Uczestnicy uczyli się, jak 
zrobić karty świąteczne oraz ozdoby.

4.10. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbył się wernisaż wy-
stawy pt. „Miłość”, autorstwa Justyny Polakowskiej. Została ona przygotowana 
w oparciu o fragmenty prac pedagogicznych J. Korczaka. Teksty wzbogacone 
były archiwalnymi fotografi ami dzieci i Starego Doktora podczas wakacji w Mę-
żeninie. Całość dopełniał zbiór prac biografi cznych o J. Korczaku oraz jego 
twórczość literacka. Wernisażowi towarzyszył występ grupy tanecznej „Beat 
Pound” z Teatru „Akcja” oraz dzieci z Klubu Malucha MDK im. J. Korczaka 
w Inowrocławiu. Zaprezentowano etiudę teatralno-taneczną do opowiadania 
Antoniny Łyczkowskiej pt. „Dziecięcy świat”, laureatki konkursu literackiego 
inspirowanego życiem i twórczością J. Korczaka.

5.10. w Filii nr 12 Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu w ramach 
obchodów „Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji” odbyły się 
warsztaty literacko-plastyczne pt.: „Zabawy z Andersenem” zorganizowane we 
współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką – Filia w Inowrocławiu 
oraz inowrocławską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Dzieci ze Świe-
tlic Środowiskowych z Gnojna, Latkowa i Turzan brały udział w zabawach pla-
stycznych i literackich inspirowanych baśniami Hansa Christiana Andersena, 
który także był dyslektykiem. Uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy i na-
grody ufundowane przez organizatorów.

6.10. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie zorganizowała 
wycieczkę do Janiej Góry, na Rancho Old Państwa Lidii i Stanisława Komuda. 
W wycieczce uczestniczyło 16 osób, w  tym 10 dzieci, 4 dorosłych i 2 osoby 
niepełnosprawne. Główną atrakcją była przejażdżka na kucyku. Zorganizowano 
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również ognisko, przy którym każdy mógł się rozgrzać i upiec kiełbaski. Nie 
zabrakło ciepłej herbaty i słodkości.
 

9.10. w Filii nr 16 dla dorosłych z oddziałem dla dzieci WiMBP 
w Bydgoszczy odbyły się warsztaty decoupage dla dorosłych. Czytelnicy wy-
cinając motywy ozdobne z serwetek papierowych, ozdabiali przyniesione przez 
siebie przedmioty. Dominowały podstawki pod kubek, butelki oraz doniczki. 
Zajęcia zostały zorganizowane wspólnie z Rejonowym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej Szwederowo.

 9.10. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu gościł Michał Rusinek. 
Przed południem odbyło się spotkanie dla uczniów szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych, a po południu – dla wszystkich chętnych. Były sekretarz, 
a obecnie opiekun spuścizny materialnej i literackiej Wisławy Szymborskiej 
opowiadał o noblistce oraz o powołanej przez nią fundacji. Jako autor prac 
naukowych z zakresu retoryki wyjaśnił również, m. in. na zabawnych przy-
kładach, dlaczego warto znać sztukę wymowy. Dzień później autor spotkał się 
z czytelnikami MiPBP w Żninie.

 
10.10. w Filii nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-

czy odbyły się zajęcia edukacyjne ph. „Poznajemy grzyby”. Dzieci z Klubu 
Odkrywców dowiedziały się jakie są rodzaje grzybów i jak je dzielimy. Jed-
na z uczestniczek – Martynka przyniosła do biblioteki pięknie zrobiony stroik 
z prawdziwymi grzybami i wszyscy mieli okazję zobaczyć wiele gatunków „na 
żywo”. Na zakończenie dzieci malowały poznane grzyby.

10.10. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle go-
ścił Tomasz Sekielski. Dziennikarz, znany głównie z telewizji TVN, rozmawiał 
z przybyłymi na spotkanie o tabloidyzacji mediów. Mówił również o swych 
planach zawodowych i programie telewizyjnym, który realizować będzie w te-
lewizji publicznej oraz o swojej pierwszej powieści.

11.10. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu miało miejsce spotka-
nie z Alfredem Krysiakiem połączone z promocją informatora „Rowerem po 
Kujawach”. Publikacja, wydana staraniem inowrocławskiego oddziału PTTK, 
zawiera opisy tras wraz z mapkami ich przebiegu.

15.10. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim podpisany zo-
stał uroczyście przez Prezydenta Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 
Krzysztofa Sikorę i Burmistrza Solca Kujawskiego Teresę Substyk Akt Powoła-
nia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przy dźwiękach pieśni „Gaudeamus igitur”  
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zainaugurowano rok akademicki 2012/2013 fi lii Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
WSG w Solcu Kujawskim. Blisko 60 osób odebrało w tym dniu indeks stu-
denta oraz uczestniczyło w wykładzie inauguracyjnym. Otwarcie Uniwersytetu 
w Solcu nastąpiło w Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidar-
ności Międzypokoleniowej.

17.10. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spo-
tkanie z okazji jubileuszu 50-lecia pracy literackiej Zdzisława Prussa – dzien-
nikarza, poety i autora tekstów kabaretowych. Spotkanie poprowadził Wiesław 
Trzeciakowski. Od 1996 Z. Pruss jest autorem satyrycznej szopki bydgoskiej, 
która ma swoich wiernych fanów. Z jego inicjatywy powstały trzy ważne dla 
kultury bydgoskiej opracowania: „Bydgoski Leksykon Teatralny” (2000), „Byd-
goski Leksykon Operowy” (2002) i „Bydgoski Leksykon Muzyczny” (2004).

 
18.10. w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu 

uczniowie młodszych klas ze Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Zespołu Szkół In-
tegracyjnych uczestniczyli w warsztatach ekologicznych przygotowanych przez 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy. Dzieci 
obejrzały ciekawą prezentację multimedialną poświęconą oszczędzaniu wody 
i energii. Największy entuzjazm wywołał pokaz wykorzystania w praktyce od-
nawialnych źródeł energii. Miniaturowe pojazdy poruszały się napędzane ener-
gią pochodzącą z malutkich kolektorów. 

18.10. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle 
i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kcyni gościł Grzegorz Kasdepke 
– niezwykle popularny autor książek dla dzieci, m.in. „Kacperiada”, „Detektyw 
Pozytywka”, „Tylko bez całowania”, „Poradnik hodowcy aniołów”, „Bodzio 
i Pulpet”, „Kuba i Buba”, laureat wielu nagród. 

19.10. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia taneczne pod hasłem: „Jak tańczono przed wiekami”. Podczas 
spotkania dzieci rozwiązały krzyżówkę związaną z muzyką i tańcem. Następnie, 
korzystając m. in. z książki Izabelli Klebańskiej pt.: „Jak tańczono przed wie-
kami, czyli taniec z fi gurami”, poznały wybrane tańce dawne, takie jak: pavana, 
gigue, branle, volta. Na zakończenie, uczestnicy wspólnie zatańczyli branle, od 
którego zazwyczaj rozpoczyna się naukę tańców średniowiecznych.

19.10. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku 
otwarta została wystawa fotografi czna „Alpy w fotografi i Macieja Rewakowi-
cza”. Autor jest znanym w Bydgoszczy lekarzem, który przez całe życie sta-
rał się rozwijać swoje dwie pasje. Jedną z nich jest zamiłowanie do medycyny 
i związana z nim praca zawodowa. Druga to miłość do gór. 
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19.10. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie rozpoczęły się, 
obejmujące cztery spotkania, warsztaty czytelniczo-rękodzielnicze pod hasłem 
„Poezja i proza na jesiennym liściu” w ramach III edycji spotkań „Z biblioteką 
bliżej tradycji”. Edukacja przez zabawę z wykorzystaniem różnych technik pla-
stycznych:  papieroplastyki, wykonywanie bukietów z kwiatów z liści (róże), 
techniki fi lcowania – wykonywanie biżuterii i ozdobnych serwetników, techniki 
decoupage (świąteczne kule). Zajęcia odbywały się pod kierownictwem Anny 
Tomasik z Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu. Każdy uczestnik 
oprócz nabytej wiedzy otrzymał zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach pod-
pisane przez dyrektora biblioteki i prowadzącą warsztaty.  

22.10. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spo-
tkanie z Leonardem Pietraszakiem – aktorem fi lmowym i teatralnym. Znany 
i lubiany odtwórca głównych ról w takich produkcjach jak „Czarne chmury”, 
„Czterdziestolatek” czy „Vabank” z sentymentem wspominał swoje dzieciń-
stwo, które spędził w grodzie nad Brdą, mówił o początkach swojej kariery 
aktorskiej, zainteresowaniach – w szczególności związanych z malarstwem, nie 
brakowało także anegdot z życia prywatnego i zawodowego.  Po spotkaniu od-
była się projekcja fi lmu „Trójkąt Bermudzki” (reż. Wojciech Wójcik, 1987). 

22.10. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie od-
było się spotkanie Klubu Podróżnika. Przemysław Woźniak opowiedział o swo-
jej 35-dniowej podróży na Cypr, do Turcji, Armenii i Gruzji. Podróż rozpoczęła 
się 13 sierpnia a zakończyła 17 września 2012 r. Podróżował samolotem, auto-
stopem, promem i pieszo. Poznał wielu ciekawych ludzi i ich kulturę, pokonał 
8.500 km. 

22.10. w Filii w Rynarzewie Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szu-
binie odbyła się lekcja biblioteczna pt. „Miejsca pamięci wokół nas” przepro-
wadzona przez dyrektora Muzeum Ziemi Szubińskiej – Kamilę Czechowską. 
Na lekcję przybyli uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej. Uczniowie zapo-
znali się z miejscami pamięci z okresu Powstania Wielkopolskiego i II wojny 
światowej. Trzecioklasiści z dumą mówili, że to właśnie powstańcy są patronem 
ich szkoły. 

23.10. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu gościła Dorota Wa-
rakomska. Okazją do przyjazdu znakomitej dziennikarki, byłej korespondentki 
TVP w Waszyngtonie, była promocja książki „Droga 66”. 

24.10. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbył się 
w ramach cyklu „Biblioteczne spotkania z muzyką” koncert poezji śpiewanej 



69

oraz ballad Leonarda Cohena w wykonaniu Kuby Michalskiego. Artysta urzekł 
publiczność. 

24.10. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim 20 osób uczestni-
czyło w warsztatach rękodzielniczych zorganizowanych przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Osób Starszych „Promyczek” – partnera Biblio-
teki Publicznej. Panie z Fabryki Nici „Ariadna” z Łodzi zaprezentowały swoje 
wyroby m.in. serwetki, wyszywane kartki okolicznościowe, wełniane aniołki, 
kordonkowe bombki oraz przepiękną „wełnianą” biżuterię z wszytymi kamie-
niami Swarovskiego. Czterogodzinne szkolenie „zaowocowało” pięknymi, nie-
powtarzalnymi bo ręcznie robionymi dziełami sztuki dekoratorskiej.

25.10. w Filii nr 17 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia edukacyjne ph. „Moje ciało – mój skarb”, w których wzięły 
udział dzieci ze świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 66. Ce-
lem spotkania było zapoznanie uczestników z zasadami zdrowego odżywiania 
się oraz wykształcenie w nich tolerancji dla rówieśników mających problemy 
z otyłością. Dzieci segregowały produkty na zdrowe i niezdrowe uzasadniając 
swoją decyzję, wymieniały zdrowe „przegryzki” do chrupania między posiłka-
mi, a następnie je konsumowały. Na zakończenie uczestnicy czytali fragmenty 
„Kodeksu zdrowego życia” oraz książki „Wieloryb” Renaty Piątkowskiej, która 
otrzymała ostatnio Ogólnopolską Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyń-
skiego: Koziołek Matołek. 

18.10. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle  go-
ścił ks. prof. Bogdan Czyżewski, który wygłosił interesujący wykład o pisarzach 
starochrześcijańskich. Spotkanie zorganizowane w ramach cyklu „Niepospolici 
mieszkańcy powiatu nakielskiego” było też okazją do miłych wspomnień z cza-
sów szkolnych, bowiem ks. profesor jest absolwentem  nakielskiego liceum.

26.10. w Filii nr 23 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyło się 
spotkanie z Przemysławem Grzybowskim, który wygłosił wykład pt: „Klau-
ni w Peruwiańskim Betlejem – o życiu i edukacji w tropikalnych dzielnicach 
nędzy”. Gość zaprezentował  zdjęcia z tych regionów świata, jednocześnie 
barwnie komentując oglądane egzotyczne miejsca. Przedstawił też założenia 
i działalność międzynarodowej organizacji Dr Clown, do której należy. Zarekla-
mował także napisaną przez siebie książkę „Doktor Klaun! Terapia śmiechem, 
wolontariat, edukacja międzykulturowa”. W listopadzie P. Grzybowski spotkał 
się z czytelnikami MiPBP w Żninie.
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26.10. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyło się ko-
lejne – siódme spotkanie z cyklu Dialogi Poetyckie.  Celem tych spotkań jest 
prezentowanie w konwencji dialogu twórczości  polskich i obcych poetów. Spo-
tkanie poprowadził Kazimierz Żarski, autor zbioru pt. „Listy do Emily”, zawie-
rającego przekłady wierszy Emily Dickinson i jego poetyckie odpowiedzi, które 
zaprezentował. Wykonał też kilka piosenek autorskich. Wiersze E. Dickinson 
w oryginale czytała Agnieszka Zalewska, a przekłady Alina Rzepecka – wice-
prezes Klubu Literackiego Nauczycieli Pomorza i Kujaw.

26.10. w Oddziale dla dzieci Biblioteki Publicznej w Sępólnie Kra-
jeńskim utworzono Koło Miłośników Fotografi i, które zrzesza pasjonatów i mi-
łośników – w większości amatorów – sztuki fotografowania. Zajęcia cykliczne 
przeznaczone są głównie dla tych, którzy pasjonują się fotografi ą i posiadają 
aparaty cyfrowe, lecz nie potrafi ą ich dobrze wykorzystać. Zainteresowani sztu-
ką fotografi i mogą korzystać też ze sprzętu  biblioteki, która posiada kilkanaście 
aparatów cyfrowych. W trakcie zajęć uczestnicy poznają programy komputero-
we do obróbki zdjęć, uczą się.

 31.10. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się 
rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Gdyby Tadeusz żył dzisiaj”, nawiązują-
cego do rekomendowanej przez Prezydenta RP ogólnopolskiej akcji czytania 
„Pana Tadeusza”, połączone z rozdaniem nagród laureatom – uczniom szkół 
gimnazjalnych z powiatu sępoleńskiego.

LISTOPAD

5.11. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbył się wernisaż 
wystawy pt. „Kraszewski – twórca imponujący”. Ekspozycję przygotowano 
w oparciu o materiały pochodzące z Muzeum Pisarza w Romanowie oraz ze 
zbiorów prywatnych i bibliotecznych. Goście wysłuchali pieśni Kajetana Kra-
szewskiego (brata pisarza) „Po tej rączce” w wykonaniu Tomasza Kucharskiego 
(fortepian) i Andrzeja Kortasa (wokal) oraz zapoznali się z imponującym życio-
rysem i twórczością, nie tylko literacką, pisarza.

6.11. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu gościł Michał Sieńkow-
ski – poeta i teoretyk literatury. Okazją do spotkania była promocja tomiku po-
etyckiego „Jazzownia i inne wiersze”. Poeta zaprezentował swoje wiersze. Snuł 
refl eksje nad istotą ich tworzenia. Odkrywał głębsze ich znaczenie. Plastyczną 
oprawę spotkania stanowiły obrazy Grzegorza Bieniasa – autora wielu wystaw 
w kraju i za granicą. Reprodukcje niektórych z nich zostały umieszczone w to-
miku M. Siewkowskiego. G. Bienias osobiście przybył w ziązku z tym spotka-
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niem do Inowrocławia. O tło muzyczne zadbali: Piotr Rogóż – saksofon altowy 
i Szymon Wylandowski – fortepian. 

6.11. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie w ramach z cy-
klu „Bliskie spotkania” ks. prof. dr hab. Antoni Siemianowski wygłosił prelek-
cję na temat „Śmierć i perspektywa nadziei”. Dotyczyła ona bardzo trudnego 
tematu: fi lozofi cznego wymiaru śmierci i perspektywy nadziei w jej obliczu, 
jaką daje wiara. Na kanwie wystąpienia ks. profesora wywiązała się bardzo in-
teresująca dyskusja.

6.11. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie wspólnie z Gim-
nazjum zorganizowała spotkanie autorskie z Mirosławem Antonim Glazikiem – 
poetą i krytykiem literackim. Artysta urodził się w Lnianie a dzieciństwo spędził 
w Lipienicy. Spotkanie rozpoczęło się sceną poetycką zatytułowaną „Dokąd 
zmierzasz?”. Dalsza część wieczoru prowadzona była przez poetę. Przybliżył 
nam temat życia, działalności i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Za-
prezentował najważniejsze publikacje książkowe z nim związane. Oczywiście 
nie zabrakło recytacji wierszy. 

7.11. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim odbyło się spotka-
nie z przedstawicielkami polonijnego stowarzyszenia „Mazurek” obwodu Woł-
gogradzkiego oraz zespołu „Kalinka” działającego w Rosji. Podczas spotkania 
rozmawiano o życiu i kultywowaniu patriotyzmu z dala od Ojczyzny – pod Ura-
lem, o przodkach i historii. Zespół „Kalinka” wykonał kilka piosenek i  pieśni 
patriotycznych. Organizatorem przyjazdu Polonii z Rosji było Stowarzyszenie 
Rozwoju Solca Kujawskiego.

8.11. Filię nr 1 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy odwie-
dziła klasa druga ze Szkoły Podstawowej nr 32. Dzieci wzięły udział w zaję-
ciach edukacyjnych, poświęconych zbliżającemu się Dniu Pluszowego Misia. 
Obejrzały prezentację o gatunkach niedźwiedzi oraz ich upodobaniach, zapo-
znały się ze zgromadzonymi w bibliotece licznymi książkami o tych puchatych 
zwierzętach. Na zakończenie mile spędzonych chwil zostało przeczytane  opo-
wiadanie Wioletty Piaseckiej pt. „Bajka o misiu”.

 8.11. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Kra-
jeńskim odbyło się spotkanie z lubelską bajkopisarką i ilustratorką, laureatką 
konkursu literackiego im. Astrid Lindgren Edytą Zarębską, tytułową Babcią 
Grunią oraz jej mężem Robertem – kompozytorem. Bajkopisarka i ilustratorka, 
wystąpiła w specjalnym baśniowym stroju. Autorka gościła również w sępoleń-
skiej BP oraz w Filii w Ślesinie nakielskiej PiMBP.
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8.11. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle z czy-
telnikami spotkała się Joanna Siedlecka. Autorka opowiadała o autorach, któ-
rych poezja zachwyca czytelników na całym świecie – o Czesławie Miłoszu, 
o ostatnich latach życia Zbigniewa Herberta. Przywołała też postacie znanych 
poetek. Pojawiła się Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Halina Poświatowska 
i sekretarka Marszałka Piłsudskiego Kazimiera Iłłakowiczówna. Literackie Za-
duszki ilustrowane były nagranymi głosami poetów. 

8.11. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w ramach Jesieni Po-
etyckiej gościła dwie autorki – Ewę Poniznik i Karolinę Sałdecką. Uczestnicy 
spotkania wysłuchali oryginalnych, budzących wiele emocji, wierszy. Pisarki, 
zupełnie różne w sposobie bycia, doborze tematów i sposobie pisania, swą cha-
ryzmą, otwartością i chęcią nawiązania kontaktu z publicznością, wprowadziły 
odbiorców w klimat współczesnej poezji. Przewodnikiem w spotkaniu z poet-
kami była Kinga Willim.

9.11. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy prezentowana 
była wystawa pt. „zdejmują z rąk naszych kajdany niewoli...” – 94. rocznica 
odzyskania niepodległości. Ekspozycję tworzyły materiały pochodzące ze zbio-
rów WiMBP: dokumenty życia społecznego, fotografi e, pocztówki, medale, 
śpiewniki, płyty winylowe, mapy oraz eksponaty muzealne. Wystawa dzieliła 
się na dwie części. Pierwsza poświęcona była odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości i odbudowie państwa polskiego. Część druga dotyczyła wyzwolenia 
Bydgoszczy i życia mieszkańców miasta w pierwszych latach po jego przyłą-
czeniu do Rzeczypospolitej.  

9.11. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim gościem „Ka-
wiarenki pod Globusem”  był Piotr Witecki ze Złotowskiego Korpusu Ekspe-
dycyjnego pod hasłem: „Pielgrzymowanie do Santiago de Compostela”. W tym 
też dniu sępoleński Klub Podróżnika świętował rocznicę swojego powstania 
– wszyscy goście raczyli się pysznym tortem .

9.11. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszwicy zorga-
nizowała konkurs recytatorski „Krajobraz Poezji Polskiej”, w którym wzięło 
udział 30 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta 
i gminy Kruszwica. Można było usłyszeć wiersze takich poetów jak: Czesława 
Miłosza, Jana Kasprowicza, Władysława Broniewskiego czy Franciszka Beciń-
skiego. Głównym tematem wybranych tekstów była miłość do kraju i ziemia 
ojczysta.
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9.11. w Filii w Samoklęskach Małych Rejonowej Biblioteki Pu-
blicznej w Szubinie zorganizowano pogadankę połączoną z zajęciami plastycz-
nymi. Tradycja spełnia ważną i pożyteczną rolę w rozwoju dziecka. Najmłodsi 
czytelnicy poznali symbole narodowe, namalowali fl agi i wykonali kotyliony 
w barwach narodowych. Praktyczne zobrazowanie wychowania patriotycznego 
dzieci wyrażało się w odświętnym, uroczystym dekorowaniu biblioteki

10.11. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy gościł Jerzy Ze-
lnik – polski aktor teatralny, fi lmowy i telewizyjny, znany z roli Ramzesa XIII 
w fi lmie Jerzego Kawalerowicza „Faraon”, scenarzysta małych form teatralnych 
(monodramów, etiud), reżyser teatralny, dyrektor artystyczny Teatru Nowego 
w Łodzi w latach 2005–2008. Gość wystąpił w okolicznościowym programie 
poetyckim z okazji Święta Niepodległości.  

12.11. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle zorga-
nizowała we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Nasza 
Krajna i Pałuki” imprezę dla dzieci. Filia dziecięca zamieniła się w wielki baj-
kowy „staw”. Przewodnikiem był „Pan Karp”, w którego rolę od wielu lat wcie-
la się autor książek dla dzieci Zbigniew Szczepański (pseudonim artystyczny 
Jan Motyla). Autor przeniósł dzieci w bajkowy świat przyrody, ryb oraz innych 
wodnych stworzeń. Dzieci uczestniczyły w konkursach oraz współuczestniczy-
ły w czytaniu zabawnych wierszyków o rybkach. Dla zwycięzców były książ-
kowe nagrody. Spotkanie było częścią realizowanego projektu pt. „Organizacja 
i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych”. 

13.11. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu gościła wybitna aktor-
ka teatralna i fi lmowa Zofi a Kucówna. Spotkanie połączone było z promocją jej 
najnowszej książki pt. „Szara godzina”.

14.11. w Filii nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia edukacyjne z okazji 105 rocznicy urodzin Władysława Kopa-
lińskiego. Młodzi czytelnicy korzystając z Internetu z zainteresowaniem czytali 
o autorze słowników, leksykonów, reportaży, sztuk scenicznych oraz tłumaczu 
literatury anglosaskiej. Ponadto każdy z uczestników ćwiczył wyszukiwanie 
trudnych pojęć w słownikach.

16.11. w Filii nr 12 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy  odbyło 
się spotkanie z Jerzym Adalbertem Jucewiczem – bydgoskim literatem, który 
przedstawił  swoją nową  książkę pt. „Moje Soplicowo”. Są to wspomnienia 
i refl eksje o  wschodnich kresach,  Wileńszczyźnie,  jak również  subtelnie opi-
sane dzieje swojego życia.
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16.11. w Oddziale dla Dzieci oraz w Filii nr 1 Biblioteki Miejskiej 
w Inowrocławiu zorganizowane zostały spotkania z Rafałem Witkiem, autorem 
wierszy, powieści i słuchowisk radiowych dla dzieci i młodzieży. Pisarz w 2004 
r. za książkę „Plaża tajemnic” otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie „Popisz 
się przed dzieckiem”. Gość pojawił się z zabytkową tajemniczą walizką, z któ-
rej dzieci losowały zadania, dzięki temu wszyscy zostali włączeni do wspólnej 
zabawy.

19.11. w Filii nr 21 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyły 
się „Biblioteczne Zaduszki”. Młodzież z Gimnazjum nr 9 przy ulicy Gajowej 
przygotowała inscenizację fragmentów II części „Dziadów” Adama Mickiewi-
cza. Młodzi artyści wykazali się dużym zaangażowaniem. Opanowali obszerne 
partie tekstu, popierając je przekonującą grą aktorską. Zaprezentowali bogatą 
scenografi ę oraz efektowne kostiumy. Zatopioną w ciemności bibliotekę roz-
świetlały płomienie świec, które pozwoliły wydobyć klimat II części Dziadów. 

19.11. w Filii nr 23 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyło się 
spotkanie z zoopsychologiem i treserem Bożeną Rewald. Miłośnicy psów i ko-
tów dowiedzieli się, jakie są podobieństwa i różnice w sferze psychiki między 
tymi zwierzętami. Znajomość potrzeb i reakcji obu gatunków, dostrzeżenie mię-
dzy nimi różnic, pozwala uniknąć zaburzeń w ich zachowaniu. Fachowe i pro-
fesjonalne odpowiedzi terapeutki na pytania uczestników spotkania na pewno 
polepszą ich kontakty z czworonogami.

19.11. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim miało miejsce 
pierwsze spotkanie Koła Turystycznego działającego przy Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku. Uczestnicy spotkania ustalili całoroczny harmonogram wycieczek 
– jeden wyjazd w miesiącu. Omówiono również plan pierwszego wyjazdu na 
jarmark berliński, który nastąpi 15 grudnia.

19.11. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie go-
ściem Klubu Podróżnika była Anna Pawlak z Poznania, która zabrała klubowi-
czów w podróż na południe Maroka.

 20.11. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbyło się spotkanie 
ze znanym aktorem Krzysztofem Kowalewskim. Barwnie i z humorem mówił 
o swojej pracy i życiu prywatnym. Publiczność żywiołowo reagowała na aneg-
doty opowiadane przez gościa. Spotkanie zakończyło wpisywanie dedykacji do 
książki „Skarpetka w ręku. Krzysztof Kowalewski w garderobie”. 
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20.11. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim zorganizo-
wano wieczór autorski pn. „Muzyka  i słowo w życiu Teresy Fidery”, podczas 
którego odbyła się promocja tomiku wierszy wydanych przez bibliotekę pt. 
„Ballada o Sępolence czyli Tu i Teraz”, połączona z wystawą fotografi i z życia 
artystycznego Teresy Fidery – emerytowanej artystki chóru Teatru Wielkiego 
w Warszawie, mieszkającej w Sępólnie. Spotkanie prowadziła dziennikarka Lu-
cyna Sztandera i Leszek Skaza. 

21-22.11.  w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie zorga-
nizowany został IV Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej „Ocalić od zapomnie-
nia – gwara pałucka”. W konkursie wzięło udział 14 szkół z powiatu żnińskiego 
– 10 podstawowych i 4 gimnazja – łącznie 58 osób. Zarówno w pierwszym 
dniu, gdzie prezentowali się uczniowie szkół podstawowych, jak i 22 listopada, 
gdy występowali gimnazjaliści, zmagania oglądało 100 widzów – mieszkańców 
powiatu żnińskiego. Podczas konkursu Jadwiga Dziurgiela – hafciarka pałucka 
prezentowała strój i haft pałucki. Mirosław Binkowski – przewodniczący jury 
– autor słownika gwary pałuckiej – wygłosił pogadankę na temat gwary. Spon-
sorami nagród byli : Burmistrz Barcina, Starosta żniński i BPMiG w Barcinie.

23.11. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy odbyło się spotkanie autorskie z Ewą Zalewską, które poprowadziła poetka 
Alina Rzepecka. W trakcie imprezy, promującej tomik poezji Ewy Zalewskiej 
„Spod przymrużonych żaluzji”, obie panie zaprezentowały wiersze z  tego wy-
dania – było muzycznie, nostalgicznie i humorystycznie.

23.11. Filia Miejska Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim 
zorganizowała na sępoleńskim molo w kawiarence artystycznej premierową 
projekcję fi lmu pt. „Bajka ekstremalna”. Wystąpiła w nim młodzież  należąca 
do działającego przy fi lii Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Piwnica Wrażeń”.

23.11. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyła się pre-
zentacja nowego tomiku poezji „Wizyta u minotaura” oraz zbioru opowiadań 
„Miara miłości” Elżbiety Kortas, urodzonej w Tucholi, mieszkającej w Bysła-
wiu, poetki, prozaika, animatora kultury w środowisku lokalnym, współzałoży-
cielki Stowarzyszenia Kulturalnego „Cisowy Łuk” w Bysławiu, laureatki wielu 
konkursów literackich i recytatorskich. Spotkanie poprowadził Kazimierz Żar-
ski.

26.11. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy z okazji Świato-
wego Dnia Pluszowego Misia zorganizowano imprezę ph. „Dziś króluje miś”. 
Misie przygotowały na swoje urodziny wiele niespodzianek. Dzieci obejrzały 
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przedstawienie pt. „Magiczna księga” w wykonaniu Teatru Edukacji i Profi -
laktyki „Maska” z Krakowa, opowiadające historię misia, który bardzo nie lu-
bił czytać książek. Mali czytelnicy fi lii bibliotecznych brali udział w licznych 
zabawach i tańcach. Jak to bywa na urodzinach nie zabrakło również życzeń 
w postaci wierszyków i piosenek, prezentów oraz małego co nieco czyli słod-
kiego poczęstunku.

27.11. w Filii nr 10 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy czytelni-
cy zapoznali się z  malarstwem Henryka Baranowskiego. Sylwetkę i twórczość 
malarza marynisty  w pokazie multimedialnym przybliżył czytelnikom biblio-
teki Edward Baumgart. 

27.11. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu w ramach Spotkań 
z Filmem gościł Zbigniew Masternak – prozaik, scenarzysta, dramaturg. Au-
tobiografi czny cykl powieściowy jego autorstwa pt. „Księstwo” stał się kanwą 
scenariusza fi lmu pod tym samym tytułem. Projekcja obszernych fragmentów 
obrazu, zrealizowanego w 2011 roku przez Andrzeja Barańskiego, stanowiła 
punkt wyjścia do rozmowy z publicznością. Spotkanie poprowadził nauczyciel 
języka polskiego i doktorant Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu Łukasz 
Oliwkowski.

29.11. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie w ra-
mach projektu „Link do przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera” realizowanego 
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  Kamila Sidor z War-
szawy spotkała się z młodzieżą trzeciej klasy Gimnazjum w Łabiszynie. Opo-
wiedziała im o swojej drodze do kariery. Młodzi poznali wiele ciekawych pro-
fesji, które w przyszłości liczyć się będą na rynku pracy, głównie związanych 
z nowymi technologiami. Przeprowadzony został quiz o aktualnej sytuacji na 
rynku pracy. Wszyscy otrzymali symboliczne nagrody. Spotkanie zainspirowało 
młodych do myślenia na temat swojej przyszłości.

GRUDZIEŃ

7.12. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rogowie odbyło się spo-
tkanie poświęcone Januszowi Korczakowi. Dr Monika Nawrot-Borowska 
przedstawiła prezentację pt. „Aby nie uległo zapomnieniu – opowieść o Janu-
szu Korczaku”. Uczestnicy po prezentacji podzielili się wrażeniami i zapoznali 
się z wystawą zorganizowaną w bibliotece oraz książkami o Korczaku i jego 
autorstwa.
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10.12. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu 
Krajeńskim odbyło się spotkanie autorskie z Gają Kołodziej, młodą pisarką 
warszawską. Autorka opowiedziała gimnazjalistom o początkach swojej pracy 
pisarskiej. W wieku 14 lat podjęła pierwsze próby napisania książki pt. „Wy-
strzałowa licealistka”, która ukazała się dopiero w 2010 roku. Jest to pierwsza 
część przygód Mel, agentki 772. Wzorem tej postaci był James Bond. Dalsze 
przygody Mel zamieszczone zostały w książce „Wystrzałowa maturzystka”. Po 
sukcesie dwóch pierwszych książek spod pióra Gai Kołodziej wyszły również 
książki „Dar” oraz „Księżniczka. W blasku sławy i cieniu obsesji”, której pre-
mierę zaplanowano na wiosnę 2013 roku.

          10.12. w Bibliotece Publicznej w Pakości zorganizowano warsztaty 
scenariuszowe dla gimnazjalistów, które poprowadził Zbigniew Masternak – 
prozaik, autor scenariuszy fi lmowych, którego pasją jest futbol – od 2011 gra 
w piłkę błotną, w 2011 zdobył mistrzostwo Polski i został królem strzelców 
tej imprezy, jest kapitanem Reprezentacji Polskich Pisarzy w Piłce Nożnej. Na 
wstępie opowiedział, jak zaczęła się jego przygoda z fi lmem, następnie mło-
dzież napisała streszczenie scenariusza fi lmu, którego akcja miałaby rozgrywać 
się w Pakości. Trzy najciekawsze zostały odczytane i nagrodzone. Na koniec 
wszyscy obejrzeli fi lm pt. „Księstwo” Andrzeja Barańskiego, nakręcony na pod-
stawie trzech debiutanckich powieści Z. Masternaka: „Chmurołap”, „Niech żyje 
wolność”, „Scyzoryk”, którego premiera odbyła się kilka dni wcześniej w jed-
nej z telewizji komercyjnych.

 11.12. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy gościł Piotr Ku-
ryło – podróżnik i maratończyk, autor książki „Ostatni maraton”. Opowiedział 
o swoich sportowych dokonaniach. Jego ostatnim największym wyczynem był 
„Bieg dla pokoju”, w ramach którego w ciągu roku obiegł świat dookoła. Wyru-
szył z Polski, przez Niemcy, Francję i Półwysep Iberyjski, pokonał Stany Zjed-
noczone ze wschodu na zachód. W końcu przemierzył Rosję – od Irkucka na 
zachód. Dzień wcześniej autor spotkał się z czytelnikami MiPBP w Żninie.

11.12. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim zorganizowała 
dla dzieci spotkanie autorskie z Andrzejem Grabowskim, znanym jako pan Tik–
Tak czy też profesor Ciekawski, współzałożycielem zespołu Fasolki, autorem 
książek dla dzieci oraz telewizyjnych programów dla dzieci i młodzieży.

11.12. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyło się otwar-
cie wystawy „Zielono mi” prezentującej prace Agaty Urbańskiej w akwareli, 
pasteli olejnej i akrylu na płótnie. Artystka pochodzi z Tucholi, mieszka i pra-
cuje (Collegium Salesianum) w Bydgoszczy, jest absolwentką Wydziału Sztuk 
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Pięknych UMK w Toruniu, ukończyła kierunek artystyczno-pedagogiczny ze 
specjalizacją malarstwo i ceramika. Od 2010 prowadzi pracownię plastyczną 
„Rysownia” z nauką rysunku i malarstwa dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

13.12. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu z okazji wydania 
książki „Stanisława Celińska. Niejedno przeszłam”  gościły: znana aktorka, bo-
haterka książki – Stanisława Celińska oraz Karolina Prewęcka – autorka książki. 
Wszyscy chętni mieli okazję do zadawania pytań, a nawet wspólnego śpiewania 
ze S. Celińską.

13.12. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku od-
było się ph. „Od Jakucka do Ochocka” spotkanie z podróżnikiem Krzysztofem 
Kryzą. To podróżnik, który zwiedził wiele zakątków naszego globu. Poznański 
globtroter zawsze wybiera miejsca, w których może najlepiej poznać miejscową 
ludność. Nie zwraca uwagi na lokalną bazę noclegową – śpi w pokojach wyna-
jętych bezpośrednio od rdzennych mieszkańców lub jeśli pozwala aura to pod 
gołym niebem.

13.12. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie zorganizowano 
lekcję tematyczną dla uczniów VI kl. pod hasłem „Stan wojenny – wspomnienia 
dnia sprzed 31 lat”, podczas której prezentowane były fi lmy i zdjęcia dotyczą-
ce tamtego okresu. Swoimi wspomnieniami podzielili się:  dyrektor biblioteki 
w Lnianie Iwona Cynarzewska oraz goście Izabella Jankowska i Janusz Rut-
kowski – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Opowiadali o ów-
czesnych obawach, ograniczeniach praw człowieka, organizowanych strajkach, 
panującej w kraju brutalności, głównie w starciach z siłami porządkowymi, 
a także przywoływali zapamiętane obrazy pobliskich okolic. Symbolem upa-
miętniającym wydarzenia tamtych czasów było wspólne zapalenie świeczek, 
mających symbolizować światło wolności. W bibliotece przygotowana została 
wystawka literatury dotyczącej stanu wojennego.             

                                                                        
14.12. w Filii nr 15 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyły 

się zajęcia z języka angielskiego, skierowane do osób dorosłych prowadzone 
przez studentkę fi lologii angielskiej. Będzie ona pomagała kursantom w zakre-
sie konwersacji i podstaw gramatyki. Lekcje odbywać się będą cyklicznie i są 
bezpłatne. 

14.12. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie odbyło się 
spotkanie świąteczne uczestników kursu języka hiszpańskiego. 20 osób spo-
tkało się przy stole pachnącym już piernikami, cytrusami i sianem ze żłóbka. 
Oczekiwanym przez nas gościem była Maria – Hiszpanka, która podarowała 
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książki. Spotkanie było nadzwyczajną okazją do opowiedzenia o świętowaniu 
po polsku i hiszpańsku.

17.12. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim gościł ks. 
Andrzej Jaskuła – żeglarz i podróżnik, twórca Chrześcijańskiej Szkoły Pod Ża-
glami.  Tematem spotkania były refl eksje adwentowe z całego świata.

18.12. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim zorganizowa-
ła spotkanie z mieszkańcami, podczas którego omówiony został raport „Po co 
Polakom biblioteki”, opracowany przez Pracownię Badań i Innowacji Spo-
łecznych „Stocznia” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek  realizowanego 
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. „Stocznia” od marca 
2012 r. prowadziła m.in. w gminie Sępólno Krajeńskie badania ilościowe i ja-
kościowe.

19.12. w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu 
dzieci obejrzały spektakl teatralny pt. „Ala w Alulandii” o treściach edukacyj-
nych, proekologicznych, przygotowany przez wrocławskich aktorów. Eduka-
cyjne przedstawienie opowiadało o uczennicy pierwszej klasy – Ali, która nie-
szczęśliwie gubi się w lesie. Drogę do domu pomaga jej odnaleźć aluminiowa 
puszka „Pusia” oraz leśne zwierzęta. Interaktywny spektakl, pełen kolorowych 
postaci i wesołych piosenek został entuzjastycznie przyjęty przez młodych wi-
dzów.

19.12. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie o swojej ka-
rierze samorządowej, o zmaganiach z biurokracją i godzeniu ludzkich ambicji 
opowiadała w zajmujący, prosty sposób Teresa Piotrowska – posłanka na Sejm 
RP. W trakcie dyskusji poruszono potrzebę reaktywowania linii kolejowej Byd-
goszcz – Wągrowiec – Poznań (linia ta obecnie działa na trasie Poznań – Go-
łańcz). Mówiono też o polityce fi nansowania oświaty i potrzebie zmian w tym 
sektorze.

28.12. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim odbyły się Lo-
kalne Mistrzostwa Wiedzy zorganizowane w ramach projektu pn. „Organiza-
cja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z gmin Solec Kujawski i Białe 
Błota dotyczących wiedzy na temat dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz 
zasobów przyrodniczych i umiejętności związanych z treningiem pamięci i kon-
centracji uwagi” realizowanego przez partnera Biblioteki, Szkołę Pamięci „Al-
fabiznes”.
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JAK TO ROBIĄ INNI
(aktywne formy uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu)

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

 Olimpiada w Bibliotece

Projekt Wakacje Letnie 2012 pod hasłem Olimpiada w Bibliotece to 
cykl zajęć przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Zajęcia realizowane w ramach 
tego zadania odbywały się w ośmiu fi liach bibliotecznych WiMBP w Bydgosz-
czy w dniach od 30 czerwca do 31 sierpnia. Miały one na celu propagowanie 
kultury fi zycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży oraz promo-
wanie sportu jako formy aktywnego wypoczynku i wspólnego spędzenia czasu 
wolnego. Zachęcano dzieci do współpracy, współzawodnictwa zespołowego, 
a także uczono dzieci zasad „Fair play”. W fi liach bibliotecznych odbyły się za-
bawy sportowe, gry ruchowe, konkursy wiedzy o olimpiadzie oraz o Londynie 
jako gospodarzu igrzysk, konkursy plastyczne dotyczące dyscyplin olimpijskich. 
Zajęcia edukacyjne przeprowadzone w oryginalny sposób pozwoliły dzieciom 
zdobyć wiedzę w drodze osobistego doświadczenia. Atrakcją cyklu były spo-
tkania ze znanymi bydgoskimi olimpijczykami – Markiem Leśniewskim, Se-
bastianem Chmarą, Wojciechem Knapikiem. Dzieci zwiedziły Galerię Sportu 
Bydgoskiego oraz obiekty CWZS Zawisza. W Bibliotece Głównej odbyły się 
pokazy olimpijskich dyscyplin sportowych: judo, szermierki oraz taekwondo 
olimpijskiego. W pokazie wzięły udział trzy bydgoskie sekcje sportowe: sekcja 
judo przy Policyjnym Towarzystwie Sportowym „Gwardia”, sekcja szermiercza 
przy Klubie Uczelnianym AZS Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz sekcja 
taekwondo olimpijskiego przy MUKS Piętnastka Bydgoszcz. Młodzi mieszkań-
cy Bydgoszczy poznali sportowe korzenie naszego miasta i sylwetki lokalnych 
olimpijczyków. Podsumowanie cyklu imprez ph. Wakacje 2012 – Olimpiada 
w Bibliotece odbyło się 30 sierpnia w Bibliotece Głównej WiMBP. Także Bi-
blioteka Miejska w Inowrocławiu zorganizowała wakacyjne zajęcia dla dzieci 
pod hasłem olimpiady. Zajęcia odbywały się trzy dni w tygodniu – poniedziałki 
(„Olimpijski serwis informacyjny”), środy („Barwy sportu”) i piątki („Sportowe 
roz(g)rywki”) – w placówkach dziecięcych oraz ogólnodostępnych, w których 
duży procent czytelników stanowią dzieci. 



81

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim

       XIV Powiatowy Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

 Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim aktywnie włączyła się 
w obchody Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, które odbywały się w dniach 
od 4 do 11 listopada 2012 r. 4 listopada miała miejsce w bibliotece projekcja 
fi lmu „Młyn i krzyż” Lecha Majewskiego. Był on przyczynkiem do dyskusji  
o naturze świata, którą sprawnie poprowadził koordynator TKCh Lech Szumi-
gaj. W kolejnym dniu Andrzej Ossowski przybliżył słuchaczom historię powsta-
nia i tragedię zniszczenia Pomnika Wdzięczności Chrystusa Króla w Sępólnie 
Krajeńskim. Odbyło się także spotkanie z pisarzem i historykiem Kościoła 
Krzysztofem Wytrykowskim, autorem dwóch książek „Srebro Stortebeckera” 
i „Eksterminator”, których akcja osadzona jest w średniowiecznym Toruniu.
6 listopada uroczyście otwarto wystawę malarstwa Jana Kaji i Jacka Solińskiego 
z Galerii Autorskiej w Bydgoszczy pn. „Anioły i  ludzie”, która wcześniej go-
ściła w galeriach Paryża. Wernisaż połączony był z wieczorem autorskim Pawła 
Szydła, który prezentując swoje wiersze, spojrzał na rzeczywistość od strony 
anielskiej, ale przez pryzmat ludzkiego tu i teraz. Obrazy Kaji i Solińskiego 
można było oglądać w bibliotece jeszcze przez miesiąc. Z kolei 7 listopada Sta-
nisław Krajski, historyk fi lozofi i, adiunkt na Wydziale Filozofi i Chrześcijań-
skiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nauczyciel akademicki 
wygłosił wykład „Patriotyzm i Ojczyzna”.

 
Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie

„Amerykańscy świadkowie Katynia”

28 września 2012, z inicjatywy dr. Mariusza Winieckiego doszło do 
dwóch spotkań z badaczką wojennej masakry polskich ofi cerów Krystyną Piór-
kowską – Amerykanką polskiego pochodzenia, autorką niezwykle cennej pu-
blikacji pt. „Anglojęzyczni świadkowie Katynia”.  Jedno z nich miało miejsce 
w Zakładzie Poprawczym w Szubinie, na którego terenie znajdował się ofl ag 
– obóz jeniecki dla żołnierzy polskich, angielskich, a pod koniec wojny amery-
kańskich. Spotkanie drugie odbyło się w szubińskiej bibliotece. Dzięki prelekcji 
ilustrowanej pokazem multimedialnym zdjęć i dokumentów, uczestnicy spotka-
nia poznali część zawiłych losów żołnierzy amerykańskich – więźniów obozu 
szubińskiego, którzy brali przymusowo udział w wizji lokalnej na terenie Ka-
tynia, zorganizowanej przez Niemców w celach propagandowych. Można było 
dowiedzieć się też o historii tuszowania zdobytej przez żołnierzy wiedzy przez 
ich rządy. Była to smutna, lecz pouczająca lekcja historii. Dzięki uprzejmości 
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współpracownika Muzeum Katyńskiego w Warszawie biblioteka wzbogaciła 
się o dwa egzemplarze opracowania na ten temat. Prelekcja o Katyniu była już 
kolejną w ramach cyklu Bliskie spotkania, w ramach którego w RBP w Szubinie 
występują naukowcy, ludzie kultury, polityki i sztuki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie

Warsztaty fotografi czne „Fotoczytanie–bis”
Od 1 czerwca do 15 listopada 2012 realizowany był w GBP w Lnianie przez 
funkcjonującą w bibliotece grupę nieformalną Bibliolider projekt „Fotoczyta-
nie-Bis”. Środki na wykonanie zadania w wysokości 9216,59 zł, pochodziły 
w 49% z dotacji otrzymanej z Programu Działaj Lokalnie VII, 51% to wkład 
fi nansowy biblioteki, łącznie z wkładem niefi nansowym w postaci wkładu pra-
cy osób będących wolontariuszami. W ramach realizacji projektu zorganizowa-
no 11 września warsztaty plenerowe na rowerze z aparatem i książką. Spotka-
nie rozpoczęto w bibliotece, a zakończono nad jeziorem w Ostrowitem, gdzie 
uczestnicy przy ognisku poznawali tajniki wykonywania zdjęć. Kolejne warsz-
taty odbyły się 20 września w miejscowości Ostrowite. W świetlicy wiejskiej 
z grupą zainteresowanych fotografi ą omówiono projekt Fotoczytanie-Bis oraz 
oznakowano świetlicę zawieszając na tablicy informację o partnerstwie w pro-
jekcie. Zaprezentowane zostały również zdjęcia z poprzedniej edycji konkursu 
fotografi cznego i na ich podstawie omówiono zasady aktualnej edycji „Jesień 
czyta”. Kolejną część stanowiły praktyczne ćwiczenia w plenerze. Zajęcia pro-
wadzone były przez dyrektora biblioteki Iwonę Cynarzewską oraz lokalnego 
fotografa Bartosza Ryszkowskiego. Ostatnie warsztaty miały miejsce 9 paź-
dziernika w Siemkowie. W październiku zakończona została również III edycja 
konkursu fotografi cznego dla fotografów amatorów pt ,,Jesień czyta”. Wpłynęły 
584 prace. Podsumowanie realizacji projektu oraz wręczenie nagród odbyło się 
w bibliotece 12 listopada  z udziałem grupy Bibliolider, przedstawicieli władz 
Gminy Lniano, Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi 
Świeckiej „Inkubator przedsiębiorczości” ze Świecia, działaczy na rzecz roz-
woju kultury i czytelnictwa w Gminie Lniano oraz laureatów konkursu fotogra-
fi cznego „Jesień czyta”. Nagrodzono łącznie 65 osób! Najlepszym 6 osobom 
wręczono tablety multimedialne, 9 osób otrzymało pendrive 8GB, pozostała 50-ka 
otrzymała upominki w postaci kubków z logiem Działaj Lokalnie VII. Każ-
dy z laureatów otrzymał również dyplom pamiątkowy oraz komplet publikacji 
tj. kalendarz na 2013 r. oraz 4 rodzaje kartek pocztowych. Publikacje, które 
otrzymywali laureaci zostały wydane przez bibliotekę w ramach wspomnianego 
projektu.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie

11 listopada 2012 Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie przy 
współpracy Gminy Świekatowo oraz Klubu Turystów Pieszych PTTK „Wę-
drownik” z Bydgoszczy zorganizowała Rajd Niepodległości. KTP PTTK „Wę-
drownik” to grupa ludzi, dla których turystyka i krajoznawstwo stanowią jedną 
z barw wędrówki przez życie. Co tydzień „oswajają” kolejne szlaki. Ze słońcem 
w sercach przemierzają ścieżki, dróżki i drogi przede wszystkim naszego regio-
nu, stąd postanowili zawitać również do Świekatowa. Początkiem wędrówki 
klubowiczów z okazji Święta Niepodległości była stacja PKP w Świekatowie. 
Tam spotkali się mieszkańcy Gminy wraz z 40 uczestnikami Rajdu, którzy 
przyjechali pociągiem z Bydgoszczy. Piesza wędrówka odbywała się śladami 
działań wojennych na terenie Gminy Świekatowo. Pierwszym przystankiem był 
dom Jana Boumgarta , który opowiadał o swoich wspomnieniach wojennych. 
Następnie uczestnicy pomaszerowali drogą dookoła Jeziora Świekatowskiego. 
Kolejną atrakcją, która zakończyła wędrówkę było ognisko na świekatowskiej 
plaży.  Można było napić się ciepłej herbaty oraz upiec i skosztować kiełbasek, 
by nabrać sił na drogę powrotną. Nie zabrakło również  pieśni legionowych 
wspólnie śpiewanych przy ognisku.
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N A G R O D Y  L I T E R A C K I E  2012

POLSKA

STYCZEŃ

Nagroda im. Kazimierza Wyki: Krystyna Czerni za biografi ę Jerzego 
Nowosielskiego pt. „Nietoperz w świątyni”
Paszport Polityki w kategorii literatura: Mikołaj Łoziński za „Książkę”

KWIECIEŃ

Nagroda Literacka m.st. Warszawy w kategorii prozatorskiej: Jarosław 
Mikołajewski za książkę „Rzymska komedia” 

MAJ

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius w kategorii książka roku: 
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki za książkę „Imię i znamię”
Ogólnopolska Nagroda Literacka dla Autorki „Gryfi a”: Magdalena Tulli za 
książkę „Włoskie szpilki”
Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego: chiński pisarz Liao Liwu za książkę 
„Prowadzący umarłych”
Nagroda Bursztynowego Motyla: Paulina Wilk za książkę „Lalki w ogniu”
Nagroda Transatlantyk: Yi Lijun – tłumaczka literatury polskiej na język 
chiński

CZERWIEC

Konkurs Literacki Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w 
kategorii prozatorskiej: Justyna Bargielska za tom opowiadań „Obsoletki”
Nagroda Literacka Gdynia 2011 w kategorii proza: Magdalena Tulli za 
książkę „Włoskie szpilki”

LIPIEC

Nagroda Literacka im. Samuela Bogumiła Lindego: Andrzej Bart, prozaik 
niemiecki Stefan Wackwitz 
Nagrody „Literatury na świecie” w kategorii proza: Wiktor Dłuski za 
przekład książki „Rewolucja, Władza, nadzieje, rozterki” Bronisława Baczki 
oraz Magda Heydel za przekład „Jądra ciemności” Josepha Conrada
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SIERPIEŃ

Śląski Wawrzyn Literacki: Zbigniew Białas za książkę „Korzeniec”
Nagroda  Fantomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla: Maja Lidia 
Kossakowska w kategorii powieść za „Grillbar Galaktyka” oraz Jakub Ćwiek 
w kategorii opowiadanie za tekst „Bajka o trybach i powrotach” 

WRZESIEŃ

Nagroda Fundacji im. Kościelskich: Andrzej Dybczak za książkę 
reportażową „Gugara”

PAŹDZIERNIK

Nagroda Nike:  Marek Bieńczyk za zbiór esejów „Książka twarzy”
Nagroda im. Jana Długosza: Andrzeja Friszke za książkę „Czas KOR-u. 
Jacek Kuroń a geneza Solidarności” 
Nagroda Wielkiego Kalibru: Zygmunt Miłoszewski za powieść „Ziarno 
prawdy”
Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus: chorwacki pisarz Miljenko 
Jergović za powieść „Srda śpiewa o zmierzchu w Zielone Świątki”

LISTOPAD

Nagroda im. Kazimiery Iłłakowiczówny: Kacper Płusa za tomik wierszy „Ze 
skraju i ze światła”
Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego: Jacek Dukaj za powieść 
„Science fi ction”

GRUDZIEŃ

Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego: amerykański historyk 
Timothy Snyder za książkę „Skrwawione ziemie”
Nagroda Literacka im. Andrzeja Kijowskiego: Agnieszka Kołakowska za 
książkę „Wojna kultur i inne wojny”
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N A G R O D Y  L I T E R A C K I E  2012

ŚWIAT 

STYCZEŃ

Nagroda Literacka Włady Majewskiej za rok 2011 Związku Pisarzy 
Polskich na Obczyźnie: 
ks. Janusz Ihnatowicz – poeta, prozaik, tłumacz z USA

LUTY

Nagroda literacka Wuerth-Preis: Hanna Krall

MARZEC

Uznamska Nagroda Literacka: Olga Tokarczuk
The Astrid Lindgren Memorial Award: autor holenderski Guus Kuijer

MAJ

Man Booker International Prize: angielska pisarka Hilary Mantel za „Bring 
up the Bodies”
Best Translated Book Award: „Kamień na kamieniu” Wiesława 
Myśliwskiego w tłumaczeniu Billa Johnstona
European Design Awards w kategorii Book and Editorial Illustration: 
książka „Wszystko Gra” Anny Czerwińskiej-Rydel w opracowaniu grafi cznym 
Marty Ignerskiej

CZERWIEC

Nagroda Literacka Franza Kafki: czeska powieściopisarka i badaczka 
literatury Daniela Hodrova
Nagroda Księcia Asturii: amerykański powieściopisarz Philip Roth
IMPAC Dublin Literary Award: brytyjski pisarz Jon McGregor za powieść 
„Even the Dogs” („Nawet psy”)

SIERPIEŃ

PEN Translation Prize: amerykański tłumacz Bill Johnston za przekład 
powieści Wiesława Myśliwskiego „Kamień na kamieniu”
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PAŹDZIERNIK

Pokojowa Nagroda Niemieckich Wydawców i Księgarzy: chiński pisarz  
Liao Yiwu
Literacka Nagroda Nobla: chiński pisarz Mo Yan (właśc. nazwa Guan Moye)
Man Booker Prize for Fiction: brytyjska pisarka Hilary Mantel za powieść 
historyczną  „Bring Up the Bodies” 
Deutscher Buchpreis 2011: niemiecka pisarka Ursula Krechel za powieść 
„Landgericht“

LISTOPAD

Nagroda Goncourtów: francuski prozaik Jerome Ferrari za powieść „Kazanie 
o upadku Rzymu”
European Book Prize: holenderski historyk Luuk van Middelaar  za książkę 
„De passage naar Europa” (francuski przekład) oraz Rolf Bauerdick za 
powieść „Wie die Madonna auf den Mond kam” (francuski przekład)
Nagroda VIII Festiwalu Poezji Obywatelskiej miasta Vercelli (Włochy): 
Ryszard Krynicki 

GRUDZIEŃ

National Book Award: amerykańska autorka Louise Erdrich za powieść „The 
Round House”
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ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE REGIONALIÓW
za 2012 rok 

(wraz z uzupełnieniami za lata wcześniejsze) 

 Bydgostiana:

  1. Bydgoskie tramwaje w latach 1888-2012 / Stanisław Sitarek, Dariusz 
Walczak. – Rybnik, 2012
  2. XIX Bydgoski Festiwal Operowy / oprac. Józef Baliński, Ewa Chałat, Alicja 
Kuklińska. – Bydgoszcz, 2012
  3. Legendy bydgoskie – Bydgoszcz w legendzie / Maciej Jasiński, Łukasz 
Ciaciuch et al. – Bydgoszcz, 2012 
  4. Międzynarodowy Festiwal „Musica Antiqua Europea Orientalis. 12 września 
– 5 października. Bydgoski Festiwal Muzyczny / red. Mariola Grochowina. – 
Bydgoszcz, 2012  
  5. Policja Państwowa w Bydgoszczy i jej obraz medialny 1920-1939 / Marek 
K. Jeleniewski. – Mylof ; Bydgoszcz, 2012
  6. Śmierć w Bydgoszczy 1939-1945 / Wiesław Trzeciakowski. – Wyd. 2. – 
Bydgoszcz, 2012
  7. Ulica Leona Wyczółkowskiego na bydgoskim Skrzetusku / Daria Bręczewska-
Kulesza, Agnieszka Wysocka. – Bydgoszcz, 2012 
  8. Wokół daru Franciszki i Leona Wyczółkowskich / Muzeum Okręgowe im. 
Leona Wyczółkowskiego. – Bydgoszcz, 2012
     
 Poszczególne miejscowości:

  1. Gmina Barcin i Pałuki / Renata Grabowska, Beata Wyszyńska. – Bydgoszcz 
; Barcin, 2012
  2. Chełmno : die Stadt der Verliebten / red. Anna Grzeszna-Kozikowska. – 
Chełmno ; Toruń, 2012
  3. 45 lat Koła Zakładowego SIMP przy Instytucie Inżynierii Materiałów 
Polimerowych i Barwników w Toruniu / Dariusz Łubkowski, Jan Michalak. – 
Toruń, 2012
  4. 90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacewie. – Inowrocław, 2012  
  5. Gdzie jest Gall Anonim? czyli Kruszwicki Cień Templariuszy / Ireneusz 
Springer. – Kruszwica ; Inowrocław, 2012
  6. Gmina Rogowo. – Rogowo, 2012
  7. Historia Grudziądza : 1920-1945. T. 1 / red. Ryszard Sudziński. – Grudziądz, 
2012
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  8. Historia Grudziądza : 1920-1945. T. 2 / red. Ryszard Sudziński. – Grudziądz, 
2012
  9. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników 1962-2012 / 
Jacek Leszczyński. – Toruń, 2012 
10. „Jest w orkiestrach dętych jakaś siła” / oprac. Anna Duda-Nowicka. – Kcynia 
; Bydgoszcz, 2012
11. Kcynia / zespół red. Anna Duda-Nowicka et al. – Bydgoszcz ; Kcynia, 
2012 
12. Kościół św. Antoniego w Toruniu / Wojciech Miszewski, Tadeusz Solecki. 
– Toruń, 2012 
13. Księga jubileuszowa : X-lecie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we 
Włocławku 2002-2012 / oprac. Piotr Jaworowski. – Włocławek, 2012
14. Mennonici na terenie Basenu Grudziądzkiego w XVI-XVIII wieku / Maria 
Skiwska. – Grudziądz, 2012
15. Morskim szlakiem Polonii 2010-2011 / red. Aleksandra Mucek. – Bydgoszcz, 
2012 
16. Od ogniowej do państwowej / Ewa Tabaczyńska, Małgorzata Jarocka-
Krzemkowska, Stanisław Kwaśnik. – Toruń, 2012 
17. XVIII Bydgoski Festiwal Operowy / red. Józef Baliński, Ewa Chałat, Alicja 
Kuklińska. – Bydgoszcz, 2011
18. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku : wspomnienia 
pracowników (2002-2012) / red. Piotr Jaworski. – Włocławek, 2012
19. Pocztówki znad krawędzi przeszłości – dialog pokoleń. Cz. 3 / red. Kamila 
Czechowska. – Szubin, 2012
20. Propaganda komunistyczna we Włocławku w latach 1957-1975 / Kamil 
Błaszczyk. – Włocławek, 2012 
21. Przewodnik rowerowy po okolicach Grudziądza / red. Maria Czapek et al. 
– Grudziądz, 2012
22. Sanktuaria okolic Grudziądza. – Wyd. 2 popr. – Grudziądz, 2012 
23. 100 lat biblioteki w Grudziądzu / Regina Marta Potęga-Magdziarz. – 
Grudziądz, 2012
24. „Wspomnienia szkolnego mundurka” / red. Krystyna Stawecka. – Grudziądz, 
2012
25. Wspólnie czy obok? / red. Leszek Żyliński. – Toruń, 2012
26. Z archiwum pamięci. – Bydgoszcz, 2012 
27. Zakątek w sercu : gmina Wielgie. – Toruń ; Wielgie, 2012   
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 Województwo, regiony, podregiony:

  1. Biologia wczesnorolniczych populacji ludzkich grupy brzesko-kujawskiej 
kultury lendzielskiej (4600-4000 BC) / Wiesław Lorkiewicz. – Łódź, 2012
  2. Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 
1918-1942 / Tomasz Kawski. – Toruń, 2012
  3. Indeks zagrożenia ubóstwem w województwie kujawsko-pomorskim / 
Toruń, 2012
  4. Innowacyjność w edukacji historycznej i w promocji dziedzictwa kulturowego 
regionu / red. Zdzisław Biegański, Teresa Maresz. – Toruń, 2012
  5. Kościoły drewniane diecezji toruńskiej / Stanisław Kardasz, Jacek 
Kwiatkowski. – Toruń, 2012
  6. Militaria pomorskie. T. 3 / Bydgoszcz, 2012
  7. Monografi a mostów województwa kujawsko-pomorskiego / Krzysztof 
Dudek. – Grudziądz ; Bydgoszcz, 2012
  8. Projektowany Pałucki Park Krajobrazowy w oczach przyrodników, 
samorządowców i mieszkańców / red. Janina Drążek, Julian Chmiel, Michał 
Kupczyk. – Barcin, 2012 
  9. Słownik historyczno-geografi czny komturstwa świeckiego w średniowieczu 
/ Maksymilian Grzegorz. – Bydgoszcz, 2012
10. Stan biologiczny i warunki życia ludności in Culmine na Pomorzu 
Nadwiślańskim (X-XIII) / Tomasz Kozłowski. – Toruń, 2012
11. Szkice z dziejów NSZZ „Solidarność” na Pomorzu Nadwiślańskim i 
Kujawach (1980-1990) / red. Igor Hałagida. – Bydgoszcz ; Gdańsk, 2012
12. Tendencje dynamiczne halofi tów Kujaw / Lucyna Twerd. – Bydgoszcz, 
2012 
13. Zjawisko bezdomności w województwie kujawsko-pomorskim – wybrane 
aspekty na podstawie analizy danych za okres 2006-2011 / Toruń, 2012 

 Literatura i sztuka:

  1. Bulwar Singera / Dariusz Tomasz Lebioda. – Bydgoszcz, 2012
  2. Chodzenie po linie / Dawid Henryk Rogalski. – Gniewkowo, 2012 
  3. Cyryl, dlaczego to zrobiłeś? / Jarosław Jakubowski. – Bydgoszcz, 2012 
  4. Epistoły / Jerzy Szatkowski. – Warszawa, 2012
  5. Klucz wiolinowy / Jarosław Wojciechowski. – Włocławek, 2012
  6. Kobieta, miłość i słowa / Maksymilian Bart-Kozłowski. – Warszawa, 2012
  7. Leon Wyczółkowski – kolejne życie / Jolanta Baziak. – Wyd. 2. - Bydgoszcz, 
2012 
  8. Ludzkie poznanie / Czesław Mrozik. – Bydgoszcz, 2012 
  9. Młode i stare / Ryszard Częstochowski. – Bydgoszcz, 2012
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10. Narodziny wyspy / Eugeniusz Koźmiński. – Bydgoszcz, 2012 
11. Pegaz na Pałukach i Krajnie / red. Mirosław Rzeszowski. – Szubin, 2012 
12. Rozkład jazdy / Zdzisław Pruss. – Bydgoszcz, 2012
13. Sam wśród milionów / Jacek Grabowski. – Sępólno Krajeńskie, 2012
14. Słowa – moje światło / Helena Dobaczewska-Skonieczka. – Bydgoszcz, 
2012 
15. Sny na jawie / Maria Jolanta Kowalska. – Warszawa ; [Bydgoszcz], 2012
16. Święta woda / Jarosław Jakubowski. – Sopot, 2012
17. Tyle / Wiesława Barbara Jendrzejewska. – Rybnik, 2012 
18. Umarli tańczą / Piotr Głuchowski. – Warszawa, 2012
19. W nieprzerwanym ciągu / Wiesław Trzeciakowski. – Bydgoszcz, 2012
20. Wielbłąd przemieszcza horyzont / Jadwiga Stróżykiewicz. – Barcin, 2012 
21. Wyrwane z ciała / Mirosław Rzeszowski. – Szubin, 2012 
22. Znaki wiary i pamięci w polskim krajobrazie / red. Janina Drążek, Mieczysław 
Wojtasik. – Barcin, 2012 

    Wspomnienia. Pamiętniki. Biografi e:   

  1. Oto ja, poślij mnie / Kamila Czechowska et al. – Szubin, 2012
  2. Rodzinna historia / Zbigniew Kołakowski. – Bydgoszcz, 2012 
  3. Stanisław Kunikowski / red. Zygmunt Wiatrowski. – Włocławek, 2012

    Wydawnictwa ciągłe

  1. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski / Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna im. dr. Witolda Bełzy. – 2012, nr 1. – Bydgoszcz, 2012
  2. Bydgoski Rocznik Muzealny / Muzeum Okręgowe im. Leona 
Wyczółkowskiego. – 2011, R. 2. – Bydgoszcz, 2011
  3. Kalendarz Bydgoski 2012 / Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. 
– Bydgoszcz, 2011
  4. Kronika Bydgoska / Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. T. 32. 
– Bydgoszcz, 2011
  5. Powiaty i gminy w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. / Urząd 
Statystyczny w Bydgoszczy. – Bydgoszcz, 2012

 Uzupełnienie za 2011 r.
  
  1. Bazylika Katedralna we Włocławku – jej obraz w sztuce / Krystyna Kotula. 
– Włocławek, 2011
  2. Bydgoszcz : Reiseführer / Alicja Kulczyk, Dawid Gulczyński. – Bydgoszcz, 
2011
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  3. Bydgoszcz : guide / Alicja Kulczyk, Dawid Gulczyński. – Bydgoszcz, 
[2011]
  4. Bydgoszczy czar / Marek K. Jeleniewski. – Bydgoszcz, 2011
  5. IV Lokalny Przegląd Twórczości Literackiej, Strzelno 2010 / red. Wiesław 
Woźnica. – Strzelno, 2011
  6. Dobra praktyki integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
w województwie kujawsko-pomorskim / Rafał Domagalski, Anna Koralewska, 
Żaneta Lipińska-Patalon. – Toruń, [2011]
  7. Encyklopedia Bydgoszczy. T. 1 / red. nacz. Włodzimierz Jastrzębski. – 
Bydgoszcz, 2011
  8. Ewangelicy w Toruniu (XVI-XX w.) / red. Jarosław Kłaczkow. – Toruń, 
2011
  9. Gdy jaskółka lot swój zniża / red. Janina Drążek, Mieczysław Wojtasik. – 
Barcin, 2011
10. Infl anty – nasza miłość / red. Bronisław Pastuszewski. – Bydgoszcz, 2011
11. Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1945-
2011) / red. Jarosław Kłaczkow. – Toruń, 2011
12. Katalog zabytków kultury żydowskiej w województwie kujawsko-
pomorskim / red. Hubert Czachowski, Justyna Słomska-Nowak. – Toruń, 2011
13. Medycyna sportowa i wychowanie fi zyczne w Bydgoszczy / Mieczysław 
Tomasik. – Bydgoszcz, 2011
14. Mennica toruńska od drugiej połowy XIV wieku do 1454 roku / Żaneta 
Bonczkowska. – Toruń, 2011
15. Nie wołaj mnie, Eurydyko! / Maksymilian Bart-Kozłowski. – Kielce, 2011
16. Paweł Grunert / Monika Kosteczko-Grajek ; Muzeum Okręgowe im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. – Bydgoszcz, 2011
17. I Bydgoska Droga Krzyżowa / Edward Małachowski. – Bydgoszcz, 2011
18. Polskie Towarzystwo Historyczne w Toruniu  (1946-2011) / red. nauk. 
Jarosław Kłaczkow. – Toruń, 2011
19. Pszczoły w ekslibrisach / red. Józef Bondarczyk. – Więcbork, 2011
20. Społeczno-przestrzenne aspekty wykorzystania funduszy UE na obszarach 
wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego / Mirosław Biczkowski, 
Wojciech Knieć, Jacek Kukowski. – Bydgoszcz, 2011
21. Statut Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. – Włocławek, 2011
22. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Rybak”. – Płużnica, 2011
23. 622 upadki Bunga / Sebastian Dudzik, Mateusz Maria Bieczyński. – Toruń, 
2011
24. Sztuka w Toruniu w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945 / Piotr 
Birecki. – Toruń, 2011
25. Toruńska architektura XX wieku / Michał Pszczółkowski. – Toruń, 2011
26. Toruński uniwersytecki ośrodek badań archiwalnych i kształcenia 
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archiwistów w 60. roku swojego istnienia / oprac. Waldemar Chorążyczewski. 
– Toruń, 2011
27. Tu zakwitają wiersze / red. Elżbieta Nowosielska. – Kruszwica, 2011  
28. U łaskawej Księżnej Kujaw w sanktuarium w Błennej / Krystyna Pawłowska. 
– Włocławek, 2011
29. U źródeł Prany / Alicja Podlas. – Toruń, 2009
30. W służbie Bydgoszczy / red. Jerzy Derenda. – Bydgoszcz, 2011
31. WAGAC, Poland – Toruń, 26.07-07.08.2011. – Toruń, 2011
32. Województwo kujawsko-pomorskie / red. tekstów Jolanta Tubielewicz. – 
Bydgoszcz, 2011
33. Wspomnienia z czasów II wojny światowej / Cyprian Gołębiewski. – Toruń, 
2011
34. Wybrałem Bydgoszcz / Józef Banaszak. – Bydgoszcz, 2011
35. Wystawa ekslibrisów w dniu Beatyfi kacji Jana Pawła II / red. Józef 
Bondarczyk. – Więcbork, 2011 
36. Z historii Pomorza i Kujaw / red. Cezary Kardasz, Łukasz Kępski. – Toruń, 
2011
37.  Zawisza Niebiesko-Czarny / Jacek Sowiński. – Bydgoszcz, 2011 
38. Zezowata Temida / Witold Burker. – Bydgoszcz, 2011
39. Życie codzienne w regionie kujawsko-pomorskim / red. Waldemar 
Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka. – Toruń, 2011 

 Uzupełnienie za lata wcześniejsze

  1. La bailarina de la reina Hatshepsut / Dariusz Tomasz Lebioda. – Madrid ; 
Guatemala, 2008
  2. Boginie i upiory / Robert Skaza ; [wiersze Anna Szuca]. – Sępólno Krajeńskie, 
2006
  3. Budowa drogi zbiorczej Droga Łąkowa w Grudziądzu. – Grudziądz, [2007]
  4. Čerep Karteziâ / Dariuš Tomaš Leb’oda. – Brovari, 2002
  5. Chełmno : Stadtführer / red. Anna Grzeszna-Kozikowska. – Toruń, 2005
  6. Cmentarz św. Jakuba i inne chrześcijańskie cmentarze nowomiejskie / 
Magdalena Niedzielska. – Toruń, 2010
  7. Cmentarz żydowski / Magdalena Niedzielska. – Toruń, 2010
  8. Czas wolny w Toruniu, Chełmnie, Grudziądzu, Brodnicy w XIV-XVI wieku 
/ Krzysztof Mastykarz. – Toruń, 2010
  9. IV Ogólnopolski Plener Profesjonalistów „Przestrzeń Przyrody – Skłudzewo 
2006 – Obraz, Grafi ka, Rzeźba, Instalacje” / red. Jerzy Rochowiak. – Skłudzewo, 
[2006]
10. Descartes’ Schädel / Dariusz Tomasz Lebioda. – Köln, 2005
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11. Druh Wicek – patron harcerstwa polskiego / Jaromir Durczewski. – Toruń, 
2007
12. XXIII Wojewódzki Dzień Pszczelarza w Grudziądzu / red. Kazimierz 
Cichiński et al. – Grudziądz, 2006
13. Dzieje Gostycyna i okolicy / Marek Sass. – Bydgoszcz, 2006
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