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Hanna Szramka

SŁÓW KILKA O MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 
W TUCHOLI

 Mieszkańcom Pomorza i Kujaw Tucholi pewnie bliżej przedstawiać nie 
trzeba. Jest przecież niekwestionowaną stolicą urokliwych Borów Tucholskich. 
Czternastotysięczne miasteczko leży otoczone malowniczymi jeziorami 
i rzekami, w tym – jak mówi poeta Aleksander Janta-Połczyński – najpiękniejszą 
rzeką świata – Brdą. Wyśmienite warunki do wypoczynku znajdą tu grzybiarze, 
wędkarze, kajakarze, rowerzyści, amatorzy nordic walking, pasjonaci historii 
i zabytkowej architektury, a przede wszystkim ci, którzy cenią sobie kontakt 
z nieskażoną i unikatową przyrodą. Borowiacy słyną z niesamowitej gościnności, 
hołdując zasadzie: „Przyjeżdżajcie! Las was powita, a ludzie ugoszczą”. 

W samej Tucholi koniecznie trzeba zobaczyć zrewitalizowaną starówkę 
wpisaną do rejestru zabytków, odwiedzić Muzeum Borów Tucholskich, 
Galerię Borów Tucholskich, Tucholski Ośrodek Kultury i oczywiście Miejską 
Bibliotekę Publiczną, której przyjazne progi znane są w całej okolicy. Co 
czwarty mieszkaniec Tucholi jest naszym czytelnikiem, a z bogatej oferty 
działalności upowszechnieniowej skorzystało w 2013 roku ok. 9000 osób. 
Realizowane przez MBP w Tucholi formy działalności upowszechnieniowej 
mają charakter otwarty i są adresowane do wszystkich grup społecznych 
i wiekowych, od niemowlaków i przedszkolaków począwszy, na seniorach 
skończywszy. Najmłodszy nasz czytelnik ma roczek, a najstarszy 92 lata. I co 
ciekawe – odwiedzają nas regularnie! Działania naszej biblioteki przyjmują 
różnorodne formy i są przygotowane na każdą porę roku oraz na każdą pogodę 
i niepogodę. Nasi fani mówią o nas, że jesteśmy drugim domem kultury i jednym 
z najbardziej przyjaznych miejsc w Tucholi. To oczywiście dodaje nam skrzydeł 
i nie pozwala osiąść na laurach. Wręcz przeciwnie. Zmusza do poszukiwania 
coraz ciekawszych i atrakcyjniejszych form działalności. Od dawna już nasza 
biblioteka nie kojarzy się tylko i wyłącznie z gromadzeniem i wypożyczaniem 
książek oraz popularyzacją czytelnictwa. Jest poważną i powszechnie szanowaną 
instytucją kultury, dostępną przez sześć dni w tygodniu i organizującą na rzecz 
środowiska lokalnego wiele społeczno-kulturalno-edukacyjnych imprez. 

Organizujemy ciekawe lekcje historyczne poświęcone ludziom 
zasłużonym dla naszego miasta i regionu, np. Ród Janta-Połczyńskich na 
przestrzeni dziejów, Sługa Boży ks. Konstantyn Franciszek Krefft (1867-1940) 
proboszcz parafi i w Tucholi w latach 1931-1939, Dr Józef Gierszewski (1860-
1932) lekarz, działacz niepodległościowy i społeczny, burmistrz i wiceburmistrz 
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Tucholi w latach Drugiej 
Rzeczypospolitej.  Cieszą się one 
ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców Tucholi. Do 
współpracy zapraszamy 
regionalistów i wykładowców 
z wyższych uczelni oraz 
z Instytutu Pamięci Narodowej. 

Prowadzimy również 
bibliotekę Wyższej Szkoły 
Zarządzania Środowiskiem 
w Tucholi, dzięki czemu mamy 
dobre kontakty z tamtejszą kadrą naukową, co wykorzystujemy w naszych 
działaniach, np. rektor Krzysztof Kannenberg wygłosił podczas ubiegłorocznego 
Tygodnia Bibliotek wykład pt. Kreatywność młodego pokolenia szansą dla 
Polski. Natomiast prof. Piotr Klugowski napisał recenzję do wydanego przez 
nas albumu malarskiego W poszukiwaniu piękna… Zenon Korytowski. 

Na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Tucholi 
wykonujemy zadania biblioteki powiatowej, a na podstawie umowy z Tucholską 
Szkołą Realną zarządzamy ich księgozbiorem.

Dużą frekwencję mamy zawsze na spotkaniach z ciekawymi ludźmi. 
Wypełnioną po brzegi widownię zgromadzili tacy goście, jak: prof. Jerzy 
Bralczyk, redaktor Michał Ogórek, Magdalena Zawadzka, Szymon Hołownia, 
Romuald Koperski, Janusz Majewski i inni. 

Jesteśmy też organizatorami wielu konkursów plastycznych 
i ortografi cznych. Ten ostatni „O Pióro Burmistrza” skierowany jest do uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Niesamowitą wręcz popularnością cieszą 
się wystawy: malarstwa, m.in. Agaty Urbańskiej Zielono mi, Albina Rożeja 
Powrót do korzeni, czy młodziutkiej artystki – 11-letniej Julii Tomasz-Głodek; 
fotografi i, np. Włodzimierza Malinowskiego Pokojowe zwycięstwo, Jarosława 
Kani Wniebowzięty,  Małgorzaty 
Obuchowskiej Cztery pory roku 
nad Głęboczkiem; twórczości 
ludowej – Haft i rzeźba Ireny 
i Roberta Baranowskich. 
Zorganizowaliśmy również 
wystawę obrazów ofi arowanych 
przez różnych artystów na rzecz 
Hospicjum św. Małgorzaty 
w Tucholi. Jednak szczególnie 
dumni byliśmy, mogąc 
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zorganizować wystawę fotografi czną naszemu koledze z Szubina, dyrektorowi 
tamtejszej biblioteki Mirosławowi Rzeszowskiemu. Niezwykła wystawa pod 
tajemniczym tytułem Sekret wywarła niezapomniane wrażenie na odbiorcach. 

Od kilku lat prowadzone są w bibliotece Dialogi poetyckie, których 
celem jest prezentowanie w konwencji dialogu twórczości poetów z Polski 
i Europy. Tym artystycznym spotkaniom towarzyszy dobra oprawa muzyczna 
tworząca niepowtarzalny nastrój. Dla miłośników literatury to prawdziwy 
balsam dla duszy. Dla tych, którzy lubią dyskutować z powodzeniem 

funkcjonuje Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych, skupiający stałe grono 
sympatyków. Poza tym, czytamy także spontanicznie, na przykład niedawno 
utwory Iwaszkiewicza z okazji jego 120. rocznicy urodzin. Bierzemy też udział 
w Narodowym Czytaniu (ostatnio dzieł Aleksandra Fredry). Zaprosiliśmy do 
letniej kawiarenki na tucholskim rynku znanych i lubianych tucholan. I tak 
wiersze Fredry czytali, m.in.: burmistrz Tucholi, komendant policji, komendant 
straży pożarnej, ksiądz proboszcz, lekarz, senator. Było doprawdy komediowo, 
zwłaszcza gdy Małpę w kąpieli przeczytał rektor wyższej uczelni.

Mamy też wiele propozycji dla najmłodszych. Nasza biblioteka 
dziecięca zwana „Krainą Pana Czytalskiego” wykazuje się niesłychaną 
aktywnością i pomysłowością. Dzieci uwielbiają noce w bibliotece, uliczne 
korowody i festyny, przeróżne konkursy z nagrodami, spotkania z pisarzami, 
należą do Dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Książki. 
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Prawdziwym rarytasem okazało się otwarcie wystawy pt. Marian 
Rejewski – bydgoszczanin, matematyk, kryptolog. Do biblioteki ekspozycja 
zawitała dzięki tucholskiej fi lii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, z którą 
od lat współpracujemy. 

Bierzemy udział w wielu targach i kiermaszach, prezentując i promując 
nasze wydawnictwa. Prowadzimy ambitną działalność wydawniczą. Wydaliśmy 
m.in. albumy fotografi czne, np.: Józefa Basty  Tuchola i … Basta, Daniela 
Frymarka Tuchola, Las was powita. 50 lat obchodów Dni Borów Tucholskich, 
Tuchola, gdy pożółkną fotografi e…, malarskie, jak np.: W poszukiwaniu 
piękna… Zenon Korytowski, tomiki wierszy, jak choćby: Barbary Kasicy-
Kołomyjskiej Tańcząc na wierzchołkach drzew, Komu słowo, a komu ciszę, 
Almanach Poetów Borów Tucholskich, monografi ę Tucholi, siedem Roczników 
Społeczno-Kulturalnych Zapiski Tucholskie, książki o tematyce regionalnej, 
a wśród nich: Wacława Kozłowskiego Tucholskie wsie, Marii Ollick Maltach 
i grapa. Tradycja, specjały kuchni i inne ciekawski z Borów Tucholskich, Alicji 
Góreckiej Kościół św. Jana Nepomucena w Dąbrówce w parafi i raciąskiej, 
Józefa Spornego Pół wieku kabaretu „Zajączek” – w sumie 25 tytułów na 
przestrzeni 10. lat.

Bardzo cieszy fakt, iż wszystkie propozycje i pomysły, które kierujemy 
do różnych grup wiekowych zawsze spotykają się z dużym odzewem, 
niejednokrotnie większym niż byśmy oczekiwali. Tak się dzieje za każdym razem, 
gdy ogłaszamy kursy komputerowe, „FunEnglish”, „Tydzień z Internetem” 
czy „Spotkania z pasjami”. Tucholska biblioteka tętni życiem, wiele się w niej 
dzieje, koncertował tu nawet tucholski chór gospel „Ave“. O wszystkim napisać 
nie sposób. „Przyjeżdżajcie! Las was powita, a ludzie ugoszczą”.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SIECI BIBLIOTEK 
PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

PODLEGŁYCH MERYTORYCZNIE WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ 
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY - 2013 ROK

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

Sieć bibliotek publicznych podregionu bydgoskiego w województwie 
kujawsko-pomorskim stanowi biblioteka wojewódzka z siecią miejską (33 fi lie 
na terenie Bydgoszczy) oraz 157 bibliotek i fi lii samorządowych.
          82. biblioteki i fi lie usytuowane są w mieście, a 109 bibliotek i fi lii 
obsługuje środowisko wiejskie. W 2013 roku zlikwidowanych zostało na wsi 
6 fi lii bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach w powiecie 
inowrocławskim.

W podregionie bydgoskim funkcjonują 34 placówki biblioteczne dla 
dzieci  (16 fi lii i 18 oddziałów). Wszystkie fi lie i 15 oddziałów usytuowane są 
w mieście, natomiast na wsi działają 3 oddziały.

Obsługę czytelników wspiera 41 punktów bibliotecznych, 13 w mie-
ście, a 28 na wsi.

Liczba placówek bibliotecznych    - ogółem:  191
                                      w miastach:    82
           na wsi:  109       

w tym:

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

Filie biblioteczne - ogółem:  137    
                                   w miastach:    58
        na wsi:    79  

• Status formalno-prawny bibliotek 

           W podregionie bydgoskim województwa kujawsko-pomorskiego 3 bi-
blioteki działają w strukturach  ośrodków kultury. Są to, już wcześniej będące 
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w strukturach ośrodka kultury, biblioteki w gminie Białe Błota i Osie. We wrze-
śniu 2013 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kcyni została połączona 
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, w instytucję pod nazwą Gminne Cen-
trum Kultury i Biblioteki w Kcyni.

Tak więc, w podregionie bydgoskim 50 bibliotek posiada status sa-
modzielnej instytucji kultury. Cztery placówki biblioteczne funkcjonują jako 
biblioteki publiczno-szkolne (Biblioteka w gminie Dąbrowa Chełmińska i jej 2. 
fi lie w Czarżu i Ostromecku oraz  Filia we Wtelnie w gminie Koronowo). 

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

II Wpływ nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (w zakresie możliwości łączenia bibliotek z innymi instytucjami 
kultury) na organizację bibliotek, działania podejmowane przez samorzą-
dy, liczba wniosków o połączenie oraz bibliotek połączonych z innymi insty-
tucjami kultury w 2013 r. i ocena skutków.

W 2013 r. w podregionie bydgoskim województwa kujawsko-pomor-
skiego wnioski o połączenie bibliotek wystosowały 4 samorządy: Samorząd 
Miasta i Gminy Kcyni, Samorząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, w Dąbro-
wie Biskupiej i Gąsawie.

W styczniu 2013 r. podjęta została uchwała o zamiarze połączenia 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kcyni i Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury im. Klary Prillowej w Kcyni. Rada Miejska w uzasadnieniu argumento-
wała połączenie dążeniem do bardziej efektywnego wykonywania zadań w za-
kresie zaspokajania potrzeb mieszkańców w sferze kultury, a także uproszcze-
niem struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej. 
W celu omówienia miejsca Biblioteki w strukturze nowopowstałej instytucji 
i ustaleń w sprawie jej statutu, dyrekcja WiMBP w Bydgoszczy spotkała się 
z przedstawicielami władz samorządowych. Po zapewnieniach dotyczących 
pozostawienia sieci bibliotecznej na terenie gminy na dotychczasowym pozio-
mie oraz nie wprowadzaniu zmian na stanowiskach bibliotekarskich WiMBP 
w Bydgoszczy przyznała, że słusznym rozwiązaniem będzie zarządzanie połą-
czonymi placówkami przez jedną osobę, zważywszy na fakt, że obie instytucje 
znajdują się w jednym budynku. 

WiMBP w Bydgoszczy obawiała się włączenia bibliotekarzy do ka-
dry pracowników ośrodka kultury, a co za tym rozszerzenia bibliotekarzom 
obowiązków o działania niebiblioteczne, w związku z czym poprosiła, aby 
w Uchwale Rady Miejskiej o połączeniu samorządowych instytucji kultury zna-
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lazł się zapis gwarantujący, że pracownicy M-GBP staną się z dniem połącze-
nia pracownikami nowopowstałej instytucji, która przejmuje wszystkie prawa 
i obowiązki wynikające ze stosunków pracy oraz aby w regulaminie wynagra-
dzania uwzględnione zostały stanowiska bibliotekarskie. WiMBP postulowała 
zmiany w projekcie statutu Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcy-
ni dotyczące zapewnienia przez organizatora, w planie fi nansowym Centrum, 
środków na funkcjonowanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kcyni 
i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Klary Prillowej w Kcyni, w wyso-
kości nie mniejszej niż na dzień połączenia instytucji z uwzględnieniem stopnia 
infl acji. WiMBP sugerowała również dodanie w statucie punktu „Organizator 
gwarantuje roczne środki na zakup nowości wydawniczych na poziomie nie 
mniejszym niż wskaźnik osiągany przez M-GBP w Kcyni w ostatnim roku tzn. 
7,8 wolumina na 100 mieszkańców”. Po uwzględnieniu przez samorząd postu-
lowanych zmian w statucie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki, WiMBP 
w Bydgoszczy wyraziła zgodę na połączenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Kcyni z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury im. Klary Prillowej 
w Kcyni, będąc przekonaną, że interesy Biblioteki i bibliotekarzy zostaną za-
gwarantowane, tym bardziej, że dyrektorem nowopowstałej instytucji został do-
tychczasowy dyrektor Biblioteki. Połączenie nastąpiło 1 września 2013 r.

Również w styczniu 2013 r. Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska pod-
jęła uchwałę o zamiarze połączenia Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej 
i GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej, argumentując połączenie centralizacją za-
rządzania zasobami ludzkimi, nieruchomościami, skomasowaniem służb fi nan-
sowo-księgowych oraz wspólnym harmonogramem imprez dla mieszkańców 
gminy. Dyrekcja WiMBP była zaskoczona decyzją władz, które chciały włączyć 
prężnie działającą bibliotekę z dwoma fi liami w skład GOKiS, który powstał 
w 2011 r., a w jego strukturach znajdują się świetlice wiejskie, place zabaw 
i boiska sportowe. Biblioteka natomiast należy do wyróżniających się placó-
wek w województwie. Osiąga wysokie wskaźniki czytelnictwa, zakupów nowo-
ści wydawniczych, prowadzi bogatą działalność upowszechnieniową. W 2012 
roku, w Rankingu Bibliotek dziennika Rzeczpospolita i Instytutu Książki, zaję-
ła 7. miejsce w kraju. Nie widząc racjonalnych powodów przemawiających za 
włączeniem wzorowo funkcjonującej biblioteki, WiMBP  w Bydgoszczy wyda-
ła negatywną opinię w sprawie połączenia w/w instytucji.

18 marca 2013 Rada Gminy w Gąsawie podjęła uchwałę o zamiarze 
połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsa-
wie, uzasadniając łączenie racjonalizacją wydatków ponoszonych przez Gminę 
na kulturę. W GBP w Gąsawie zatrudniony jest na pełnym etacie 1 bibliotekarz, 
w Filii w Laskach Wielkich bibliotekarz pracuje na ½. W latach 2001-2010 dy-
rektorem biblioteki był dyrektor GZOSiT. Od 2011 r. dyrektorem Biblioteki na 
1/8 etatu jest dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, będąc jednocześnie na kolej-
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ny ułamek etatu pracownikiem Gminnego Zespołu Oświaty, Sportu i Turystyki 
w Gąsawie. Z obserwacji WiMBP wynika, że Dyrektor nie zajmuje się spra-
wami Biblioteki. GOK, a właściwie świetlica wiejska, nie mieści się w jednym 
budynku z Biblioteką. GBP usytuowana jest natomiast na piętrze w budynku, 
w którym znajduje się GZOSiT w Gąsawie. GOK i GBP znajdują się w struk-
turach Zespołu, a wszystko razem łączy osoba dyrektora. Tak więc zdaniem 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, nie chodziło 
wcale o włączenie Biblioteki do Gminnego Ośrodka Kultury, ale w zasadzie 
do Gminnego Zespołu Oświaty, Sportu i Turystyki w Gąsawie, a w nazwie tego 
organu – brak nawet słowa KULTURA. Argumenty przemawiające za połą-
czeniem GOK i GBP w Gąsawie przytaczane przez władze samorządowe nie 
przemawiały do Dyrekcji WiMBP w Bydgoszczy. Nie do końca było jasne jak 
połączenie w/w instytucji miało zracjonalizować wydatki ponoszone   na kul-
turę, skoro dotacja dla obu instytucji miała pozostać na tym samym poziomie.  
Nie wiadomo również jak połączenie to miało wpłynąć na koordynację działań 
w zakresie kultury na terenie Gminy Gąsawa skoro obie placówki łączyła już 
wcześniej osoba dyrektora. Uważając, że połączenie jeszcze bardziej obniży 
rangę Biblioteki w środowisku, WiMBP zaopiniowała negatywnie zamiar połą-
czenia GBP i GOK w Gąsawie.

W kwietniu 2013 r. Rada Gminy Dąbrowa Biskupia podjęła uchwa-
łę w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej oraz GOKSiR 
w Dąbrowie Biskupiej uzasadniając łączenie polepszeniem warunków dla za-
spokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców poprzez efektywniejsze wyko-
rzystanie bazy materialnej oraz zasobów ludzkich. Władze Gminy w uzasad-
nieniu deklarowały, że nie nastąpi jakikolwiek uszczerbek w wykonywaniu do-
tychczasowych zadań przez bibliotekę, a tymczasem już w marcu zlikwidowały 
etat bibliotekarza w GBP, w związku z czym pozostał tylko etat dyrektora bi-
blioteki, który obsługiwać musiał 3 placówki: GBP w Dąbrowie Biskupiej oraz 
fi lie w Pieraniu i Radojewicach. Likwidacja etatu spowodowała, że GBP otwar-
ta była zaledwie 28 godzin tygodniowo, natomiast fi lie po 6 godzin tygodniowo. 
Połączenie GBP z powstałym w 2010 r. GOKSiR, w skład którego wchodzą 
świetlice wiejskie, Orlik i kompleks rekreacyjno-sportowy nie było zdaniem 
WIMBNP racjonalne, w związku z czym wydała negatywną opinię. Drastyczne 
obniżenie ilości godzin otwarcia biblioteki oraz brak czasu na działalność upo-
wszechnieniową wpłynęły na spadek czytelnictwa w 2013 r.

Na cztery wnioski w sprawie zaopiniowania połączenia bibliotek 
z innymi instytucjami kultury, WiMBP w Bydgoszczy trzy zaopiniowała ne-
gatywnie. Po wnikliwych analizach sytuacji bibliotek, rozmowach z władzami 
samorządowymi okazywało się, że połączenie bibliotek gminnych z nowopow-
stałymi ośrodkami kultury, (a właściwie świetlicami wiejskimi) nie poprawi 
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sytuacji bibliotek, a wprost przeciwnie zepchnie biblioteki na margines życia 
kulturalnego gminy, a pracownicy bibliotek zajmować się będą dodatkowymi 
pozabibliotecznymi obowiązkami. Włączenie wzorowo funkcjonujących przez 
lata bibliotek gminnych w struktury GOKiS osłabiłoby ich wizerunek, spowo-
dowałoby zmniejszenie nakładów na zakup nowości wydawniczych, kompute-
ryzację, imprezy literackie i czytelnicze na rzecz np. imprez sportowych.

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

W 2013 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 2013 na ten cel starostwo przeznaczyło 8.000 zł (każda Biblioteka w po-
wiecie otrzymała 1.000 zł), czyli tyle samo ile w latach poprzednich.

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu na wypełnianie zadań bibliote-
ki powiatowej otrzymała na mocy porozumienia podpisanego ze Starostwem 
150.000 zł, tyle samo co w roku ubiegłym. Dotacja przeznaczona została głów-
nie na płace, szkolenia, delegacje, zakup nowości wydawniczych. Placówki 
w powiecie inowrocławskim są systematycznie odwiedzane przez instruktorów 
(2 etaty instruktorskie), którzy służą bibliotekarzom pomocą i radą. Bibliotece 
Miejskiej w Inowrocławiu podlega 8 bibliotek miejsko-gminnych i gminnych 
oraz 16 fi lii bibliotecznych. Konkursy i inne działania upowszechniające czytel-
nictwo organizowane przez Bibliotekę adresowane są do mieszkańców całego 
powiatu.
 Starostwo w Mogilnie na działalność powiatową w 2013 r. przekaza-
ło Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie 21.000 zł, czyli tyle samo ile 
w roku 2012. Wysokość dotacji tylko w niewielkim stopniu wzrosła od momen-
tu podpisania porozumienia o wspólnym prowadzeniu biblioteki przez gminę 
i starostwo w 2003 r. (było to 15.000 zł). Biblioteka w Mogilnie sprawuje nadzór 
merytoryczny nad 3 bibliotekami gminnymi i 2 fi liami w powiecie. Z powodu 
braku środków są to najczęściej kontakty telefoniczne. Ze środków powiatu za-
kupiono książki, sfi nansowano prenumeratę niektórych czasopism, zorganizo-
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wano 2. imprezy upowszechnieniowe dla dorosłych czytelników oraz warsztaty 
orgiami dla dzieci. Biblioteka tworzy bibliografi e czasopism regionalnych. Ze 
środków powiatu pokrywane są koszty dojazdu pracowników na szkolenia oraz 
wypłacany jest dodatek funkcyjny instruktora. Instruktor pracuje w wymiarze 
0,1 etatu. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią na 
działalność powiatową otrzymała ze Starostwa Powiatowego w 2013 r. 90.000 
zł, tak jak w roku ubiegłym. Większą część dotacji pochłonęły płace, część zo-
stała przeznaczona na organizowanie konkursów o zasięgu powiatowym. In-
struktor (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 r. i wynosi 15.000 zł. 
Środki te przeznaczono głównie na zakup książek.

Od 2011 r. Powiat Świecki co roku odnawia porozumienie z Gminą 
Świecie w sprawie powierzenia Gminie Świecie części zadań powiatowej bi-
blioteki publicznej dla Powiatu Świeckiego. Na jego podstawie Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Świeciu wykonuje część zadań biblioteki powiatowej tj. 
zadań dotyczących zakupu materiałów informacyjnych o charakterze regional-
nym, zakupu uzupełniającego zbiory i prenumeratę czasopism. MBP  w Świe-
ciu otrzymała na realizację powyższych zadań  10.000 zł, czyli tyle samo co 
w 2012 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi, również wypełniała w 2013 
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 2013 r. 20.000 zł, czyli 
10.000 zł mniej niż w roku 2012. Na podstawie umowy zawartej w 2007 r. 
Biblioteka pełni też rolę biblioteki uczelnianej dla miejscowej Wyższej Szkoły 
Zarządzania Środowiskiem. Ze środków uczelni sfi nansowano zakup księgo-
zbioru fachowego oraz prenumeratę czasopism z dziedzin zgodnych z profi lem 
uczelni. Księgozbiór i czasopisma pozostają w depozycie biblioteki z możli-
wością udostępniania go wszystkim zainteresowanym czytelnikom. W 2013 r. 
biblioteka pozyskała z uczelni środki w kwocie  15.000 zł, które przeznaczyła 
na sfi nansowanie 0,5 etatu pracownika czytelni. W 2013 r. MBP w Tucholi pod-
pisała również umowę na wykonywanie zadań biblioteki Tucholskiej Szkoły 
Realnej Liceum Ogólnokształcącego i otrzymała na ten cel dotację w wysokości 
3.000 zł.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie na działalność 
na rzecz bibliotek w powiecie otrzymała w 2013 r. ze Starostwa Powiatowego 
w Żninie kwotę 60.000 zł ( w 2012 r. 50.000 zł). Środki te przeznaczone były 
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głównie na płace, na zakup książek popularnonaukowych (175 woluminów za 
kwotę 5.000 zł),  na organizację spotkań autorskich, wystaw, konkursów czytel-
niczych o zasięgu powiatowym. W ramach tych środków tworzona jest również 
„Bibliografi a regionalna Powiatu Żnińskiego”. Biblioteka żnińska obejmuje 
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, które zamiast rosnąć maleją z każdym rokiem.

IV  Działania instrukcyjno-metodyczne – poziom wojewódzki i powiatowy  
(formy, częstotliwość i zakres współpracy z bibliotekami w terenie).

W 2013 r. pracownicy Działu Instrukcyjno-Metodycznego WiMBP 
w Bydgoszczy zrealizowali 30 wyjazdów służbowych do bibliotek samorządo-
wych podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego udziela-
jąc pomocy instrukcyjno-metodycznej.

WiMBP w Bydgoszczy organizuje systematycznie seminaria, warszta-
ty i szkolenia dla bibliotekarzy z podregionu bydgoskiego, odpowiadając na ich 
potrzeby szkoleniowe.

W ubiegłym roku biblioteka wojewódzka zorganizowała 2 seminaria 
szkoleniowe dla kadry kierowniczej bibliotek samorządowych województwa 
kujawsko-pomorskiego. W kwietniu program seminarium obejmował: wykład 
„Prawo autorskie w działalności Bibliotek” wygłoszony przez dr Monikę Wała-
chowską z UMK w Toruniu oraz „Analizę działalności sieci bibliotek samorzą-
dowych w powiatach: bydgoskim, inowrocławskim, mogileńskim, nakielskim, 
sępoleńskim, świeckim, tucholskim, żnińskim za rok 2012”, zaprezentowaną 
przez kierownika DIM.
 W grudniu dyrektorzy uczestniczyli w wykładzie pt. „Biblioteka – 3. 
miejsce” wygłoszonym przez dr Justynę Jasiewicz z Uniwersytetu Warszaw-
skiego. W programie spotkania poruszono też temat sprawozdawczości i staty-
styk za 2013 r. oraz przedstawiono aktualności dotyczące realizacji  Programu  
Rozwoju Bibliotek w podregionie bydgoskim.

14.03.13 WiMBP zorganizowała wspólnie z Instytutem Książki szkolenie, na 
którym omawiano zmieniony regulamin oraz sposób wypełniania wniosków do 
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programu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”. Spotkanie poprowadził dy-
rektor IK – Ryszard Skrzypczak. 
21.06.13 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Witolda 
Bełzy w Bydgoszczy odbyły się organizowane przez Centrum Edukacji Oby-
watelskiej  bezpłatne warsztaty: „Praca z grupą dzieci i młodzieży”. Warsztaty 
zorganizowano w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy aplikowa-
ła do Instytutu Książki o środki na organizację  szkoleń dla bibliotekarzy z bi-
bliotek samorządowych podregionu bydgoskiego w ramach zadania „Szkolenia 
dla bibliotekarzy 2013”. Szkolenia obejmowały następujące zagadnienia:
- Blogi biblioteczne, strony WWW, portale społecznościowe, czyli rzecznictwo 
przez nowe formy komunikacji. 
 - Tworzenie obrazów grafi cznych w programie MS Offi ce (m.in. projektowanie 
plakatów, ulotek). 
- Trening umiejętności kierowniczych. Jak kierować skutecznie? – warsztaty. 
- Skuteczne zarządzanie projektami w kulturze. 
Ogółem w ramach zadania „Szkolenia dla bibliotekarzy 2013” przeszkolonych 
zostało 97. pracowników bibliotek samorządowych. Szkolenia objęły łącznie 64 
godziny dydaktyczne.

16.09.13 WiMBP zorganizowała szkolenie „Opracowanie dokumentów w for-
macie MARC 21 dla bibliotek pracujących w systemie SOWA 2/MARC 21” – 
prowadzenie W. Kowalewski, przewodniczący rady Konsorcjum Bibliotek.

Instruktorzy WiMBP w Bydgoszczy zajmowali się koordynacją Pro-
gramu Rozwoju Bibliotek  w podregionie bydgoskim i organizacją szkoleń 
w ramach PRB.                    
WiMBP zrealizowała w ubiegłym roku Szkolenia z zakresu technologii ko-
munikacyjnych i informacyjnych dla bibliotekarzy uczestników III rundy 
Programu Rozwoju Bibliotek. W szkoleniach IT ogółem przeszkolone zostały 
23 osoby (w 2. grupach szkoleniowych). Każda grupa uczestniczyła w 5. dniach 
szkoleniowych (ogółem 40 godzin dydaktycznych dla każdej grupy). 

We współpracy z Książnicą w Toruniu, WiMBP zorganizowała IV Kon-
ferencję Regionalną Programu Rozwoju Bibliotek „Biblioteka nowych techno-
logii” w Toruniu, w której uczestniczyli bibliotekarze z całego województwa 
kujawsko-pomorskiego.

WiMBP w Bydgoszczy zainicjowała zawiązanie konsorcjum bibliotek 
pn. Kujawsko-Pomorski Elektroniczny Zasób Biblioteczny. W marcu 2013 r. 
odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli bibliotek samorządowych w spra-
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wie zawiązania konsorcjum. Od września 2013 r. WiMBP wraz z 6. bibliotekami                      
z naszego podregionu zawarła porozumienie w sprawie dostępu do platformy 
ibuk.pl czyli czytelni on-line. Dzięki zawiązaniu konsorcjum czytelnicy wszyst-
kich tych bibliotek mają bezpłatny dostęp do  bazy e-booków: podręczników 
akademickich  i książek naukowych w języku polskim z różnych dziedzin nauki 
opublikowanych przez czołowych polskich wydawców. We wrześniu odbyło się 
szkolenie dla bibliotekarzy pracujących w działach udostępniania (z wszystkich 
7. bibliotek) „Zasady udostępniania czytelnikom platformy IBUK LIBRA” – 
prowadzenie Z. Meller (PWN).

Instruktorzy Działu Instrukcyjno-Metodycznego koordynowali rów-
nież programy skierowane do bibliotek publicznych: Zakup nowości wydawni-
czych do bibliotek oraz Dyskusyjne Kluby Książki.

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu zorganizowała 4 szkolenia w ra-
mach doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy z powiatu inowrocławskie-
go: „Zarządzanie projektami. Metodologia projektowa” (x 2) oraz 2 szkolenia 
dla bibliotekarzy z M-GBP w Janikowie nt. „Wyszukiwania i katalogowania 
zbiorów w Systemie Informatycznej Obsługi Biblioteki SOWA2/MARC21”. 
Ponadto instruktorzy powiatowi Biblioteki Miejskiej w ciągu roku wielokrot-
nie służyli pomocą bibliotekarzom z powiatu inowrocławskiego. Wyjazdy in-
struktorów pozwoliły na analizę pracy poszczególnych placówek, instruktorzy 
udzielali bezpośredniej pomocy instrukcyjnej i metodycznej. Działania te miały 
na celu poprawę świadczonych usług oraz ujednolicenie prac bibliotecznych 
w ramach sieci powiatowej.
 Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie, pełniącej 
obowiązki biblioteki powiatowej sprowadza się do pełnienia nadzoru meryto-
rycznego nad bibliotekami powiatu, ze względu na niewielkie środki otrzymane 
z powiatu.

W 2013 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle zor-
ganizowała 2 szkolenia dla bibliotekarzy powiatu nakielskiego: „Ochrona da-
nych osobowych w bibliotece publicznej” oraz „Prezentacja portalu w.bibliote-
ce.pl”, podczas którego  przedstawicielka fi rmy Sokrates-software z Poznania  
zaprezentowała portal e-usług bibliotecznych w. bibliotece.pl oraz przedstawiła 
system zarządzania biblioteką SOWA2/MARC21. Ponadto PiMBP na bieżąco 
prowadziła działalność instrukcyjną  w ramach zgłaszanych potrzeb  przez bi-
blioteki publiczne z terenu powiatu nakielskiego. Od kilku lat Biblioteka podej-
muje we współpracy z bibliotekami w powiecie działania promujące dorobek 
intelektualny i artystyczny mieszkańców powiatu nakielskiego.

Z uwagi na brak instruktora powiatowego, w Bibliotece Publicznej 
w Sępólnie Krajeńskim nie są prowadzone działania instrukcyjno-metodyczne 
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(poza opracowywanymi sprawozdaniami rocznymi i analizą sytuacji bibliotek 
w powiecie). W 2013 r. z inicjatywy biblioteki powiatowej w Sępólnie Krajeń-
skim zrealizowany został wspólny z MGBP w Kamieniu Krajeńskim i MGBP 
w Więcborku projekt DKK „Teraz MY”, współfi nansowany ze środków fi nan-
sowych Instytutu Książki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu nie prowadzi działań in-
strukcyjnych, ponieważ w  ramach porozumienia wykonuje jedynie część zadań 
biblioteki powiatowej tj. zadań dotyczących zakupu regionaliów.

Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi zorganizowała w ubiegłym 
roku w ramach zadań biblioteki  powiatowej tylko 1. szkolenie dla  biblioteka-
rzy gminnych dotyczące współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie działań 
upowszechnieniowych.  

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie udziela biblio-
tekarzom  z terenu powiatu najczęściej informacji telefonicznych, odpowiadając 
na pytania dotyczące prawa bibliotecznego, przepisów oraz merytoryki działań. 
Nieliczne są wyjazdy pracowników biblioteki powiatowej w teren. Częściej na-
tomiast zainteresowani pomocą merytoryczną bibliotekarze gminni przyjeżdża-
ją do MiPBP w Żninie.

Wszystkie biblioteki pełniące funkcje bibliotek powiatowych, pod-
kreślają, że na wypełnianie tych zadań przeznaczane są zbyt małe środki fi -
nansowe.  Ogółem  w bibliotekach powiatowych zatrudnionych jest 6 osób na 
stanowiskach instruktorów w wymiarze 3,20 etatów. Tylko w Inowrocławiu 
i Nakle pracują instruktorzy powiatowi na pełnych etatach, w Mogilnie i Żninie 
instruktor zatrudniony jest na 0,1 etatu. W Sępólnie Krajeńskim, Świeciu i Tu-
choli brak w ogóle instruktorów powiatowych. Biblioteki nie mają środków na 
szkolenia i w większości ich opieka merytoryczna nad bibliotekami w powie-
cie sprowadza się niestety tylko do kontaktów mailowych lub telefonicznych. 
Większość współpracuje z bibliotekami w terenie w zakresie organizacji imprez 
upowszechnieniowych o zasięgu ponadlokalnym. Biblioteki powiatowe (poza 
MBP w Świeciu) przygotowują sprawozdawczość statystyczną i merytoryczną 
z działalności bibliotek powiatu dla WiMBP w Bydgoszczy.

V Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek (niepełnosprawnych, 
seniorów) – czytelnicza (książki z dużą czcionką, audiobooki, e-booki), wy-
posażenie w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne. 

Biblioteki samorządowe starały się w minionym roku, wzorem lat ubie-
głych, zapewnić, w miarę swoich możliwości, obsługę czytelniczą specjalnym 
grupom użytkowników. Zauważa się, że biblioteki przywiązują coraz większą 
wagę do zaspokajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych 
osób niepełnosprawnych, seniorów oraz dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze 
nauki szkolnej.
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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 w podregionie bydgoskim.

W WiMBP „książkę mówioną” udostępniała Wypożyczalnia Multime-
diów – Multimedia 39. Posiadała ona w 2013 r. 5.285 tytułów „książki mówio-
nej” (3598 tytułów na kasetach magnetofonowych oraz 1687 na płytach CD). 
W ubiegłym roku zakupiono do wypożyczalni 424 nowe tytuły. Z oferty Wypo-
życzalni Multimediów skorzystało 98 osób niepełnosprawnych, które wypoży-
czyły 1.744 tytuły zbiorów dźwiękowych („książka mówiona” i muzyka).  Ze 
zbiorów tych korzystali zarówno czytelnicy  z Bydgoszczy,  jak  i okolic, nie-
widomi  i niedowidzący dorośli oraz uczniowie znajdującego się w Bydgoszczy 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. L. Braille’a. Wypożyczal-
nia Multimediów dysponuje Czytakiem, przystosowanym dla niewidomych, 
urządzeniem do odtwarzania książki mówionej w formacie DAISY, natomiast 
nie posiada zbiorów zapisanych w tym formacie.  

Wypożyczalnia Multimediów WiMBP w Bydgoszczy w minionym 
roku dowoziła do domu „książkę mówioną”  raz w miesiącu osobom niespraw-
nym ruchowo i w podeszłym wieku. W 2013 r. tę formę wypożyczania wybrało 
3. czytelników, którzy skorzystali z 367. tytułów.

„Książki mówione” oferowały w minionym roku również fi lie WiMBP. 
Od 2012 r. można je wypożyczać w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla 
dzieci.  Na koniec 2013 r. fi lia ta posiadała w swoich zbiorach 432 tytuły. 
W ubiegłym roku dwie kolejne fi lie sieci miejskiej poszerzyły swoją ofertę o ten 
typ zbiorów. Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci posiada 191 tytułów „książki 
mówionej”, natomiast Filia nr 15 z Oddziałem dla dzieci – 74 tytuły. Łącznie 
fi lie WiMBP  zakupiły w 2013 r. 594 audiobooki.
 W Inowrocławiu kontynuowała działalność Filia nr 12 dla Ludzi Nie-
pełnosprawnych Biblioteki Miejskiej utworzona wyłącznie z myślą o tej specjal-
nej grupie użytkowników. W 2013 r. jej księgozbiór liczył 1.055 tomów. Oferta 
“książki mówionej” wzrosła o 235 tytułów w stosunku do 2012 r. i wynosiła 
2.581 tytułów. Liczba wypożyczeń “książki mówionej” wzrosła z 2.552  tytu-
łów w 2012 r. do 2.765 w roku minionym. Filia nr 12 kontynuowała współpracę 
z Polskim Związkiem Niewidomych, Polskim Związkiem Głuchych, Integra-
cyjnym Centrum Aktywności „Nadzieja Życia”, Powiatową Poradnią Zdrowia 
Psychicznego, Fundacją „Arka” z Bydgoszczy, Stowarzyszeniem Wzajemnej 
Pomocy „Flandria”, Klubem Pacjenta „Przystań Nadziei”, Inowrocławskim 
Stowarzyszeniem „Amazonki” .

Coraz częściej „książkę mówioną” na płytach CD, czyli audiobooki 
oferują biblioteki samorządowe. W ubiegłym roku wypożyczały je biblioteki 
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w Inowrocławiu, Barcinie (także fi lia w Piechcinie), Kamieniu Krajeńskim, Ko-
ronowie, Kruszwicy, Łabiszynie, Mogilnie, Nakle, Sępólnie Krajeńskim, Solcu 
Kujawskim, Szubinie (również fi lia w Królikowie), Świeciu (w ofercie także 
książki na kasetach magnetofonowych), Tucholi, Żninie (także książki na kase-
tach magnetofonowych), Bukowcu, Cekcynie, Dąbrowie, Dąbrowie Chełmiń-
skiej (także 2 fi lie), Drzycimiu, Gostycynie,  Lnianie, Świekatowie, Warlubiu, 
Złotnikach Kujawskich. Biblioteka żnińska udostępniała drukowane brajlem 
czasopismo pt. „Pochodnia” oraz czasopismo Polskiego Związku Niewidomych 
pt. „OKO”.

Od 2013 r. WiMBP oraz sześć bibliotek samorządowych podregio-
nu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego: BM w Inowrocławiu, 
BPMiG w Barcinie, MBP w Koronowie, BP w Sępólnie Krajeńskim, MBP 
w Świeciu,  MiPBP w Żninie  umożliwia czytelnikom korzystanie z bezpłatnego 
dostępu do 351. publikacji z bazy ibuk.pl.
 Obsługą czytelniczą objęci byli w 2013 r. 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 7.182 woluminy (głównie beletrystyka) księgozbioru korzystało 
840. czytelników. Ogółem wypożyczyli oni 25.212 książek. Aby ułatwić dostęp 
do książki, szczególnie obłożnie chorym, bibliotekarz dwa razy w tygodniu od-
wiedzał oddziały, wypożyczając książkę „przy łóżku” chorego. Placówka byd-
goska posiada w swojej ofercie 4 tytuły czasopism bieżących.

W minionym roku działały fi lie szpitalne czterech bibliotek w tere-
nie: inowrocławskiej Biblioteki Miejskiej (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 23.574 woluminy skorzystało ogółem 1.919 czytelni-
ków, wypożyczając 15.003 pozycji. Filie szpitalne w Inowrocławiu, Nakle oraz 
Świeciu oferowały swoim użytkownikom łącznie 25 tytułów czasopism bieżą-
cych, natomiast fi lia świecka również 20 audiobooków. 

Biblioteka w Mogilnie nie posiada wprawdzie fi lii szpitalnej, ale od 
wielu lat przekazuje zestawy darów dla oddziału przewlekle chorych i oddziału 
wewnętrznego miejscowego szpitala. Wypożyczaniem zajmują  się społecznie 
pielęgniarki.

Działalność upowszechnieniowa bibliotek publicznych skierowana 
do specjalnych grup czytelniczych nie ograniczała się wyłącznie do funkcjo-
nowania specjalnie do tego powołanych placówek. W związku z postępującą 
automatyzacją biblioteki udzielały osobom starszym  pomocy w obsłudze kom-
putera i Internetu. WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała w minionym roku 9 
bezpłatnych szkoleń komputerowych dla seniorów – słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Szkolenia odbywały się w Infotece – Pracowni komputerowej 



21

i obejmowały podstawy obsługi komputera, zakładanie i obsługę poczty elek-
tronicznej oraz podstawy korzystania z Internetu. Wzięło w nich udział łącznie 
62. osoby. 

Kursy obsługi komputera dla seniorów zorganizowały również biblio-
teki w Inowrocławiu, Piechcinie (BPMiG Barcin), Sępólnie, Solcu Kujawskim, 
Świeciu, Dąbrowie Chełmińskiej, Gostycynie, Jaksicach, Lnianie, Rojewo, So-
śnie. 

Z Uniwersytetem Trzeciego Wieku współpracowały biblioteki w Bar-
cinie, Kcyni, Sępólnie Krajeńskim, Żninie. Kolejny rok działał Uniwersytet 
Trzeciego Wieku przy Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim.  

W bibliotece żnińskiej działa Klub Podróżnika, którego członkami są 
w sporej części osoby starsze. Przy Filii nr 1 BM w Inowrocławiu istnieje Klub 
Promyk, skupiający seniorów. W większości seniorów skupia działający przy 
bibliotekach w Nakle i w Więcborku Klub Zręczne Ręce, a w Kamieniu Krajeń-
skim Kółko Robótek Ręcznych. 

Biblioteki w Barcinie, Janikowie i w Kcyni utrzymywały kontakt z Klu-
bami Seniorów. Biblioteka w Janikowie współpracowała ze Stowarzyszeniem 
Ludzi Niepełnosprawnych „Dar Serca”, biblioteka w Sępólnie Krajeńskim ze 
stowarzyszeniem „Duże Różowe Słońce”, a biblioteka w Żninie kontynuowała 
współpracę ze żnińskim Kołem Polskiego Związku Niewidomych.

Biblioteki samorządowe (Inowrocław, Barcin, Janikowo, Koronowo) 
utrzymywały również kontakt z Domami Pomocy Społecznej oraz z Domami 
Dziennego Pobytu.  Ich pensjonariusze korzystali z księgozbioru, a  także, czę-
sto aktywnie, uczestniczyli w życiu kulturalnym bibliotek. Biblioteki w Barci-
nie, Koronowie, Kruszwicy, Dąbrowie Biskupiej prowadzą punkty biblioteczne 
w Domach Pomocy Społecznej. Ze Środowiskowymi Domami Samopomocy 
współpracowały biblioteki w Barcinie i w Nowej Wsi Wielkiej. 

W szubińskiej bibliotece seniorzy mieli możliwość skorzystać 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, Janikowo, 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.  

Coraz więcej bibliotek stara się dostosować swoją ofertę do specjalnej 
grupy czytelników jaką są dzieci w wieku 0-6 lat, a niejednokrotnie także do ich 
rodziców. Biblioteki wzbogacają swoje zbiory w książeczki-zabawki, organizu-
ją dla małych dzieci i ich rodziców szereg imprez. 
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Z myślą o tej specjalnej grupie czytelniczej w bibliotece żnińskiej oraz 
w Barcinie (i fi liach) funkcjonują Kąciki Malucha. Barcińska biblioteka od lat 
realizuje projekt „Rodzinne czytanie. Poczytajmy razem – mały miłośnik książ-
ki”. Biblioteka w Nowej Wsi Wielkiej realizowała w 2013 r. program edukacyjny 
„Lubimy książki” adresowany do przedszkolaków, natomiast biblioteka w Go-
stycynie – projekt „W 80 baśni dookoła świata”, adresowany do dzieci w wieku 
od 3-6 lat. Filia w Trzeciewnicy PiMBP w Nakle, w pozyskanym w ubiegłym 
roku większym lokalu, także urządziła kącik dla najmłodszych z kolorowymi 
mebelkami, dywanikiem i dekoracjami ściennymi.

WiMBP w Bydgoszczy realizowała w ubiegłym roku projekt „Rosnę 
z książką” adresowany do dzieci w wieku 0-36 miesięcy oraz ich rodziców. Spe-
cjalnie dostosowano do potrzeb tej grupy wiekowej fordońską fi lię dla dzieci. 
Ozdobiono ścianę bajkowym muralem, zakupiono puszysty dywan do zabaw 
na podłodze, maty edukacyjne, przewijak, pluszowe zabawki. Oferta książko-
wa fi lii wzbogacona została o zbiory dla maluszków oraz książki dla rodziców 
o rozwoju i  wychowaniu dziecka.
 Przy bibliotece w Solcu Kujawskim kontynuował swoją działalność 
powstały  w 2011 roku Klub Młodych Mam.

Specjalną grupę czytelników tworzą niewątpliwie osoby obłożnie cho-
re, niepełnosprawne, w podeszłym wieku, przebywające w domach. Sprawdzo-
ną formą upowszechniania wśród nich czytelnictwa było dostarczanie im ksią-
żek do domu. Najczęściej zajmowały się tym rodziny i opiekunowie, nierzadko 
jednak także 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”,  świad-
czona była również w bibliotekach w Inowrocławiu, Barcinie, Gniewkowie, 
Janikowie, Kcyni, Koronowie, Łabiszynie, Mogilnie, Mroczy, Nakle, Pakości, 
Świeciu, Tucholi, Więcborku, Żninie, Bukowcu, Dąbrowie, Dąbrowie Chełmiń-
skiej, Gostycynie, Jeziorach Wielkich, Lnianie („Biblioteka bliżej czytelnika”), 
Sadkach, Złotnikach Kujawskich. W Barcinie wolontariusze czytali osobom 
niedowidzącym 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. Tylko 66 placówek bi-
bliotecznych (na 191 w podregionie bydgoskim) umożliwiało w minionym roku 
bezpośrednie korzystanie ze swoich usług specjalnym grupom użytkowników. 
 Biblioteka Główna WiMBP w Bydgoszczy od 2013 r. jest już przysto-
sowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Przez lata barierę stanowiły scho-
dy. W 2013 r. zakupiono schodołaz. Natomiast nie uległa poprawie sytuacja 
bibliotek fi lialnych. W ubiegłym roku w dalszym ciągu, na 33 fi lie biblioteczne, 
tylko 8 było przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych. Pozostałe 
fi lie usytuowane są na piętrze bądź na wysokim parterze.  
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 Rośnie liczba obiektów bibliotecznych przystosowanych dla osób po-
ruszających się na wózkach inwalidzkich w terenie. 33 tego typu obiekty znaj-
dują się w miastach i 33 na wsi. Z kolei tylko 37 bibliotek deklaruje posiadanie 
udogodnień ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym wewnątrz 
budynku. W jednej bibliotece w mieście (Solec Kujawski) i w jednej na wsi 
(Sadki) użytkownicy mają do dyspozycji windę. Na ogólną liczbę 2.784 miejsc 
dla czytelników biblioteki w terenie wykazały 44 miejsca dla niepełnospraw-
nych (10 w mieście, 34 na wsi). BPMiG w Barcinie zakupiła specjalny program 
komputerowy – Pakiet Rehabilitacyjny IVONA dla osób niewidomych i niedo-
widzących, który zawiera program IVONA Reader wspomagający słuchanie au-
diobooków i Internetu. W 2013 r. tylko trzy biblioteki samorządowe posiadały 
stronę internetową przystosowaną do użytku dla osób niepełnosprawnych (BM 
w Inowrocławiu, RBP w Szubinie, PiMBP w Nakle ).

              VI  E-usługi bibliotek – rodzaj usług (np. katalog on-line, bazy da-
nych, tworzenie  biblioteki cyfrowej lub udział w konsorcjum, zdalny dostęp 
do zbiorów spoza biblioteki), liczba bibliotek, które świadczą e-usługi, ich 
odbiorcy (kategorie, grupy wiekowe, inne) i wykorzystanie (liczba wejść, 
pobrań).

W podregionie bydgoskim 109 bibliotek i fi lii (70 w mieście, 39 na 
wsi) oferuje czytelnikom dostęp do katalogu on-line. Niestety tylko 13 z nich 
oferuje możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne.

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu w  2011 r. uruchomiła Inowro-
cławską Bibliotekę Cyfrową, w której obecnie  znajdują się 1.782 obiekty. Jest 
ona systematycznie  powiększana o czasopisma i materiały regionalne.  W  2013 
roku włączonych zostało do IBC 1.071 obiektów oraz odnotowano 85.248 wi-
zyt.  
 Pięć bibliotek w podregionie bydgoskim (MBP Mogilno, BP Sępólno 
Krajeńskie, Kruszwica, GBP Gostycyn, Łabiszyn) digitalizuje dokumenty hi-
storii i tradycji lokalnej i upublicznia je na internetowych stronach Cyfrowych 
Archiwów Tradycji Lokalnej, a najbardziej wartościowe materiały ze zbiorów 
bibliotek biorących udział w CATL prezentowane są na stronie Biblioteki Cy-
frowych Archiwów Tradycji Lokalnej. 
 WiMBP w Bydgoszczy prowadzi digitalizację unikalnych czasopism 
regionalnych i udostępnia je w Repozytorium cyfrowym umieszczonym na stro-
nie internetowej  biblioteki. W 2013 r. odnotowano 72.990 wyświetleń doku-
mentów z repozytorium.
 WiMBP w Bydgoszczy tworzy i udostępnia on-line Bibliografi ę wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego, natomiast MiPBP w Żninie – Bibliografi ę 
powiatu żnińskiego. 



24

Żnińska Biblioteka oferuje na swojej stronie internetowej kalendarium 
i informacje o działaniach kulturalnych organizowanych przez wszystkie insty-
tucje kultury w mieście. Pozwala to mieszkańcom w jednym miejscu znaleźć 
różnorodne informacje na temat wydarzeń kulturalnych w mieście. 
 Konsorcjum bibliotek pn. Kujawsko-Pomorski Elektroniczny Zasób 
Biblioteczny  udostępniało czytelnikom e-booki od 1 września 2013 r. Konsor-
cjum zawiązały następujące biblioteki: WiMBP w Bydgoszczy, BM w Inowro-
cławiu, MBP w Świeciu, BP w Sępólnie Krajeńskim, BPMiG w Barcinie, MBP 
w Koronowie). Łącznie 35 placówek (bibliotek głównych i fi lii) oferowało swo-
im czytelnikom zdalny dostęp do zbiorów umieszczonych na platformie ibuk.
libra. W 2013 r. w bibliotekach konsorcjum odnotowano ogółem 424 otwarcia 
oraz pobrano 7.803 dokumenty.
 W 2013 roku 45 bibliotek i fi lii podregionu bydgoskiego oferowało 
swoim czytelnikom kursy e-learning: Angielski 123 i FunEnglish.

  VII Zbiory specjalne przeznaczone dla osób niewidzących, niedowidzą-
cych, seniorów, ich rodzaje (np. książki z dużą czcionką, audiobooki, e-
booki – liczba wol., jedn. inw. lub licencjonowane). Wyposażenie w sprzęt 
i oprogramowanie specjalistyczne – jego rodzaj i opis.

Głównym rodzajem zbiorów gromadzonych w bibliotekach samo-
rządowych pozostają nadal książki drukowane. Chociaż nie brak placówek, 
w których docenia się rolę specjalnych materiałów czytelniczych takich, jak np. 
książki z dużą czcionką, „książka mówiona”, e-booki.
 Zaledwie 16 bibliotek wykazało posiadanie w swoich zbiorach książek 
z dużą czcionką. Generalnie w bibliotekach nie wydziela się zbiorów tego typu. 
W katalogach OPAC można je znaleźć np. wpisując nazwę serii „Duże Litery”, 
wydawanej przez jakiś czas przez wydawnictwo Prószyński i S-ka. Stanowi to 
kroplę w morzu zbiorów drukowanych. Była to literatura dla dorosłych. Z uwagi 
na brak zainteresowania inicjatywa upadła. Były próby wydawania tego typu 
materiałów dla dzieci i młodzieży. W Polsce wydawcy przekonują, że nie jest to 
dla nich działalność opłacalna.   
 O wiele więcej bibliotek samorządowych oferuje natomiast swoim 
czytelnikom „książkę mówioną” na kasetach magnetofonowych oraz na płytach 
CD. Cztery biblioteki podregionu bydgoskiego posiadały w swoich zbiorach 
„książkę mówioną” na obu nośnikach. W WiMBP „książkę mówioną” udostęp-
niała Wypożyczalnia Multimediów – Multimedia 39 i posiadała ona w 2013 r. 
5.285 tytułów. W Filii nr 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej 
w 2013 r. oferta „książki mówionej” wynosiła 2.581 tytułów,  MBP w Świeciu 
– 750 tytułów, MiPBP w Żninie – 71 tytułów. Natomiast 29 placówek, z tego 
16 na wsi, oferowało w 2013 r. audiobooki, czyli „książkę mówioną” na płytach 
CD – łącznie ponad 4.000 tytułów.
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W 2013 r. siedem bibliotek podregionu bydgoskiego poszerzyło swoją 
ofertę o kolejny typ zbiorów specjalnych – e-booki. WiMBP w Bydgoszczy 
oraz sześć bibliotek samorządowych: BM w Inowrocławiu, BPMiG w Barci-
nie, MBP w Koronowie, BP w Sępólnie Krajeńskim, MBP w Świeciu, MiPBP 
w Żninie  zawarły porozumienie w sprawie dostępu do bazy na platformie ibuk.
pl czyli czytelni on-line oferującej książki z różnych dziedzin wiedzy. Na mocy 
tego porozumienia biblioteki te od 2 września 2013 r. do 30 sierpnia 2014 r. 
umożliwiają czytelnikom korzystanie z bezpłatnego dostępu do 351. publikacji 
z bazy ibuk.pl.

W minionym roku Wypożyczalnia Multimediów – Multimedia 39 
WiMBP oferowała 5 fi lmów fabularnych z audiodeskrypcją dla osób niewido-
mych i słabowidzących.

Brak jest, niestety, w bibliotekach publicznych podregionu bydgoskie-
go, specjalistycznego sprzętu i oprogramowania. Wypożyczalnia Multimediów 
dysponuje jedynie Czytakiem – przystosowanym dla niewidomych urządze-
niem do odtwarzania książki mówionej w formacie DAISY, natomiast nie po-
siada zbiorów zapisanych w tym formacie. Z kolei BPMiG w Barcinie zakupiła 
specjalny program komputerowy Pakiet Rehabilitacyjny IVONA, który zawiera 
program IVONA Reader wspomagający słuchanie audiobooków i Internetu.

  VIII Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą 
i inwestycje – udział w programach,  grantach, sponsoring itp.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy 
w Bydgoszczy  oraz biblioteki samorządowe województwa kujawsko-pomor-
skiego w 2013 r., ubiegały się o dodatkowe środki na działalność i rozwój swo-
ich placówek, biorąc udział w wielu konkursach i projektach. Przygotowane 
oferty składały do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu 
Miasta Bydgoszczy oraz do samorządów niższego szczebla (powiat, gmina). 
Opracowały i złożyły wiele wniosków o dofi nansowanie zadań ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak również do fundacji działających 
w kraju.  
            W 2013 r. biblioteki samorządowe podregionu bydgoskiego otrzyma-
ły dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 484.790 zł, w ramach 
Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
w 2013 roku”. Za te pieniądze zakupiono w całym podregionie bydgoskim 
23.344 wol. książek oraz 822 jednostek zbiorów specjalnych. 

WiMBP w Bydgoszczy koordynowała również Program Rozwoju 
Bibliotek w podregionie bydgoskim. Do III rundy PRB zakwalifi kowało się 5 
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placówek. Ogółem 16 bibliotek i fi lii w podregionie bydgoskim w ramach PRB 
pozyskało ogółem sprzęt o łącznej wartości 69.996,79 zł, w tym: 12 zestawów 
komputerowych, 11 urządzeń wielofunkcyjnych, 5 drukarek A3, 5 laptopów i 5 
projektorów, 5 ekranów projekcyjnych i 16 aparatów cyfrowych.

WiMBP w Bydgoszczy realizowała cykl szkoleń w ramach Programu 
Rozwoju Bibliotek. Szkolenia z zakresu technologii komunikacyjnych i infor-
macyjnych dla bibliotekarzy,  uczestników III rundy  Programu Rozwoju Bi-
bliotek odbywały się w 2. grupach szkoleniowych. 

W szkoleniach IT ogółem przeszkolone zostały 23 osoby (w 2. grupach 
szkoleniowych). Każda grupa uczestniczyła w 5. dniach szkoleniowych. Dota-
cja na szkolenia wyniosła 14.289,96 zł.

W 2013 r. kontynuowany był program dotacyjny dla wojewódzkich 
bibliotek publicznych Dyskusyjne Kluby Książki, realizowany przez Instytut 
Książki. WiMBP w Bydgoszczy otrzymała dofi nansowanie w kwocie 71.500 
zł. W 2013 r. działało w podregionie bydgoskim 57 klubów. Z tej ogólnej licz-
by klubów w Bydgoszczy działało 11, z czego jeden w Bibliotece Głównej 
WiMBP, 10  w jej fi liach (w tym 3 dla dzieci) oraz jeden wspólny – przy bi-
bliotekach wojskowych: Bibliotece Klubu I Brygady Logistycznej i Bibliotece 
Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. W bibliotekach samorządowych, 
merytorycznie podległych WiMBP w Bydgoszczy, działało 46 klubów, w tym 
13 dla dzieci i młodzieży. W 2013 r. odbyło się łącznie 506 spotkań klubowych, 
w których uczestniczyło 3870 osób. W ramach realizacji programu Dyskusyjne 
Kluby Książki zorganizowały 44 spotkania autorskie. Łącznie w 2013 r. w spo-
tkaniach autorskich wzięły udział 2662. osoby. Na potrzeby klubów koordyna-
tor regionalny zakupił 701 woluminów książek. 

WiMBP w Bydgoszczy otrzymała dotację celową na pokrycie kosztów 
zapewnienia dostępu do Internetu w fi liach miejskich z programu „Akademia 
Orange dla Bibliotek”. Kwota dofi nansowania wyniosła w ubiegłym roku 6.762 
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 175.815 zł.

 WiMBP w Bydgoszczy  otrzymała dotacje  na realizację następują-
cych zadań :   

Dofi nansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
otrzymały  4 wnioski: 
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• „II Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LITEROBRAZKI” – do-
tacja w kwocie 65.000 zł, koszt całkowity 106.500 zł, wkład własny 
41.500 zł (z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego) 
Realizacja zadania w terminie 01.03.2013-30.09.2013 r. 
Zadanie w ramach programu „Promocja literatury i czytelnictwa” prio-
rytet „Promocja czytelnictwa”.

• „Księgi do ratowania” – dotacja w kwocie 23.687 zł, koszt całkowity 
29.770 zł, wkład własny 6.083 zł (z dotacji celowej Urzędu Marszał-
kowskiego)
Realizacja zadania w terminie 4.03.2013-14.10.2013 r. 
Zadanie w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” priorytet 
„Wspieranie działań muzealnych”.

• „Rosnę z książką” – dotacja w kwocie 20.000 zł, koszt całkowity 
28.000 zł, wkład własny 8.000 zł
Realizacja zadania w terminie 22.04.2013-16.12.2013 r. 
Zadanie w ramach programu „Promocja literatury i czytelnictwa”, 
priorytet „Promocja czytelnictwa”.

• „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – 70.359 zł

Dofi nansowanie z programów własnych Instytutu Książki fi nansowanych 
ze środków MKiDN otrzymały  3 wnioski:

• „Szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek samorządowych” w ramach za-
dania „Szkolenia dla bibliotekarzy 2013” – ze środków fi nansowych 
Instytutu Książki, dotacja w kwocie 30.450 zł
Koszt całkowity 36.900 zł, wkład własny 6.450 zł (dofi nansowanie 
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek) 
Do zwrotu  na rachunek Instytutu Książki z tytułu niewykorzystanych 
środków  4.522,73 zł
Realizacja zadania w terminie 01.08.2013-15.12.2013 r. 

•  „LokoMotyw – wokół Tuwima” – dotacja w kwocie 36.100 zł, koszt 
całkowity 48.204 zł, wkład własny 12.104 zł 
Realizacja zadania w terminie 02.09.2013-15.11.2013 r. 
Zadanie zrealizowane w ramach obchodów Roku Tuwima 2013 

• „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – dotacja w kwocie 99.450 zł, 
koszt całkowity 117.000 zł, wkład własny 17.550 zł

   Zwrot niewykorzystanej dotacji 22.869,22 zł
Realizacja zadania w terminie 20.10.2013-20.12.2013 roku. 
Zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  

 w roku 2013.
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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:

• „II Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LITEROBRAZKI” – do-
tacja w kwocie 41.500 zł                     

• „Księgi do ratowania” – dotacja w kwocie 6.083 zł 

Dofi nansowanie otrzymał wniosek złożony do Urzędu Miasta w Bydgosz-
czy przez Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bydgoszczy 
w partnerstwie z WiMBP:

•  „POEZJA/PROZA – bydgoskie spotkania z literaturą” – dotacja 
w kwocie 5.000 zł, koszt całkowity 5.000 zł
Realizacja zadania w terminie 08.04.2013-24.05.2013 r..
Ofertę złożono do Biura Kultury Bydgoskiej w ramach otwartego kon-
kursu ofert nr 2 na realizację w roku 2013 zadań publicznych w zakre-
sie wspierania inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego 
przez organizacje pozarządowe.

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu otrzymała dofi nansowanie 
w kwocie 15.000 zł w ramach Programu MKiDN: Promocja literatury i czy-
telnictwa, Priorytet: Promocja czytelnictwa na zadanie „Para buch! Tuwim 
w ruch!” – festiwal inspirowany twórczością Tuwima, adresowany do dzieci 
i młodzieży, realizowany w terminie 5-26.10.2013 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach otrzymała 11.898 zł z In-
stytutu Książki z Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

GBP w Złotnikach Kujawskich otrzymała dofi nansowanie w wyso-
kości 6.000 zł z Programu „Patriotyzm jutra” realizowanego przez Muzeum Hi-
storii Polski ze środków MKiDN. Biblioteka zrealizowała projekt „Jak Polacy 
walczyli  o niepodległość w 1863 roku”.
 Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim pozyskała dofi nanso-
wanie w wysokości 3.000 zł z Instytutu Książki w ramach programu „ TERAZ  
MY – DKK dla dzieci i młodzieży” na projekt: „Młodzi detektywi tropem Pana 
Samochodzika”

M-GBP w Więcborku otrzymała dofi nansowanie w wysokości 
18.074,96 zł,  w ramach programu 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybac-
twa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokal-
nej grupy rybackiej ( LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnej 
społeczności, na projekt „ Remont budynku i terenu przylegającego do bibliote-
ki oraz utworzenie letniej czytelni wraz z salonikiem prasowym”.
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Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim  uzyskała dofi nansowa-
nie w wysokości 11.840 zł, z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, na projekt „Utworzenie multimedialnego centrum 
informacji w bibliotece”.

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu pozyskała z Wydziału Gospo-
darki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia do-
fi nansowanie w wysokości 1.000 zł na projekt o tematyce ekologicznej „Trzy 
żywioły”. Koło SBP działające przy Bibliotece Miejskiej otrzymało z Urzędu 
Miasta Inowrocławia dofi nansowanie w wysokości 7.500 zł „Protokołu kultural-
nego VII” – cyklu imprez upowszechnieniowych – uzyskano dofi nansowanie.
 GBP w Dąbrowie otrzymała z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymia-
ny Młodzieży dofi nansowanie (15.990 zł) na realizację projektu pod nazwą „Li-
tewsko-polskim śladem rodziny Zdziechowskich”. 

W ramach Projektu Organizacje Pozarządowe Bibliotekom – PRB, 
Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim (3.220  zł) oraz  GBP w Złot-
nikach Kujawskich (1.420 zł) realizowały zadanie „Muuvit! Ruszaj się i od-
krywaj świat”, na który otrzymały środki z Fundacji Volunteers for Sport. Na-
tomiast  GBP-S w Dąbrowie Chełmińskiej, na realizację zadania „Kreatywni 
bibliotekarze w akcji” pozyskała 1.964 zł z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Eko-
nomicznych w ramach Projektu praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji 
o rynku pracy. 

BPMiG w Barcinie oraz BPMiG w Łabiszynie również wzięły udział 
w Projekcie Organizacje Pozarządowe Bibliotekom i zostały zakwalifi kowane 
do współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim w programie „Eduka-
cja Zdrowotna w bibliotece – pielęgniarstwo dla społeczności lokalnej”, otrzy-
mując granty w wysokości 1.000 zł . 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie pozyskała środki (5.050 zł) 
na realizację projektu „Kadrem uskrzydlamy naszą pasję”, z programu Dzia-
łaj Lokalnie VIII realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie pozyskała z 9.900 zł 
z Fundacji im. J.K. Steczkowskiego, w ramach Programu Na dobry początek, 
na realizację zadania „Z bajką za pan brat”. Dzięki programowi wyposażone 
zostały Kąciki Małego Czytelnika w 3 fi liach GBP.

 MBP w Mogilnie  otrzymała dofi nansowanie w kwocie 1.174 zł 
z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zakup zesta-
wu komputerowego dla czytelników Oddziału dla Dzieci 

W 2013 r. biblioteki pozyskiwały też środki fi nansowe oraz nagrody 
rzeczowe od prywatnych sponsorów i od lokalnych przedsiębiorców.
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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie pozyskała 
75.000 zł podpisując umowę sponsoringu z Zakładem Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi. Uzyskana kwota dotowała wydanie monografi i Żnina opraco-
wanej z okazji 750-lecia nadania praw miejskich. Żnińska Biblioteka pozyskała 
również dotację w wysokości 1.500 zł z Banku Spółdzielczego w Żninie z prze-
znaczeniem na organizację 15-lecia Klubu Podróżnika działającego przy biblio-
tece.

BP w Solcu Kujawskim otrzymała 5 zestawów komputerowych z biur-
kami od europosła Janusza Zemke.

M-GBP w Więcborku pozyskała od prywatnego sponsora 1.500 zł na 
wydanie tomiku poezji dla dzieci lokalnej poetki.

RBP w Szubinie otrzymała od Banku Spółdzielczego w Nakle nad No-
tecią  kwotę 1.000 zł na realizację międzypowiatowego konkursu literackiego 
„Pegaz na Pałukach i Krajnie” oraz 200 zł na realizację projektu Lato w Biblio-
tece.

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie pozyskała środki od pry-
watnych sponsorów z przeznaczeniem  na: nagrody pieniężne dla laureatów 
konkursu poetyckiego im. L. Wyczółkowskiego „Cisowa gałązka”.

Biblioteki w Barcinie, Sępólnie Krajeńskim oraz Filia nr 7 dla doro-
słych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy otrzymały darowiznę 50 wol. książek 
o wartości 250 zł z Wydawnictwa Media Rodzina, w ramach projektu „Milion 
przygód z książką” fi nansowanego przez Fundację LOTTO.

W podregionie bydgoskim 13 bibliotek skutecznie aplikowało do 
różnych projektów i konkursów, dzięki którym pozyskały dodatkowe środki, 
głównie na działalność kulturalną i upowszechnieniową. Oprócz tego  biblioteki 
otrzymały dotację na zakup nowości wydawniczych, wiele skorzystało ze środ-
ków na działalność Dyskusyjnych Klubów Książki.

Ponadto 32. biblioteki samorządowe otrzymały dotacje celowe  na po-
krycie kosztów dostępu do Internetu w ramach Programu „Akademia Orange dla 
Bibliotek”. Ogółem w podregionie bydgoskim kwota dofi nansowania z Orange 
w 2013 r. wyniosła 175.815 zł. Środki te biblioteki przeznaczały również na 
sfi nansowanie szkoleń komputerowych dla seniorów oraz zakup audiobooków. 

IX   Inwestycje (budowa, rozbudowa) oraz pozyskiwanie nowych lokali, 
obiektów w ostatnim roku: przykłady aranżacji wnętrz bibliotek publicz-
nych pod kątem potrzeb różnych grup użytkowników, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży).

 Największą inwestycją realizowaną w latach 2012-2013 w podregionie 
bydgoskim była budowa Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie. 
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Inwestycja uzyskała dofi nansowanie w 2012 roku w ramach Programu Wielo-
letniego Kultura+, Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” w kwocie 
1.000.000 zł, a wkład własny samorządu wyniósł 430.000 zł. Gmina Barcin 
przekazała Bibliotece aktem notarialnym działkę pod budowę. Budowa parte-
rowego budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną rozpoczęła się 16 
sierpnia 2012 r. Do końca 2012 r. powstał budynek w stanie  surowym zamknię-
tym. W 2013 r. zakończono inwestycję pn. „Rozbudowa bazy bibliotecznej na 
terenie gminy Barcin. W ramach tego zadania w 2013 r. Biblioteka otrzymała 
dotacje celowe od Gminy Barcin w wysokości 864.669,47 zł. Zostały one wy-
datkowane m.in. na prace budowlane (439.934,51 zł), nadzór inwestorski (9.750 
zł), podłączenie do sieci ciepłowniczej (19.943,70 zł), zagospodarowanie terenu 
wokół biblioteki (68.555,27 zł), zakup mebli bibliotecznych (196.800 zł), sprzęt 
komputerowy i multimedialny (59.595 zł), centralę telefoniczną i monitoring 
(26.500 zł). Całkowita wartość inwestycji realizowanej w latach 2012-2013 wy-
niosła: 2.543.474,13 zł. Nowy budynek biblioteki w Barcinie oddano do użytku 
czytelnikom 6 listopada 2013 r. Biblioteka ma powierzchnię 757 m2, w tym 
powierzchnia użytkowa przeznaczona dla czytelników na zasoby i usługi bi-
blioteczne 557,76 m 2. W budynku znajduje się wypożyczalnia z czytelnią inter-
netową na 7 stanowisk komputerowych, w tym jedno przeznaczone dla osoby 
niepełnosprawnej, oddział dla dzieci i młodzieży, czytelnia wraz z Izbą Trady-
cji oraz magazyn wyposażony w regały jezdne. Biblioteka została wyposażona 
w nowe meble biblioteczne i biurowe, sprzęt komputerowy i multimedialny. Za-
instalowano system alarmowy i monitoring. W czytelni zainstalowana została 
ściana przesuwna umożliwiająca podzielenie jednego dużego pomieszczenia na 
dwa mniejsze oraz mini scena. W Oddziale dla dzieci i młodzieży wydzielono 
strefy dla poszczególnych grup wiekowych z odpowiednimi meblami, wyposa-
żeniem i aranżacją: Kącik Malucha, Kącik Młodego Czytelnika oraz Bibliokli-
maty – przestrzeń dla młodzieży.

Kolejną dużą inwestycją w podregionie była budowa Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Bukowcu. Biblioteka uzyskała dofi nansowanie w 2013 r. 
w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet „Biblioteka+. Infrastruk-
tura bibliotek” w kwocie 1.021.586,18 zł. Budynek Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Bukowcu na koniec 2013 r. był w stanie surowym zamkniętym. W budyn-
ku  wykonano instalacje: centralnego ogrzewania, wodno- kanalizacyjną i elek-
tryczną, otynkowano zewnętrzne ściany. Budynek jest piętrowy o powierzchni 
użytkowej 491 m2. Na parterze usytuowana jest wypożyczalnia, na piętrze nato-
miast sala audiowizualna, czytelnia i pracownia komputerowa. Całkowity koszt 
budowy poniesiony w 2013 r. wyniósł 968.298.12 zł. Lokal wyposażony jest 
w windę wewnętrzną oraz podjazd dla niepełnosprawnych.
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 Tylko jedna biblioteka gminna w podregionie znacząco poprawiła swo-
je warunki lokalowe. GBP w Jaksicach zmieniła lokalizację, przeprowadzając 
się do budynku dawnego Domu Dziecka. Nowy lokal zajmuje powierzchnię 
465m2, dzięki czemu biblioteka zyskała pomieszczenia socjalne, oddzielne sa-
nitariaty dla użytkowników i pracowników.  Znacząco, bo aż do 254 m2  po-
większyła się powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych (wcześniej ok. 120 
m2 ). O wiele większe są obecnie pomieszczenia Oddziału dla Dzieci, Czytelni 
oraz Czytelni Internetowej, pozyskano również miejsce na magazyn książek. 
Przeprowadzono generalny remont pomieszczeń (podłogi, drzwi zewnętrzne 
i wewnętrzne, instalacja elektryczna, oświetlenie, system alarmowy z czujkami 
dymowymi). Całkowity remont GBP oraz wyposażenie w nowe meble został 
sfi nansowany w całości przez organizatora. Jedynym minusem nowego lokalu 
jest usytuowanie na 1. piętrze.

W 2013 r. poprawiła się sytuacja lokalowa kilku fi lii bibliotecznych 
w podregionie bydgoskim. 

Filia w Trzeciewnicy PiMBP w Nakle, została przeniesiona do więk-
szego lokalu o powierzchni 66 m2, w wybudowanym w ubiegłym roku Centrum 
Kulturalno-Ekologicznym. Placówka otrzymała nowe wyposażenie. Powstał 
kącik dla dzieci z kolorowymi meblami, dywanikiem i aplikacjami ściennymi. 
Łączne wydatki  na wyposażenie to ponad 20.000 zł.

Zwiększył się również metraż Filii w Dębowie GBP w Sadkach (z 30 

do 62 m2). 
Dodatkowe pomieszczenia zostały wynajęte przez gminę i udostępnione bez-
płatnie bibliotece. Koszt remontu otrzymanych pomieszczeń wyniósł 7. 398 zł.

Filia w Przysiersku GBP w Bukowcu została przeniesiona do nowego 
lokalu i generalnie wyremontowana ze środków Urzędu Gminy w Bukowcu. 
Kwota poniesiona przez gminę na remont wyniosła 72.505,90 zł. Z budżetu 
Biblioteki Gminnej wydatkowano dodatkowo 12.781,45 zł na zakup regałów, 
rolet i instalacji alarmowej. Nowa placówka jest przystosowana do obsługi osób 
niepełnosprawnych.

W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy 
w roku 2013 przeprowadzono kompleksową modernizację dwóch fi lii biblio-
tecznych. Remontom towarzyszyło całościowe wyposażenie placówek w me-
ble, sprzęt komputerowy i audiowizualny. Całkowity koszt remontu  Filii nr 
15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci na osiedlu Fordon wyniósł 139.605 zł   
(budowa ścianek działowych, wymiana podłóg, wymiana drzwi, malowanie 
ścian, remont toalet, wymiana instalacji elektrycznej, montaż sufi tów podwie-
szanych). Koszt wyposażenia fi lii w meble, sprzęt komputerowy i audiowizu-
alny wyniósł 172.730 zł. Oddział dla dzieci wyposażony został w niskie regały, 
stoliki i kolorowe pufy. Na młodych czytelników czeka oszklona sala imprezo-
wa wyposażona w sprzęt audiowizualny i miękkie poduchy do siedzenia. Ozdo-
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bą sali jest zajmujący całą ścianę bajkowy mural. Dodatkową atrakcją dla dzieci 
i młodzieży jest konsola Xbox, która zajmuje osobne pomieszczenie z wygodną 
kanapą i kolorowymi pufami.

Kolejną zmodernizowaną przez WiMBP placówką była Filia nr 5 dla 
dorosłych w dzielnicy Śródmieście. Filia zmieniła lokalizację, co przyczyniło 
się do tego, że zwiększyła się jej dostępność dla użytkowników. Do tej pory 
mieściła się w 60 m2 lokalu w starej kamienicy, do której wchodziło się przez 
bramę. Nowy lokal zajmuje natomiast 120 m2 w pawilonie z przestronnymi 
oknami, usytuowanym przy ulicy. Remont pomieszczeń kosztował 68.388 zł. 
Wartość zakupionego wyposażenia 58.967 zł.
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Lucyna Partyka

NIEMIECKIE BIBLIOTEKARSTWO PUBLICZNE 
W TRZECH ODSŁONACH

W dniach od 14 do 18 października 2013 r. Instytut Książki we 
współpracy z Goethe Institut oraz niemieckimi partnerami realizował przy ws-
parciu fi nansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej projekt pn. Wizyta 
studyjna w Niemczech koordynatorów Dyskusyjnych Klubów Książki z bibliotek 
wojewódzkich. Program zakładał wizyty w trzech bibliotekach niemieckich, 
starannie dobranych, mających wiele do zaoferowania swoim użytkownikom, 
a przez to mogących zainspirować bibliotekarzy z innych bibliotek. Były to 
zatem: Bezirkszentralbibliothek Franfurter Allee w Berlinie, Stadtbibliothek, 
Stadtarchiv und landesgeschichtliche Bibliothek Bielefeld, Stadtbibliothek 
Köln w Kolonii. Wszystkie placówki są bibliotekami publicznymi i wszystkie 
trzy oszałamiają przede wszystkim swoją… przestrzenią. 

Pierwszą, która znalazła 
się na trasie przejazdu, była Bezirk-
szentralbibliothek Franfurter Allee 
– Pablo-Neruda-Bibliothek – główna 
biblioteka berlińskiego okręgu ad-
ministracyjnego Friedrichshain-
Kreuzberg, liczącego  ponad  260.000 
mieszkańców. W budynku, który za-
jmuje od listopada 2010 r., wcześniej 
mieściła się szkoła. Dzielnica przejęła 
od miasta niemalże ruinę. Grun-
towna przebudowa oraz zmiana 
fasady budynku zajęła łącznie dwa 
lata i kosztowała ponad 5 milionów 
euro. Efekty są imponujące. Bib-
lioteka dostała do swojej dyspozycji 
powierzchnię wielkości 3.800 m2 , którą 
zagospodarowano z uwzględnieniem 
aktualnych wówczas trendów w bib-
liotekarstwie. Na tej przestrzeni zgromadzono 110 tys. mediów. Rozmieszczone 
są na czterech kondygnacjach – parterze i trzech piętrach. Z wady, za którą 
uznaje się w bibliotekach istnienie wielu pięter, postanowiono zrobić zaletę. 
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Pomieszczenia biurowe zlokalizowano w piwnicy. Na parterze znajduje się 
wypożyczalnia, serwis – punkt informacyjny, kawiarnia (zgodnie z życzeniem 
użytkowników) z czytelnią czasopism. W wypożyczalni obowiązuje całkowita 
samoobsługa. Do dyspozycji użytkowników są dwa automaty do wypożycza-
nia i dwa do zwrotów bibliotecznych materiałów. Media zbiera się do znanych 
nam z marketów koszyków. Koszyki ustawione są na wszystkich piętrach. Na 
zewnątrz biblioteki działa trezor, tj. komora wrzutowa, do której można wrzucać 
media, nie wchodząc do biblioteki. Ten w Berlinie czynny jest tylko w godzinach 
pracy biblioteki. 24 godziny na dobę można korzystać z materiałów dostępnych 
on-line: e-booków, audiobooków oraz fi lmów video. Karta biblioteczna na cały 
rok kosztuje 10 euro. Biblioteka otwarta jest od poniedziałku do czwartku od 
10.00 do 19.00, w piątek – od 10.00 do 17.00 i w sobotę od 11.00 do 16.00.

Pierwsze piętro Bezirkszentralbibliothek Franfurter Allee to obszar 
dedykowany dzieciom i rodzicom. Tutaj również gromadzi się literaturę z zakresu 
pedagogiki. Znajdują się też specjalne pomieszczenia do zajęć, osobne dla różnych 
grup wiekowych. Piętro wyżej przechowywana jest literatura dla młodzieży, 
zbiory muzyczne, nuty, fi lmy fabularne, audiobooki, literatura piękna, arteteka, 
posiadająca stały zbiór obrazów (nie dokupuje się nowych). Literaturę fachową 
zgromadzono na piętrze trzecim, na którym również znajduje się czytelnia 
multimediów oraz pomieszczenia do nauki, łącznie 100 miejsc do pracy(!). 
Sztuka, muzyka (płyty CD) oraz języki – to trzy główne obszary, w których ta 
berlińska biblioteka się specjalizuje. Wynika to z faktu, że mieszkańcy interesują 
się sztuką. W dzielnicy znajduje się muzyczne gimnazjum. A języki dlatego, 
bo mieszkańcy Berlina są przedstawicielami 120. różnych nacji. Biblioteka 
gromadzi z tego względu beletrystykę w językach oryginalnych. Organizowane 
są również kursy językowe. W związku m.in. z tą specjalizacją, docierają tutaj 
użytkownicy z całego Berlina. Rocznie odnotowuje się 52.000 odwiedzających, 
800.000 wypożyczeń. Zarejestrowanych jest ponad 10.000 użytkowników. 
Poddaje się dokładnej analizie wypożyczenia w poszczególnych działach, by 
jeszcze precyzyjniej kształtować biblioteczny zbiór. 

W bibliotekach publicznych, zwłaszcza tych wiodących, opracowywane 
są specjalne programy dla dzieci, w berlińskiej  Bezirkszentralbibliothek 
Franfurter Allee jest to np. Kinder werden WortStark (Dzieci silne słowem). 
Program składa się z 8. już modułów (na początku były 3), które służyć mają nie 
tylko rozwojowi mowy i umiejętności czytania, upowszechnianiu czytelnictwa, 
ale także tworzenie poprzez podnoszenie kompetencji językowych dostępu 
do literatury dzieciom wywodzącym się np. z rodzin o niskim poziomie 
wykształcenia. Jeden z modułów przeznaczony jest dla osób dorosłych – 
nauczycieli, wychowawców, stażystów, lektorów, doradców językowych, zatem 
tych wszystkich, którzy później prowadzić będą zajęcia z dziećmi. Do współpracy 
zaprasza się przedszkola i szkoły. Nauczyciele mogą korzystać z odpowiednich 
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zestawów tematycznych przygotowanych przez bibliotekarzy i dostępnych 
w bibliotece. Bibliotekarze wraz z  nauczycielami  umawiają się co do treści zajęć, 
aby wszystko było zgodne z programem. Ważne jest, by program cechowała 
systematyczność. Tak jest też w berlińskiej bibliotece okręgu Friedrichshain-
Kreuzberg. Bibliotek szkolnych jest, niestety, w Niemczech niewiele. Wspieranie 
czytelnictwa i rozwój kompetencji językowych dzieci i młodzieży stanowi 
zatem część profi lu biblioteki publicznej. Włącza się do tych działań również 
rodziców. Jest to bardzo ważne z uwagi na fakt, że połowa maluchów w szkołach 
to nie są dzieci niemieckie, dla nich język niemiecki nie jest mową ojczystą/
podstawową, a w konsekwencji tego nierzadko następuje opóźnienie językowe, 
a także narastają trudności w nauce szkolnej. Przeprowadzona ewaluacja 
potwierdza zasadność tych działań. W 88% zwiększyło się zainteresowanie 
książką, biorące udział w programie dzieci poszerzyły w 88% zasób słownictwa, 
90% uczestników zajęć zaczęło bardziej cenić książki. Z myślą o dzieciach 
dwujęzycznych – język hiszpański i niemiecki – realizowano w bibliotece 
program Mar de Colores. Miał on na celu obok podniesienia, wzmocnienia 
kompetencji językowych, udzielenie wsparcia rodzinom z hiszpańskiego 
obszaru językowego w asymilacji społecznej i kulturowej w nowym, kulturowo 
obcym, miejscu pobytu. Bezirkszentralbibliothek Franfurter Allee współpracuje 
z Zentral- und Landesbibliothek Berlin oraz dwunastoma bibliotekami 
dzielnicowymi, a także Freie Universitat Berlin. 

Kolejną zwiedzaną placówką była Stadtbibliothek, Stadtarchiv und 
landesgeschichtliche Bibliothek 
Bielefeld, położonego w północno-
wschodniej części Nadrenii-Westfalii, 
miasta liczącego ponad 300.000 
mieszkańców. Od marca 2012 r. 
biblioteka funkcjonuje w nowym 
miejscu – budynku dzierżawionym 
przez miasto od monachijskiej 
fi rmy zajmującej się obrotem 
nieruchomościami. Przeniesienie 
do nowego lokum planowano już 
od 2007 roku, bowiem biblioteka 
zajmowała budynek z lat 50-tych. 
W obecnej siedzibie wcześniej 
mieścił się dom towarowy, stąd też 
przestrzenie przyprawiają o zawrót 
głowy: 10.000 m2 powierzchni 
użytkowej, z tego ok. 7.000  
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zajmowanej, wraz z magazynem, przez bibliotekę. Na dwóch kondygnacjach 
wielopiętrowego budynku mieści się bowiem również Archiwum Miejskie 
oraz Biblioteka Historii Regionu. Koszt przebudowy budynku wyniósł ok. 10 
milionów euro, wyposażenie wnętrza – 2 miliony euro. Biblioteka robi wrażenie 
od samego wejścia. Wszystko zostało tutaj skrupulatnie przemyślane. Dwa 
lata opracowywano projekt w najdrobniejszych szczegółach. Starano się przy 
pracach remontowych i adaptacyjnych, by była to już biblioteka na miarę XXI 
w. Wzorowano się m.in. na zbudowanej i urządzonej z prawdziwym rozmachem 
Openbare Bibliotheek Amsterdam. Postawiono na technikę. 

Placówka jest samoobsługowa, 24 godziny na dobę czynny jest na 
zewnątrz, obok wejścia głównego, trezor, do którego można wrzucać media, 
przygotowany na zwrot 1200 mediów w ciągu godziny. Wszelkie opłaty uiszcza 
się bezgotówkowo, przy pomocy znajdujących się w wejściu automatów ka-
sowych. Zautomatyzowana jest również szatnia, toalety – wszystko dostępne 
tylko dla posiadaczy kart bibliotecznych. Koszt karty bibliotecznej na cały rok 
wynosi 22 euro. Dyrekcja ma dokładnie określoną wizję biblioteki publicznej, 
w formie skondensowanej ujętej w logo: Lesen, Lernen, Leben. Spełniać ma ona 
już nie tylko funkcję informacyjną, organizować wiedzę, licencjonować treści, 
ale także ma być nieformalnym miejscem spotkań, inspiracji, spędzania wol-
nego czasu, ale też miejscem do nauki. Powinna stanowić przestrzeń publiczną 
o ściśle określonych zasadach, tak by rodzice, przysyłający dzieci mieli 
pewność, że jest to dla ich pociech miejsce bezpieczne (w Hamburgu są nawet 
naklejki reklamujące bibliotekę jako bezpieczną dla dzieci). Najważniejsze 
miejsca z punktu widzenia użytkowników znajdują się na parterze i pierwszym 
piętrze budynku. Na parterze, niedaleko od wejścia, rozlokowała się biblioteka 
dziecięca, a nieopodal stoją regały z literaturą piękną dla dorosłych, literaturą 
podróżniczą, a także dotyczącą różnych form spędzania czasu wolnego. Rów-
nież na parterze mieści się kawiarnia, jednak jej prowadzenie nie leży w gestii 
biblioteki. Kawiarnia ma dwa wejścia: można do niej wejść przez bibliotekę lub 
bezpośrednio od ulicy, więc jej godzinny otwarcia nie muszą pokrywać z godzi-
nami otwarcia biblioteki, która jest czynna w poniedziałki od 14.00 do 18.00, od 
wtorku do piątku od 11.00 do 18.00 i w soboty od 11.00 do 14.00.

Na piętrze znajduje się prawdziwy raj dla młodzieży z miejscami do 
nauki, także cichej (wydzielona przestrzeń – podpatrzone w Holandii), ale też 
z niekonwencjonalnymi miejscami np. do czytania dla przyjemności, słuchania 
płyt. Tutaj też gromadzi się multimedia, literaturę fachową, zbiory muzyczne, 
dotyczące sztuki. Biblioteka, podobnie jak to jest w Berlinie, współpracuje ze 
szkołami, wychowując sobie kolejne pokolenia czytelników. W bibliotece miej-
skiej w Bielefeld obsługuje się 89 szkół, organizując dla nich różnego rodza-
ju zajęcia w specjalnie do tego przeznaczonych pomieszczeniach z pełnym 
wyposażeniem technicznym. Czytelnicy mają w samej tylko placówce do dys-
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pozycji ponad 330.000  mediów w wolnym dostępie (ponad 180.000 w maga-
zynach), 70 komputerów, 170 miejsc.  Można korzystać ze zbiorów dostępnych 
on-line (e-Bibliothek): e-booki, audiobooki, muzyka, fi lmy, czasopisma. Odkąd 
biblioteka funkcjonuje w nowym budynku, zmienił się charakter usług. Więcej 
jest próśb o oprowadzenie po budynku, spotkań informacyjnych dotyczących 
korzystania z jej oferty. W 2012 r. odnotowano 1,5 miliona wypożyczeń, 
25.000 aktywnie wypożyczających miesięcznie, w całym systemie 600.000 
odwiedzających. Zorganizowano 541 imprez upowszechnieniowych, w których 
wzięło udział ponad 11.000 uczestników, a także 29 spotkań autorskich (ponad 
2.000 uczestników). Wstęp na spotkania autorskie jest płatny – 8 euro za spot-
kanie, za rok z góry 55 euro. 

Biblioteka pozyskuje duże środki z zewnątrz, zwłaszcza na działalność 
upowszechnieniową, adresowaną do różnych grup wiekowych. Z realizowanych 
programów na wzmiankę zasługują chociażby: obejmujący dzieci wieku od 9-13 
lat „Sommerleseclub” (2006-2012), mający na celu podniesienie kompetencji 
czytelniczych, „Leseproben” (2013) – kreatywne czytanie dla uczniów klas 5-8,  
„Herbstzeit ist Vorlesezeit” (od 2008 r.) program zapoznający z biblioteką dla 
dzieci najstarszych grup przedszkolnych,  program „Lesefrühling” (od 2002 
r.), służący popularyzacji literatury dla dzieci i młodzieży oraz jej twórców,  
„Literaturtage Bielefeld” (od 1995 r.), w ramach którego odbywają się spotkania 
z uznanymi autorami beletrystyki, nie tylko niemieckiego obszaru językowego. 
W bibliotece odbywają się spotkania Towarzystwa Literackiego. Niezwykle 
starannie, na wysokim poziomie edytorskim, wydawane są też, dzięki 
zdobywanym środkom, materiały promocyjne. Także w berlińskiej bibliotece 
przyciągały uwagę materiały reklamujące jej usługi i formy pracy.  Oprócz tej 
biblioteki na terenie miasta znajduje się jeszcze osiem mniejszych placówek 
dzielnicowych. Więcej informacji znaleźć można na niezwykle przyjaznej 
stronie internetowej: www.stadtbibliothek-bielefeld.de/index.html Biblioteka 
jest obecna na Facebooku. 

Ostatni przystanek na niemieckiej trasie stanowiła licząca ponad milion 
mieszkańców Kolonia (czwarte co do wielkości miasto Niemiec) i jej Stadtbi-
bliothek, powstała w 1979 r. Na powierzchni ok. 6.600 m2 zgromadzono 850.000 
mediów, rozmieszczonych na 6. kondygnacjach(!). Budynek o powierzchni cał-
kowitej 54.800 m2 zbudowany został w 1970 r.  Wnętrza urządzone są na wskroś 
nowocześnie. Przede wszystkim, zapewne z tego względu, że biblioteka nasta-
wiona jest głównie na młodego czytelnika. 50%  użytkowników Stadtbibliothek 
stanowią dzieci i młodzież do lat 18, 40% – osoby między 20 a 30 rokiem życia. 
Ze zbiorów kolońskiej biblioteki korzystają też studenci, których liczba sięga 80 
tys.  Stąd też biblioteka reklamuje się m.in. jako idealne miejsce do nauki. Od-
notowuje się coraz większą liczbę uczniów. Biblioteka posiada miejsca do nauki 
indywidualnej. Placówka czynna jest 5 dni w tygodniu: we wtorki i czwartki od 
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10.00 do 20.00, w środy i piątki 
od 10.00 do 18.00, a w sobotę 
od 10.00 do 15.00.  

Wykorzystywane są 
tutaj najnowsze technologie. 
Zlikwidowano lady w wejściu, 
bibliotekarz siedzi na krzesełku 
i wychodzi do użytkownika. Tu-
taj też znajduje się sześć automa-
tów do zwrotów i cztery do wy-
pożyczania książek. Koszt karty 
bibliotecznej wynosi 20 euro. 
Media można zwracać również 
24 godziny na dobę, dzięki dostępnemu od zewnątrz trezorowi. Nie zdecydowa-
no się, mimo próśb czytelników, na otwarcie kawiarni. Odwiedzający bibliotekę 
muszą zadowolić się automatami. W razie deszczu można wypożyczyć parasol! 
Funkcjonuje to tak samo, jak wypożyczanie książek. Na parterze znajduje się 
stanowisko komputerowe do czytania prasy – ok. 1.700 tytułów z 90. krajów 
w językach oryginalnych. Podczas lekcji bibliotecznych wykorzystuje się iPo-
dy. Można bez problemu skorzystać z drukarki 3D. Biblioteka oferuje różne 
typy czytników (wypożycza się je do domu) do e-booków, które z kolei są udo-
stępniane on-line już od 2007 roku. W 2013 r. wypożyczalnia on-line oferowała 
3000 tytułów. Użytkownicy mają do dyspozycji także pokój do komponowania 
muzyki, efekty można utrwalić, wy-
palając płytę CD. Wychodzi się tu 
z założenia, że biblioteka musi być 
postrzegana jako miejsce innowa-
cyjne, bo tylko w ten sposób przy-
ciągnie użytkownika. Stara się też 
być obecna w sieci. 
 Mimo stosowania zaawan-
sowanej techniki nie zaniedbuje się 
działalności upowszechnieniowej, 
adresowanej głównie do dzieci 
i młodzieży. Przy realizowaniu tych 
programów często pracują wolon-
tariusze. Duży nacisk kładzie się na zajęcia, które starają się oswajać dzieci, 
młodzież z wielokulturowością, ukazywać jej pozytywne aspekty. Zaledwie 1/3 
mieszkańców to Niemcy, 1/3 stanowią Turcy, 1/3 to przedstawiciele pozosta-
łych narodowości – łącznie 180 nacji. Ciekawym pomysłem są z pewnością 
spotkania, polegające na głośnym czytaniu w różnych językach. Konieczne są 
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też działania, podobnie jak w innych placówkach publicznych, wspomagające 
dom i szkołę w podnoszeniu kompetencji językowych i czytelniczych dzieci 
i młodzieży. 

Oprócz biblioteki centralnej na terenie miasta działa 11 bibliotek 
fi lialnych, w każdej dzielnicy znajduje się minimum jedna biblioteka. Wychodzi 
się też do czytelnika na zewnątrz – biblioteka posiada bibliobus oraz znajdującą 
się w niewielkim pawilonie bibliotekę w parku, obsługiwaną przez wolontariusza, 
udostępniającą przede wszystkim powieści i książki dla dzieci wszystkim 
zainteresowanym. Nie jest tu wymagane posiadanie karty bibliotecznej. Drugie 
tego typu miejsce powstaje przy centrum handlowym. Do biblioteki należy też 
automat z kryminałami w pasażu Neumarkt. 

Wszystkie ,spośród zwiedzanych, biblioteki posiadają windy, a wejścia 
pozbawione są barier dla osób poruszających się na wózkach. 

Należy na zakończenie podkreślić, że powyższa charakterystyka sta-
nowi zaledwie wycinek tego, co przedstawiają sobą i jak działają zwiedzane 
placówki. Na szczęście, nie brak już także w Polsce, nowoczesnych placówek. 
Zawsze jednak warto korzystać z doświadczeń innych. W 100% prawdziwe 
okazało się w przypadku tego wyjazdu studyjnego powiedzenie, że podróże 
kształcą.
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Joanna Matyasik

WIELKIE ZWIERCIADŁO... JANA MAJORA W WOJEWÓDZKIEJ 
I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

      Zbiory specjalne książnicy bydgoskiej liczą niemal 59 tys. jednostek 
inwentarzowych. Jest to bardzo zróżnicowany zasób, obejmujący m.in. stare 
druki, rękopisy, kartografi ę, grafi kę, fotografi e, pocztówki, nuty, dokumenty 
życia społecznego czy materiały multimedialne. Do głównych zadań biblioteki, 
poza opracowywaniem, przechowywaniem, ochroną i restauracją, należy stałe 
poszerzanie zbiorów. Z wyjątkiem dokumentów elektronicznych, których zakup 
wychodzi na przeciw bieżącym potrzebom i gustom czytelników, strategia 
gromadzenia zbiorów antykwarycznych i archiwalnych polega na pozyskiwaniu 
przede wszystkim regionaliów, czyli materiałów związanych z Bydgoszczą 
i regionem, a także w przypadku np. starych druków, jednostek szczególnie 
cennych dla historii całego kraju. Poszerzenie zasobu tradycyjnego odbywa 
się głównie drogą zakupów antykwarycznych. Okazją do nabycia nowych 
dokumentów jest organizowana od 1969 r. bydgoska aukcja antykwaryczna, 
która od 14 już lat odbywa się corocznie w budynku biblioteki miejskiej. 
      Podczas 42 aukcji, przeprowadzonej pod koniec 2013 r., zakupiono 7 
regionaliów oraz 1 stary druk. Wśród pozyskanych materiałów znalazł się 
rękopis, zawierający faksymile i angielskie tłumaczenie wiersza „Godzina” 
Czesława Miłosza, a także podpis poety i odręczne życzenia dla Dariusza Tomasza 
Lebiody, związanego z Bydgoszczą pisarza, krytyka i wykładowcy literatury. 
Całość mieści się na 1 k. o wielkości 25,5 x 17,5 cm., do której została dodana 
koperta zaadresowana przez Miłosza, ze stemplem pocztowym datowanym na 
30 stycznia 1981 r. Do zbioru ikonografi cznego dołączyła akwatinta: „Wybrzeże 
pod Orłowem”, autorstwa pochodzącego z Koronowa grafi ka i typografa 
Stanisława Brzęczkowskiego. Wartość ryciny podnosi sposób jej wykonania, 
który jest nietypowy dla preferującego drzeworyt, akwafortę i litografi ę twórcy. 
Akwatinta o wymiarach 14,1 x 7,2 cm. znajduje się na nieco większym arkuszu. 
Jej czas powstania datuje się na rok 1922, a znakiem charakterystycznym jest 
odręczne sygnowanie pod kompozycją o treści: „op. 72 StBrzęczkowski”. 
Grupa dokumentów życia społecznego wzbogaciła się o telegram patriotyczny 
pt.: „Bądźmy sobą!”, wydany przez zjednoczone towarzystwa polskie 
w Bydgoszczy w zakładzie artystyczno-litografi cznym Pilczka i Putiatyckiego 
w Poznaniu ok. 1922 r. Jest to kolorowa litografi a, wielkości 19,5 x 27 cm, 
opublikowana na potrzeby oświatowe kresów polskich. Telegram przedstawia 
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białego orła czuwającego na skale, umieszczonej nad bydgoskim kościołem 
farnym, ciekawostką jest odręczna korespondencja z lat dwudziestych ubiegłego 
wieku. Zbiór nut powiększył się o niewielki utwór na fortepian polskiego 
kompozytora Karola Platera pt. „Wspomnienie Ciechocinka: kujawiak, mazur”, 
wydrukowany w Warszawie w 1874 r. Dzieło wydano w pięknej litografi i, choć 
jego wartość obniżają nieliczne rozdarcia i zabrudzenia. Pozostałe regionalia 
w postaci kalendarza na rok 1939 r., będącego bezpłatnym dodatkiem do 
„Dziennika Kujawskiego”, oraz 
dwa tomy „Miesięcznika Diecezji 
Chełmińskiej” za lata 1933-1934 trafi ły 
do zbiorów Pracowni Regionalnej.
      Bez wątpienia najcenniejszym 
ubiegłorocznym nabytkiem książnicy 
bydgoskiej jest obszerny starodruk 
o tytule: „Wielkie zwierciadło 
przykładow więcey niźli z oźmidźiesiąt 
pisarzow pobożnością, nauką, y 
starowiecznością przezacnych; także 
z rozmaitych historyi y traktatow 
kościelnych wyięte, przez iednego nie 
mianowanego, ktory żył około Roku. 
Pań. 1480. potym przez X. Jana Maiora 
[...] dowodem samych authorow 
obiaśnione; tudziesz też więcey 
niźli dwiema tysiącami przykładow 
rozmaitych szeroko rozwiedzione [...]”, 
wydany w Krakowie 1633 r. w drukarni Antoniego Wosińskiego. WiMBP do tej 
pory nie posiadała żadnego druku Wosińskiego (alias Woyszyński, Wyszyński), 
tym bardziej priorytetowo potraktowano zakupienie starodruku pochodzącego 
z jego ofi cyny. 
      O młodości samego drukarza wiemy niewiele, nie znana jest jego data 
urodzenia, rok przybycia do Krakowa ani miejsce zdobywania umiejętności 
typografi cznych. Wiadomo, że aktywnie działał na terenie Krakowa w latach 
1617-1642, gdzie prowadził swój warsztat drukarski oraz doraźnie parał się 
także innymi zajęciami m.in. pośredniczył w kupnie i sprzedaży kamienic, 
handlował zbożem, udzielał pożyczek. Początki funkcjonowania drukarni nie 
były łatwe, gdyż jej właściciel musiał się zmagać z narastającym niepokojem 
religijnym np. w 1617 r. procesował się z astrologiem uniwersyteckim 
Janem Brożkiem o wytłoczenie wbrew dekretowi biskupiemu prognostyków 
Piotra Dąbrowskiego i Aleksandra Melchiorowicza, za co obłożony został 
ekskomuniką; w 1619 r. ukarano go konfi skatą druków i grzywną za drukowanie 



44

literatury sowizdrzalskiej skierowanej przeciwko duchowieństwu; kiedy indziej 
studenci krakowscy zdemolowali mu drukarnię za wydanie broszury pt. 
„Krotka sprawa o nowym collegium ... Societatis Jesu ...w Krakowie...” (1625), 
wymierzonej w paszkwil antyjezuicki wspomnianego Jana Brożka. Przez cały 
okres działalności borykał się również z trudnościami fi nansowymi, zwłaszcza 
z powodu udzielania pożyczek bez pokrycia i nieuczciwości czeladników, którzy 
korzystając z braku odpowiedniej kontroli sprzedawali druki na własną rękę. 
      Mimo, że Wosiński przez ponad ćwierć wieku prowadził drukarnię, to 
jednak do dzisiaj zachowało się niewiele jego druków (zaledwie 61), dodatkowo 
przeważają wydawnictwa niewielkie objętościowo. Większość tych publikacji 
to okolicznościowe panegiryki: na cześć władców i dobroczyńców, wydane 
z okazji ślubu, urodzin, objęcia urzędu, otrzymania stopnia naukowego, mowy 
pogrzebowe; nie brakuje również żywotopisarstwa, literatury pasyjnej, dotyczącej 
kultu maryjnego czy sowizdrzalskiej, podręczników akademickich, słowników, 
kalendarzy, pism politycznych, wreszcie książek o tematyce etnografi cznej 
i z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Nie zachowały się źródła 
ilustrujące wyposażenie ani zasób typografi czny, ale sądząc po zachowanych 
drukach, Wosiński dysponował tylko jedną prasą. Wiemy natomiast, że do 
tłoczenia tekstów polskich używał szwabachy różnych stopni, do drukowania 
fragmentów łacińskich stosował antykwy, karty tytułowe sporządzał dużą 
frakturą, a dedykacje i żywą paginę tłoczył kursywą. Spośród rycin należy 
wymienić drzeworytowe herby o bogatej ornamentyce, zamieszczane na 
rewersie kart tytułowych panegiryków; ramki okalające tekst (pojedyncze bądź 
podwójne linie, ewentualnie motyw małych trójlistków i perełek); i winiety 
(najczęściej krzyż równoramienny, ujęty po bokach w okrągłe nawiasy, po obu 
stronach kwiaty albo małe żołędzie z gałązką, zdarzały się również winiety 
z głową anioła ze skrzydłami lub starca w bogato zdobionych motywach 
roślinnych).
      „Wielkie zwierciadło” należy do dzieł wyjątkowych w dorobku drukarskim 
Antoniego Wosińskiego, ponadto ma ono długą i ciekawą historię. Promowane 
przez Zakon Jezuitów przez kilka wieków cieszyło się niesłabnącą popularnością 
w chrześcijańskiej Europie. Nie jest to dzieło w pełni autorskie, gdyż Jan 
Major nie był twórcą całego tekstu, a jedynie zmodyfi kował i rozszerzył 
jego poprzednie wersje. Podstawą stało się bezimienne wydanie z 1481 r., 
pt. „Speculum exemplorum”, które najprawdopodobniej wyszło spod pióra 
nieznanego bliżej jezuity. Zaledwie 4 lata później kolejną edycję wydał Aegidius 
Aurofaber, który uzupełnił wcześniejszy tekst o proweniencję przykładów i opis 
ich autorów. Dzieło ukazało się w Kolonii pod zmienionym tytułem: „Magnum 
exemplum exemplorum”. W ciągu następnych lat pojawiały się liczne przedruki 
książki, aż wreszcie w 1603 r. jezuita Jan Major (1543-1608), uporządkował 
i rozszerzył treść, nadając mu obecną formę, stąd to właśnie jego uznaje się 
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za autora utworu. Publikacja zatytułowana „Magnum speculum exemplorum” 
ukazała się w drukarni Baltazara Bellerusa w Douai we Francji. Polska edycja, 
opracowana przez Szymona Wysockiego, po raz pierwszy wyszła w ofi cynie 
Jana Szarfenberga w 1612 r., w formacie 4º, licząc 12 k. i 1326 s. Drugie 
wydanie ukazało się w 1621 r. w Drukarni Macieja Jędrzejowczyka, tym razem 
in folio i w nieco większej objętości (1352 s.) Najprawdopodobniej od niego 
Antoni Wosiński nabył uprawnienia do druku i w 1633 r., mimo ograniczeń 
technicznych, sam pokusił się o koedycję dzieła. Po nim już tylko Kolegium 
Jezuitów w Kaliszu w 1690 r. zdecydowało się na wydanie książki, tym razem 
w dwóch tomach, dedykując je podskarbinie Annie Zamoyskiej bądź w innych 
egzemplarzach generałowej wielkopolskiej Zofi i Opalińskiej. 
      „Wielkie zwierciadło” jest obszernym zbiorem tekstów, ukazującym 
poprzez liczne przykłady, różne aspekty życia chrześcijańskiego, czyli sprawy 
ściśle związane z życiem Kościoła, moralnością i obyczajowością. Materiał 
został ułożono alfabetycznie, a w ramach poszczególnych części rozwinięty 
w kilkunastu lub kilkudziesięciu historiach o różnej objętości. Spośród 
przedstawionych haseł znalazło się m.in. afekt, chluba, cudzołóstwo, czary, 
diabeł, gości przyjmowanie, habit, heretyk, jałmużna, kradzież (w tym kradzież 
ksiąg), lichwa, łagodność, obżarstwo, pijaństwo, rozpusta, śmiech, śmierć 
y umieranie, towarzystwo, ubiór zbytni, zaklinanie, złość nadęta oraz wiele 
innych. Edycja z 1633 r. została zredagowana i poszerzona o nowe przykłady do 
poszczególnych haseł przez księdza Jan Lesiowskiego (1559-1633), przedmowę 
napisał Wosiński, który przedstawił w niej genezę książki, jej cel i wartość 
religijną, po czym dedykował ją biskupowi 
kijowskiemu i nominatowi łuckiemu 
Bogusławowi Radoszewskiemu. 
      Wydrukowanie „Wielkiego zwierciadła 
było największym przedsięwzięciem 
ofi cyny Antoniego Wosińskiego. 
Dzieło liczy aż 295 arkuszy, co wraz 
z pozostałymi drukami stanowi 
ogromną liczbą („Peregrynacja” 
Radziwiłła – ponad 47 ark.; „Opera 
medica” Śleszkowskiego – 27 ark., 
„Septem psalmi poenitentiales” 
ok. 18 ark.; „Dictionarium trzema 
językami opisany” Murmeliusza  
10,5 ark.; pozostałe po 
zaledwie kilka ark.). Z powodu 
niedostatecznych możliwości 
technicznych praca nad 
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wytłoczeniem utworu trwała najprawdopodobniej aż 4 lata, o czym świadczy 
wyjątkowo niska produkcja warsztatu w latach 1630-1633. Wosiński zdawał 
sobie sprawę z własnych ograniczeń, dlatego wyraźnie dążył do zawężenia 
objętości książki, która liczy 6 k. i 1167 s.  i jest o 45 arkuszy mniejsza od edycji 
Jędrzejowczyka (340 ark.). Jest to też jedyne dzieło w formacie in folio, podczas 
gdy pozostałe wydawnictwa drukarza zostały wydane w 4º, 8º, 12º a nawet 
w 24º. Początek druku nie różni się od edycji z 1621 r., w obu przypadkach użyto 
takich samych elementów typografi cznych, czyli szwabachy w stopniu 20 w. = 
114 mm, zastosowano identycznych rozmiarów kolumny, ramki i zachowano 
ten sam układ tekstu. Wosiński dużo mniejszej czcionki tj. szwabachy w stopniu 
20 w. = 78 mm., użył do wytłoczenia fragmentów dodanych przez księdza 
Lesiowskiego, które dodatkowo oznaczył gwiazdką. Cytaty zaczerpnięte 
z literatury, a umieszczone przy przykładach, złożonych większą czcionką, były 
drukowane dużą czcionką antykwową, natomiast przy dodatkach drukowano je 
niewielką kursywą. Tytuły haseł oraz żywą paginę tłoczono również kursywą, 
a jako oznaczeń poszczególnych części użyto wersalików. Całość tworzy 
kompilację różnych czcionek, ponadto nieco zużytych i nierzadko pozbawionych 

konsekwencji, co sprawia, że pod względem edytorskim edycja ma sporo 
braków. Blok osłonięto tradycyjną oprawą, złożoną z desek i brunatnej skóry, 
ozdobionej plakietą i radełkiem. Na rewersie k. tyt. zamieszczono drzeworytową 
rycinę, przedstawiającą herb Bogusława Radoszewskiego. 
     Zakupiony druk nie jest pozbawiony defektów, które jednak w przypadku 
tak starych materiałów, są częścią tożsamości obiektu i świadectwem jego 
historii. Z powodu wielkiej poczytności dzieła trudno dziś spotkać kompletne 
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egzemplarze, dlatego też w nowym nabytku książnicy bydgoskiej brakuje 
kilkunastu kart (8. początkowych i 4. końcowych, a także s. 17-18), inne zaś są 
z ubytkami marginesów bądź niewielkich fragmentów tekstu. Brakujące karty 
zostały odtworzone w XIX w., na papierze ze znakiem wodnym i w identycznej 
kolorystyce co oryginał. Papier niewolny jest od nielicznych zaplamień 
i zabrudzeń, a składki 1-C1 są luźne. Spośród defektów oprawy należy wymienić: 
ślady żerowania owadów, otarcia, pęknięcia i niewielkie ubytki skóry, a także 
brak zapinek. 
      Mimo opisanych wyżej zniszczeń i niedociągnięć edytorskich, „Wielkie 
zwierciadło” jest największym osiągnięciem drukarni Antoniego Wosińskiego 
i jednym z najpopularniejszych dzieł I poł. XVII w., dodatkowo z racji 
poczytności zachowanym w niewielu egzemplarzach, co znacznie podnosi jego 
wartość materialną i znaczenie kulturowe.
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Beata Malczewska

„LOKOMOTYW – WOKÓŁ TUWIMA”

W związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
roku 2013 Rokiem Juliana Tuwima Instytut Książki ogłosił konkurs 
projektów promujących myśl i twórczość poety. WiMBP w Bydgoszczy 
postanowiła przystąpić do rywalizacji z programem adresowanym do bibliotek 
samorządowych w podregionie bydgoskim. Inspiracją projektu była wydana 
przez łódzką Literaturę książka „Tuwimowo”. Jest to zbiór wierszy doskonałych 
polskich poetów zainspirowanych twórczością Tuwima. Pomysłodawczynią tego 
wydawnictwa była Kalina Jerzykowska, a ilustracjami ozdobiła go Magdalena 
Kozieł-Nowak. Zamysłem twórców była podróż  tuwimowską Lokomotywą ze 
stacji Bydgoszcz Biblioteka Główna do bibliotek w podregionie bydgoskim. 
WiMBP w Bydgoszczy  otrzymała z  Instytutu Książki środki w wysokości 
36.100 zł (wkład własny 12.100 zł)  na realizację pomysłu „LokoMotyw – 
wokół Tuwima”.

W ramach zadania przeprowadzono szereg działań interdyscyplinarnych, 
których motywem przewodnim była twórczość autora „Lokomotywy”. Główną 
ideą było ukazanie Tuwima jako poety z cudowną wyobraźnią dziecka. Projekt 
miał uwrażliwić najmłodszych na poezję, pokazać jak twórczo można bawić się 
słowem i w jaki sposób wyrażać literacko i plastycznie swoje myśli i emocje. 

W ramach cyklu „LokoMotyw” przygotowano szereg działań interdy-
scyplinarnych: spotkania autorskie, głośne czytanie, warsztaty ilustratorskie 
i teatralne dla dzieci, spotkania z muzyką poważną i sztukami plastycznymi, 
happening teatralny. „LokoMotyw – wokół Tuwima” realizowany  był przez 
WiMBP w bibliotekach powiatowych podregionu bydgoskiego. Biblioteka 
w Bydgoszczy podpisała z 7. bibliotekami powiatowymi (lub pełniącymi zada-
nia bibliotek powiatowych) porozumienie o współpracy w sprawie zawiązania 
Partnerstwa przy realizacji projektu „LokoMotyw – wokół Tuwima”. Partnerami 
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WiMBP w Bydgoszczy zostały: BM w Inowrocławiu, MBP w Mogilnie, PiMBP 
w Nakle, BP w Sępólnie Krajeńskim, MBP w Świeciu, MBP w Tucholi oraz  
PiMBP w Żninie. Biblioteki udostępniły lokal i sprzęt niezbędny do realizacji 
zadania, natomiast bibliotekarze pomogli przy organizacji spotkań i warsztatów 
oraz zapewnili opiekę nad dziećmi – uczestnikami zabaw. Podjęte w ramach 
zadania działania interdyscyplinarne nawiązujące do motywów twórczości J. 
Tuwima odbyły się we wszystkich bibliotekach powiatowych podregionu byd-
goskiego i objęły swoim zasięgiem młodych mieszkańców poszczególnych po-
wiatów. Każdego dnia w innej bibliotece podregionu rozbrzmiewała poezja J. 
Tuwima, odbywały się różnorodne działania artystyczne, nawiązujące do twór-
czości poety. Najmłodsi mieli okazję spotkać się z literaturą, teatrem, muzyką 
i sztukami plastycznymi. 

Cykl imprez „LokoMotyw – wokół Tuwima” realizowany był 
w następujących modułach tematycznych:

- muzyczne poranki z Filharmonią Pomorską do tekstów J. Tuwima
- spotkania autorskie z autorami książek o życiu i twórczości J. Tuwima 
adresowanych do najmłodszych czytelników
- warsztaty z ilustratorami wierszy J. Tuwima
- warsztaty teatralne w oparciu o utwory J. Tuwima
Inauguracja projektu miała miejsce 8 października 2013 r. w Bibliotece 

Miejskiej w Inowrocławiu. Podróż z poetą rozpoczynała się każdego dnia 
od muzycznego poranka pt. „Impresja na temat Tuwima”. W bibliotekach  
rozbrzmiewały teksty Tuwima ilustrowane muzyką i tańcem w wykonaniu 
artystów  Filharmonii Pomorskiej. Dzieci miały okazję nie tylko spotkać się 
z muzyką poważną, ale też przenieść się w świat wyobraźni i zilustrować 
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plastycznie słuchane utwory muzyczne. Dla wielu najmłodszych było to 
pierwsze takie spotkanie z muzyką poważną.

Kolejnym punktem codziennego programu były spotkania autorskie. 
Organizatorzy zaprosili do udziału w projekcie autorów związanych w jakikolwiek 
sposób z postacią, bądź twórczością Tuwima. Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się współautorzy „Tuwimowa”, książki wydanej przez łódzką Literaturę, osoby 
piszące o twórczości poety lub inspirujące się jego poezją. 

W Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu oraz w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Mogilnie, Izabella Klebańska, przedstawiła najmłodszym 
swoje wiersze inspirowane twórczością Tuwima, opowiedziała  o warsztacie 
pracy pisarza. Marcin Brykczyński, spotkał się z czytelnikami w Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle i Bibliotece Publicznej w Sępólnie 
Krajeńskim. Autor opowiadał dzieciom o dzieciństwie swoim i Juliana Tuwima, 
czytał fragmenty własnych utworów inspirowanych twórczością Tuwima. Kalina 
Jerzykowska, ambasadorka poezji J. Tuwima, poprowadziła warsztaty językowe 
„Łapanie za słówka, czyli Tuwimowe zabawy językowe”. Warsztaty składały 
się z konkursów, zabaw słownych i wyliczanek. Pisarka spotkała się z dziećmi 
w Inowrocławiu oraz w Mogilnie. Autorka rozmawiała z małymi czytelnikami 
o tajnikach warsztatu pisarza, tworzeniu książek i wierszy. Wprowadziła dzieci 
w świat fantazji, rozbudziła wyobraźnię, zachęcała do czytania i zabawy słowem. 
Czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu oraz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Tucholi wzięli udział w spotkaniach autorskich z Kazimierzem 
Szymeczko, który opowiadał o J. Tuwimie, warsztacie pisarskim, ale również 
o swojej inspiracji wierszami poety. Przybliżył dzieciom postać Tuwima, mało 
znane fakty z jego życia, odpowiadał na pytania, dlaczego pisze się wiersze, 
czym jest talent, a czym pasja, opowiadał o swoich inspiracjach utworami 
Tuwima. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie zaprosiła dzieci 
na spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem. Pisarz dyskutował ze swoimi 
czytelnikami  o literaturze przy herbatce. Wojewódzka  i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bydgoszczy gościła  natomiast Annę Czerwińską-Rydel, autorkę 
książki „Mój brat czarodziej” opisującej dzieciństwo małego Julka Tuwima. 
Pisarka przybliżyła uczestnikom spotkania postać poety, opowiadając o jego 
dzieciństwie z perspektywy małej Irenki, jego siostry. Opowiedziała o pasjach 
małego Julka: chemii, zielarstwie, zbieractwie.

Uczestnicy działań w ramach projektu mogli poznać twórczość poety 
przybliżaną także za pomocą sztuk plastycznych. Do prowadzenia warsztatów 
ilustratorskich w BM w Inowrocławiu oraz w MBP w Mogilnie organizatorzy 
zaprosili Magdalenę Kozieł-Nowak, ilustratorkę książki „Tuwimowo”. Dzieci 
miały możliwość wykazania się swoim talentem plastycznym, malując 
wagony lokomotywy wypełnione przeróżnymi towarami. Prace powstawały 
na dużej rolce papieru, po rozwinięciu której powstała niezwykła, bardzo 
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długa lokomotywa. Najmłodsi mogli dać popis swojej wyobraźni, ilustrując 
te wagony Lokomotywy, których nie opisał Tuwim. Warsztaty ilustratorskie 
w bibliotekach w Nakle i Sępólnie Krajeńskim poprowadził Artur Gulewicz. 
Pokazał mały artystom własne spojrzenie na wiersze Tuwima, zaprezentował 
różnorodne techniki plastyczne wykorzystywane przy tworzeniu ilustracji 
książkowej oraz przedstawił dzieciom swoich ulubionych ilustratorów utworów 
Tuwima. Uczestnicy warsztatów ilustrowali wiersz „Okulary”, posługując się 
różnymi technikami plastycznymi. Miłośnicy plastyki mogli dać popis swojej 
wyobraźni, a Artur Gulewicz próbował pomóc najmłodszym zrozumieć poezję 
i podpowiadał jak ją zilustrować. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu 
oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi zaprosiły dzieci na warsztaty 
ilustratorskie, które poprowadziła Marianna Jagoda-Mioduszewska, ilustratorka 
książki J. Tuwima „Wiersze i wierszyki dla najmłodszych”. Podczas warsztatów 
powstały pociągi, złożone z 30. wagonów, które ozdobiły wnętrza bibliotek. 
Czytelnicy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie i WiMBP 
w Bydgoszczy mieli okazję uczestniczyć w  warsztatach  ilustratorskich 
prowadzonych przez  Artura Nowickiego, ilustratora czasopism i książek dla 
dzieci. Przybliżył on uczestnikom warsztatów różnorodne techniki plastyczne, 
opowiedział, jak ważną rolę w książce odgrywa ilustracja. W drugiej części 
warsztatów wspólnie z dziećmi wykonał metodą kolażu książkę – harmonijkę 
złożoną z wielu wagonów.

Młodzi czytelnicy w podregionie poznawali również twórczość 
Tuwima poprzez spotkania ze sztuką teatralną. Aktorzy bydgoskiego 
Teatru Buratino prowadzili warsztaty teatralne w oparciu o poezję Tuwima 
w bibliotekach w Nakle, Świeciu, Tucholi i Żninie. Odsłonili oni kulisy pracy 
nad rolą, opowiedzieli o pracy reżysera,  scenografa, kompozytora i choreografa. 
Wspólnie z uczestnikami spotkania przygotowali krótkie scenki teatralne na 
podstawie wybranych utworów Tuwima. W Bibliotece Publicznej w Sępólnie 
Krajeńskim warsztaty teatralne poprowadziła Barbara Rogalska, a w WiMBP 
w  Bydgoszczy Edyta Soboczyńska, aktorki Teatru Baj Pomorski.  Miłośnicy 
utworów Tuwima uczyli się teatralnej interpretacji wierszy. Tworzyli również 
lalki do animacji i posługując się nimi przygotowali przedstawienie do wiersza 
„Trudny rachunek”.

Podsumowaniem cyklu imprez „LokoMotyw – wokół Tuwima” był 
Finał w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy - 18 
października 2013 roku. Tego dnia zaprezentowało swoje osiągnięcia Wydaw-
nictwo Wytwórnia, wydawca książki „Tuwim. Wiersze dla dzieci”, wyróżnionej 
w konkursie Książka Roku 2007 Polskiej Sekcji IBBY oraz nagrodzonej Bolo-
gna Ragazzi Award 2008. Obecnie książka została wznowiona i pierwszy raz za-
prezentowana w Bibliotece w Bydgoszczy. Promocja książki „Tuwim. Wiersze 
dla dzieci” była nietypowa. Po raz pierwszy bowiem na polskim rynku wydaw-
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niczym zaprezentowana 
została jedna książka 
z pięcioma wersjami 
okładki, wykonanymi 
przez pięć ilustratorek. 
Podczas zorganizowa-
nego kiermaszu, każdy 
czytelnik mógł kupić 
książkę z okładką, któ-
ra najbardziej mu się 
podobała. Na promocję 
książki Wydawnictwa 
Wytwórnia zaproszeni 
zostali bibliotekarze, na-
uczyciele, rodzice i opie-
kunowie, czyli te osoby 
które mają wpływ na 
wybór proponowanych 
dzieciom wydawnictw 
książkowych.

 Ilustratorki 
książki Monika Hanulak 
i Małgorzata Gurowska 
poprowadziły warsztaty, podczas których pokazały najmłodszym, że nowo-
czesna książka to nie tradycyjne obrazki istniejące obok tekstu, ale grafi czna 
mowa liter i znaków, ich szyk, kolor, kształt. Atrakcją fi nałowego dnia była 
zaprezentowana wystawa ilustracji zawartych w książce „Tuwim. Wiersze dla 
dzieci” autorstwa znakomitych, nagradzanych ilustratorek: Gosi Urbańskiej, 
Moniki Hanulak, Gosi Gurowskiej, Marty Ignerskiej, Ani Niemierko, Agniesz-
ki Kucharskiej-Zajkowskiej, Justyny Wróblewskiej. Do tworzenia najdłuższej 
Lokomotywy zaprosił najmłodszych ilustrator Artur Nowicki.  Powstawały ko-
lejne wagony, których zawartości nie opisał J. Tuwim, wspominając jedynie „… 
A tych wagonów jest ze czterdzieści, sam nie wiem, co się w nich jeszcze mie-
ści”. Jednak największą atrakcją dla dużych i małych czytelników odwiedza-
jących tego dnia bydgoską Bibliotekę był Maraton czytania Tuwima. Maraton 
zgromadził publiczność w bardzo różnym wieku. Przyszły przedszkolaki i dzie-
ci ze szkół podstawowych wraz z opiekunami. Przybyli również rodzice ze swo-
imi najmłodszymi pociechami. Nie zabrakło też dziadków z małymi wnukami. 
Najmłodsi i ich opiekunowie usłyszeli wiersze w interpretacji lektorki Krystyny 
Czubówny, aktora Teatru Ateneum Krzysztofa Gosztyły oraz aktora Teatru Pol-
skiego w Bydgoszczy Mieczysława Franaszka. Konferansjerem Maratonu był 
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Maciej Puto, dyrektor WOKiS „Stara Ochronka” w Bydgoszczy. Zaproszeni go-
ście czytali nie tylko wiersze J. Tuwima, ale też inspirowane jego poezją utwo-
ry I. Klebańskiej, M. Brykczyńskiego, P. Wakuły, K. Szymeczko, N. Usenko. 
Głośnemu czytaniu towarzyszyła muzyka w wykonaniu artystów z Filharmonii 
Pomorskiej. Dużą atrakcją dla dzieci był występ sopranistki śpiewającej teksty 
J. Tuwima do muzyki skomponowanej przez Witolda Lutosławskiego.

Wieczorem na wytrwałych miłośników twórczości Juliana Tuwima 
czekała jeszcze jedna atrakcja. W pełnej uroku scenerii hallu głównego 
Biblioteki, w którym widownia rozsiadła się na ponad stuletnich dębowych 
schodach, odbył się teatralny happening pt. „Tuwim Julek – para buch, frazy 
w ruch”, zrealizowany przez Teatr Małe Mi z Warszawy na podstawie książek 
Wydawnictwa Literatura: „Rany Julek” Agnieszki Frączek i „Tuwimowo”. Ta 
niezwykła opowieść o dzieciństwie poety zabrała widzów w podróż do świata 
wyobraźni. Dzieci obserwowały przygody Julka, który chciał być chemikiem, 
strażakiem, magikiem i hodowcą jaszczurek. Aktorzy grali przed słupem 
ogłoszeniowym, który czasami zamieniał się w teatrzyk kukiełkowy, a na koniec 
przewrócił się i zmienił w olbrzymią lokomotywę. Przedstawienie pełne muzyki, 
gry świateł i efektów specjalnych zafascynowało najmłodszych widzów. Byli 
jednak i tacy milusińscy, którzy naprawdę przestraszyli się gwizdu lokomotywy, 
wystrzału petard i obłoków gęstej pary.

W cyklu „LokoMotyw – wokół Tuwima” zrealizowanych zostało aż 38 
różnorodnych działań (warsztaty ilustratorskie, spotkania autorskie, koncerty, 
małe formy teatralne), które uwrażliwiły dzieci na poezję, pokazały, jak twórczo 
można bawić się słowem i w jaki sposób wyrażać literacko i plastycznie 
swoje myśli i emocje. We wszystkich działaniach wzięły udział 2074 osoby, 
uczestniczące w zajęciach w siedmiu bibliotekach podregionu bydgoskiego 
oraz w WiMBP w Bydgoszczy. Cykl „LokoMotyw – wokół Tuwima” umożliwił 
dzieciom poznanie życia i twórczości J. Tuwima poprzez twórcze zabawy ze 
słowem, rymem i plastyką. Warsztaty ilustratorskie i teatralne odkryły drzemiący 
w wielu uczestnikach potencjał i pozwoliły dzieciom poznać swoje ukryte talenty. 
Najmłodsi byli pod dużym wrażeniem spotkań autorskich z pisarzami. Zachęceni 
ciekawymi spotkaniami, zbierali autografy i obiecywali wrócić do biblioteki 
po kolejne książki poznanych autorów. Organizatorów cyklu cieszy fakt, że 
w wielu działaniach brali udział rodzice ze swymi pociechami, co pozwoliło im 
odkryć na nowo Tuwima i powrócić do świata dziecięcej wyobraźni, bo przecież 
dorosły Tuwim to poeta z cudowną wyobraźnią dziecka.
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Aleksandra Węglerska

FRANCISZEK  AUGUSTYN  PRENGEL
I „PIERWSZY POLSKI KALENDARZ ASTROLOGICZNY”

       Mało osób wie, że w okresie międzywojennym 
Bydgoszcz uznawana była za stolicę naukowej astrologii 
polskiej. Stało się tak dzięki działalności Franciszka 
Augustyna Prengla. Wykazywał on niezwykłe jak 
na owe czasy zainteresowania astrologią i językiem 
esperanto. Uważam, że warto przypomnieć sylwetkę 
człowieka, który astrologię traktował jako naukę. 
Dodatkowym argumentem jest fakt, iż w zbiorach 
bydgoskiej Książnicy znajdują się jego publikacje, 
a większość z nich przekazał w darze sam autor.
      Do dzisiaj zachowało się niewiele informacji 
na temat życia prywatnego Prengla. Nie znane jest do 
końca nawet miejsce jego urodzenia. Niektóre źródła podają, 
że urodził się 26 czerwca 1899 r. w Chicago1. Inne sugerują, że być może 
urodził się tego samego roku, ale w Ameryce Południowej2. Jego rodzicami byli: 
Balbina Jäger-Adrian i Antoni Prengel. W 1906 r. rodzice wraz z synem wrócili 
do Europy. 4 października 1906 r. Prengel zamieszkał z matką w Bydgoszczy. 
Jego ojciec zginął w wypadku prawdopodobnie podczas Wystawy Światowej 
w Mediolanie3. Być może to tragiczne wydarzenie miało decydujący wpływ na 
życie i zainteresowania Franciszka. Wkrótce jego matka wyszła ponownie za 
mąż za ślusarza Teodora Juliana Nelkowskiego, z którym miała trzech synów 
i córkę. Mieszkali przy ulicy Podgórze 17. Franciszek Prengel ukończył szkołę 
ludową i gimnazjum w Bydgoszczy. Następnie studiował teologię, ale przerwał 
naukę. Przez krótki czas był prywatnym nauczycielem. Próbował też zajmować 
się twórczością literacką. Jednak prawdziwym jego powołaniem była astrologia, 
której poświęcił się całym sercem.

1 R. Kuczma, Astrolog, esperantysta, dziennikarz, „Bydgoski Informator Kulturalny” 
1987 nr 5, s. 45.

2 Wizjoner z Bydgoszczy – Media.wp.pl
3 T. Żołnierowicz, Polski Nostradamus żył w Bydgoszczy…Astrologia prawdę ci po-

wie? „Dziennik Wieczorny” 1977 nr 91, s.8. W artykule podano, że Antoni Prengel 
zginął podczas Wystawy Światowej w  Paryżu, kiedy to zerwała się lina windy. 
Jednak w 1906 r. wystawa taka była zorganizowana w Mediolanie.
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      Po zakończeniu I wojny 
światowej astrologia stała się w Polsce 
bardzo popularna. Pierwsze wzmianki 
na jej temat pojawiły się już w 1918 
r. w czasopiśmie „Wyzwolenie”4. 
Trzy lata później zaczął ukazywać 
się miesięcznik „Odrodzenie”5. Na 
łamach tego pisma debiutowało 
wielu astrologów. 23 lutego 1928 r. 
w Warszawie powstała pierwsza polska 
organizacja astrologiczna Polskie 
Towarzystwo Astrologiczne. Prezesem 
został znany polski astrolog Jan 
Starża-Dzierzbicki. W Wiśle w 1929 
r. założono wydawnictwo „Hejnał”, 
które publikowało książki i czasopisma 
z zakresu życia duchowego. Mogło 
by się zdawać, że oddalona od tych 
ośrodków Bydgoszcz nie odegra 
w dziedzinie astrologii większej roli. 
Jednak za sprawą Prengla stała się sławna nie tylko w Polsce. W maju 1930 
r. utworzył on Towarzystwo Astrologiczne „Kosmos”, które wkrótce zmieniło 
nazwę na Polskie Towarzystwo Astronomiczne w Bydgoszczy6. Aż do wybuchu 
II wojny światowej Prengel kierował tym stowarzyszeniem.
        Kariera Franciszka Augustyna Prengla rozpoczęła się od publikowania 
tekstów w czasopismach, początkowo lokalnych, następnie ogólnopolskich 
(m.in. „Ilustrowany Kurier Codzienny”, „Hejnał: miesięcznik wiedzy 
duchowej”, „Odrodzenie”), a w końcu nawet pisma zagraniczne drukowały jego 
artykuły (m.in. „Zentralblatt für Astrologische Forschung”). Dzięki trafnym 
horoskopom stawał się coraz bardziej znany. Prengel był uważany za mistrza 
horoskopu politycznego i meteorologicznego. Do stawianych horoskopów 
podchodził w sposób naukowy. Nie hołdował fatalizmowi astralnemu. Za to miał 
świetnie opanowany warsztat i lekko fi lozofujące podejście do tematu. Starał 
się, by astrologia nie była postrzegana jako szarlataneria. Należy podkreślić, że 
zawsze dbał o profesjonalizm i wysoki poziom publikowanych tekstów i o ich 

4 Miesięcznik „Wyzwolenie” w 1921 r. zmienił nazwę na „Teozofi a: miesięcznik 
poświęcony pielęgnowaniu wyższej kultury duchowej i brataniu ludzkości”.

5 „Odrodzenie: miesięcznik poświęcony sprawom odrodzenia człowieka i badaniom 
zjawisk duchowych”(1921-1928).

6 K. Chobot, Zarys dziejów astrologii w Polsce zmartwychwstałej, „Polski Kalendarz 
Astrologiczny na rok 1938”, s. 87.
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przejrzystość. Prengel jest autorem dwóch rozprawek: „Czego astrologowie 
nie mogą przewidzieć?” i „Siedem przykazań etycznych dla astrologów”. 
W pierwszej podkreśla, że astrologia może poznać i zgłębić zjawiska kosmiczne 
wyłącznie w stosunku do ziemi. W drugiej zaleca, by astrologowie opracowywali 
horoskopy w „duchu budującym”, nie narzucali innym swoich osobistych 
poglądów i nie przepowiadali dokładnego terminu śmierci7. Sam Prengel 
bardzo niechętnie stawiał horoskopy prywatne. Natomiast publikowane na 
łamach prasy horoskopy polityków były zazwyczaj trafne. Astrolog opracował 
m.in. horoskopy dla Józefa Piłsudskiego, Ignacego Mościckiego, Benito 
Mussoliniego. We wrześniu 1932 r. przepowiedział dojście Adolfa Hitlera do 
władzy, a rok później postawił bardzo niekorzystny dla niego horoskop. Napisał 
o Hitlerze, że ma „charakter zabarwiony uporem, usposobieniem porywczym 
i brutalnym”, a Hermanna Goeringa scharakteryzował – „brutalny, mściwy, 
wściekły i zbrodniczy”8.
       Pod koniec lat dwudziestych XX w. Prengel zaczął opracowywać 
i wydawać własny kalendarz astrologiczny. W 1927 r. ukazał się „Pierwszy 
Polski Kalendarz Astrologiczny na rok 1928: oparty na podstawach naukowych 
astrologji przy współpracy astrologów polskich”. Rocznik ten publikowany był 
aż do wybuchu II wojny światowej. Współpracowali z nim wybitni astrologowie 
polscy z różnych ośrodków, takich jak m.in. Warszawa, Poznań, Toruń, Brześć, 
Lwów i oczywiście Bydgoszcz. Byli wśród nich Julian L. Haluza, Karol Chobot, 
prof. dr Jan Sas-Zubrzycki, prof. Franciszek Stopa, Antoni Sękowski, Mieczysław 
Klecz, Roman Szuter, dr Antoni Czubryński, Konstanty Chmielewski, Zygmunt 
Koehler, Andrzej Niemojewski. Sam Prengel do każdego numeru rocznika 
przygotowywał wiele tekstów. Kilka artykułów w „Kalendarzu” zamieściła 
nawet słynna warszawska wróżka Myrtha Noel9. W późniejszych rocznikach 
swoje teksty publikowali też autorzy spoza Polski. Byli wśród nich m.in. Renato 
Damiani i Edward de Martini z Włoch oraz Alan Leo z Anglii. 
  W każdym numerze „Kalendarza” zamieszczano „Prognozę wpływów 
kosmicznych na ziemię i ludzi w kolejnych miesiącach” oraz wskazówki 
astrologiczne dla rolników i ogrodników. W kolejnych latach publikowano: 
„Skłonność do chorób i wskazówki dla poszczególnych znaków zodiaku”, 
„Znamiona charakterologiczne 12 zasadniczych typów ludzkich”, „Wpływ 
księżyca w poszczególnych znakach zodiaku”, prognozy pogody, zalety i wady 
charakteru ludzi z poszczególnych znaków zodiaku, przepowiednie polityczne, 
horoskopy dla polityków (m.in. dla Lenina, Trockiego, Stalina, Hitlera). 
Artykuły zamieszczane w „Kalendarzu” poświęcone były nie tylko astrologii 

7 Dokładny tekst  rozprawek znajduje się na stronie piotrpiotrowski.blog.onet.pl
8 Cyt. za T. Żołnierowicz, op. cit.
9 Myrtha Noel (1868-1944) to pseudonim hrabianki Romany Steckiej, jasnowidzącej
     i znawczyni tarota. Prowadziła ona też doświadczenia z hipnozą i telepatią.
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i jej historii, ale również chirografi i, chiromancji, grafologii, kosmologii, 
homeopatii, różdżkarstwu, onomancji astrologicznej, a nawet astronomii. Często 
były one ozdobione czarno-białymi ilustracjami. Pojawiały się też praktyczne 
wskazówki jak obliczyć swój horoskop. W 1932 r. wprowadzono nowy dział 
prezentujący wydawnictwa związane z astrologią. Dwa lata później pojawił 
się dział rozrywkowy z szaradami, zagadkami i rebusami oraz karykatury 
astrologiczne autorstwa Alfonsa Skowrońskiego. Od 1937 r. pismo ukazywało 
się w nowej szacie grafi cznej zaprojektowanej przez bydgoskiego plastyka 
Franciszka Gajewskiego. Ciekawy jest fakt, że w roczniku opracowanym 
w 1938 r. na kolejny rok zamieszczono artykuł pt. „Mars, bóg wojny, rządzi 
rokiem 1939”. Znalazło się tam ostrzeżenie, iż w tym czasie „Umysły ludzkie 
bywają więcej gwałtowne, wojownicze i do sporów skłonne”10. W tym samym 
numerze ukazał się artykuł Prengla napisany w języku niemieckim ostrzegający 
Niemcy przed wdaniem się w wojnę, która w efekcie przyniesie im klęskę. 
  Pismo przez wszystkie lata redagował Franciszek Augustyn Prengel. 
Przy składzie tekstu pomagał mu przyrodni brat Leon Nelkowski.
  „Polski Kalendarz Astrologiczny” był popularny nie tylko w Polsce. 
Co roku nowe egzemplarze wysyłano do Anglii i do Stanów Zjednoczonych. 
Także jego poziom merytoryczny oceniano bardzo dobrze. Czesław Białczyński 
pisze na ten temat „Było to niewątpliwie najlepsze wydawnictwo astrologiczne 
w okresie międzywojennym, utrzymane na wysokim poziomie i dorównujące 
kalendarzom zachodnim”11.
  Należy wspomnieć o kilku zmianach formalnych, które miały miejsce 
podczas wydawania wyżej omawianego pisma. Przede wszystkim trochę 
zmienił się tytuł i podtytuł. Już w 1929 r. pojawił się dodatkowy podtytuł 
„Almanach wpływów kosmicznych”. Rok później przemianowano rocznik na 
„Polski Kalendarz Astrologiczny”. Od 1931 r. tytuł brzmiał: „Polski Kalendarz 
Astrologiczny i Efemerydy Astronomiczne (Almanach wpływów kosmicznych)”. 
Wydawany był przez wszystkie lata w Bydgoszczy. Natomiast zmieniało 
się wydawnictwo. „Pierwszy Polski Kalendarz Astrologiczny na rok 1928” 
edytowało wydawnictwo „Sowa”, kolejne roczniki do 1931 r. były wydawane 
przez Książnicę Samokształcenia. Od 1932 r. wydawanie „Kalendarza” przejęło 
Polskie Towarzystwo Astrologiczne w Bydgoszczy. Trzy pierwsze roczniki 
drukowane były w Zakładach Grafi cznych „Bibljoteka Polska” w Bydgoszczy. 
Kolejne drukowała spółka akcyjna A. Dittmann T.Z.O.P., która działała również 
w Bydgoszczy. Ostatni rocznik „Kalendarza” na  1939 r. wydrukowały Zakłady 
Wydawnicze M. Arcta w Warszawie.

10 „Polski Kalendarz Astrologiczny na rok 1939”, s. 30.
11 bialczynski.wordpress.com./słowianie-tradycje-kultura-dzieje.
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  Od czwartego numeru zwiększono format czasopisma12. Stopniowo 
zwiększano też objętość wydawnictwa. Pierwszy numer miał zaledwie 50 stron, 
kolejny 68 stron, a rocznik na 1935 r. liczył już 100 stron.
       „Polski Kalendarz Astrologiczny” nie był jedynym czasopismem 
wydawanym przez Prengla. W 1935 r. ukazało się „Niebo Gwiaździste: 
aktualne czasopismo poświęcone kulturze astrologicznej”. Był to miesięcznik 
wydawany przez Polskie Towarzystwo Astrologiczne w Bydgoszczy. Ukazywał 
się aż do wybuchu wojny. Redaktorami byli: Zygmunt Koehler (numery 
1-5/1935), Konstanty Chmielewski (numery 6/1935 do 2/1938) i Franciszek 
August Prengel (od numeru 3/1938). To czasopismo, podobnie jak „Polski 
Kalendarz Astrologiczny, utrzymane było na wysokim poziomie i cieszyło się 
dużym zainteresowaniem wśród czytelników. Poza stałymi współpracownikami 
kalendarza swoje teksty publikowali w nim m.in. prof. Wincenty Lutosławski, 
inż. Józef Maliński, dr Oskar Wojnowski, Piotr Gawlikowski i Adam Odrowąż-
Wróblewski. Wydawnictwa astrologiczne Prengla wychodziły w nakładach 
sięgających 10-15 tysięcy egzemplarzy.
      Poza czasopismami astrolog publikował też książki. W 1932 r. ukazała 
się jego publikacja „Astrologia medyczna: zwięzły podręcznik astro-medyczny: 
patologia-diagnoza – terapia: jak rozpoznać i leczyć choroby na podstawie nauk 
horoskopu astrologicznego”. Książka była edytowana przez wydawnictwo 
„Hejnał” w Wiśle. Dwa lata później ukazała się publikacja „12 typów ludzkich 
w astrologji, ich charakter, talent i skłonności oraz zarysy losu” (Wisła 
1934 „Hejnał”). „Tatwiczny zegar Szczęścia”, książeczka z objaśnieniami 
tatw13 i ruchomym zegarem, doczekał się dwóch wydań. W 1934 r. Prengel 
wspólnie z Piotrem Gawlikowskim wydał poradnik „Jak obliczyć horoskop? 
Zwięzły podręcznik astronomii i matematyki astrologa”. Wraz z wybitnym 
matematykiem Zygmuntem Koehlerem opublikował pracę pt. „Małżeństwa: 
studium astrologiczne”. Ta publikacja cieszyła się takim zainteresowaniem, że 
w 1938 r. wznowiono jej nakład. Swoje książki astrolog podarował Bibliotece 
Miejskiej w Bydgoszczy, ale wszystkie, poza ostatnią wymienioną wyżej, 
zaginęły. Na szczęście ocalały czasopisma. Franciszek Prengel był też wydawcą 
i autorem przedmowy do książki znanego fi lozofa i astrologa francuskiego 
Pawła Choisarda pt. „Św. Tomasz z Akwinu i astrologia” (Warszawa 1939).
       Międzynarodową sławę ugruntował Prengel w 1937 r., kiedy to na IV 
Zjeździe Astrologów Naukowych w Paryżu wygłosił niezwykle ciekawy odczyt 
pt. „Astrologia i astrologowie czasów Mikołaja Kopernika”. 
12 Roczniki na lata 1928, 1929, 1930 miały format 21,5 x 14 cm, a kolejne 23 x 15,5 

cm.
13 Słowo „Tatwa” wywodzi się z sanskrytu. Jest to elementarna właściwość mocy Boga 

przejawiona w kształtowaniu i istnieniu bytu przedmiotowego zgodnie z określony-
mi prawami ewolucji. Funkcjonuje jako energia duchowa działająca w sferze materii 
fi zycznej.
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     Franciszek Prengel znał biegle języki: francuski, niemiecki, angielski 
i esperanto. Był wielkim propagatorem ostatniego z wymienionych języków. 
Utworzył w Bydgoszczy agencję „Polska Służba Esperancka”. Wygłaszał 
odczyty i prowadził kursy tego międzynarodowego języka. Był znanym 
i cenionym działaczem esperanto, nie tylko w Polsce, ale i poza granicami 
kraju. Działał w Światowym Związku Esperantystów z siedzibą w Genewie. 
Jego artykuły publikowała „Nia Gazeta”, organ esperancki w Nicei.
       Astrolog całkowicie poświęcił się swoim pasjom i nie założył rodziny. 
Mieszkał nadal z matką i przyrodnim rodzeństwem przy ulicy Podgórze 17 
w Bydgoszczy. W 1927 r. przeprowadził się z matką na ulicę Kościelną 1. 
W 1933 r. mieszkał przy ulicy Magdzińskiego 2/4. W księdze adresowej na lata 
1936/1937 podany jest nowy adres – ulica Melchiora Wierzbickiego 1/5. Posiadał 
w tym czasie telefon (nr 3663), co nie było w tych czasach powszechne.
       24 sierpnia 1939 r. Prengel został zmobilizowany w stopniu ppor. 
rezerwy do 15 Dywizji Piechoty wielkopolskiej w Bydgoszczy. Brał udział 
w bitwie nad Bzurą i w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy wrócił do 
Bydgoszczy. Natychmiast został aresztowany przez gestapo. Jego prace 
i wszystkie notatki zostały skonfi skowane i  zniszczone. Początkowo astrolog 
więziony był w Bydgoszczy, a następnie wysłano go do obozu koncentracyjnego 
w Dachau. Zmarł z wycieńczenia 5 kwietnia 1945 r., niespełna miesiąc przed 
wyzwoleniem obozu.
       W celu uhonorowania zasług Franciszka Augustyna Prengla Zarząd 
Polskiego Towarzystwa Astrologicznego 17 maja 2013 r. podjął uchwałę 
o przyznawaniu dorocznej Nagrody jego imienia. Celem tej inicjatywy jest 
wyróżnianie i honorowanie astrologów mających szczególny wkład w rozwój 
astrologii w Polsce zarówno na polu edukacyjnym, jak i badawczym. Ma 
też wskazywać na określone standardy, o które powinno dbać środowisko 
astrologiczne w Polsce. Nagrodę stanowi: Statuetka, List honorowy Zarządu 
Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, Wpis do Księgi honorowej Polskiego 
Towarzystwa Astrologicznego i wykład honorowy lub publikacja eseju. Po raz 
pierwszy Nagrodą im. Franciszka Prengla został uhonorowany pośmiertnie dr 
hab. Tadeusz Doktór (1950-2007), wybitny teoretyk astrologii i autor książki 
„Spotkania z astrologią. Decyzję o tym fakcie ogłoszono  podczas III Konferencji 
PTA w październiku 2013 r. w Warszawie.

Bibliografi a:
Adresy Miasta Bydgoszczy na lata: 1922, 1926, 1928, 1929, 1933, 1936/1937, 
Bydgoszcz.
Bibliografi a czasopism pomorskich: województwo bydgoskie/ red. Henryk 
Baranowski, Toruń 1960
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Alina Walukiewicz

PÓŁKA Z REGIONALIAMI

W 2013 r. WiMBP w Bydgoszczy obchodziła 110. rocznicę istnienia, 
którą upamiętniła przygotowana przez pracowników okolicznościowa pu-
blikacja „Od inkunabułów do e-booków: Bydgoska Książnica 1903-2013”1. 
W pierwszym rozdziale książki przedstawiona została historia tej najstarszej 
biblioteki publicznej w regionie kujawsko-pomorskim. Jej dzieje przypadają na 
cztery jakże odmienne okresy w historii Polski: czasy zaborów, dwudziestole-
cie międzywojenne, lata Polski socjalistycznej oraz czasy najnowsze po 1989 
r. W pierwszym rozdziale zaprezentowano najbardziej znaczące wydarzenia 
z dziejów Biblioteki w danym okresie, jej rozwój, zmiany w strukturze i pełnio-
nych funkcjach. W kolejnych rozdziałach przedstawiono: rozwój sieci fi lii miej-
skich, zbiory specjalne, regionalna, cymelia oraz czasopisma. Ostatni rozdział 
poświęcony został działalności promocyjnej i upowszechnieniowej WiMBP 
w Bydgoszczy na tle innych instytucji kultury. W publikacji zaprezentowano 
też sylwetki wszystkich dyrektorów Biblioteki oraz imienny wykaz aktualnie 
zatrudnionych pracowników. Publikacja zawiera też bibliografi ę załącznikową 
oraz ilustracje. Książkę chroni sztywna oprawa, a dodatkowo umieszczona zo-
stała w pudełku razem z dziewięcioma widokówkami przedstawiającymi biblio-
tekę dawniej i dziś. Pocztówki to w większości kolorowe zdjęcia, ukazujące 
między innymi hol główny (wejście od Starego Rynku 24) tak, jak wyglądał 
przed 1939 r. oraz widok współczesny, Bernardynę, Magazyn Główny.

Dzieje Bydgoszczy to także cmentarze, a właściwie spoczywający na 
nich zmarli mieszkańcy tego miasta. Tworzyli oni jego historię swoim życiem 
i pracą, czasami wybitną, wszystkim znaną, a czasami – codzienną żmudną bie-
ganiną. Warto więc opisywać miejsca spoczynku. Kolejnym bydgoskim cmen-
tarzem, który doczekał się opracowania jest publikacja „Cmentarz na Jarach”2 
, autorstwa Daniela Rudnickiego, pracownika WiMBP w Bydgoszczy. W roz-
dziale pierwszym autor omawia historię cmentarza, by w kolejnym zająć się 
1  Od inkunabułów do e-booków : Bydgoska Książnica 1903-2013 / [oprac. zespół 

Adam Doman et al. ; wstęp Marcin Karnowski] ; Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy : Wydawnictwo Koronis, 2013. -  205, [1] 
s., [16] s. tabl., [9] k. widokówek luz. : il. (w tym kolor.), err. ; 24 cm.

2  Cmentarz na Jarach : cmentarz parafi i pw. Świętej Trójcy w Bydgoszczy 1933-2013 
Daniel Bernard  Rudnicki. -  Bydgoszcz : Parafi a pw. Świętej Trójcy, 2013. - 143, [1] 
s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
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mogiłami tych bydgoszczan, którzy zaznaczyli swoją obecność w dziejach mia-
sta, np. muzyk Krzysztof Drzewiecki, działacz społeczny Teofi l Gackowski, li-
terat i dziennikarz Alfred Kowalkowski. Notki biografi czne wzbogaca obszerny 
materiał ilustracyjny. Kolorowe fotografi e przedstawiają nagrobki na mogiłach 
omawianych osób. Ostatni rozdział poświęcony został fotoporcelankom, czyli 
fotografi om utrwalonym w porcelanie. Materiał ilustracyjny do tego rozdziału 
prezentuje porcelanki z różnych cmentarzy, nie tylko bydgoskich, jednak spora 
ich część dotyczy cmentarza na Jarach.  Płyty nagrobne, mimo że opatrzone 
imieniem i nazwiskiem, są bezosobowe i takie… majestatyczne. Zdjęcia na-
grobkowe pochowanych osób mają w sobie coś niesłychanie smutnego, nostal-
gicznego. Wzruszająca jest fotografi a dziewczynki w stroju od pierwszej komu-
nii na stronie 128, czy chłopca z zadartym noskiem na stronie 124.

Słowo legenda, przetłumaczone z łaciny, oznacza to, co powinno być 
przeczytane. Spośród najnowszych publikacji regionalnych z pewnością polecić 
można dwa obszerne zbiory legend. Pierwszy z nich to wydane przez Towa-
rzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy „Bydgoskie legendy i przypowieści”3. 
Jak pisze wydawca we wstępie: „Całość ma charakter antologii opartej na le-
gendach, sagach i przypowieściach, ale także na konkretnych tekstach histo-
rycznych ubarwionych anegdotą czy niezwykłym wydarzeniem celnie spointo-
wanym”4. Legendy umieszczono w 15. rozdziałach, porządkując topografi cznie 
(np. Miasto, Przedmieścia) lub tematycznie (np. Władcy w Bydgoszczy, Magia 
pieniądza, Pan Twardowski). Rozdział 8. poświęcono legendom z okolic Byd-
goszczy (np. „Djabeł Paskudnik” – z okolic Koronowa, „Legenda o kujawskim 
wilkołaku”). Książkę wydano bardzo starannie, na białym papierze i oprawiono 
w sztywną, lakierowaną, kolorową okładkę.  Każdy rozdział poprzedza stro-
na tytułowa, gdzie w ozdobnej ramce zbudowanej z elementów fl orystycznych 
znajduje się numer rozdziału i tytuł. W narożnikach ramki widoczne są: herb 
Bydgoszczy oraz schematyczne rysunki historycznych miejsc. Publikacja zosta-
ła bogato zilustrowana, a autorem większości rysunków jest, zmarły w trakcie 
pracy nad książką, Jerzy Stróżyk. Część materiału ilustracyjnego wykonał, tak-
że już nieżyjący, Marek Rona. Wykorzystano również ilustracje z wcześniejszej 
książki o Twardowskim oraz zdjęcia miejsc i przedmiotów, z którymi są zwią-
zane legendy. 

„Legendy kujawskie”5 to publikacja przygotowana i wydana przez nie-
3   Bydgoskie legendy i przypowieści / red. Jerzy Derenda ; wybór tekstów Jerzy Deren-

da [et al.] ; tł. z niem. Zbigniew Klain, Halina Piechocka-Lipka ; ryciny Jerzy Stróżyk, 
Marek Rona. -  Bydgoszcz ; Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 2013. 
-  451 s. : il. ; 24 cm.

4 Tamże, s. 12.
5  Legendy kujawskie / zebr. i koment. opatrzył Włodzimierz Podczaski ;  [tł. z jęz. 
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strudzonych popularyzatorów Kujaw z wydawnictwa FORZA CUIAVIA. Na 
bogato zdobionych i zaopatrzonych w inicjały stronach zamieszczono impo-
nującą liczbę legend. W większości przypadków podano też informację, z ja-
kich okolic dana legenda pochodzi, choć najczęściej to wynika z treści. Książka 
została zilustrowana przez Rafała Zawadzkiego. Strony z tekstem utrzymano 
w jednolitej kolorystyce – ciemnoniebieskiej, która jest charakterystyczna dla 
Kujaw. Publikacja zawiera przypisy i bibliografi ę. Na wierzchu miękkiej lakie-
rowanej okładki widać rycerza na koniu, tego samego, który ilustruje legendę 
z okolic Lubrańca „O strasznej zbrodni w grodzisku na rycerzu, który przyłbicy 
nie zdejmował”6. Zbrodnię zaplanowano rzeczywiście straszną, bo ofi arą miał 
być brat. Stało się jednak  inaczej… 

W 2013 r. Żnin obchodził jubileusz 750-lecia nadania praw miejskich. 
Z tej okazji wydana została obszerna dwutomowa monografi a miasta. Tom 
pierwszy nosi tytuł „Żnin: 750 lat dziejów miasta”7 i omawia prahistorię oko-
lic Żnina oraz dzieje miasta do 1990 r. Na całość składa się 8 chronologicznie 
następujących rozdziałów, kalendarium 1990-2012, biogramy zasłużonych dla 
miasta, bibliografi a (wybór) oraz indeks nazwisk. W tomie drugim „Żnin: dzie-
je najnowsze”8 przedstawiono historią miasta po 1945 roku, ze szczególnym 
uwzględnieniem okresu od 1990 r. W 19. tematycznych rozdziałach autorzy za-
jęli się omówieniem dziedzin życia typowych dla współczesnego miasta, np.: 
ludność, przemysł i rolnictwo, handel i usługi, ale także zagadnieniami charak-
terystycznymi dla Żnina, jak np.: upowszechnianie tradycji kultury ludowej Pa-
łuk. Publikację zaopatrzono w przypisy, bibliografi ę oraz indeks nazwisk. Sze-
rokie marginesy i interlinie sprawiają, że książkę dobrze się czyta, nie męcząc 
nadmiernie oczu. Liczne, także kolorowe ilustracje, dopełniają obrazu całości, 
a sztywna oprawa stylizowana na skórę i brak zbędnych ozdobników przydają 
elegancji.

Spośród publikacji dotyczących architektury najpowszechniej znane 
są te o zamkach i  pałacach. Znaleźć w nich można piękne, ciekawe, repre-
zentatywne dla określonego stylu, monumentalne budowle. Jednak architektura 
to także domy chłopskie. Mimo iż zainteresowanie budownictwem wiejskim 

niem. Kornelia Steinke ; il. Rafał Zawadzki]. - Inowrocław : Forza Cuiavia Katarzyna 
Podczaska Promocja Regionalna, 2012. -  487 s. : il. kolor. ; 24 cm.

6 Tamże, s. 323.
7   Żnin : 750 lat dziejów miasta : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Janickiego. -  Żnin 

: Gmina : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 2013. -  569, [3] s., [2] k. tabl. 
złoż. luzem : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.

8   Żnin : dzieje najnowsze. [T. 2 / red. Jadwiga Jelinek]. -  Żnin : Gmina : Miejska i Po-
wiatowa Biblioteka Publiczna, 2013. -  558, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : il.  kolor. ; 26 
cm.
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sięga końca XIX wieku, nie ma aż tak wielu opracowań dotyczących regionu 
kujawsko-pomorskiego. Publikacja Macieja Prarata „Architektura chłopska Do-
liny Dolnej Wisły w latach 1772-1945 i jej problematyka konserwatorska”9 jest 
obszerną i starannie przygotowaną monografi ą, zredagowaną wersją dysertacji 
doktorskiej. Hubert Czachowski napisał we „wprowadzeniu”, że książka Ma-
cieja Prarata jest „jedyną pozycją dotyczącą architektury chłopskiej, w której 
szeroko zarysowano problematykę konserwatorską w kontekście krajobrazu 
kulturowego”10. Zwrócił też uwagę na fakt, że pracę nad książką poprzedzi-
ły intensywne badania terenowe i archiwalne, co jest w przypadku tego typu 
publikacji oczywiste, acz nie zawsze praktykowane. Architektura Doliny Dol-
nej Wisły związana jest ze specyfi czną grupą społeczną zwaną olędrami, która 
stworzyła charakterystyczne zagrody: „Mieszczą one pod jednym dachem część 
mieszkalną, nierzadko z podcieniowymi wystawkami, inwentarską i stodołę. 
Posiadają specyfi czne rozwiązania przestrzenne, konstrukcyjne i formalne”11. 
Liczne rysunki, zdjęcia, plany i mapy powodują, że książkę może z przyjem-
nością oglądać nawet laik. Publikacja zawiera przypisy, aneksy źródłowe oraz 
bogatą bibliografi ę. 

Muzyka zawsze była ważnym elementem życia człowieka i społeczno-
ści, o czym świadczy całkiem spora ilość różnorodnych dowodów materialnych. 
Kolejny zeszyt Prac Zbiorowych Akademii Muzycznej nosi tytuł „Materialne 
ślady kultury muzycznej na Pomorzu i Kujawach”12 i poświęcony został właśnie 
tymże dowodom na istnienie bogatego życia muzycznego w regionie. Poszcze-
gólne rozdziały poświęcono m.in.: muzykaliom w zbiorach różnych instytucji, 
kulturze muzycznej na łamach czasopism, życiu muzycznemu, instrumentom. 
Wśród bogactwa tematycznego szczególna uwagę zwraca rozdział poświęcony 
budowie bydgoskiej opery – „Ostatni teatr XX wieku, czyli niezwykła historia 
budowy opery w Bydgoszczy”13 Alicji Weber. „Finis koronat opus” – takie mot-
to widnieje na początku rozdziału. Dla mieszkańca Bydgoszczy jest ono bardzo 
wymowne. Starsze pokolenia pamiętają lata ciągnącej się inwestycji, gdy więk-
szość nie wierzyła, że kiedykolwiek zostanie ukończona. A jednak… Powstała 
w pełnej krasie, jest piękna, nowoczesna, o wspaniałej akustyce i zawsze wy-
9  Architektura chłopska Doliny Dolnej Wisły w latach 1772-1945 i jej problematyka 

konserwatorska / Maciej Prałat. -  Toruń : Muzeum Etnografi czne im. Marii Znamie-
rowskiej-Prüfferowej, 2012. - 395 s. : il. ; 29 cm. 

10 Tamże, s. 5.
11 Tamże, s. 7.
12   Materialne ślady kultury muzycznej na Pomorzu i Kujawach / pod red. Aleksandry 

Kłaput-Wiśniewskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej 
im. F. Nowowiejskiego, 2012. – 325 s. : il. ; 24 cm. -  Prace Zbiorowe / Akademia 
Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ; nr 33.

13 Tamże, s. 275-294.
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pełniona widzami. Alicja Weber opisała 34 lata i pięć miesięcy, czyli dzieje bu-
dowy gmachu opery, zamykające się w tysiącu teczkach archiwaliów. W innym 
rozdziale Marek Rzepa zajmuje się kolejnym, do tej pory nie opisanym tematem 
– archiwum dźwiękowym Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.14 Autor omawia 
typy zbiorów, sposoby ich przechowywania dawniej i dziś, powstawanie zaso-
bów. Co ważne archiwum jest udostępniane w internecie: „Polskie Radio PiK 
jest jedyną rozgłośnią  w Polsce (a najprawdopodobniej na świecie), która pre-
zentuje wszystkie swoje audycje na portalu internetowym, pod adresem: 15http://
archiwum.radiopik.pl/”16.

Pozazdrościć można przodkom z Bydgoszczy i regionu tego boomu bu-
dowlanego z początku XX w. Powstawały wówczas przepiękne, bogato zdobio-
ne kamienice w stylu secesyjnym. Publikacja „Secesja w województwie kujaw-
sko-pomorskim”17 ma charakter albumu prezentującego całe budynki oraz deta-
le architektoniczne najciekawszych obiektów w województwie. Nie wszystkie 
z prezentowanych kamienic zostały odnowione. Gdy całe piękno ginie pod war-
stwą brudu, bardzo trudno je podziwiać. Te budowle, które zostały odnowione, 
rzeczywiście przyciągają wzrok. Ozdobne fasady, dekoracyjne szczyty, bogato 
dekorowane wykusze, kute balustrady, zdobione portale, a nawet witraże czy 
malowidła na klatkach schodowych oraz wiele innych elementów zdobiących 
sprawia, że kamienice wyglądają jak ozdobne puzderko. Nie ma tam jednak 
przesady, każdy element składa się na harmonijną całość. Czy to piękno potrafi ą 
docenić wychowankowie „blokowisk”? Pozostaje nadzieja, że tak.

Owocem refl eksji nad zmianami w krajobrazie społeczno-kulturo-
wym województwa kujawsko-pomorskiego po 1989 r. jest publikacja „Krajo-
braz społeczno-kulturowy województwa kujawsko-pomorskiego na tle innych 
regionów Polski”18. Autorzy pragnęli opisać „przemiany i dokonania w życiu 
społecznym tego regionu oraz nowe wzory i normy, jakie pojawiły się w sfe-
rze zachowań kulturowych jego mieszkańców”19. Myślą przewodnia pomysło-

14 Tamże, s. 313-325.
15 Tamże, s. 323.
16 Tamże, s. 323.
17   Secesja w województwie kujawsko-pomorskim / Piotr Kożurno, Maria Śliwińska ; 

[tł. na jęz. ang. Elżbieta Mątwicka]. - Toruń : Międzynarodowe Centrum Zarządzania 
Informacją, 2012. - 203 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.

18   Krajobraz społeczno-kulturowy województwa kujawsko-pomorskiego na tle innych 
regionów Polski / pod red. Zofi i Sawaniewskiej-Mochowej, Włodzimierza Mocha 
; Instytut Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Pracownia 
Regionalistyczna. -  Bydgoszcz :  Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospo-
darki, 2012. -  174 s. ; 25 cm.

19 Tamże, s. 5.



66

dawców wydawnictwa było „skupienie się na dynamice i skutkach przemian, 
zwłaszcza o charakterze tożsamościowym, oraz nad ich jakością, tworzeniem 
się nowego modelu życia społecznego i kulturalnego w regionie kujawsko-po-
morskim, z odwołaniem się do sytuacji w kraju.”20 W części dotyczącej zagad-
nień ogólnych przybliżono pojęcie „krajobraz społeczno-kulturowy”, w ujęciu 
różnych dziedzin nauki. Część drugą poświęcono zagadnieniom szczegółowym, 
np.: „Jakość życia w Bydgoszczy – refl eksje nad dwoma raportami”21, „Prasa 
województwa kujawsko-pomorskiego po 1989 r. na tle kraju”22.

Książka zatytułowana „Znaki pamięci: …dziennikarzom Pomorza 
i Kujaw trwale związanym z tym regionem”23 jest już czwartym wydaniem tego 
tytułu i w istocie „znacznie poszerzonym”, co zapowiadają autorzy na stronie 
tytułowej. Na pierwsze wydanie składało się 88 biogramów, na drugie – 118, 
w trzecim było już 147 biogramów, a najnowsze liczy ich 208. Ponieważ pu-
blikacja dotyczy zmarłych pisarzy, jak piszą autorzy we wstępie: „liczby te 
mówią, jak szybko odchodzą od nas koledzy i przyjaciele, jak wiele powinni 
uczynić żywi dla tych, którzy odeszli”24. Książkę redaguje Zespół Starszych 
Dziennikarzy, działający przy Kujawsko-Pomorskim Oddziale Stowarzyszenia 
Dziennikarzy RP w Bydgoszczy. Wydawnictwo jest przykładem niezwykłej 
solidarności środowiska, ale solidarności dobrze rozumianej. W odróżnieniu 
od wcześniejszych wydań tego tytułu, najnowsza edycja wzbogacona została 
o biogramy z odleglejszej historii – i z czasów II Rzeczypospolitej, a nawet 
okresu zaborów. Autorzy zapowiadają we wstępie kontynuację wydawnictwa 
i kontynuację prezentacji sylwetek sprzed 1939 r.

20 Tamże, s. 5.
21 Tamże, s. 71-88.
22 Tamże, s. 129-138.
23   Znaki pamięci : ...dziennikarzom Pomorza i Kujaw trwale związanym z tym regio-

nem / [aut. Andrzej  Białoszycki et. al.]. -  Wyd. 4., zm. i znacznie poszerz. / pod red. 
Zefi ryna Jędrzyńskiego. -  Bydgoszcz ; [Warszawa : Stowarzyszenie Dziennikarzy 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Główny], 2013. - 173, [7] s. : il. ; 21 cm.

24 Tamże, s. 5.



67

Grażyna Szafraniak

SPOTKANIA „LINK DO PRZYSZŁOŚCI – MŁODZI. INTERNET. 
KARIERA”

– W GMINIE BARCIN MŁODZI INSPIRUJĄ MŁODYCH

Biblioteki na terenie Gminy Barcin brały udział w I i II edycji ogól-
nopolskiego projektu „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera”, którego 
celem jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w podejmowaniu 
świadomych wyborów zawodowych. Projekt jest realizowany przez Fundację 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoftu, w ramach 
inicjatywy „YouthSpark” oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
Bibliotekę główną oraz Filię w Piechcinie w ramach realizacji projektu odwie-
dzili: Kamila Sidor – przedsiębiorca społeczny, Jakub Jakubowski – artysta, 
grafi k  komputerowy, animator kultury i barista, Paweł Luty – dziennikarz ma-
gazynu „Brief”, który przeprowadza wywiady z ciekawymi ludźmi na temat 
nowych technologii oraz Mikołaj Komór – koordynator i coach projektów UE, 
specjalista ds. wizerunku.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Filii w Piechcinie 6 marca 2013 r. 
Z młodą profesjonalistką Kamilą Sidor spotkali się uczniowie III klasy gimna-
zjum Zespołu Szkół Publicznych w Piechcinie. Kamila Sidor – przedsiębiorca 
społeczny, w 30-minutowej prezentacji opowiadała o swojej karierze zawodo-
wej. Przekonywała, że wcale nie trzeba mieszkać w dużym mieście, aby zdo-
być wymarzoną pracę, radziła uczestnikom spotkania, czym należy kierować 
się przy wyborze zawodu. Namawiała, aby nie bać się rzucać na głęboką wodę 
i podnosić sobie poprzeczkę w dążeniu do celu. Podkreślała, jak ważne są nowe 
technologie. Dzięki nim, udaje się znaleźć bardzo kreatywną i dobrze płatną 
pracę. Podała adresy stron, z których warto skorzystać. Zachęcała do nauki 
języka angielskiego. Ona sama jest współzałożycielką anglojęzycznego klubu 
mówców. Opowiadała, jak uczyła się tego języka.
  Następnego dnia, 7 marca, spotkanie organizowane w ramach projek-
tu, odbyło się w bibliotece w Barcinie. Z młodzieżą, na co dzień uczącą się 
w Gimnazjum Nr 1 i Liceum w Barcinie, spotkał się Jakub Jakubowski – arty-
sta, grafi k  komputerowy, animator kultury i barista, który prowadzi z sukcesem 
swoją kawiarnię artystyczną „Kofi &Ti” w Radzyniu Podlaskim. Spotkanie było 
okazją, aby dowiedzieć się, jak planować swoją przyszłość zawodową, reali-
zować swoje marzenia, uwzględniając znaczenie nowych technologii. Gość 
z wyjątkową charyzmą opowiadał o swoich pasjach, które dla niego stały się 
sposobem na życie. Przekonywał młodzież, żeby rozwijała swoje zainteresowa-
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nia, spełniała wytyczone cele. Podkreślał, jak ważna jest decyzja o wyborze pro-
fesji, w której spełnimy się zawodowo i która będzie naszą inspiracją. Zachęcał 
do poznawania świata, wędrowania w różne jego zakątki, ale też do tego, by 
być ambasadorem swojej „Małej Ojczyzny”, w tym przypadku – Barcina, by 
pamiętać  o miejscu swego pochodzenia. Moderatorem spotkania była kierow-
nik Oddziału dla dzieci i młodzieży Stanisława Ciesielska, która przygotowała 
część warsztatową  dla uczestników, zgodnie z wytycznymi scenariusza. Po wy-
stąpieniu gościa uczestnicy wzięli udział w quizie wiedzy, o aktualnej sytuacji 
i trendach na rynku pracy. Wśród zadań znalazło się m.in. pytanie: o płace brutto 
i netto, od czego zależy bezrobocie, jak dużo pracodawców wymaga w swoich 
ofertach znajomości języków obcych. Na zakończenie uczestnicy mieli okazję 
wyrazić swoją opinię, na temat tego, co podczas spotkania usłyszeli.

2 grudnia 2013 r. w piechcińskiej fi lii gościł Paweł Luty, dzienni-
karz magazynu „Brief”. Tym razem na spotkanie zaproszeni zostali uczniowie 
z Technikum Logistycznego w Zespole Szkół Niepublicznych w Piechcinie. 
Podczas prezentacji własnej osoby Paweł Luty  przekonywał, iż do odniesienia 
sukcesu zawodowego niezbędna jest odwaga, odpowiedzialność, a także „głód” 
wiedzy. Czasami, aby coś zyskać, trzeba zaryzykować. Należy zdawać sobie 
sprawę z konsekwencji naszych wyborów, powinniśmy być odpowiedzialni za 
to, co robimy. Poza tym warto mieć szerokie zainteresowania, gdyż nigdy nie 
wiadomo, jak często będziemy zmuszeni zmienić miejsce albo charakter pracy. 
Ponadto gość zachęcał do poznawania nowych technologii społecznych, a tak-
że nauki języka angielskiego. Podał adresy stron, z których warto skorzystać. 
Spotkanie, które miało charakter warsztatowy, poprowadziła kierownik Filii 
w Piechcinie, Mariola Zelek.

5 grudnia 2013 r. w Czytelni Biblioteki w Barcinie gościł Mikołaj 
Komór – mieszkaniec Szczecina, koordynator i coach projektów UE, specjalista 
ds. wizerunku. Gość ze Szczecina, prezentując własny wizerunek, opowiedział 
o swoich umiejętnościach i doświadczeniu w działaniu na rzecz środowiska, 
w którym żyje. Podkreślał determinację i upór, mówił o sukcesach, sygnalizo-
wał porażki. Wskazywał młodym uczestnikom spotkania kierunki, w których 
warto zmierzać w przyszłości. Gimnazjaliści z Barcina okazali się dorosłymi 
partnerami w dyskusji, przełamywali pierwsze bariery nieśmiałości, rozsądnie 
oceniali swój krok w przyszłość. Prawdziwą niespodziankę sprawił całej grupie 
Mariusz Boguszewski – koordynator projektu „Link do przyszłości. Młodzi.
Internet.Kariera”, który zaszczycił swoją obecnością spotkanie. Życzliwość 
dla młodych, obecność i rola koordynatora projektu, jaką odegrał w spotka-
niu, znacznie podniosła jego rangę. Goście „Linku do przyszłości” przekazali 
zgromadzonej młodzieży sporo cennych wskazówek. Prowadząca spotkanie 
S. Ciesielska potwierdzała rolę pasji w realizowaniu przedsięwzięć życiowych 
oraz służebnej roli społecznej w podejmowaniu wszelkich działań na rzecz śro-
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dowiska, w którym się żyje. Goście rozmawiali również z zastępcą burmistrza 
Sławomirem Różańskim i dyrektorem biblioteki Grażyną Szafraniak – o bi-
bliotece i o Gminie Barcin. Podziwiali jej infrastrukturę i gospodarność. Nie 
szczędzili uznania dotyczącego gustownie urządzonego wnętrza i wyposażenia 
nowej siedziby biblioteki. Pozytywnie wyrażali się o  młodzieży  obecnej na 
spotkaniu. 

Grudniowe spotkanie 
z Mikołajem Komórem i ko-
ordynatorem projektu z ramie-
nia FRSI – M. Boguszewskim 
zaowocowało tym, iż 21 
stycznia 2014 r. zorganizo-
wano w barcińskiej biblio-
tece szczególne spotkanie 
w ramach „Linku do przyszło-
ści”. Młodzież z Gimnazjum 
Nr 1 i Społecznego Liceum 
w Barcinie spotkała się z wyjąt-
kowymi gośćmi z Warszawy: 
Markiem Kosycarzem – Dyrektorem ds. Odpowiedzialności Społecznej 
(Citizenship/CSR) Microsoft Sp. z o.o. , Rafałem Kramzą – Prezesem Zarządu 
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Dyrektorem Programu 
Rozwoju Bibliotek w Polsce oraz Mariuszem Boguszewskim – koordynatorem 
projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, „Link do przyszło-
ści. Młodzi. Internet. Kariera”, który pilotował to niezwykłe przedsięwzięcie 
w Barcinie i wraz z zespołem FRSI pomagał w jego realizacji. 
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Ważnym momentem i niepowtarzalnym przeżyciem dla tych młodych 
ludzi było to, że biblioteka w Barcinie została wybrana jako jedyna z Polski 
do bezpośredniego połączenia na żywo podczas konferencji Uroczystego 
Otwarcia Centrum Microsoftu w Brukseli. Łączyły się trzy państwa : Portugalia, 
Włochy i Polska – reprezentowana właśnie przez barcińską bibliotekę. Dialog 
z  Andrew Wyckoff, dyrektorem Dyrekcji OECD ds. Nauki , Technologii 
i Przemysłu i Bradem Schmidtem – Konsulem Generalnym i wiceprezesem wy-
konawczym fi rmy Microsoft  prowadził Marek Kosycarz obecny w Barcinie. 
Niekwestionowany zaszczyt zadania pytania w języku angielskim Bradowi 
Schmidtowi miała Ada 
Grzelak, uczestniczka 
warsztatów interak-
tywnych w bibliotece. 
Ada zapytała: „ Z jaki-
mi propozycjami wy-
chodzi  Microsoft do 
dziewcząt?”. Schmidt  
zadowolony z takiego 
pytania odpowiedział: 
„Świetne pytanie! 
Istnieje wiele propo-
zycji cyfrowych i na 
wprowadzenie dziewcząt w różne możliwości. W fi rmie Microsoft, robimy to 
poprzez DigiGirlz, który wprowadza młode dziewczyny do cyfrowych ról ko-
biecych w przemyśle, ścieżek szkoleniowych dla młodzieży i wzorców. (…) 
Dziękuję za pokazanie Polski, jako alternatywnego rozwiązania szkolenia poza 
tradycyjną klasą.” Dyrektor Marek Kosycarz wskazywał na konieczność posia-
dania umiejętności cyfrowych przez młodych ludzi.  Elementem wspólnym było 
połączenie jednoczesne trzech krajów i pożegnanie się z gośćmi w Brukseli.
      Młodym profesjonalistą, który w tym dniu opowiedział młodzieży 
o swoich zmaganiach w drodze do sukcesu był Karol Olczak, inżynier tele-
komunikacji, przedsiębiorca, laureat stypendium General Electric, absol-
went Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Studiował również 
w ramach wymiany studenckiej na Państwowym Uniwersytecie Technicznym 
im. Baumana w Moskwie. Jest laureatem amerykańskiego stypendium GE 
Foundation Scholar-Leaders Program. Karierę inżyniera rozpoczął w korpora-
cji Nokia Siemens Networks, będąc jeszcze na pierwszym roku studiów. Po 
studiach pracował jako specjalista ds. integracji systemów informatycznych 
w korporacji Ericsson, realizując projekty w Afryce i na Bliskim Wschodzie. 
Rzucił pracę w korporacji z powodu braku możliwości realizowania własnych 
pomysłów biznesowych. Pierwsze pieniądze zarobił w wieku 15 lat, sprzeda-
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jąc przez Internet elektronikę użytkową sprowadzaną bezpośrednio z Chin, co 
pozwoliło mu przeprowadzić się z bardzo małej miejscowości do stolicy w po-
szukiwaniu nowych możliwości. Jego determinacja i wytrwałość pozwala mu 
osiągnąć wszystkie założone przez siebie cele życiowe i chętnie podzielił się 
nią z uczestnikami spotkania. Relacja wydarzeń z jego życia wzbudziła podziw 
młodych uczestników spotkania i wywołała lawinę pytań. Gościom towarzyszył 
bardzo aktywny, obecny na spotkaniu, zastępca burmistrza S. Różański.

Warsztaty szkoleniowe były  prowadzone w przyjaznej i życzliwej at-
mosferze w formie interaktywnych quizów, ćwiczeń z wykorzystaniem „skilla-
ge” – narzędzia samooceny online, które pomaga młodym ludziom zrozumieć 
umiejętności ICT niezbędnych do rynku pracy. Uczestnicy nie tylko dowiedzieli  
się o edukacyjnej ścieżce młodego profesjonalisty i poznali jego drogę do suk-
cesu, ale dowiedzieli się także w jaki sposób wygląda jego typowy dzień pracy. 
Dyskutowali na temat nowych miejsc pracy i trendów pojawiających się w śro-
dowisku społecznym i gospodarczym, zapewniających najlepsze perspektywy 
dla przyszłej kariery zawodowej. Warszawska ekipa techniczno-telewizyjna od-
powiedzialna za obsługę i połączenie z Brukselą „Linku do przyszłości” nagry-
wała wypowiedzi i wrażenia młodych mieszkańców Barcina, które niebawem 
będzie można obejrzeć. Słowa gorących i szczerych podziękowań  skierowali 
do gości i uczestników zastępca burmistrza S. Różański i dyrektor biblioteki 
G. Szafraniak, wręczając okolicznościowe dyplomy. Ale to nie koniec przygo-
dy barcińskiej młodzieży z „Linkiem do przyszłości”. Biblioteka jest w stałym 
kontakcie z koordynatorem projektu M. Boguszewskim.
  28 lutego 2014 r. miało miejsce spotkanie wirtualne, podczas którego 
młodzież podzieliła się swoimi wrażeniami dotyczącymi styczniowego zdarze-
nia, obejrzała fi lm nadesłany z Warszawy i otrzymała T-shirty nadesłane przez 
Firmę Microsoft. Kolejne spotkania odbędą się 6 i 14 marca. 6 marca gościem 
barcińskiej biblioteki będzie młody przedsiębiorca z terenu naszej Gminy – 
Ryszard Tęcza, który realizując swoją ścieżkę kariery zawodowej, postawił na 
nowe technologie. Natomiast 14 marca młodzież spotka się z Olgą Gajdzińską – 
specjalistką ds. public relations i marketingu on-line, pasjonatką wykorzystania 
nowych technologii w PR. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w projekcie 
„Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera” i zaproponować młodym lu-
dziom wkraczającym w dorosłe życie spotkania, które być może przyczynią 
się do  ukierunkowania ich ścieżki zawodowej. Jesteśmy także dumni z tego, 
że naszą bibliotekę i korzystającą z jej zasobów młodzież mogliśmy pokazać 
Europie. W dotychczasowych spotkaniach wzięło udział ok. 150 osób.
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Dorota Siedlecka

BIBLIOTEKI W CENTRACH HANDLOWYCH

Galerie handlowe wpisały się w przestrzeń wielkomiejską, pełniąc 
funkcję miejskiej agory. Reklamują się jako miejsca, gdzie możemy spędzić 
pożytecznie czas, spotkać się z przyjaciółmi, zrobić zakupy, zrelaksować w klu-
bie fi tness, odpocząć w kawiarni czy restauracji, skorzystać z oferty kulturalnej. 
Oprócz kin, coraz częściej w przestrzeni handlowej lokuje się biblioteki.
             Pierwszą tego typu placówkę na świecie otwarto w 1996 roku w Sin-
gapurze. Założono, że instytucja kultury w komercyjnym miejscu przyciągnie 
nowych użytkowników. Dzisiaj w Singapurze działa już 12 takich bibliotek. Po-
mysł Chińczyków znalazł naśladowców w Europie, np. w duńskim Hjorring. 
             W Polsce na ten odważny krok jako pierwsza zdecydowała się  Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Olsztynie. 21 marca 2006 r. nastąpiło otwarcie fi lii 
nr 10 – ABECADŁO. Biblioteka mieści się na drugim piętrze Centrum Han-
dlowego Alfa przy Al. J. Piłsudskiego 16 i jest ukryta w przestrzeni biurowej 
bez bezpośredniego dostępu do strefy handlowej. Filia kieruje ofertę głównie 
do dzieci do lat trzynastu. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 11.00 do 19.00, a w sobotę od 9.00 do 16.00. Posiada w swoich zbiorach 
tradycyjne książki i czasopisma, jak również multimedia, programy edukacyjne, 
fi lmy, gry, muzykę, książki-zabawki, gry planszowe oraz zabawki edukacyjne. 
Przygotowanych jest 12 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. 
Popołudniami organizowane są specjalne zajęcia z zakresu literatury, muzyki, 
plastyki, informatyki i inne. Z myślą o dzieciach nieuczęszczających do przed-
szkola, biblioteka organizuje co poniedziałek zajęcia w Bajkowym Przedszkolu. 
Najmłodsze dzieci mają wydzielone miejsce, gdzie w bezpieczny sposób mogą 
się bawić klockami, puzzlami oraz korzystać ze zjeżdżalni. Bajkoteka Malucha 
to cykl spotkań dla najmłodszych dzieci w wieku 1,5 do 3 lat. Zajęcia prowa-
dzone są w trzech grupach i cieszą się tak dużym zainteresowaniem, że wpro-
wadzono zapisy. W sezonie 2013/2014 brak już miejsc.
            Oferta biblioteki olsztyńskiej uwzględnia potrzeby rodziców. Dla nich 
zgromadziła podstawowy zbiór książek, omawiających psychikę i potrzeby 
dziecka. Organizuje spotkania dotyczące zdrowego rozwoju psychicznego i fi -
zycznego dzieci. Rodzice mogą integrować się w Klubie Mam oraz w Klubie 
Kangura.   
            9 marca 2012 r. w Gdańsku nastąpiło uroczyste otwarcie  najnowocze-
śniejszej biblioteki w Polsce Północnej, dostosowanej do potrzeb wszystkich 
grup wiekowych. Trzy fi lie (nr 1, 21, 38) z Gdańska-Wrzeszcza oraz Pracownia 
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Komiksowa skomasowały księgozbiory i przeniosły się do Centrum Handlo-
wego Manhattan. Poprzednio fi lie te mieściły się w zaadoptowanych pomiesz-
czeniach i nie mogły rozwijać działalności promocyjnej, organizować spotkań 
autorskich itd. Teraz biblioteka znajduje się na drugim piętrze centrum han-
dlowego przy ulicy Grunwaldzkiej 82 i zajmuje powierzchnię 830 m2. Projekt 
kosztował około milion złotych i został sfi nansowany przez miasto Gdańsk oraz 
z funduszy własnych biblioteki. Placówka czynna jest od poniedziałku do soboty 
w godzinach od 9.00 do 21.00. Dziennie odwiedza ją około 1100 osób. W roku 
2012 zapisało się do niej 23 tysiące osób. Oprócz tradycyjnych zadań, bibliote-
ka pełni funkcję mediateki. Czytelnicy mają do dyspozycji 50 tysięcy książek, 
2,5 tysiąca audiobooków, płyty z fi lmami i muzyką. Odwiedzający bibliotekę 
mogą skorzystać z 45. tytułów prasy codziennej oraz czasopism. Można grać na 
instrumentach muzycznych (perkusji lub gitarze elektrycznej) oraz konsolach 
do gier i korzystać z Internetu. Dla osób potrzebujących spokoju wyodrębniona 
została cicha czytelnia. W bibliotece działa Pracownia Komiksowa oferująca 
największy w Polsce zbiór komiksów, liczący prawie 8000 albumów i czaso-
pism komiksowych. W bibliotece działają trzy Dyskusyjne Kluby Książki: dla 
dorosłych, dla dzieci, a także klub komiksu. Miłośnicy fi lmu mogą się spotykać 
w Dyskusyjnym Klubie Filmowym, który ma charakter konwersacyjny. Filmy 
są oglądane przez klubowiczów we własnym zakresie, a omawiane w trakcie 
comiesięcznych spotkań. Gdańska biblioteka aktywnie promuje czytelnictwo, 
organizując spotkania autorskie. Odwiedzili ją m.in. Andrzej Stasiuk, Szymon 
Hołownia, Joanna Bator, Stephen Clarke. Jest ona również organizatorem Bał-
tyckiego Festiwalu Komiksu, Festiwalu Czytelniczego Sztuka Czytania. Gości 
u siebie liczne kluby i  organizacje społeczne. Gdańskie Stowarzyszenie Fanta-
styki zorganizowało tutaj turniej gier planszowych pt. „Fantastyczne gry Fanta-
styczne”. 
           24 października 2013 r. w Galerii Poznań City Center przy ulicy Stani-
sława Mantyi 2 otwarto Dramatekę - Bibliotekę Współczesnego Teatru Francu-
skojęzycznego. Udostępnia ona aktualne zbiory dotyczące tego teatru. W chwili 
obecnej liczy ona ponad 500 tytułów. Wszystkie sztuki są w języku francuskim. 
Tłumaczy się je na język polski i wydaje w formie książkowej. Zajmuje się 
tym poznańska organizacja Drameducation, która jest organizatorem biblioteki. 
W bibliotece można skorzystać z czytelni, zapisać się na warsztaty teatralne, 
spotkać z autorami, nabyć bilety na spektakle.
              W krakowskiej Galerii Bronowice przy ulicy Stawowej 61 od 30 listo-
pada 2013 r. działa biblioteka, która pożycza książki na zasadzie bookcrossingu 
- nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawianie ich w miejscach 
publicznych, tak by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. Do dyspo-
zycji klientów organizatorzy przygotowali 500 tytułów, które mają być uaktual-
niane. Po dwóch miesiącach działalności biblioteki, zniknęły wszystkie książki. 
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Organizatorzy mają nadzieję, że trafi ły w ręce prawdziwych moli książkowych 
i po przeczytaniu wrócą do biblioteki.
            Nowoczesne biblioteki prześcigają się w propozycjach atrakcyjnych 
form spędzania wolnego czasu dla wszystkich grup użytkowników. Galerie han-
dlowe udostępniające miejsca także centrom bibliotecznym wydają się korzyst-
nie łączyć działalność handlową i kulturalną.  

          
Opracowano na podstawie : 

− http://www.abecadlo.olsztyn.pl/
− http://babin.bn.org.pl/
− http://bibliotekamanhattan.pl/
− http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3334949,biblioteka-w-galerii-

pozarta-przez-mole-ksiazkowe
− http://www.krytykapolityczna.pl/Serwiskulturalny/BraunNiewszystkona-

sprzedaz
− http://institutfrancais.pl/culture/pl/2013/11/08/otwarcie-dramateki-w-

poznaniu/
− http://cjg.gazeta.pl/CJG_Trojmiasto/1,109143,11273584,Pierwsza_biblio-

teka_w_centrum_handlowym.html
− http://www.gdansk.pl/nasze-miasto
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Lucyna Partyka
Koordynator regionalny DKK 

CO SŁYCHAĆ W DKK: lipiec-grudzień 2013

W kwietniu 2013 r. minęło sześć lat od rozpoczęcia w Polsce realizacji 
programu Dyskusyjne Kluby Książki1. Liczba klubów działających w Polsce 
w ramach tego programu stale rośnie i wynosi już ponad 1000! W drugim pół-
roczu 2013 r. w podregionie bydgoskim działało 57 klubów, z tego 11 w samej 
tylko Bydgoszczy – 10 przy fi liach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej (w tym 3 dla dzieci) oraz jeden (wspólny) przy Bibliotece Klubu I Bry-
gady Logistycznej i Bibliotece Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, 
natomiast 46 (w tym 13 dla dzieci i młodzieży) w bibliotekach samorządowych 
merytorycznie podległych bydgoskiej WiMBP. Wielka w tym zasługa Instytutu 
Książki, który rokrocznie udziela bibliotekom fi nansowego wsparcia. W 2013 
w przypadku podregionu bydgoskiego wyniosło ono 71 500 zł. Informacje do-
tyczące wszelkich form realizacji programu w podregionie bydgoskim publiko-
wane są niezmiennie na stronie WWW bydgoskiej książnicy: dkk.wimbp.man.
bydgoszcz.pl 

Spotkania w klubach

Członkowie poszczególnych klubów spotykają się najczęściej raz 
w miesiącu, by podyskutować o przeczytanej książce lub książkach. Daty 
spotkań oraz tytuły omawianych w poszczególnych klubach książek, znaleźć 
można na wspomnianej wcześniej stronie WWW: dkk.wimbp.man.bydgoszcz.
pl W okresie od lipca do grudnia 2013 r. w klubach odbyło się łącznie 215 spo-
tkań (łącznie w 2013 – 506 spotkań). Wzięło w nich udział 1.679 osób (łącznie 
w 2012 – 3870 osób). Miejscem spotkań nie zawsze musi być biblioteka. Klu-
bowicze dyskutują o wspólnie przeczytanych książkach także w plenerze, np. 
w ogródkach działkowych, podczas wspólnych wyjazdów.

W II półroczu 2013 r. koordynator regionalny zakupił na potrzeby klu-
bów 360 książek (łącznie w 2013 – 701 książek). 

Na liście pozycji czytanych i dyskutowanych w okresie od lipca do grudnia 
2013 r. znalazło się 176 tytułów. Aż 115 to powieści, w większości (61) polskich 

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



76

autorów.  Najczęściej czytano książki: „Houston, mamy problem” K. Grocholi, 
„Macocha” J. Czajkowskiej, „Modliszka” I. Matuszkiewicz, „Studnia bez dnia” 
K. Enerlich, „W cudzym domu” H. Cygler, Sięgano też po „Chorwacką przy-
stań” A. Karpińskiej, „Dom pod Lutnią” K. Orłosia, „Kamienicę przy Kruczej” 
M. Ulatowskiej, „Lilkę” M. Kalicińskiej, , „Matkę wszystkich lalek” M. Szwaji, 
„Morfi nę” S. Twardocha, „Puszczyka” J. Grzegorczyka, „Romans po włosku” 
A. Fiore,  „Śmierć i dziewczynę” A. Klawittera, „Włoskie szpilki” M. Tulli, Na 
liście tytułów znalazły się również: „Alibi na szczęście” oraz „Szczęście w ci-
chą noc” A. Ficner-Ogonowskiej, „Błędne siostry” R.L. Górskiej, „Córki swo-
ich matek” J. Miszczuk, „Domek nad morzem” i „Przypadki pani Eustaszyny” 
M. Ulatowskiej, „Grochów” A. Stasiuka,  „Cichy wielbiciel” i „Natalii 5”  O. 
Rudnickiej, „Ostatnie rozdanie” W. Myśliwskiego, „Pola” M. Zimny-Luis, „Po-
wrót do Nałęczowa” W. Bancarzewskiej, „Siódmy rok” A. Kołakowskiej, , „Ta 
druga” K. Wilczyńskiej, „Ukrainka” B. Kosmowskiej, „W niebie na agrafce” I. 
Grodzkiej-Górnik, „W szpilkach od Manolo” A. Lingas-Łoniewskiej, „Wyspa 
kobiet” T.E. Opoki, „Ziarno prawdy” Z. Miłoszewskiego. 

Wśród najchętniej wybieranych autorów zagranicznych prym wiedli tra-
dycyjnie autorzy anglojęzyczni, Amerykanin, autor powieściowych bestselle-
rów, R.P. Evans i jego „Bliżej słońca”, „Obiecaj mi”, Papierowe marzenia”, 
„Stokrotki w śniegu”, „Zimowe marzenia” oraz Kanadyjka A. Munro, laureatka 
Nagrody Nobla w 2013, ze swoimi zbiorami opowiadań: „Zbyt wiele szczęścia”, 
„Drogie życie” oraz „Kocha, lubi, szanuje”. W dalszym ciągu chętnie czyta-
ne są powieści, których polskie wydania poprzedzone zostały amerykańskimi 
ekranizacjami: „Służące” K. Stockett oraz „Spadkobiercy” K. Hart Hemmings. 
Niesłabnącym powodzeniem cieszyły się wciąż takie anglojęzyczne powieści, 
jak: „Spotkamy się pod drzewem ombu” brytyjskiej pisarki S. Montefi ore, ka-
nadyjskie „Rozdroża” W.P. Younga, autora bestsellerowej „Chaty”, „W kraju 
mężczyzn” libijskiego pisarza H. Matara. Przeczytano też „Dziewczynę na Ti-
mes Square” P. Simons oraz  „Tam, gdzie ty”  J. Picoult, „I góry odpowiedziały 
echem” K. Hosseiniego, pisarza pochodzenia afgańskiego, autora bestsellero-
wych powieści „Chłopiec z latawcem”, „Tysiąc wspaniałych słońc”. Spośród 
książek zagranicznych nieanglojęzycznych autorów klubowicze wybierali:, 
francuskie książki: „Intrygantki” E.E. Schmitta oraz powieść „Sekretne składni-
ki miłości” N. Barreau, „Sztukę słyszenia bicia serca” niemieckiego autora J.P. 
Sendkera, powieści austriackie: „Latająca góra” Ch. Ransmayra oraz „Rzemio-
sło zabijania” N. Gstreina

Trzy Dyskusyjne Kluby Książki działające przy bibliotekach publicz-
nych podregionu bydgoskiego wzięły udział w Drugiej Ogólnopolskiej Dysku-
sji Literackiej DKK zorganizowanej przez Instytut Książki oraz Wydawnictwo 
MUZA. W jej ramach 28 listopada 2013 o godz. 18.00 klubowicze – łącznie 35 
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osób – w Świeciu, Żninie oraz Złotnikach Kujawskich dyskutowali na temat 
najnowszej powieści jednego z najbardziej znanych japońskich pisarzy Haruki 
Murakamiego zatytułowanej „Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzym-
stwa”. Polskie tłumaczenie było pierwszym, jakie ukazało się w Europie!

W klubach dla dorosłych sięgano częściej (35% klubowych lektur) niż 
w 2012 r. (26%) po literaturę non-fi ction, reportaże, literaturę wspomnienio-
wą, biografi czną. Nie przestawały krążyć: „Cacko” K. Sienkiewicz, „Pakistan 
Express” A. Majhar, „Humor w genach” H. z Kobuszewskich Zborowskiej, 
„Miłość z kamienia” G. Jagielskiej, „Pod niemieckimi łóżkami” J. Polanskiej, 
„Pra. O rodzinie Iwaszkiewiczów” L. Włodek. Wybierano też książki: „Dzienni-
ki kołymskie” J. Hugo-Badera, „Dziki świat” A. Kuchcińskiej-Sussens, „Elka” 
I. Komendołowicz, „Gdzie diabeł nie może… Dziewczyńska podróż dooko-
ła świata. Cz.1” J. Minc i P. Pilch, „Kobiety dyktatorów” D. Durcet, „Lalki 
w ogniu” P. Wilk, „Anna German o sobie” M. Pryzwan, „Bluźnierstwo” A. Bibi, 
„Dziennik” J. Pilcha, „Laska nebeska” M. Szczygła, „My, właściciele Teksasu” 
M. Szejnert, „Niestety wszyscy się znamy” B. Smolenia, „Oskarżona: Wiera 
Gran” A. Tuszyńskiej, „Pierwsze damy II Rzeczpospolitej” K. Janickiego, „Po-
chówek dla rezuna” P. Smoleńskiego, „Stary król na wygnaniu” A. Geigera, 
„Śmierć w bunkrze” M. Pollacka, „Tak sobie myślę” J. Stuhra, „Tyrmandowie” 
A. Tuszyńskiej, „W krzywym zwierciadle” M.Stuhra, „Wojna nie na w sobie 
nic z kobiety” S. Aleksijewicz, „Wyśpiewam Wam wszystko” U. Dudziak, „Za-
piski hinduskiej służącej” B. Halder, „Zawód: fotograf” Ch. Niedenthala, „Zew 
oceanu. 312 dni samotnego rejsu” T. Cichockiego, „Życie zaczyna się po sześć-
dziesiątce” B. Olliviera.

14 tytułów znalazło się na liście książek czytanych i dyskutowanych w II 
półroczu 2013 r. w klubach młodzieżowych. Tylko 5 z nich to książki polskich 
autorów takich, jak B. Ciwoniuk, S. Hołownia, A. Klawitter, A. Łacina, E. No-
wak. Natomiast tradycyjnie już dominującą w tej grupie czytelniczej literaturę 
zagraniczną reprezentowali autorzy amerykańscy: L. Bray, R.P. Evans, L. Oli-
ver, D. Dibben – Anglik, pisarz rosyjski D. Glukhovsky.

Lista książek czytanych i omawianych w klubach dziecięcych liczyła so-
bie 29 pozycji, z czego 11 to książki polskich autorów, m.in.: E. Bryll, B. Gaw-
ryluk, A. Grabowski, G. Kasdepke, A. Maleszka, S. Niewiadomski, J. Olech, 
M. Witkiewicz, D. Zawadzka,  E. Zubrzycka. Spośród zagranicznych autorów 
literatury dla dzieci na wspomnianej liście znalazły się autorki amerykańskie: 
L. Bergen, i H. Webb z serią lubianych przez najmłodszą publiczność czytelni-
czą książeczek o kotkach i pieskach, A.Macdonald – autor brytyjski,  szwedzcy 
autorzy: I. Angerborn i  M. Widmark - autor cyklu  „Biuro Detektywistyczne 
Lassego i Mai” – niekwestionowanego klubowego bestselleru.
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Konkurs na recenzję

Od lutego 2010 r. trwa nieustający internetowy konkurs na najlepszą recenzję 
miesiąca oraz komentarz (do recenzji) miesiąca, przeznaczony dla członków 
Dyskusyjnych Klubów Książki. Przedmiotem recenzji może być dowolna 
książka (literatura polska i obca, literatura faktu, literatura dziecięca i młodzie-
żowa itp.) czytana i omawiana w Dyskusyjnym Klubie Książki. Przedmiotem 
komentarza natomiast dowolna recenzja opublikowana na stronie Instytutu 
Książki autorstwa członka DKK. Najlepsze teksty (recenzji, bo komentarze 
pisze się bezpośrednio na stronie) wybierane są spośród prac nadsyłanych do 
Instytutu Książki przez koordynatorów DKK. Na stronie IK można przeczy-
tać najciekawsze recenzje klubowiczów z całej Polski, w tym niejednokrotnie 
także członków DKK  podregionu bydgoskiego. W październiku 2013 r. była 
to recenzja powieści S. Twardocha pt. „Morfi na” autorstwa Wiesławy Richert – 
członkini DKK przy MBP w Świeciu.

Spotkania  autorskie

W ramach projektu DKK zorganizowanych zostało w II półroczu minionego 
roku 21 spotkań autorskich (łącznie w 2013 r. – 44 spotkania). W spotkaniach 
autorskich zorganizowanych w II półroczu 2013 r. wzięło udział 1.076 osób 
(łącznie w 2013 r. – 2.662 osoby).

Pierwsze ze spotkań odbyło się w prawdziwie wakacyjnym nastroju. 
Ostatniego dnia lipca gościł bowiem w WiMBP Steffen Möller – znany i lubia-
ny w Polsce niemiecki aktor, kabareciarz, pisarz. Największą popularność zdo-
był występując w talk-show pt. „Europa da się lubić”. W serialu „M jak miłość” 
zagrał rolę Stefana Müllera. Jest autorem książek: „Polska da się lubić” (jej 
niemiecka wersja „Viva Polonia” przez 40 tygodni gościła na liście bestsellerów 
tygodnika „Der Spiegel”), „Moja klasyczna paranoja” oraz polska wersja książ-
ki „Expedition zu den Polen” (również bestseller w Niemczech) zatytułowana 
„Berlin-Warszawa-Express”, która miała swoją premierę w czerwcu 2013 r. To 
właśnie tę ostatnią książkę promował aktor podczas bydgoskiego spotkania, 
w którym wzięło udział 150 osób. Przesympatyczny gość z charakterystycznym 
dla niego poczuciem humoru opowiadał o sobie, o swoim życiu i pracy w Polsce 
oraz stosunku Niemców do Polaków. 

We wrześniu przyjechali do Bydgoszczy dziennikarze: Anna Dziewit-
Meller i Marcin Meller. W zorganizowanym w WiMBP spotkaniu wzięło udział 
130 osób. Autorzy podróżniczo-reporterskiej książki „Gaumardżos!” dzielili się 
swoimi wrażeniami z licznych podróży do Gruzji, ilustrując  swoją opowieść  
bogatym materiałem zdjęciowym. Oczarowani gościnnością Gruzinów, ich 
kuchnią i winami, śpiewem, bardzo chętnie tam wracają.  Podczas spotkania 



79

przyznali jednak, że czasem taka  gościnność ma swoje minusy, które są do 
zniesienia, jeśli pobyt w Gruzji ma charakter wyłącznie turystyczny. Chociaż 
i wówczas nieustanne skłanianie gości do degustacji wina nie wszystkim może 
się spodobać. Zawarte w tytule książki słowo „Gaumardżos!” odpowiadające 
polskiemu „Na zdrowie”  jest  po słowie „gamardżoba” czyli „dzień dobry”, 
najpopularniejszym słowem używanym w Gruzji. I co najbardziej denerwujące: 
punktualność to dla Gruzinów pojęcie całkowicie obce. Jako cel turystycznych 
wypraw kraj ten ma jednak wiele do zaoferowania. 

Cykl spotkań jesiennych organizowanych w ramach realizacji programu 
Dyskusyjne Kluby Książki zainaugurowała w WiMBP Agata Passent – cór-
ka Agnieszki Osieckiej i Daniela Passenta, felietonistka i dziennikarka, autor-
ka książek: „Stacja Warszawa”, „Jest fantastycznie”, „Miastówka”, „Olbiński 
i opera”, „Pałac wiecznie żywy”, „Dziecko? O matko”. Pisze felietony do mie-
sięcznika „Twój Styl”, z którym związana jest od 1996 oraz „Twojego Dziec-
ka”. Twierdzi, że lubi ten rodzaj publicystyki, ponieważ daje on największy 
margines swobody. Głównie jednak poświęca swój czas na pracę w Fundacji 
Okularnicy, której jest założycielką i prezesuje. Celem FO jest opieka nad do-
robkiem A. Osieckiej. FO m.in. wydała liczący 14 tomów „Wielki Śpiewnik” 
Agnieszki Osieckiej, organizuje konkurs na interpretację jej piosenek. W bi-
bliotece nie mogło zabraknąć pytań program o książkach pt. „Xięgarnia”, który 
emitowany jest na antenie TVN24 i którego A. Passent jest współprowadzącą. 
W spotkaniu wzięło udział 80 osób.

Listopadowa oferta spotkań autorskich była równie interesująca, co róż-
norodna.  Jako pierwszy spotkał się z czytelnikami Marcin Kydryński – syn 
Lucjana Kydryńskiego i Haliny Kunickiej, dziennikarz muzyczny, kompozytor, 
autor tekstów, producent, podróżnik i fotograf. Od 23. lat prowadzi autorskie 
programy w „Trójce“. Przez ostatnich 13 lat  popularną, niedzielną „Siestę”. Jest 
współtwórcą wielu piosenek Anny Marii Jopek jako autor i kompozytor, często 
też jako gitarzysta. Producent wielu płyt. Odwiedził z aparatem fotografi cznym 
Zanzibar, Etiopię, Kenię, Sudan. autor książek. Jak sam przyznał, największą 
jego pasją jest jednak fotografi a. Zaprezentował nie tylko swoje zdjęcia lizboń-
skie, ale także afrykańskie. Spotkanie bydgoskie połączone było z promocją 
najnowszej książki pt. „Lizbona. Muzyka moich ulic” oraz jej ścieżki dźwięko-
wej – płyty „Siesta 9”, która miała swoją premierę w końcu października 2013 r. 
W spotkaniu wzięło udział 140 osób. 

Kolejnym gościem WiMBP był ojciec Maciej Zięba – dominikanin, fi -
lozof, teolog, znawca katolickiej nauki społecznej i nauczania Jana Pawła II. 
W latach 1990-1995 pełnił funkcję dyrektora dominikańskiego wydawnictwa 
W drodze. W latach 1998-2006 był prowincjałem Polskiej Prowincji Dominika-
nów. W 1999 r. mianowany przez Jana Pawła II członkiem Synodu Biskupów 
Europy, a w 2008 r. konsultorem Papieskiej Rady Iustitia et Pax. Autor książek, 
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m.in. „Biało-czarne zapiski”, „Niezwykły pontyfi kat”, „Papieże i kapitalizm”, 
„Epoka Jana Pawła II”, „Jestem z Wami Kompendium twórczości i nauczania 
Karola Wojtyły/Jana Pawła II”,  „Nieznane, niepewne, niebezpieczne? Szkic 
o Europie”. Bydgoskie spotkanie połączone było z promocją najnowszej książ-
ki o. M. Zięby noszącej tytuł  „Ale nam się wydarzyło”, której premiera miała 
miejsce w marcu 2013 r. Autor przedstawił główne myśli w niej zawarte. Przede 
wszystkim podkreślił po raz kolejny olbrzymi wkład Jana Pawła II we wprowa-
dzanie w życie postanowień Soboru Watykańskiego II, w proces wyzwalania 
się krajów Europy Środkowej. Nawiązał też w swoich wypowiedziach do hasła 
bydgoskiego XXXII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, zaczerpniętego z jed-
nej z encyklik Jana Pawła II: „Prawda kształtuje wolność człowieka”. W spotka-
niu wzięło udział ponad 120 osób.

 W listopadzie w bibliotekach w Świeciu, Kcyni i Rogowie odbyły się 
spotkania z Marią Wiernikowską - dziennikarką, korespondentką wojenną, re-
porterką, laureatką nagród i wyróżnień, autorką książek: „Zwariowałam czyli 
Widziałam w Klewkach” oraz „Oczy czarne, oczy niebieskie”. Zdobyła rozgłos 
za sprawą wstrząsających reportaży z powodzi tysiąclecia, która miała miejsce 
w Polsce w 1997. M.in. na skutek zakazu emisji reportażu dotyczącego sprawy 
Klewek, zrezygnowała z pracy w TVP. Wróciła do TVP w roku 2007 i pozostała 
tam do 2009 r. Dziennikarka opowiadała o początkach swojej kariery dzienni-
karskiej, przybliżyła arkana pracy reportera. Nie zabrakło również rozmowy na 
temat książki, która narobiła sporo zamieszania w życiu dziennikarki „Zwa-
riowałam czyli widziałam Klewki” i oczywiście na temat książki najnowszej. 
Łącznie w spotkaniach wzięło udział 126 osób. 

 Anna Karpińska, autorka popularnych powieści: „Chorwacka przystań”, 
„Pozwól się uwieść” podczas listopadowych spotkań w Łabiszynie, Więcborku 
i Solcu Kujawskim promowała swoją najnowszą książkę pt. „To wszystko przez 
ciebie”, która miała premierę w październiku 2013 r. Była to świetna okazja, by 
bliżej poznać autorkę, jej warsztat pracy oraz czynniki, które skłoniły ją do tego, 
by po wielu latach aktywności zawodowej na różnych płaszczyznach, ostatecz-
nie odnaleźć się w pisarstwie i jemu właśnie poświęcić. Łącznie w spotkaniach 
wzięło udział 68 osób. 

W dniach 2-4 grudnia spotkała się z czytelnikami bibliotek w Szubinie, 
Koronowie, Osiu oraz w Dąbrowie Chełmińskiej Katarzyna Enerlich – autor-
ka chętnie czytanych powieści: „Prowincja pełna marzeń”, „Prowincja pełna 
gwiazd”, „Czas w dom zaklęty”, „Kwiat Diabelskiej Góry”, „Oplątani Mazu-
rami”, „Kiedyś przy błękitnym księżycu”, „Prowincja pełna smaków”, „Stud-
nia bez dnia”. Opowiadała o swojej pracy m.in. dziennikarki, opiekunki osób 
starszych, pracownika samorządowego, pisarki. Z wielkim entuzjazmem mó-
wiła o rodzinnych Mazurach, które opisała jako miejsce pełne magii, wydarzeń 
i uczuć w „Prowincji pełnej marzeń” i kolejnych książkach tego cyklu. Łącznie 
w spotkaniach wzięło udział 56 osób. 
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Rok 2013 zamknęły spotkania z Olgą Rudnicką, pochodzącą ze Śremu 
w Wielkopolsce, autorką powieści kryminalnych: „Martwe jezioro”, „Czy ten 
rudy kot to pies”, „Zacisze 13”, „Zacisze13. Powrót”, „Lilith”, „Natalii 5”, „Ci-
chy wielbiciel”, „Drugi przekręt Natalii”: 9 grudnia w bibliotece w Barcinie, 10 
grudnia w Kruszwicy, natomiast 11 grudnia w Kamieniu Krajeńskim. Ciekawie 
i humorystycznie opowiadała o sobie, swoim życiu i swojej twórczości, m.in. 
o tym, jak z dziecka, marzącego o weterynarii, wyrosła pisarka. Zdradziła też, 
że już wkrótce ukaże się romans Agnieszki Rudnickiej – debiutancka książka 
siostry pisarki. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 90 osób. 

Swoich gości miały również kluby młodzieżowe i dziecięce. Te pierwsze 
odwiedziła Anna Zgierun-Łacina. Z wykształcenia genetyk, biolog molekular-
ny, autorka serii bajek edukacyjnych, opowiadań fantastycznych i powieści oby-
czajowych, laureatka nagród i wyróżnień publikuje pod dwoma nazwiskami. 
Jako Anna Łacina pisze powieści obyczajowe dla młodzieży. Do tej pory uka-
zały się: „Sześć Dominika”, „Czynnik miłości”, „Kradzione róże”, „Telefony 
do przyjaciela” oraz „Miłość pod Psią Gwiazdą”. Jako Anna Zgierun publikuje 
fantastykę („Inwazja wirusów”, „Wielki Napad”) oraz książki dla dzieci młod-
szych – seria „Drużyna majora Limfocyta”. We wrześniu autorka była gościem 
Dyskusyjnych Klubów Książki działających w Jeżewie, Cekcynie i Czarżu. 
Starała się zachęcić młodzież do czytania, a tym, którym czytanie nie sprawia 
przyjemności, dawała cenne wskazówki, jak czytanie polubić. W Cekcynie do 
końca dnia wszystkie książki A. Łaciny zostały wypożyczone. W spotkaniach 
wzięło udział łącznie 119 osób.

Z dziećmi spotkała się w marcu Małgorzata Strzałkowska. Autorka 
ma w swoim dorobku już ponad sto książek dla dzieci, m.in.: „Leśne głupki”, 
„Zbzikowane wierszyki łamiące języki”, „Rady nie od parady”,  „Zielony, żółty, 
rudy, brązowy...”. Dzieci dowiedziały się, jak powstaje książka, zmierzyły się 
z trudnym zadaniem tworzenia rymów. Autorka w bardzo ciekawy sposób mó-
wiła o tym, jak powstają ilustracje do jej książek, które są tworzone w różnych 
technikach plastycznych. Na zakończenie dzieci same próbowały wykonać ko-
laże. M. Strzałkowska spotkała się z najmłodszymi czytelnikami w Filii nr 14 
dla dzieci i młodzieży WiMBP oraz w Złotnikach Kujawskich, Sępólnie Krajeń-
skim i Tucholi. Łącznie w spotkaniach udział wzięło 218 osób. 

W kwietniu w dwóch fi liach dla dzieci i młodzieży (nr 13 i 17) WiMBP, 
w bibliotekach w Dąbrowie Chełmińskiej  i w Barcinie odbyły się spotkania 
z Joanną Krzyżanek – autorką książek dla dzieci, m.in. popularnej serii ksią-
żek o Cecylce Knedelek i Lamelii Szczęśliwej, cyklu książeczek edukacyjnych 
z Franciszką i Ignacym, cyklu poradników Gabrysi i Kajtka. W pierwszej części 
każdego ze spotkań autorka opowiadała dzieciom historię Knedelkowa, a także 
przedstawiła pokrótce mieszkańców ulicy Naleśnikowej. Opowieść wzbogaco-
na była prezentacją  multimedialną. Opowiedziała też historię szycia  gałganko-
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wych  lalek na aukcję dla chorej dziewczynki Elizy. Druga część spotkania miała 
w trzech bibliotekach charakter warsztatów plastycznych, natomiast uczestnicy 
czwartego spotkania – wszyscy wyposażeni w fartuszki i czapki kucharskie 
przygotowali słodką przekąskę - „biszkoptowe świnki”. Łącznie w tych spotka-
niach wzięło udział 217 osób. 

Relacje oraz zdjęcia ze spotkań autorskich publikowane są na stronie inter-
netowej: dkk.wimbp.man.bydgoszcz.pl

Warsztaty 

9, 10, 11 kwietnia oraz 3 i 17 września 2013 r. odbyły się w sześciu 
Dyskusyjnych Klubach Książki podregionu bydgoskiego warsztaty z literatury 
austriackiej. Dyskusję w każdym z klubów moderował Rafał Grzenia – fi lolog, 
krytyk literacki i fi lmowy, prowadzący warsztaty z literatury, dziennikarstwa 
i fi lmu w stołecznych instytucjach kultury. W DKK w Dąbrowie Chełmińskiej 
dyskusja toczyła się wokół powieści austriackiego pisarza  R. Musila pt. „Trzy 
kobiety”. O „Podróży do wnętrza Wiednia” – szkicach Gerharda Rotha – dysku-
towano w DKK funkcjonującym przy Filii nr 5 MBP w Świeciu. Przedmiotem 
analizy w bydgoskim DKK przy Filii nr 21 WiMBP był zbiór felietonów pra-
sowych I. Aichinger, noszący tytuł „Niewiarygodne podróże”. W Filii w Piech-
cinie barcińskiej BPMIG rozmawiano na temat książki austriackiego pisarza, 
dziennikarza, tłumacza literatury polskiej M. Pollacka, zatytułowanej „Śmierć 
w bunkrze”. Członkowie DKK działającego przy bydgoskiej Filii nr 16 omówili 
książkę „Latająca góra” pióra Ch. Ramsmayra, wielokrotnie nagradzanego au-
striackiego pisarza. Z kolei klubowicze DKK z Filii nr 1 BM w Inowrocławiu 
mieli okazję wymienić się opiniami na temat austriackiej powieści zatytułowa-
nej „Rzemiosło zabijania” autorstwa N. Gstreina, laureata literackich nagród. 
Całość zorganizowana została w ramach ogólnopolskiego projektu realizowane-
go we współpracy z WiMBP, Austriackim Forum Kultury i Instytutem Książki. 
W warsztatach uczestniczyło łącznie 76 osób – członków i moderatorów DKK. 

27 czerwca 2013 r. w WiMBP odbyły się warsztaty ph. „Polska krytyka 
literacka”, przeznaczone dla moderatorów DKK podregionu bydgoskiego. Skła-
dały się one z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej 
prowadząca Marta Mizuro – krytyk literacki, regularnie publikująca recenzje  
m.in. w „FA-arcie”, „Nowych Książkach”, „Przekroju”, „Zwierciadle”, a także 
na łamach portalu Polskiego Radia, współpracująca z działem kultury portalu 
Onet.pl jako recenzentka książek, na co dzień pracująca w miesięczniku „Odra” 
– omówiła najciekawsze zjawiska polskiej krytyki literackiej w mediach: pra-
sie, radiu, telewizji i Internecie. Część praktyczna dotyczyła przede wszystkim 
poprawnego budowania recenzji dzieła literackiego, głównie w oparciu o prozę 
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K. Vargi. W warsztatach wzięło udział 27 osób. Całość zorganizowana została 
we współpracy z Instytutem Książki. 

W 2013 r. koordynator regionalny DKK uczestniczył w projekcie pn. 
Wizyta studyjna w Niemczech koordynatorów Dyskusyjnych Klubów Książki 
z bibliotek wojewódzkich, realizowanym przez Instytut Książki we współpra-
cy z Goethe Institut oraz parterami niemieckimi. Projekt miał na celu wymia-
nę doświadczeń związanych ze sposobami promowania czytelnictwa i kultury 
literackiej, tworzenia atrakcyjnej oferty kulturalnej dla społeczności lokalnej, 
sposobów pozyskiwania środków zewnętrznych na działania proczytelnicze 
oraz kreowania pozytywnego wizerunku biblioteki. Obejmował on warsztaty 
z autoprezentacji oraz tworzenia prezentacji multimedialnych z wykorzysta-
niem programu PREZI (27-29 sierpnia 2013 r., Warszawa) oraz wizyty w bi-
bliotekach niemieckich (14-18 października 2013 r.): Bezirkszentralbibliothek 
Franfurter Allee – Pablo-Neruda-Bibliothek/Berlin, Stadtbibliothek, Stadtarchiv 
und landesgeschichtliche Bibliothek Bielefeld oraz Stadtbibliothek Köln.  Pro-
jekt został sfi nansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. 
W 2013 r. w dniach 5-6 grudnia L. Partyka wzięła udział w przeznaczonych dla 
koordynatorów DKK z bibliotek wojewódzkich warsztatach krytycznego czyta-
nia, zorganizowanych przez Instytut Książki w Warszawie.

Kontakt
Osoby zainteresowane włączeniem biblioteki do udziału w projekcie 

Dyskusyjne  Kluby Książki proszone są o kontakt
z koordynatorem regionalnym:

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

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

LIPIEC

1.07. Filię nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odwiedzili uczestnicy Wakacyjnych Półkolonii Językowych – Mały Poliglota  
z Prywatnej Szkoły Podstawowej Sokrates. Uczniowie wzięli udział  w waka-
cyjnej lekcji bibliotecznej, podczas której zapoznali się z zasadami korzystania 
z fi lii i z jej księgozbiorem. Grupa plastyczna rysowała najpiękniejsze wg ich 
uznania miejsca w Bydgoszczy, a druga grupa wysłuchała legendy  „O tym jak 
Bydgoszcz miastem została”. 

1.07. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu miał miejsce wernisaż 
wystawy fotografi i pt. „Moje Indie” Jarosława Kreta – znanego dziennikarza 
i podróżnika, z wykształcenia orientalisty, który w kraju pełnym kontrastów, 
licznych języków, wielu religii, świętych krów, żebraków i riksz spędził kilka 
lat. 

3.07. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie odbyło się 
pierwsze spotkanie Klubu Reportażu „Reportażownia”. W spotkaniu wzięła 
udział Monika Siwak-Waloszewska, dziennikarka Polskiego Radia Pomorza 
i Kujaw oraz autorka projektu Klub Reportażu „Reportażownia”, nauczyciel 
akademicki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wszyscy wy-
słuchali nagrania – ośmiu minut z życia 94-letniej pani Władysławy – które 
posłużyło jako temat do rozmowy nie tylko o samej bohaterce, ale także o spe-
cyfi ce późnej miłości, kondycji ludzkiej. Wiele mówiono także o reportażu jako 
takim. 

5.07. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku otwar-
to wystawę malarstwa Anny Powagi. Całość odbyła się pod hasłem „Więcbork 
dawniej i dziś”. Przestrzeń ekspozycyjna została podzielona na dwie części. 
Pierwsza to Więcbork współcześnie. Cześć druga to dawne miasto – w malar-
stwie i fotografi i. Przybyli goście z uznaniem ocenili wizualną oprawę wystawy, 
a także elementy dodatkowe – do dekoracji użyto zabytkowych maszyn, kół 
oraz wielu innych elementów, podkreślających charakter ekspozycji.
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8.07. w Filii nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia edukacyjne ph. „Wesoły autobus – przystanek pierwszy, czyli 
straszne wycieczki”. Uczestnicy spotkania wyruszyli w podróż tropem duchów, 
czarownic i upiorów. Poznali m.in. Ducha Bielucha i Białego Niedźwiedzia – 
lokatorów kredowych jaskiń w Chełmie, trzy straszne upiory na zamku w miej-
scowości Grodziec, Kaplicę Czaszek w Czermnej koło Kudowy Zdrój, Zamek 
Czocha oraz związaną z nim straszną historię. Nie zabrakło również opowieści 
o Łysej Górze.

11.07. w Filii nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
zorganizowane zostały zajęcia ph. „Jak w ulu”. W ich ramach przeprowadzo-
no pszczeli quiz wiedzy, urozmaicony zabawą ruchową, będącą odmianą gry 
„Przypnij ogon osiołkowi”. Przygotowywano Biblioteczną Wystawę Pszczół, 
zainspirowaną Muzeum Żaby w Kudowie Zdroju. Na zakończenie dzieci wyko-
nały przestrzenną pszczółkę.

11.07. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gostycynie odbyło się 
uroczyste zakończenie dofi nansowanego z Programu Równać Szanse projektu 
„Pozytywnie nakręceni – warsztaty fi lmowo-fotografi czne”: projekcja fi lmu, 
o tym, jak żyje się młodzieży w gminie Gostycyn, wystawa prac konkursowych 
(fotografi cznych oraz fi lmowych).

15.07.  w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie 
gościł Krzysztof Petek – pisarz oraz organizator wypraw survivalowych i szkół 
przetrwania. Dzieciom opowiedział o swoich wyprawach, a także zaprezen-
tował kilka chwytów sztuk walki wing tsun, służących samoobronie. Główną 
atrakcją była gra detektywistyczna pt. „Detektywi w akcji”.

16.07. w Filii nr 7 dla dorosłych i dzieci WiMBP w Bydgoszczy od-
były się zajęcia pt. „Palcem po mapie, czyli nasze wymarzone wakacje”. Dzieci 
korzystając z książki „Mapy” Aleksandry i Daniela Mizielińskich opowiadały 
o swoich wymarzonych podróżach oraz poznały wiele nowych miejsc. Na ko-
niec stworzyły własne mapy ulubionych krajów i zaznaczyły na nich najważ-
niejsze miejsca i potrawy związane z danym krajem.

19.07. Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi brała udział w XIV 
Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2013”. Pod-
czas targów promowane były biblioteczne wydawnictwa. W Konkursie Wydaw-
nictw Pomorskich w kategorii album wyróżnienie otrzymał Daniel Frymark za 
album „Tuchola” wydany w 2012 r. przez tucholską MBP. Natomiast w katego-
rii pomorska książka poetycka II nagrodę otrzymał Kazimierz Rink za tomik po-
ezji „Chłopiec jeziorny” wydany w 2013 r. przez tucholską fi rmę MEANDER.
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22.07. w Filii nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia pt. „Wesoły autobus – przystanek drugi, czyli gwiezdne 
podróże”. Tym razem uczestnicy wyruszyli na podbój kosmosu – spotkania 
z pozaziemską rzeczywistością były możliwe dzięki „wizycie” w największych 
polskich planetariach. Spotkaniu towarzyszyły również kosmiczne quizy i łami-
główki. Zajęcia zakończyły się przygotowywaniem przestrzennych ufoludków.

22.07. w Filii nr 1 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie 
dzieci uczestniczyły w  zajęciach plastycznych „Gliniane czary”, prowadzonych 
przez Mariolę Gralak – garncarkę, prowadząca na co dzień warsztaty ceramicz-
ne dla osób niepełnosprawnych. Główne zadanie polegało na wykonaniu z gliny 
domków Baby Jagi i pałacyków wróżek.

29.07. Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie współorganizo-
wała „Wakacyjny Dzieciniec” – wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Jako 
partner Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Burchat” realizowała projekt 
„Arena Europejska” dofi nansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Przez 10 dni 40 dzieci poznawało państwa Unii Europejskiej. Pro-
gram przewidywał: zabawy integracyjne, plastyczne, teatralne, taneczne, itp. 

SIERPIEŃ

4.08. Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie zorganizowała spływ 
kajakowy Kanałem Brdy „Rodzice i dzieci”. Trasa wynosiła 13 km i przebiegała 
od Rytla do Fojutowa. Na miejscu kajakarze zapoznali się z zabytkiem archi-
tektury  hydrotechnicznej, przeszli ścieżką dydaktyczną i spędzili czas na łonie 
natury. 

 5.08. w Filii nr 17 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia  dla seniorów, poświęcone nauce wyszywania ściegiem krzy-
żykowym. Zajęcia poprowadziła bibliotekarka Sylwia Kuczma, która „malowa-
niem igłą” zajmuje się od kilku lat. 

6.08. w Filii nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia edukacyjne ph: „Średniowiecze to 1000-letni okres w dzie-
jach Europy”. Młodzi czytelnicy zapoznali się z istotnymi osiągnięciami epoki. 
Następnie każdy uczestnik zamienił się w średniowiecznego kopistę i przedsta-
wił grafi cznie swoje inicjały.

8.08.  Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim we współpracy 
z bydgoską  Agencją Zegart – Jerzy Zegarliński zorganizowała w sali wysta-
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wowej Centrum Aktywności Społecznej, z okazji Dni Miasta, uroczyste otwar-
cie wystawy fotografi cznej Edwarda Grzegorza Funke pt. „Portret ze świata”. 
Prezentowane fotografi e były portretami przedstawiającymi ludzi różnych kul-
tur, które zachwycały różnorodnością kolorów, swoją odmiennością, a przede 
wszystkim pięknem i prostotą natury. 

8., 9., 13.08 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie 
zorganizowała trzecie już warsztaty fotografi czne, które poprowadziła Malwi-
na Skibińska, fototechnik. Tematem był portret. Najpierw uczestnicy poznali 
zasady wykonywania portretu. Następnego dnia wyjechali w plener. Młodzież 
została podzielona w pary i każdy nawzajem mógł wykonywać sobie zdjęcia. 
Była wycieczka do Torunia. Tam na rynku przed pomnikiem i Bulwarze Fila-
delfi jskim młodzież wykonała wiele ciekawych portretów. Na koniec wszyscy 
obejrzeli w Planetarium spektakl pt. „Lato pod gwiazdami”. Ostatniego dnia 
warsztatów wspólnie przygotowano wystawę. 

10.08  Filia Miejska Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim 
aktywnie włączyła się w organizację Jarmarku Św. Wawrzyńca na stadionie 
miejskim i przygotowała wraz z seniorami sceny muzycznej naszego regionu 
program artystyczny na koncert promujący występy dzieci – „Śpiewającej bi-
blioteki”. Na zakończenie koncertu wręczono dzieciom płytę CD z ich piosen-
kami, nagraną i wydaną przez bibliotekę podczas realizacji projektu „Śpiewa-
jąca Biblioteka”. Płytę wręczyli: artyści regionalni Halina Wojciechowska i Jan 
Tłok.

14.08. czytelnicy Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
WiMBP w Bydgoszczy wybrali się na wycieczkę do Muzeum Wodociągów 
i Kanalizacji w Bydgoszczy. Dzieci dowiedziały się, skąd bierze się woda, jak 
trafi a do kanałów ściekowych i jak wygląda tunel kanalizacyjny. Obserwowały 
zabytkowe hydranty, pompy, zasuwy oraz zawory stosowane w miejskiej sieci. 
Na koniec wycieczki weszły na ostatnie piętro Wierzy Ciśnień przy ul. Filarec-
kiej. Impreza zorganizowana została przez Rejonowy Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej „Szwederowo”.

15.08. Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie zorganizowała 
spływ kajakowy rzeką Brdą dla wprawionych kajakarzy. Trasa przebiegała od 
Gołąbka do Piły Młyn rzeką Brdą i liczyła 19 km. Przed spływem uczestnicy 
odbyli spacer przez „Jelenią Wyspę” w rezerwacie rzeki Stążki, następnie udali 
się nad Brdę, gdzie zwodowano kajaki. Spływ zakończył się wieczorem w Pile 
Młyn, gdzie chętni próbowali swoich sił w parku linowym. 
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20.08. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia plastyczne pod hasłem: „ABC heraldyki: tworzymy średnio-
wieczne rycerskie godła”. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z regu-
łami średniowiecznej heraldyki, która miała wpływ na projektowanie herbów. 
Dzieci, zainspirowane średniowieczną sztuką, zaprojektowały własne tarcze 
i herby. Na zakończenie zajęć powstała wystawa prezentująca rycerskie godła.

22.08. w Bibliotece Publicznej Gminy Złotniki Kujawskie odbył się 
piknik edukacyjny w ramach akcji „Sieciaki na wakacjach”, podczas którego 
dzieci zdobyły wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. 

WRZESIEŃ

1.-30.09. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi można było 
oglądać wystawę fotografi i pt. „Pokojowe zwycięstwo” Włodzimierza Mali-
nowskiego, tucholanina, który po stanie wojennym mieszkał w Gdyni, współ-
pracował m.in. z Szymonem Pawlickim – szefem Komisji Kultury NSZZ „So-
lidarność”, był autorem projektu dekoracji gdyńskiego Skweru Kościuszki na 
przyjazd Ojca Świętego Jana Pawła II w 1987 r. Na ekspozycję złożyły się 
dotychczas niepublikowane zdjęcia z wydarzeń, jakie rozegrały się w sierpniu 
1980 r. w Stoczni Gdańskiej.

1.09. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie wraz 
z łabiszyńskim Domem Kultury zorganizowała na zakończenie wakacji piknik 
z ogniskiem, przejażdżkami na kucyku i konkursami. Była  prelekcja policjan-
tów na temat  bezpiecznej drogi do szkoły oraz pokaz strażacki dotyczący udzie-
lania pierwszej pomocy. Odbyło się także podsumowanie konkursu „Wakacyjna 
przygoda z książką”.

3.09. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbył się wernisaż 
wystawy „Uwaga kobieta! Uwaga kobiecość!” Na ekspozycję  składały się, 
w większości wielkoformatowe i czarnobiałe, zdjęcia kobiet, które Lidia Popiel 
fotografowała na przestrzeni 20 lat. Wśród sportretowanych osób znalazły się 
gwiazdy kina, teatru, telewizji, estrady, sportu, świata mody oraz kobiety nauki. 
Uzupełnieniem wrażeń wizualnych była możliwość posłuchania Edyty Geppert, 
Ireny Jarockiej czy Małgorzaty Walewskiej.

 5.09. Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie zorganizowała ze 
środków Powiatu Mogileńskiego we współpracy z Mogileńskim Towarzystwem 
Kultury promocję tomiku poezji Mirosława Puszczykowskiego „Podróże”. M. 
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Puszczykowski urodził się w Inowrocławiu, mieszka w Mogilnie, a pracuje 
w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino” na stanowisku sztygara zmia-
nowego. Utwory prezentował sam autor oraz laureatka konkursów poetyckich 
Małgorzata Małecka. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac lokalnych twór-
ców. 

6.09. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia edukacyjne pod hasłem: „Najciekawsze miejsca w Polsce: 
Wieliczka”. Dzieci rozwiązując krzyżówkę, zdobyły podstawowe informacje 
o kopalni soli i jej patronce św. Kindze. Ułożyły w porządku chronologicznym 
historię Wieliczki. Uczestnicy zapoznali się również z legendą, pt.: „Wiano 
świętej Kingi”. Na zakończenie dzieci zaznaczyły na mapie Wieliczki charak-
terystyczne miejsca.

12.09. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim rozpoczęła 
udział w projekcie „Poranne spotkania z pasjami”, adresowanym do osób 60+ 
i realizowanym we współpracy z Fundacją Orange, współfi nansowanym przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W okresie od września do listopada 
2013 r. odbył się cykl 12. cotygodniowych, wirtualnych spotkań z ciekawymi 
ludźmi ze sfery kultury, sztuki, polityki, którzy mają ciekawe hobby, angażują 
się w życie społeczności lokalnej, są specjalistami w jakiejś dziedzinie. Tema-
tyką obejmowały zagadnienia: profi laktyka zdrowotna, bieżące sprawy ekono-
miczne, kulturalne, tradycja, rozrywka,  ekologia, fi nanse, nowe technologie, 
relacje międzypokoleniowe. Projekt realizowała również Biblioteka Miejska 
w Inowrocławiu, Biblioteka Publiczna Gminy w Złotnikach Kujawskich.

16.09. Biblioteka Publiczna w Pakości zorganizowała spotkanie ze 
Zbigniewem Kołbą – autorem książki pt.: „Krioterapia. To warto wiedzieć”. 
Główne tematy poruszane podczas spotkania to: leczenie niską temperaturą, 
leczenie bezsenności oraz wiedza na temat przyswajania witamin i minerałów. 
Z. Kołba spotkał się też z czytelnikami Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Kamieniu Krajeńskim, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie, 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle.

17.09. w Filii nr 4 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy od-
były się zajęcia edukacyjne pt. „Znaki drogowe” dla pięciolatków z Przedszkola 
nr 16. Dzieci zapoznały się z podstawowymi znakami drogowymi, ich kolorami, 
kształtami. Wysłuchały fragmentów książki J. Ławickiego pt. „Uważaj! Uwa-
żaj!”. Poznały zasady poruszania się po drogach publicznych oraz bezpiecznego 
przejścia przez ulicę. 
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18.09. w Filii nr 23 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyło się  
spotkanie Klubu Seniora pt. „Senior wypoczywa. Moje wspomnienia z waka-
cji”. Okazało się, że w każdym wieku można żyć aktywnie i radośnie. Podczas 
spotkania wręczono dwóm osiemdziesięcioletnim jubilatkom książkowe pre-
zenty. 

19.09. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbył się wernisaż malarstwa Danuty Szlagi zatytułowany „Manifestacja osobo-
wości”. Dyskutowano na temat współczesnej sztuki, technik malarskich, w któ-
rych tworzy artystka i rozmawiano o jej źródłach inspiracji artystycznych. 

 19.09. Filia Nr 12 Dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miej-
skiej w Inowrocławiu oraz Polski Związek Niewidomych – Koło w Inowro-
cławiu zorganizowały prezentację sprzętu dla osób słabowidzących i niewido-
mych. Pokazano sprzęt i oprogramowanie wspomagające komunikację obsługi, 
np. Czytaki, Auto-Lektora, przenośną lupę elektroniczną z możliwością regula-
cji powiększenia, powiększalnik oraz urządzenia codziennego użytku między 
innymi wagi, centymetr obrajlowiony, ciśnieniomierze mówiące i wiele innych 
urządzeń wspomagających  czynności życiowe. Przedstawiono zasady ubiega-
nia się o środki na sprzęt.

20.09. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia edukacyjne dla dorosłych pod hasłem „Książka w obiekty-
wie: o kompozycji w fotografi i”. Uczestnicy dyskutowali na temat najpopular-
niejszych tematów  fotografi i, obejrzeli prezentację multimedialną poświęconą 
zasadom rządzącym kompozycją ujęcia. Na podstawie wybranych zdjęć zapo-
znali się m.in. z zasadami trójpodziału, określenia planów, ze wskazówkami 
dotyczącymi wyboru kadru, perspektywy, punktu widzenia, obramowań i kon-
trastu. Zdobyte informacje wykorzystali do stworzenia własnych fotografi i, któ-
rych głównym tematem była książka. 

20.09. w Filii nr 1 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bar-
cinie zorganizowano zajęcia plastyczno-literacko-ruchowe ph. „Jesienne rymy 
i rytmy w kolorze słonecznika”. Można było spróbować swoich sił w aerobiku 
prowadzonym przez Wiolettę Łożyńską. W przerwach intensywnych ćwiczeń 
powstawały papierowe słoneczniki oraz jesienne rysunki i wyklejanki – dosto-
sowane do możliwości czytelnika. 

 21.09.  z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka wyruszyła na rajd rowe-
rowy grupa bibliotekarzy i sympatyków Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu. 
Trasa wiodła przez Batkowo, Kościelec Kujawski, Dziarnowo do Kruszy Pod-
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lotowej. Sprzyjająca pogoda pozwoliła  poznać urokliwe zakątki Noteci. Przy 
Świetlicy Środowiskowej w Kruszy Podlotowej Koło Gospodyń Wiejskich 
przygotowało poczęstunek. Wykonano okolicznościowy plakat, a także przypo-
mniano legendę i historię ziemniaka oraz przeprowadzono konkursy sprawno-
ściowe.

23.09. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku w ra-
mach kolejnego „Spotkania ze zdrowiem” gościła Katarzynę Gardecką. Tym ra-
zem tematem wykładu były „Nalewki i ich walory zdrowotne”.  16 października 
K. Gardecka mówiła o roli i znaczeniu ziół w żywieniu, 20 listopada natomiast 
tematem były świadome zakupy.

23.09. Filia biblioteczna w Szczepanowie Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Dąbrowie zorganizowała wspólnie z Zespołem Szkół Specjalnych 
w Szerzawach zajęcia rękodzielnicze. Uczestnicy wykonali w drewnie meto-
dą pirografi i rysunki inspirowane utworem A. Fredry „Paweł i Gaweł”, który 
przeczytała bibliotekarka. Wykonane przez dzieci prace można było oglądać 
w bibliotece do 30 września.

24.09. Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie wraz z Mogileń-
skim Towarzystwem Kultury zorganizowała  wykład połączony z prezentacją 
multimedialną dr. Marcina Grabana, adiunkta zakładu Historii Gospodarczej 
UAM w Poznaniu na temat historyka prof. Czesława Łuczaka – autora „Stu-
diów z dziejów ziemi mogileńskiej”, monografi i „Dzieje Mogilna”, „Sześciu 
wieków miasta Mogilna” wydanych z okazji nadania praw miejskich Mogilnu. 
Był także rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i kiero-
wał Katedrą Historii Gospodarczej Instytutu Historii.

25.09. w Filii nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy od-
były się zajęcia dla wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. 
Granicznej ph. „Biblioteka pełna zdrowia”. Było to spotkanie rozpoczynające 
całoroczny blok tematyczny poświęcony bezpieczeństwu i zdrowemu odżywia-
niu. Część literacką spotkania urozmaiciły kosze pełne warzyw i owoców, z któ-
rymi były związane różne zadania i zagadki. Spotkanie odbyło się w ramach 
współpracy biblioteki z nauczycielami i opiekunami Ośrodka.

26.09. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle za-
inaugurowano cykl pięciu wykładów pt. „Historia pisana złotem”, które wygło-
siła Anna Sergott, wprowadzając odbiorców w świat arcydzieł sztuki złotniczej. 
Tematy kolejnych wykładów to: „Od skarbu Tutenchamona do złota jeźdźców 
Scytii”, „Pod opieką św. Eligiusza – złotnictwo w wiekach średnich”, „Między 
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renesansem a barokiem – pod znakiem perły”, „Wyroby złotnicze i biżuteria 
XIX i XX wieku”.

27.09., 29.10   w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więc-
borku miał miejsce wykład Krzysztofa Kołatki z bydgoskiego UKW na temat 
„Tożsamość regionalna na Krajnie”. Utożsamiając się z regionem, należy  pa-
miętać o jego historii, kultywować tradycję a także pokazywać ją innym. 

 30.09. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu przy współpracy z Do-
mem Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” w Inowrocławiu zorganizowała  
wystawę prac plastycznych Janusza Bracha  w ramach cyklu „Mój czas – moje 
hobby”, w którym pokazywana jest twórczość seniorów i osób niepełnospraw-
nych. Autor prezentowanych prac zajmuje się malarstwem, pirografi ą, modelar-
stwem,  deccoupage’em. 

PAŹDZIERNIK

3.10. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu zorganizowała warsztaty 
„Nieświadomość w rodzinie. Analiza dramatu relacji rodzic – dziecko na pod-
stawie fi lmu pt. Sala samobójców”. Poprowadziła je Adriana Meller – psycho-
log, Certyfi kowany Psychoterapeuta Psychoanalityczny i Członek Zwyczajny 
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Temat warsztatów 
listopadowych brzmiał „Przymus powtarzania jako nieświadomy sposób radze-
nia sobie z bólem. Analiza wpływu dzieciństwa na dorosłe życie głównego bo-
hatera fi lmu Magdaleny Piekorz pt. „Pręgi”.

3.10. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim przygotowała 
kolejne spotkanie melomanów z cyklu „Muzyczne fascynacje” pt. „Luciano Pa-
varotti – ulubieniec milionów”, na którym można było posłuchać ciekawostek 
związanych z życiem, karierą najpopularniejszego artysty operowego II połowy 
XX w. Spotkanie przeplatane było nagraniami i fragmentami fi lmowych wersji 
oper – w tym m.in. wspaniałego „Rigoletta” z 1983 r. oraz legendarnym wyko-
naniem na żywo arii z opery „Córka pułku” z serią dziewięciu wysokich „C”. 
Całość prowadził Leszek Skaza. Bohaterem kolejnego spotkania, które odbyło 
się 5 grudnia był Giacomo Puccini.

3.10. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyła się promo-
cja albumu „W poszukiwaniu piękna… Zenon Korytowski” połączona z wysta-
wą prac tucholskiego artysty, absolwenta ASP w Krakowie, ucznia prof. Hanny 
Rudzkiej-Cybi sowej. Na spotkanie promocyjne licznie przybyli członkowie ro-
dziny artysty, przyjaciele, znajomi oraz mieszkańcy Tucholi. 
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4.10. w Filii w Piechcinie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
w Barcinie miał miejsce wernisaż pn. „Kompozycje kwiatowe autorstwa pani 
Barbary Kluczewskiej”, członkini Koła Gospodyń w  Kołudzie Wielkiej. Pre-
zentowane eksponaty, to budzące podziw róże, storczyki, gerbery, mieczyki 
oraz lilie, robione z rajstop. B. Kluczewska zawodu jest krawcową, ale pracuje 
w charakterze opiekunki dziecięcej. 

5.10. dzieci z Filii w Tucznie Biblioteki Publicznej Gminy Złotniki 
Kujawskie odwiedziły hodowcę kotów rasowych.

7.10. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rogowie odbyło się spo-
tkanie z Olą Jeziorską. Czytelniczka GBP podzieliła się swoją pasją tworzenia 
fi gur i rysunków smoków wykonywanych różnymi technikami. Inspiracje czer-
pie oczywiście przede wszystkim z książek, gdzie główną postacią jest smok. 
Spotkanie było okazją do zachęcenia młodzieży książkami fantasy.  Przez cały 
październik można było oglądać w bibliotece łącznie 97 niepowtarzalnych 
prac.

7-26.10. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu  „Tuwim nie na 
żarty”, wypożyczona ze zbiorów Muzeum Literatury w Warszawie uzupełniona 
materiałami własnymi biblioteki. Otwarcie wystawy uświetnił występ Teatru 
„Akcja” z Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu. Oprawę dźwiękową 
ekspozycji stanowiły wiersze dla dzieci autorstwa Juliana Tuwima w interpreta-
cji Piotra Fronczewskiego prezentowane w formie audiobooka. 

8-25.10. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyła się 
wystawa pt. „America on Screen”.  Na wystawie pokazano plakaty fi lmowe 
pochodzące ze zbiorów Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia i Dzia-
łu Dokumentów Życia Społecznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
(„Mistrzowie fi lmu amerykańskiego – mistrzowie plakatu polskiego”), które 
prezentowane były podczas Festiwalu Filmów Amerykańskich we Wrocławiu 
oraz z okazji obchodów amerykańskiego Święta Niepodległości w rezydencji 
Ambasadora USA w 2012 r.

8.10. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci WiMBP 
w Bydgoszczy odbył się występ Teatru Form Różnych „Nasza Klasa” Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury 
i Sztuki „Stara Ochronka”. „Scenki z życia mieszkańców na wyspie Olaboga”, 
które zaprezentowano, to zabawna satyra autorstwa bydgoskiego pisarza i poety 
Zdzisława Prussa. 
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8.10. w Filii nr 15 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci z przedszkola nr 39 w Fordonie pt. 
„Jesienne drzewo” – ekspresja plastyczno-muzyczna do muzyki ,,Jesień” A. Vi-
valdiego. Dzieci podczas spotkania poznały charakterystyczne oznaki jesieni 
i wspólnie wykonały pejzaż jesienny.

8.10. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim spotkała się 
z dziećmi Izabella Klebańska.  W bardzo przystępny sposób, z wykorzystaniem 
swoich wierszy, przybliżała dzieciom różnorodne terminy i zagadnienia mu-
zyczne. Prezentację swoich książek uzupełniała odpowiadającymi im tematycz-
nie utworami muzycznymi. Uczestnicy mieli też okazję poznać tańce polskie, 
a do jednego z nich – mazura – nauczyć się nawet kroków, by na koniec wspól-
nie go odtańczyć. 

8.10. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu gościła Barbara Wło-
darczyk – dziennikarka i była korespondentka TVP w Moskwie. Spotkanie po-
łączone było z promocją książki pt. „Nie ma jednej Rosji” – zbioru reportaży, 
w których autorka opisuje współczesne realia za naszą wschodnią granicą. 

9.10. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci WiMBP 
w Bydgoszczy odbyło się spotkanie pt. „Urządzenia domowe stare i nowe”. 
Dzieci obejrzały wystawę urządzeń domowych i wysłuchały opowieści zapro-
szonego gościa – elektromechanika z zawodu. Największą atrakcją okazało się 
pisanie na starej maszynie, wykręcenie numeru starym telefonem, mielenie su-
chego chleba maszynką do mięsa oraz ważenie przedmiotów zabytkową wagą.

 10.10  w Filii nr 1 Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu zorganizo-
wano warsztaty ekologiczne „Wodne ABC”, które poprowadził Marek Błaszek 
z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku. Za-
chęcał młodzież gimnazjalną z Zespołu Szkół Integracyjnych do wytwarzania 
trwałych nawyków i zachowań w duch ekologicznego stylu życia.

11.10. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spo-
tkanie z Adamem Piekarskim - Członkiem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Indian. Gościem prowadzącego był Jacek Kumański, pracownik Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, znawca kultur indiańskich Ameryki Północnej. 

11.10. w Filii nr 1 dla dzieci i młodzieży przy WiMBP w Bydgoszczy 
przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne. Uczniowie klasy drugiej ze Szkoły 
Podstawowej nr 31 rozmawiali o roli muzyki w naszym życiu. Dzieci poznały 
książki z omawianej dziedziny. Wspólnie rozpoznawano dźwięki, porównując 
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je do różnych odgłosów z otoczenia. Była zabawa w orkiestrę. Na zakończenie 
przeczytano książkę L. Bajkowskiej pt. „Porwanie królewny Nutki”.

12.10. Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie wraz z Klubem Mi-
łośników Rozrywki Atena zorganizowała w sali Liceum Ogólnokształcącego 
w Strzelnie  dyktando „O złote pióro burmistrza”. Dyktando odbyło się w trzech 
kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły średnie i dorośli. Pomysło-
dawcą konkursu jest Stanisław Gajos z Młynic. 

15.10. Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie wraz z Mogileń-
skim Towarzystwem Kultury w ramach pozyskanych środków ze Starostwa 
Powiatowego zorganizowała spotkanie promujące poezje Maksymiliana Bar-
ta Kozłowskiego „ Kobieta, miłość i słowa”. Uczestnicy spotkania wysłuchali 
poezji  w wykonaniu Małgorzaty Małeckiej, przewodniczącej Rady Miejskiej 
Teresy Kujawy i autora. 

15.-25.10. w Filii w Ostromecku Gminnej Biblioteki Publiczno-
Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej prezentowano wystawę „Fauna i fl ora na 
znaczkach pocztowych”. Można było oglądać oryginalne koperty i karty pocz-
towe ze znaczkami z pierwszego dnia wprowadzenia ich do obiegu. Wszystkie 
eksponaty pochodziły ze zbiorów Jerzego Świetlika, lokalnego historyka, który 
już wielokrotnie udostępniał bibliotece swoje kolekcje. Najstarsza koperta ze 
znaczkiem eksponowana na wystawie została wyemitowana 23 października 
1956 r., co potwierdzała okolicznościowa pieczęć.

16.10. w Filii nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia edukacyjne ph.: „Wodny świat”. Korzystając z książek: „Pła-
zy i gady krajowe” W. Juszczyka oraz „Wodny świat” M. Maruszczak, uczest-
nicy zapoznali się z „ciekami wodnymi” takimi jak: strumyk, potok, rzeka. Po-
znali pochodzenie jezior i stawów oraz dowiedzieli się, kto je zamieszkuje. Na 
zakończenie odbył się quiz. 

18.10. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
zorganizowano zajęcia edukacyjne pod hasłem: „Najciekawsze miejsca w Pol-
sce”. Dzieci odwiedziły Toruń – miasto Mikołaja Kopernika, słynące m.in. 
z pysznych pierników. Rozwiązywano toruńskie łamigłówki. Dzieci zapoznały 
się również z historią Torunia i pierników wypiekanych tam od średniowiecza. 
Powstała galeria obrazów przedstawiająca piernikowe domki, serca oraz kata-
rzynki.
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18.10. w Filii nr 4 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia edukacyjne  pt. „Jesienne drzewo” dla przedszkolaków z Klu-
bu Lokomotywa. Dzieci w czasie zabaw z różnobarwnymi listkami wysłuchały 
piosenek, dzięki którym poznały zmiany zachodzące w przyrodzie wczesną je-
sienią. Kolorowe liście stały się inspiracją do stworzenia jesiennego drzewa.

18.10. w Filii nr 14 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
miały miejsce zajęcia edukacyjne, w których wzięły udział dzieci z grupy Sto-
krotek z Przedszkola Buziaczek. Przedszkolacy rozmawiali o znaczeniu two-
rzenia miodu przez pszczoły i układali historyjkę obrazkową pt. „Jak powstaje 
miód”, a także wysłuchały opowiadania „O miodzie i o pszczołach” Cz. Jan-
czarskiego.

18.10. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie odbyło się 
spotkanie autorskie ze Zdzisławem Prussem, lubianym i cenionym bydgoskim 
pisarzem, dziennikarzem, poetą i autorem tekstów kabaretowych.

22.10. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu gościła Angelikę Kuź-
niak. Spotkanie było połączone z promocją jej opowieści reporterskiej o Broni-
sławie Wajs „Papuszy”. Na zaproszenie autorki przybył również Tadeusz Krzy-
żanowski „Bosman” – prezes bydgoskiego stowarzyszenia „Romano Dzipen”, 
który w fi lmie „Papusza” Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauze zagrał ojczy-
ma poetki. 5 grudnia Angelika Kuźniak gościła w Bibliotece Głównej WiMBP 
w Bydgoszczy. Bydgoskie spotkanie zorganizowane zostało we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Romów w Bydgoszczy „Romano Dzien.” oraz Szkołą Pod-
stawową nr 37. 

23.10.  w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie 
z uczniami z trzeciej klasy gimnazjum spotkała się Gaja Kołodziej. Ma zale-
dwie 23 lata, pochodzi z Warszawy, a napisała już  4 powieści dla młodzieży. 
Na spotkaniu swoim czytelnikom opowiedziała  mnóstwo ciekawych informacji 
o sobie, o swoim życiu i pisarstwie młodych osób. 

23.10. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie odbyło się 
rozstrzygnięcie powiatowego konkursu fotografi cznego „Moje miasto, mój re-
gion w fotografi i”,  zorganizowanego przez Mogileńskie Towarzystwo Kultury 
w partnerstwie z mogileńską biblioteką. Konkurs został ogłoszony w czerwcu. 
Był adresowany do dzieci i młodzieży uczącej się. Zadanie było dofi nansowane 
przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie. Do biblioteki wpłynęło około 90 prac. 
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25.10. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi miało miejsce X 
jubileuszowe spotkanie z cyklu „Dialogi poetyckie”. Pomysłodawcami i współ-
organizatorami spotkań są Ewa i Kazimierz Żarscy. Z ramienia biblioteki „Dia-
logom poetyckim” patronuje Grażyna Zielińska-Woźna. Celem cyklicznych 
spotkań jest prezentowanie, w konwencji dialogu twórczości poetów z Polski 
i Europy, w czterech grupach tematycznych życie, miłość, samotność, gwiazdy 
czyli metafi zyka. Łącznie w „Dialogach poetyckich” uczestniczyło 24 poetów, 
w tym dwóch autorów zagranicznych. 

26.10. w Bibliotece Publicznej w Pakości odbyło się spotkanie z Da-
nutą Wałęsą, żoną prezydenta Lecha Wałęsy, połączone z promocją jej autobio-
grafi cznej książki pt. „Marzenia i tajemnice”.

26.10. w ramach współpracy z Hufcem Koronowo Miejska Biblioteka 
Publiczna w Koronowie stanowiła  jeden z punktów patrolowych na trasie II 
Rajdu Lotników. Punkt mieścił się w Czytelni Głównej, do której przybywały 
poszczególne zastępy zuchów i  harcerzy, biorących  udział w jednym z zadań 
na trasie rajdu. Była to rywalizacja  miedzy  zastępami o jak najdłuższy „lot” 
(rzut papierowym samolotem), własnoręcznie wykonanym przez każdego har-
cerza. Piąta Męska Koronowska Kwatermistrzowska Drużyna Starszoharcerska 
Piorun – główny organizator Rajdu – stanęła na wysokości zadania. Przez kilka 
godzin biblioteka gościła około setki harcerzy z Hufca ZHP Koronowo i hufców 
zaprzyjaźnionych. 

26.10. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie 
świętowano 15-lecie działalności Klubu Podróżnika. Gośćmi jubileuszowego 
spotkania byli Zofi a Suska – dziennikarka i podróżniczka oraz Michał Fajbusie-
wicz – znany dziennikarz telewizyjny i podróżnik, którzy opowiedzieli o swoich 
podróżach do Etiopii i Indii. Odczytano życzenia przesłane przez E. Dzikow-
ską, K. Wielickiego i A. Milcarza. Klubowicze delektowali się smakami świata, 
przygotowanymi przez restaurację „Martina” oraz tortem w formie kuli ziem-
skiej, wykonanym przez cukiernię „Alma” L. Malaka. Całość zorganizowano 
przy wsparciu fi nansowym kilku żnińskich instytucji. 

28.10.  w Filii Nr 12 Dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki 
Miejskiej w Inowrocławiu zorganizowano fi nał III edycji konkursu literackie-
go dla czytelników pt. „Czytamy słuchając” z wykorzystaniem audiobooków 
i wydań książkowych. Uczestnicy wybierali jedną z trzech powieści i odpowia-
dali na pytania. Konkurs przeprowadzono przy współpracy z Domem Pomocy 
Społecznej,  „Integracyjnym Centrum Aktywności Nadzieja Życia”, Stowarzy-
szeniem Wzajemnej Pomocy „Flandria” – Klub „Koniczynka”, Środowiskowym 
Domem Samopomocy oraz Warsztatem Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu.
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31.10. w Filii nr 12 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbył się 
konkurs recytatorski pt. „Julian Tuwim dzieciom”. Wzięły w nim udział dzieci 
z Przedszkola nr 20, Przedszkola Katolickiego i zerówki ze Szkoły Podstawo-
wej nr 56. Dzieci doskonale weszły w rolę swych bohaterów, nie tylko deklamo-
wały, ale dzięki rekwizytom odgrywały prawdziwe scenki.

LISTOPAD

6.11. Filię nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci WiMBP 
w Bydgoszczy odwiedziły przedszkolaki z punktu przedszkolnego „Balonik”, 
które po zwiedzeniu biblioteki wzięły udział w zajęciach pt. „Mały Patriota”. 
Podczas zajęć dzieci zapoznały się z legendą o Lechu, Czechu i Rusie, poznały 
najważniejsze symbole narodowe oraz wykonały kotyliony.

6. i 7. 11.  w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Byd-
goszczy zorganizowano warsztaty poetycko-teatralne pt. „Kinestetyczna anali-
za tekstu poetyckiego”, które poprowadziła Anna Filipiak, instruktor z MDK Nr 
5. Wzięli w nich udział uczniowie z klasy 3C i 3B ze Szkoły Podstawowej Nr 
2 w Bydgoszczy.  

8.11. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu z okazji 166. rocznicy 
urodzin Brama Stokera obchodzono „Urodziny u Stokera”. W ramach imprezy 
zorganizowano: Akcję Honorowego Oddawania Krwi, Games Room (pomiesz-
czenie z grami karcianymi i planszowymi o tematyce przygodowo-fantastycz-
nej). Odbył się wernisaż wystawy „Upiorna ekspozycja”, do przygotowania 
której wykorzystano eksponaty wypożyczone z Muzeum Etnografi cznego im. 
Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu oraz materiały własne biblioteki, 
a także rozstrzygnięty został konkurs na opowiadanie fantasy „Lustra wyobraź-
ni”. Uczestnicy imprezy, na zakończenie wieczoru, obejrzeli fi lmu o Draculi 
w reż. Francisa Forda Coppoli. 

11.11. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie wraz z Klubem 
Turystów Pieszych PTTK „Wędrownik” z Bydgoszczy zorganizowała Rajd 
Niepodległości czyli pieszą wędrówkę śladami działań wojennych na terenie 
gminy Świekatowo. Biblioteka przygotowała ognisko dla wędrowców, przy 
którym śpiewano pieśni patriotyczne i powstańcze.

 12.11. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Kra-
jeńskim miało miejsce spotkanie z terapeutką i psychologiem Zuzanną Celmer. 
Poświęcone było emocjom i ich wpływowi na nasze życie. Z. Celmer od lat 
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prowadzi szkolenia dla fi rm z zakresu radzenia sobie ze stresem, szkolenia doty-
czące asertywności, komunikacji, a także budowania związków, terapie indywi-
dualne oraz małżeńskie. Jest autorką szeregu książek o tej tematyce. Z. Celmer 
gościła również w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim.

12.11. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku 
odbył się „Wieczór wspomnień i pieśni patriotycznej”, podczas którego wy-
stąpił zespół muzyczny „Relax” Rejonowego Oddziału Emerytów i Rencistów 
w Więcborku. Dziewczęta  z Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka 
w Więcborku w przerwach między śpiewaniem pieśni zaprezentowały montaż 
słowny dotyczący odzyskania niepodległości przez Polskę. 
 

12.11. fi lie biblioteczne w Sipiorach i Chwaliszewie Gminnego 
Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni wspólnie z sołectwem Chwaliszewo 
oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju wsi Sipiory i Studzienki zorganizo-
wały popołudnie z poezją Emilii Łydka. Spotkanie miało miejsce w świetlicy 
w Chwaliszewie. Można było także podziwiać prace malarskie poetki.

13.11.  w  Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbył się 
koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu poety Jerzego Struka oraz zespołu 
muzycznego Arete z Poznania. Była to pierwsza impreza skierowana do czytel-
ników w nowym obiekcie. 

13.11. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim w ramach 
Klubu Podróżnika zorganizowane zostało spotkanie pt. „Historia Gruzji – 
pierwszy Kościół, chrześcijaństwo początek i współczesność” z kapucynem o. 
Markiem Metelicą. Uczestnicy mieli okazję podziwiać piękno kaukaskich mia-
steczek i miast na czele z Tbilisi, w której krajobraz wpisane są liczne cerkwie, 
sanktuaria, meczety, kapliczki oraz krzyże. Duże wrażenie wywarła opowieść 
o wędrówce po masywach Kaukazu, uwieńczona zdobyciem najwyższego 
szczytu – góry Kazbek.

13.11. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie gimnazjaliści 
wzięli udział w Lekcji patriotyzmu, którą przygotował Piotr Fijałkowski. Dzie-
więćdziesiąta piąta rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę to dosko-
nała okazja do prezentacji symboli narodowych. Prelegent, z zamiłowania hi-
storyk i kolekcjoner, a także animator polskości, przedstawił panoramę dziejów 
godła naszego kraju.

14.11. w ramach obchodów Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej Biblio-
teka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim zorganizowała spotkanie z księdzem 
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egzorcystą Pawłem Zimniewiczem, który wygłosił wykład pt: „Zagrożenia wia-
ry”. Ks. Zimniewicz gościł także w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Więcborku.

14.11. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku przypo-
mniała miłośnikom poezji wiersze ks. Jana Twardowskiego. Młodzież z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka zaprezentowała pokaz multimedial-
ny, obrazujący życie i drogę do kapłaństwa księdza poety.

15.11. w Filii nr 6  dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
odbyło się spotkanie z Grzegorzem Grabowskim, który przedstawił dzieciom 
historię i działalność Bractwa 18 Południka. 

15.11. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku gościła 
Zofi ą Świerczewską, prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Byd-
goskiej, która zabrała uczestników spotkania w podróż do Ziemi Świętej.

17.11. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się 
spotkanie z Teresą Zelek-Grodzicką, córką znanego toruńskiego artysty rzeźbia-
rza Ignacego Zelka, który był twórcą odsłoniętego w 1938 r. w Sępólnie Pomni-
ka Wdzięczności Chrystusa Króla, zniszczonego w 1939 r. przez hitlerowców. 
Biblioteka aktywnie włącza się na rzecz odbudowy tegoż pomnika, organizując 
zbiórki publiczne i sprzedaż cegiełek.

18.11.  w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie  odbyło 
się w ramach  cyklu „Artyści Gminy Prezentują” uroczyste otwarcie wystawy 
prac malarskich  Krzysztofa Wilka, cenionego barcińskiego malarza i plastyka, 
nauczyciela plastyki, członka Szubińskiej Grupy Artystów Plama’s.

18.11. Klub Podróżnika działający przy Miejskiej i Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej w Żninie gościł Joannę Sousak i Kamala Sousaka, które-
mu, po ciężkich perturbacjach, udało się wyjechać z Syrii w maju 2013 r., nie-
stety, bez możliwości powrotu. Kamal jest bratem męża J. Sousak-Masaouda, 
znanego w Żninie chirurga. Na spotkaniu opowiedzieli o pięknej i jednocześnie 
tragicznej sytuacji w Syrii, w której od niemal trzech lat toczy się wojna domo-
wa. 

19.11. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu spotkał się z czytelni-
kami Andrzej Pilipiuk, autor bestsellerowych powieści i opowiadań, łączących 
wątki historyczne z fantastyką, przygodą i poczuciem humoru. Na spotkanie 
przybyli czytelnicy nie tylko z Inowrocławia, ale też z różnych stron wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. 
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20.11. w Filii nr 9 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy zor-
ganizowano konkurs recytatorski pt. „Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest 
potrzebny Miś”. W konkursie uczestniczyły dzieci z Przedszkola nr 11, 70, 66, 
Szkoły Podstawowej nr 41 i Zespołu Szkół nr 30. Spotkanie rozpoczęło się od 
głośnego czytania „Opowiastek o Misiach”. Na koniec odbyło się wspólne kolo-
rowanie Misiaków. Światowy Dzień Pluszowego Misia świętowano też w Filii 
nr 30 dla dorosłych i dla dzieci i w Filii nr 17 dla dorosłych i dla dzieci 
WiMBP w Bydgoszczy oraz w bibliotekach samorządowych.

20.11. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gostycynie odbyły się za-
jęcia kulinarne. Wspólnie z Romą Giersz uczestniczki warsztatów wykonywały 
waniliowe ciastka z różnymi kremami oraz bajaderkowe kule. Spotkanie odbyło 
się w ramach cyklu „Ludzie z pasją”, podczas których mieszkańcy Gostycyna 
dzielą się swoimi zainteresowaniami i „zarażają” pasją inne osoby. 

21.11. do Filii nr 14 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
przyszły dzieci z grupy Niedźwiadki z Przedszkola Promyczek i uczestniczyły 
w spotkaniu pt. „Jesienne zachowania zwierząt”. Dzieci dowiedziały się, jak 
można pomóc przetrwać zimę ptakom zostającym w naszym kraju, rozwiązy-
wały zagadki i wysłuchały wierszy odpowiadających tematyce zajęć.

21.11. w Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle w ra-
mach obchodów Roku Jana Czochralskiego, ustanowionego w związku z sześć-
dziesiątą rocznicą śmierci profesora przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, od-
było się spotkanie z wnuczką profesora – Anną Zielińską. Zebrani mogli rów-
nież obejrzeć 20-minutowy fi lm dokumentalny poświęcony osobie naukowca. 

21.11. w Filii w Gościeszynie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ro-
gowie miało miejsce spotkanie autorskie z pisarzem i podróżnikiem Łukaszem 
Wierzbickim, autorem książki „Mój chłopiec, motor i ja. Z Druskiennik do 
Szanghaju 1934-1936”, popularyzatorem dokonań Kazimierza Nowaka, który 
przebył samotnie kontynent afrykański, rowerem, w latach 1931-1936. Pisarz 
znany jest również z twórczości dla dzieci. 

22.11.  w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie zorgani-
zowano warsztaty pn. „Igraszki kolorami – suknie, fraki i kubraki” połączone 
z pogadanką i prezentacją multimedialną,  które poprowadziła Olga Gralak-
Ćwikła. Dzieci przy pomocy mam obecnych na spotkaniu z wielkim zapałem 
tworzyły z materiałów niezbędnych tj. krepy, kolorowych papierów, cekinów 
i innych dostępnych ozdób swoją wizję stroju.
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22.11.  w Filii bibliotecznej w Słaboszewku Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Dąbrowie odbył się II Muzyczny Wieczór Wspomnień „Czy nas 
jeszcze pamiętacie? Jeśli nie, to posłuchajcie”. Organizatorami byli Wójt Gmi-
ny Dąbrowa i Gminna Biblioteka Publiczna  w Dąbrowie. Podczas spotkania 
przypomniane zostały sylwetki nieżyjących polskich piosenkarzy: I. Jarockiej, 
A. German, J. Gniatkowskiego i M. Grechuty. Specjalnym gościem wieczoru 
był Marek Wolski z Mogilna, który recytował poezję Cypriana Kamila Nor-
wida. Czytelniczka Dominika Kłopotowska zaprezentowała wiersze autorstwa 
Antoniego Szypowskiego. Dodatkową atrakcją wieczoru była wystawa starego 
sprzętu grającego oraz lamp naftowych z kolekcji Pawła Domagalskiego z Dą-
browy, pomysłodawcy wieczoru. 

25.-27.11. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim odbyły się 
dzięki Akademickiej Fundacji „Gaudeamus” działającej w imieniu Regional-
nej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Byd-
goszczy warsztaty Malarstwo-Rysunek-Batik. Uczestniczki przez trzy dni po-
znawały tajniki malarstwa i rysunku. Ostatni dzień poświęcono na wykonanie 
stroików świątecznych.

25.11. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim z koncertem 
„Cygańska jesień” wystąpiła grupa Inwencja, działająca przy Soleckim Cen-
trum Kultury. 

28.11. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle  od-
był się koncert Kuby Michalskiego, który śpiewał piosenki Jacka Kaczmarskie-
go. K. Michalski opowiadał również o Jacku Kaczmarskim, snuł wspomnienia 
związane z jego utworami oraz mówił o wydarzeniach, którym  towarzyszyły 
–  m.in. powstaniu  „Solidarności”, o stanie wojennym. Zaprezentował również 
własne kompozycje do wierszy wybitnych poetów. Wcześniej, 14 listopada, K. 
Michalski gościł w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim.

29.11. do Filii nr 14 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
zawitały dzieci z grupy Pszczółki z Przedszkola Pinokio. Maluchy opowiadały 
legendę o Lechu Czechu i Rusie w oparciu o kolorowe ilustracje oraz wykony-
wały godło Polski z origami.

29.11. w Filii nr 15 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy od-
było się spotkanie andrzejkowe. Podczas spotkania rozmawiano o pochodzeniu 
wróżb andrzejkowych i wspólnie bawiono się, wróżąc z karteczek, kubeczków, 
kolorów, skórki jabłka i oczywiście butów.
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29.11. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie rozpoczął się 
cykl lekcji bibliotecznych poświęconych tradycji świątecznej, historii piernika. 
Przygotowano prezentację multimedialną, dzieci obejrzały historyczne pierniki 
z Fabryki Cukierniczej Kopernik w Toruniu, a później rozwiązywały krzyżówkę 
na temat historii piernika i miały dodatkowo możliwość rozwałkowania ciasta, 
wykrawania pierników i degustacji pierników. W zabawie uczestniczyło 150 
osób. W holu biblioteki przygotowano wystawę na temat pierników i wystawa 
dzwonków. Zajęcia były dofi nansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. 

29.11. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie zorganizowała 
spotkanie autorskie z Romanem Godlewskim, wykładowcą w Instytucie Filozo-
fi i UKW, autorem debiutanckiej książki pt. „Nieśmiertelność”.

30.11.  w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbył się fi nał II Wo-
jewódzkiego Konkursu Krasomówczego „Tu jestem”, kierowanego do uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. kujawsko-pomorskiego. 
Honorowy Patronat nad imprezą objęli Marszałek Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Piotr Całbecki i Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza. 
Finaliści mogli wziąć udział w warsztatach teatralnych (23.11.), prowadzonych 
przez aktorkę Teatru Polskiego w Bydgoszczy – Małgorzatę Witkowską. 

30.11. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim zorganizowała 
w gmachu Centrum Aktywności Społecznej dla mieszkańców w andrzejkowy 
wieczór recital Katarzyny Żak pt. „Piosenki z dobrym tekstem”. Aktorka wy-
konała piosenki do tekstów A. Osieckiej, W. Młynarskiego, J. J. Należytego 
oraz  M. Hemara w swoich aranżacjach. Recital przeplatany był opowieściami 
i anegdotami z życia gwiazdy. Aktorka jest ambasadorką akcji CZYTAM SOBIE, 
której celem jest pokazanie dzieciom, że samodzielne czytanie jest dobrą zaba-
wą, a nauka czytania może być radosna i ciekawa.

 

GRUDZIEŃ
            

2.12. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim odbył się wykład 
mieszkanki Solca, podróżniczki Magdaleny Brzezińskiej nt. „Pakistan – prze-
łamując stereotypy”. Prelegentka w bardzo ciekawy sposób opowiadała o swej 
wyprawie do Pakistanu, o kulturze, obyczajach i przygodach, które ją spotka-
ły  podczas zwiedzania tego rozległego kraju, zaprezentowała wiele ciekawych 
zdjęć oraz piękny pakistański strój oraz biżuterię.
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3.12. w Filii nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia edukacyjne, podczas których dzieci zapoznały z malowni-
czym regionem Polski – województwem warmińsko-mazurskim. Kraina Wiel-
kich Jezior Mazurskich zainspirowała uczestników do stworzenia plakatu tego 
mezoregionu.

3.12. Filię nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci WiMBP 
w Bydgoszczy odwiedzili licealiści z Liceum Ogólnokształcącego nr 4. Mło-
dzież przygotowała świąteczne ozdoby i podarunki dla kolegów z innych kra-
jów, z którymi niebawem spotkają się w ramach wymiany międzynarodowej. 
Zrobione w bibliotece kartki świąteczne doskonale ukazują polską tradycję 
Świąt Bożego Narodzenia.

4.12. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbył się wernisaż au-
torskiej wystawy poświęconej ilustracji książek dla dzieci pt. „Historyjki obraz-
kowe Agnieszki Żelewskiej”. Na otwarciu obecna była sama autorka. Ekspozy-
cję uzupełniły książki pochodzące ze zbiorów ilustratorki oraz biblioteki. Spo-
tkanie zakończyły warsztaty dla dzieci, które zaowocowały pięknymi pracami.

4.12. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi otwarto wystawę 
twórczości Elżbiety Pieczki, która od lat współpracuje z biblioteką. Poza rę-
kodziełem chętnie zajmuje się papieroplastyką oraz projektowaniem dekoracji 
wnętrz, zwłaszcza tych we własnym domu. Wystawa Art Deco stanowi plon kil-
ku lat pracy i jest drugą wystawą indywidualną. Prezentowała swoją twórczość 
poza Tucholą m.in. w Gdańsku, Wejherowie, Słupsku, Somoninie.  Pracuje jako 
nauczyciel plastyki w Gimnazjum nr 1 w Tucholi.

5.12. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie odbyły się 
mikołajkowe warsztaty fotografi czne pod hasłem: „Fotografi a to coś więcej niż 
wydruki A4, to zatrzymany czas i spojrzenie, które nigdy nie zobaczy już tego 
samego”. Prowadziła je Martyna Klonder, fotograf z zamiłowania, właściciel-
ka własnego studia, które na dzień warsztatów przeniosła do biblioteki. Dzieci 
mogły być nie tylko modelami, ale też mogły stanąć po drugiej stronie aparatu 
i wcielić się w rolę fotografa. Z powstałych zdjęć w bibliotece przygotowano 
wystawę.

9.12. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie  we współ-
pracy z Gimnazjum nr 1 przygotowała konferencję na temat „Zaburzenia psy-
chiczne w szkole”. Uczestniczyli w niej nauczyciele miejscowych placówek 
oświatowych oraz osoby zainteresowane tym tematem, pracujące z dziećmi 
i młodzieżą. Konferencję prowadziła Roma Wajzert, psycholog zajmujący się 
na co dzień pracą z pacjentami Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza 
w Bydgoszczy. 
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9.12. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie mia-
ło miejsce spotkanie zorganizowane  w ramach projektu „Link do przyszłości. 
Młodzi. Internet”. Gość – Paweł Orzech – opowiedział o swojej pracy, którą 
jest  projektowanie interfejsów mobilnych oraz odpowiadał na różne pytania 
uczestników. Gimnazjaliści poznali także wiele  zawodów, które będą się liczyć 
w przyszłości. P. Orzech starał się przekazać im, że niezależnie co będą robić 
w życiu najważniejsze jest by robili to jak najlepiej i by skupili się na pozna-
waniu nowych technologii, bez których nie obędzie się w przyszłości żadna 
profesja. Młodzież po raz kolejny opuściła bibliotekę z wieloma ciekawymi do-
świadczeniami i nową wiedzą, którą może  w przyszłości wykorzystać.

10.12. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy zorganizowane zostały zajęcia edukacyjne ph. „Świąteczna kraina cudów: 
poznajemy zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem”. Dzieci z Przedszkola 
nr 7 uczestniczyły w zabawach związanych z tradycjami Bożego Narodzenia. 
Stworzyły „Krainę Świątecznych cudów”, w której znalazły się m.in. choinka, 
kolędy, szopka oraz Święty Mikołaj. Wysłuchano wierszyków: T. Kubiaka pt. 
„Wesoła choinka”, N. Usenko pt. „Mikołaj”, R. Przymusa pt. „Kolęda”. Zaję-
ciom towarzyszyła wystawa książek.

10.12. w Filii nr 23 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyło 
się wigilijne spotkanie Klubu Seniora. Tytuł spotkania „Wigilijne opowieści” 
zachęcił uczestniczki do podzielenia się wspomnieniami. Pod choinką dla każ-
dej Pani znalazła się, jako prezent, książka. Podobne spotkania zorganizowano 
w Filii nr 17 dla dorosłych i dla dzieci i w Filii nr 14 dla dorosłych i dla 
dzieci WiMBP w Bydgoszczy.

11.12. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie  zorga-
nizowano spotkanie z cyklu „Obieżyświat – podróże marzeń”. Z czytelnika-
mi spotkała się Magda Omilianowicz, dziennikarka i podróżniczka. W swojej  
20-letniej karierze dziennikarskiej podróżowała po niemal całej Europie, a także 
Turcji, Egipcie, Maroku, Tunezji, Rosji i Chinach. Odbyła również kilka mor-
skich rejsów, między innymi luksusowym statkiem płynącym wzdłuż brzegów  
Morza Śródziemnego oraz żaglowcem Star Flyer, wierną repliką XVII-wieczne-
go klipera, jedną z najpiękniejszych jednostek pływających na świecie.

11.12. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbył się wie-
czór poetycko-muzyczny pt. „Wielbiąc Pana”. Inspiracją do zorganizowania 
tego typu imprezy była twórczość poetycka Danuty Richter. Oprawę muzyczną 
zapewnił Tucholski Chór Gospel AVE. Publiczność wysłuchała wierszy w in-
terpretacji uczniów z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych. Z okazji 
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tego wieczoru biblioteka wydała zeszyt z wierszami D. Richter, ilustrowany 
pięknymi rysunkami Małgorzaty Obuchowskiej.

11.12. Filia dziecięca Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za 
sprawą studentów IV roku medycyny zrzeszonych w Międzynarodowym Sto-
warzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA zmieniła się w Szpital Pluszowego 
Misia. Tego dnia dzieci w towarzystwie mam przychodziły ze swymi „chorymi” 
pluszakami. Zabawki miały różnorakie dolegliwości, więc musiały być wnikli-
wie zbadane najpierw przez pediatrę, potem trafi ały na prześwietlenie RTG lub 
badanie USG. Robiono im zastrzyki, mierzono ciśnienie, a nawet trafi ały do chi-
rurga na salę operacyjną. Dzieci oswajały się z lekarzami i z zainteresowaniem 
oglądały wszystkie sprzęty. 

12.12. w Filii nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się przedświąteczne zajęcia „Magia Świąt Bożego Narodzenia” dla dzie-
ci z Przedszkola nr 59 w Bydgoszczy. Przedszkolaki wysłuchały opowiadania 
„Noc wigilijna” – świątecznej przygody Jacka i Agatki, którzy z utęsknieniem 
oczekiwali przyjścia Św. Mikołaja. Były łamigłówki i wyliczanki. Na zakończe-
nie dzieci otrzymały świąteczno-zagadkowe szyszkowe sowy.

12.12. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku 
z inicjatywy Leszka Szumigaja można było usłyszeć te piosenki Jacka Kacz-
marskiego, których teksty powstały w oparciu o najsłynniejsze dzieła malarstwa  
polskiego i europejskiego. Inspirację stanowiła książka Iwony Grabskiej i Diany 
Wasilewskiej pt. „Lekcja historii Jacka Kaczmarskiego”. L. Szumigaj postano-
wił opowiedzieć  o zamiłowaniu do sztuki, jakie przejawiał Bard Solidarności. 
J. Kaczmarski od dziecka był pasjonatem malarstwa – jego mama, Anna Troja-
nowska-Kaczmarska, to wieloletni prezes Zarządu Głównego Związku Polskich 
Artystów Plastyków.  

 14.12. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku od-
było się otwarcie wystawy malarstwa Anny Baranowskiej i Marii Toczko  pt. 
„Świat w oczach matki i córki”. A. Baranowska maluje na płótnach wykorzy-
stując farby olejne. Oprócz tego zajmuje się upiększaniem szkła. Obrazy M. 
Toczko ukazują często piękne zakątki okolic Więcborka.

16.12. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się 
otwarcie wystawy fotografi i połączone ze spotkaniem autorskim Romualda Ko-
perskiego,  podróżnika, przewodnika po Syberii, pioniera wypraw samochodo-
wych po jej rozległych terenach, pilota samolotowego, dziennikarza, reportaży-
sty, fotografa, nurka, muzyka - pianistę, rekordzistę Guinnesa, autora książek: 
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„Pojedynek z Syberią”, „Przez Syberię na gapę”, „Zimowa odyseja”, wystaw 
fotografi cznych, pomysłodawcę i organizatora czterech edycji rajdu samocho-
dowego TRANSSYBERIA. 17 grudnia gościł w Filii w Piechcinie Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie.

18.12. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbył się 
wernisaż prac plastycznych i haftu Jadwigi Dziurgiela z cyklu „Artyści Gminy 
Prezentują”. Jej pasją są szeroko pojmowane robótki ręczne oraz haft, zwłasz-
cza haft pałucki, który stara się upowszechniać jako istotny element kultury 
ludowej, za co była wielokrotnie nagradzana. Przybliżyła przy okazji elementy 
ludowego stroju pałuckiego. Spotkanie uświetnił występ W. i E. Rzyskich, któ-
rzy zaprezentowali spektakl poetycki pt. „Do Ciebie wracam wciąż”.

19.12. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci WiMBP 
w Bydgoszczy zorganizowano spotkanie mikołajkowe dla dzieci z DPS „Sło-
neczko” oraz dorosłych ze ŚDS „Słoneczko”. Spotkanie rozpoczęło się przed-
stawieniem pt. „Elfy w pracowni Świętego Mikołaja”. W rolę elfów i Mikołaja 
wcieliły się bibliotekarki i opiekunki z ROPS-u. Odbył się koncert kolęd w wy-
konaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej,  a czytelniczka Katarzyna Rożek zagra-
ła na gitarze najpopularniejsze polskie kolędy. Na koniec uczestnicy wykonali 
kolorowy łańcuch, który ozdobił biblioteczną choinkę. Imprezę zorganizowano 
wspólnie z ROPS „Szwederowo”.

 27.12. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku mia-
ło miejsce spotkanie z Dorotą Angutek, etnologiem i kulturoznawcą. D. Angu-
tek specjalizuje się w antropologii historycznej, a także antropologicznej teorii 
magii i antropologii zmysłów. W 1989 ukończyła studia magisterskie w zakresie 
etnografi i na UAM w Poznaniu. Do roku 2000 pełniła funkcję asystenta w In-
stytucie Kulturoznawstwa na tym uniwersytecie. Doktorat z kulturoznawstwa 
uzyskała w 2001 r. Od 2002 r. do chwili obecnej jest zatrudniona na stanowisku 
adiunkta w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, ze specjaliza-
cją w zakresie antropologii kulturowej i społecznej. Od kilku lat prowadzi bada-
nia terenowe w dziedzinie recepcji  krajobrazu oraz ludowego folkloru i tradycji 
wynalezionej w regionie Krajny. Tematem spotkania był krajobraz Krajny.
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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

110 rocznica powstania Bydgoskiej Książnicy

 4 października 2013 r. odbyło się w Bibliotece Głównej WiMBP uro-
czyste spotkanie z okazji 110 rocznicy powstania Bydgoskiej Książnicy. Za-
szczycili je swoją obecnością przedstawiciele władz, dyrektorzy zaprzyjaźnio-
nych bibliotek, towarzystw i instytucji, sympatycy biblioteki, przedstawiciele 
mediów, a także bibliotekarze – pracownicy WiMBP. Jako pierwsza wystąpi-
ła dyrektor biblioteki – Ewa Stelmachowska. Następnie Lucyna Partyka – in-
struktor WiMBP, przybliżyła gościom w formie prezentacji multimedialnej 
historię biblioteki oraz jej aktualne formy działalności. Kolejnym, niezwykle 
sympatycznym punktem programu spotkania były wystąpienia gości, których 
serdeczne słowa potwierdziły rolę i znaczenie Bydgoskiej Książnicy. Podczas 
spotkania z-ca dyr. WiMBP Danuta Kaczmarek zaprezentowała wydawnictwo 
jubileuszowe pt. „Od inkunabułów do e-booków. Bydgoska Książnica 1903-
2013”. Wręczone także zostały pisemne podziękowania wszystkim członkom 
zespołu redakcyjnego. Na zakończenie można było obejrzeć w Sali Wystawo-
wej przy ul. Jana Kazimierza 2 wystawę zatytułowaną „Osiągnięcia drukarstwa 
polskiego na przykładzie cymeliów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Bydgoszczy”, przygotowaną przez dr Joannę Matyasik – kierowni-
ka Działu Zbiorów Specjalnych WiMBP. Zaprezentowane na niej zostały naj-
cenniejsze druki polskie ze zbiorów WiMBP, a więc starodruki, najciekawsze 
wydania z XIX wieku i okresu międzywojennego, druki muzyczne, mapy oraz 
dokumenty życia społecznego. Najstarsze materiały sięgają początku XVI w. 
Z uwagi na wiek i stan zachowania obiektów są one wystawiane na widok pu-
bliczny niezwykle rzadko. Wśród cymeliów znalazły się m. in. druki pierwsze-
go na stałe osiadłego drukarza na ziemiach polskich Jana Hallera, najmniejsza 
książka zwierająca „Bajki” Adama Mickiewicza, kolorowy „Atlas” autorstwa 
Stanisława Staszica z 1815 r. 

„Rosnę z książką”

  „Rosnę z książką” to projekt realizowany przez WiMBP w okresie od 
22 kwietnia do 16 grudnia 2013 r., dofi nansowany ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Promocja literatury i czytelnic-
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twa. Patronat honorowy nad projektem objęli Marszałek Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy. Organizatorzy pozyskali 
także patronat medialny: Polskiego Radia PIK oraz tematycznych portali in-
ternetowych: mamywsieci.pl oraz miasto.dzieci.pl.  „Rosnę z książką”  to cykl 
działań interdyscyplinarnych, promujących wartościową książkę dla najmłod-
szych odbiorców – dzieci w wieku 0-36 miesięcy. 

W ramach projektu w  Filii nr 15 dla dzieci i młodzieży przy   ul. Gawę-
dy 1 oraz  w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbywały się spotkania 
z najmłodszymi oraz ich rodzicami i opiekunami realizowane w 3. modułach 
tematycznych:

MODUŁ I – NIEZBĘDNIK RODZICA, czyli co każdy rodzic powi-
nien wiedzieć o swoim dziecku. Warsztaty i spotkania z pediatrą, psy-
chologiem, położną, rehabilitantem, logopedą, wykłady dotyczące roli 
książki w życiu małego dziecka.
MODUŁ II – LITERACKI NIEZBĘDNIK MALUCHA, czyli spotka-
nia z książką. Spotkania autorskie (Małgorzata Strękowska-Zaremba, 
Agnieszka Tyszka, Izabella Klebańska), głośne czytanie połączone 
z zabawami teatr, zabawy paluszkowe, masażyki, rymowanki – przy-
tulanki.
MODUŁ III – MUZYCZNY NIEZBĘDNIK MALUCHA, czyli spo-
tkania z muzyką i książką. Warsztaty muzyczne z Nutką Milutką, kon-
cert dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Płomienie. 

W ramach zadania „Rosnę z książką” odbyło się 25 różnorodnych dzia-
łań dla najmłodszych i ich opiekunów, w których uczestniczyły 1.233 osoby. 
Wszystkie działania adresowane do dzieci i ich rodziców skupione były wokół 
książki, której obecność w życiu małego człowieka jest po prostu niezbędna, 
stanowiąc źródło: komunikacji ze światem, wiedzy, rozwoju wyobraźni oraz 
rozwoju wrażliwości. Specjaliści i bibliotekarze praktycy uświadomili rodzi-
com, jak ważna jest książka w rozwoju dziecka oraz przedstawili ciekawe 
metody pracy z małym dzieckiem w oparciu  o wartościowe literacko teksty 
i rozwijające wyobraźnię ilustracje. Prowadzący wykłady i warsztaty w ramach 
zadania przybliżyli rodzicom etapy rozwoju dziecka, kładąc duży nacisk na po-
mocniczą funkcję książki w procesie wychowywania i stymulowania rozwo-
ju dziecka. Rodzice uświadomili sobie, że to czego dzieci nauczą się w ciągu 
pierwszych trzech lat życia, co jest udziałem dziecka pod względem emocjonal-
nym i psychicznym, znajduje następstwa w latach późniejszych. Zrealizowano 
różnorodne zajęcia w ramach Modułu Niezbędnik Rodzica. Rodzice spotkali się 
z psychologiem, lekarzem pediatrą, logopedą, położną, rehabilitantem.  Nabyta 
wiedza teoretyczna pozwoliła im w pełni świadomie uczestniczyć ze swymi 
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dziećmi w spotkaniach z książką i muzyką, czyli w Literackim i Muzycznym 
Niezbędniku Malucha. Bibliotekarze natomiast uczyli rodziców, jak bawić się 
z niemowlakiem w oparciu o literaturę i książkę oraz zachęcili rodziców  do  
uczestniczenia z malutkimi dziećmi w spotkaniach w bibliotece.  Wielu rodzi-
ców odkryło, że w bibliotece można przyjemnie spędzić czas na zabawie i zo-
stało stałymi czytelnikami biblioteki. 

Biblioteka przygotowała dla najmłodszych czytelników kuferki tema-
tyczne pełne książek, fi lmów DVD, muzyki na płytach CD, pluszaków, gier 
planszowych, puzzli i zabawek. Kuferki tematyczne wprowadziły maluszki 
w świat bajek i baśni, pozwoliły poznać otaczający je świat, pomagały w za-
sypianiu, czy też utulały do snu pięknymi kołysankami.  Kuferki to tematyczne 
zestawy mające na celu zainspirowanie rodziców  do zabawy z maluszkami wo-
kół książki. Przygotowanych zostało 35 przepięknych, bogato wyposażonych 
kuferków, których tematem przewodnim były baśnie lub bohaterowie książek. 
Przykładowe tematy kuferków: W krainie baśni, Księżniczki, Kubuś Puchatek, 
Zwierzęta na wsi, Zwierzęta w lesie, Misie, Poeci bawią dzieci. Przygotowane 
zostały również kuferki wspomagające wychowywanie np.: Samodzielny malu-
szek, Muzykalny maluszek, Bajki do podusi, Kołysanki, Książeczki kontrasto-
we.  Kuferki można było wypożyczać w Filii nr 15 dla dzieci i młodzieży przy 
ul. Gawędy 1 (osiedle Bajka) oraz w Wypożyczalni Fabula WiMBP w Byd-
goszczy, Stary Rynek 22. Kuferki cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem 
rodziców i maluchów. Wypożyczano je do domu, ale również bardzo często 
kuferki były pretekstem do zabawy z rodzicami w bibliotece.

Przeprowadzenie ewaluacji zadania w trakcie realizacji poszczegól-
nych działań pozwoliło organizatorom na uzyskanie opinii od benefi cjentów 
projektu: dzieci, ich rodziców. Ankietowani ocenili cykl zajęć, spotkań ze spe-
cjalistami i warsztatów w ramach „Rosnę z książką” jako nieocenioną pomoc 
dla młodych matek, które mogły bezpłatnie skorzystać z pomocy specjalistów 
i uzyskać odpowiedzi na wiele nurtujących je problemów w procesie wycho-
wywania dzieci oraz poznać ciekawe zabawy stymulujące rozwój maluchów. 
Matki podkreślały również, że znalazły świetne miejsce do spotkań, zabaw 
i wymiany doświadczeń wychowawczych. Okazało się, że aż 90% ankietowa-
nych uważa, że projekt powinien być kontynuowany w kolejnych latach, co 
przysporzyło organizatorowi wiele satysfakcji. Cieszy opinia uczestników po-
szczególnych wydarzeń, którzy postrzegają bibliotekę, jako miejsce przyjazne 
rodzicom z dziećmi i samym maluchom. 
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie

Gra Miejska „Jakubowa spuścizna czyli biblioteczną ścieżką”

28 października 2013 r. wybrane punkty na terenie Barcina stały się 
miejscami, gdzie uczestnicy  Gry Miejskiej „Jakubowa spuścizna czyli biblio-
teczną ścieżką” wykonywali zadania oraz otrzymywali wskazówki kierujące do 
następnego punktu. W zabawie brało udział sześć drużyn (każda ukończyła za-
bawę): reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 1, Liceum Spo-
łecznego, Miejskiego Domu Kultury, Klubu Czytających Rodzin oraz drużyna 
zrzeszająca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom 
Samopomocy oraz świetlicę „Gąsienica”. Elementami Gry byli  Agenci – osoby, 
które w konkretnych miejscach udzielały uczestnikom gry informacji i dalszych 
wskazówek oraz tzw. Martwe Punkty, gdzie brak było Agentów.  Zadania były 
pozostawione przez organizatorów  w wyznaczonych miejscach, a ich rozwią-
zanie kierowało do następnego etapu. Tematem przewodnim Gry była historia 
biblioteki oraz jej patron, Jakub Wojciechowski. Punkt wyjścia stanowiła notat-
ka pozostawiona przez J. Wojciechowskiego w jednej z jego książek, przeka-
zanych bibliotece. Pamiętnikarz pisał w niej, że pozostawia na terenie Barcina 
spuściznę, której odnalezienie stało się zadaniem uczestników zabawy. Notat-
ka odczytana przez dyrektor biblioteki Grażynę Szafraniak zaciekawiła zebra-
nych i wniosła w zabawę ducha autentyczności. Zadania wymagały od drużyn 
zarówno wiedzy o J. Wojciechowskim i dziejach biblioteki, ale także wiedzy 
ogólnej, jak umiejętności deszyfrowania, sprawności fi zycznej, znajomości to-
pografi i miasta itd. Rozwiązania zadań uczestnicy odnotowywali na tzw. Karcie 
Gry, którą otrzymali na jej początku. Trasa z początku wiodła śladem miejsc 
związanych z pobytem J. Wojciechowskiego w Barcinie – uczestnicy odwiedzi-
li Izbę Tradycji, zapoznali się z pamiątkami po pamiętnikarzu, następnie udali 
się pod wybudowany przez niego dom, by w końcu złożyć na grobie patrona 
biblioteki kwiaty. W tym miejscu otrzymali fragment „Życiorysu własnego ro-
botnika”, mówiący o założeniu biblioteki w Barcinie oraz kod, dzięki któremu 
odszyfrowali wskazówkę kierującą ich do następnego punktu – pierwszej sie-
dziby biblioteki przy ul. 4 stycznia 9. Od tego momentu uczestnicy poruszali 
się drogą wyznaczaną przez kolejne siedziby biblioteki. W trakcie wędrówki  
wysłuchali opowieści o dawnym i obecnym personelu biblioteki, a także aneg-
dot związanych z książnicą, które ze swadą opowiedziała Grażyna Wilczyńska, 
dawna sąsiadka biblioteki przy ul. Wyzwolenia 11. Złożono kwiaty na grobach 
pań Leszczyńskiej i Pankowskiej, zasłużonych pracownic biblioteki. Ważnym 
punktem zabawy był staromiejski rynek i jego okolice, gdzie umieszczone były 
punkty informacyjne, położone w fi rmach i instytucjach związanych z bibliote-
ką. Zadaniem uczestników było odnaleźć je wszystkie na podstawie otrzymanej 
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przez Agenta mapy oraz potwierdzić swoją obecność pieczątką danej placówki 
na Karcie Gry. I tak: w restauracji „W Starym Kinie” pozostawiona została in-
formacja o fi lmie „Kawalerskie życie na obczyźnie”, nakręconym na podstawie 
„Życiorysu własnego robotnika” J. Wojciechowskiego. W aptece „Chirofarm” 
uczestnicy zapoznali się z postacią Czesława Cieślaka, piewcy Wojciechowskie-
go, założyciela Izby Tradycji i pracownika biblioteki, który przez jakiś czas był 
w aptece zatrudniony. Przy okazji wizyty w Hurtowni Papierniczo-Chemicznej 
PHHU Barbara zespoły dowiedziały  się o partnerstwie „Tradycja – Kultura 
– Nowoczesność”, inicjatorem zawiązania którego była biblioteka. W Szkole 
Podstawowej nr 1 pozostawiono informację o współpracy biblioteki z placów-
kami oświatowymi, jak również licznych organizowanych przez nią konkur-
sach, min. „Barcin Moje miasto – Moja Mała Ojczyzna”. Wreszcie w Klubie 
Żeglarskim „Neptun” uczestnicy dowiedzieli się o konkursie „Ocalić od Zapo-
mnienia – Gwara Pałucka” . Tu mieli zawodnicy okazję odpocząć i wzmocnić 
się. Końcowym etapem zabawy była wizyta w Urzędzie Miejskim, gdzie druży-
ny dzięki  rozmowie z zastępcą burmistrza Sławomirem Różańskim, uzyskały 
informacje na temat współpracy biblioteki z władzami samorządowymi. W tym 
właśnie budynku nastąpiło zakończenie gry. Ostatecznie okazało się, że spuści-
zną J. Wojciechowskiego jest właśnie  biblioteka, zapoczątkowana przez jego 
księgozbiór, liczący 220 tomów. Staraniem jego następców biblioteka  rozrosła 
się do obecnych rozmiarów, czyli ok. 50 tys. książek, a za kilka dni miała być 
otwarta jej nowa siedziba. 

V Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej „Ocalić od zapomnienia
– gwara pałucka”

26 i 27 listopada 2013 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
w Barcinie  odbywał się V Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej „Ocalić od 
zapomnienia – gwara pałucka” , w którym  udział wzięło 36. uczniów z 8. szkół 
podstawowych i 3. gimnazjów. Komisja sędziowska przy ocenie uczestników 
brała pod uwagę przede wszystkim umiejętność posługiwania się gwarą, po-
prawność i staranność interpretacji oraz ogólny wyraz artystyczny. Występują-
cy zaprezentowali utwory poetyckie i prozatorskie  autorstwa Mirosława Bin-
kowskiego, zaczerpnięte z jego publikacji „Mój słownik gwary pałuckiej” oraz 
„Kupa śmiychu po pałucku”, jak również teksty innych autorów. Uczestnicy 
mieli możliwość występów indywidualnych, jak i inscenizacji grupowych, przy 
czym każdego jej uczestnika oceniano oddzielnie. Podsumowując konkurs prze-
wodniczący jury M. Binkowski podkreślił niezwykle wysoki poziom występów. 
Ocenił prezentacje uczestników jako bardzo dopracowane, docenił dobre opa-
nowanie gwary pałuckiej, językowo odmiennej od języka, którym posługujemy 
się na co dzień, na plus wielu występujących zaliczył także adekwatne kostiumy 
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i przebrania. Nie krył wzruszenia, widząc, że jego wieloletnie starania na rzecz 
upowszechniania gwary pałuckiej procentują coraz większą ilością osób, mło-
dych i nie tylko,  które posługują się gwarą i znają jej zasady. 

Ranking Bibliotek 2013 

25 listopada 2013 r. ogłoszono wyniki zainicjowanego w 2011 r. przez 
redakcję dziennika „Rzeczpospolita”  oraz Instytutu Książki Rankingu bibliotek  
gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 15 tys. mieszkańców. W bie-
żącym roku na ankietę odpowiedziały ponad 763 biblioteki. Zwyciężczynią III 
edycji została Biblioteka Publiczna Gminy Wągrowiec w Łeknie (woj. wielko-
polskie). W Rankingu wzięły również udział biblioteki podregionu bydgoskie-
go. Najlepiej wypadła Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie, która 
zajęła szóste miejsce (w 2012 – miejsce 10) w kraju, natomiast  w województwie 
kujawsko-pomorskim, nie mając sobie równych, uplasowała się na najwyższej 
pozycji. Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej zaję-
ła drugie miejsce w województwie, a 28 w kraju. Z kolei Biblioteka Publiczna 
w Sępólnie Krajeńskim – miejsce 3 w województwie i 30 w kraju. 7 marca 
2014 podczas gali zorganizowanej przez Instytut Książi oraz dziennik „Rzecz-
pospolita” w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie burmistrz Barcina Michał 
Pęziak oraz dyrektor barcińskiej biblioteki – Grażyna Szafraniak odebrali list 
gratulacyjny z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyróżnienie to 
spotkało pierwszą dziesiątkę bibliotek – laureatek Rankingu. 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni

Promocja książki „Kryształowe odkrycie” Anny Czerwińskiej-Rydel

21 listopada 2013 r. Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni 
w ramach obchodów ustanowionego przez Sejm Roku Jana Czochralskiego, 
urodzonego w 1885 r. w Kcyni chemika i metaloznawcy,  gościło Annę Czer-
wińską-Rydel, autorkę książki pt. „ Kryształowe odkrycie – powieść o Janie 
Czochralskim”. Książka objęta została patronatem honorowym Burmistrza 
Gminy Piotra  Hemmerlinga. Pomoc merytoryczną zaoferował dr Paweł To-
maszewski z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej 
Akademii Nauk we Wrocławiu. Książka „Kryształowe odkrycie” adresowana 
jest w głównej mierze do dzieci i młodzieży, by zainteresować je postacią prof. 
Czochralskiego. Na początku spotkania burmistrz Gminy zapoznał wszystkich 
z działaniami promocyjnymi podejmowanymi przez Urząd Miejski w Kcyni, 
w celu rozpropagowania wiedzy na temat profesora. Następnie A. Czerwiń-
ska-Rydel opowiedziała o pracy nad książką, przeczytała kilka fragmentów. Za 
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sprawą burmistrza Gminy książka A. Czerwińskiej-Rydel trafi ła do wszystkich 
szkół Gminy. Uczestnicy spotkania obejrzeli również przedstawienie „Zwy-
czajny-niezwyczajny” w wykonaniu grupy teatralnej, działającej przy GCKiB, 
prezentujące sylwetkę J. Czochralskiego,. Ponadto ogłoszono wyniki konkursu 
plastycznego zorganizowanego przez GCKiB – „Tam gdzie nauka łączy się ze 
sztuką – świat monokryształów Jana Czochralskiego inspiracją do pracy twór-
czej”, w którym wzięło udział 5 szkół z terenu Gminy. A. Czerwińska-Rydel 
gościła również w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Krajeń-
skim, Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim, Miejsko-Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Więcborku.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie

Piknik Rodzinny w Jeżewie

27 lipca 2013 r. Sołectwo Jeżewo, Biblioteka Publiczna Miasta i Gmi-
ny Łabiszyn, Filia biblioteczna w Jeżewie i Łabiszyńska Aktywna Młodzież 
(ŁAM) wspólnie zorganizowali Piknik Rodzinny w Jeżewie. Po powitaniu przez 
panią sołtys wszystkich uczestników imprezy wystąpił teatr Trójka z Bydgosz-
czy. Przedstawienie „Skarb” wzbudziło zachwyt nie tylko wśród najmłodszych 
widzów, ale również dorosłych. Dla miłośników bilardu zorganizowano turniej, 
a pozostałe dzieci miały okazję brać udział w licznych konkursach i zabawach, 
m.in. w konkursie plastycznym „Fauna i fl ora naszej wsi”, a także zabawach 
sprawnościowych i konkursach adresowanych do dzieci i dorosłych. Podczas 
trwania imprezy dzieci miały możliwość pomalowania twarzy, zabaw z wiel-
kimi pluszowymi postaciami z bajek. Dorośli chętnie oglądali wystawę zdjęć 
przekazanych do biblioteki przez mieszkańców gminy pt. „Dawny Łabiszyn 
i jego mieszkańcy” w ramach projektu Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej, 
fotorelację z II Łabiszyńskich Spotkań z Historią, wystawę prac A. Guzickiej 
– obrazów wykonanych haftem krzyżykowym, a także Z. Jareckiej. Podczas im-
prezy można było zmierzyć sobie ciśnienie w punkcie pielęgniarskim. Oprawę 
muzyczną zapewnił Krystian Woźniak z Łabiszyńskiego Domu Kultury. Przez 
cały czas trwania imprezy można było częstować się chlebem ze smalcem, 
ogórkami, watą cukrową i kiełbaskami z grilla. 



115

Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim

Święto ziemniaka z Uniwersytetem Trzeciego Wieku

19 października 2013 r. w Nadleśnictwie Solec Kujawski, w pięknym 
miejscu na Rudach zorganizowano Święto pieczonego ziemniaka dla słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG – Filii w Solcu Kujawskim, działającej 
przy bibliotece. Naszymi gośćmi byli słuchacze UTW Wyższej Szkoły Gospo-
darki w Bydgoszczy oraz fi lii: z Inowrocławia, Kcynii, Koronowa, jak również 
studenci-seniorzy z Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy – łącznie 145 
osób. Spotkanie rozpoczęło się od spaceru leśną ścieżką edukacyjno-przyrodni-
czą. Kolejną atrakcją były konkursy związane z ziemniakiem, jak choćby bieg 
z pyrą na łyżce. Nagrodami były albumy o Solcu Kujawskim, które ufundo-
wał Urząd Miasta i Gminy. Bibliotekarki przygotowały wiersze o pyrze oraz 
ziemniaczane dekoracje. Atrakcją spotkania był także kataryniarz, przy którego 
muzyce tańczono. W menu nie mogło zabraknąć ziemniaka, a więc w pierwszej 
kolejności podano gwóźdź programu – zupę ziemniaczaną z kuchni polowej. 
Była kawa i ciasta upieczone przez soleckie słuchaczki UTW, a na koniec kieł-
baska z ogniska. 

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie

„Życie za drutami. Ofl ag 64”

28 listopada 2013 r.  odbyło się w szubińskiej RBP spotkanie pt. „Życie 
za drutami. Ofl ag 64”. Dr Mariusz Winiecki posiłkując się dokumentami, zdję-
ciami i nagraniami dźwiękowymi, roztoczył przed  licznie zebranymi uczest-
nikami spotkania obraz obozu, o jakim nie mieli pojęcia. M. Winiecki nie jest 
z zawodu historykiem, lecz  jego pasja pozwoliła mu zgłębić historię ofl agu 64  
w najdrobniejszych szczegółach. Po latach korespondencji z byłymi jeńcami 
ofl agu i ich  potomkami, jak i w wyniku żmudnych poszukiwań archiwalnych, 
M. Winiecki zdobył  rozległą wiedzę  na temat najdrobniejszych nawet szcze-
gółów z życia obozowego. W obozie  pierwotnie przebywali więźniowie  rosyj-
scy, następnie Amerykanie i Anglicy. Wśród uwięzionych byli  między innymi: 
sekretarz kancelarii generała Eisenhowera,  John Waters - zięć gen. Pattona, 
czy  Frank Dips, późniejszy redaktor naczelny Washington Post i autor książki 
o szubińskim ofl agu. Prelegent ukazał drogi, jakimi z Europy docierali jeńcy 
do ofl agu szubińskiego. Pokazał wizualizację budynków obozowych i szczegó-
łowo opisał ich przeznaczenie oraz charakter. Przedstawił obraz codziennego 
dnia uwięzionych, począwszy od porannego apelu o  730, poprzez liczne zaję-
cia  jeńców, posiłki, a skończywszy na ciszy nocnej.  Przypomniał, że ofi cerów 
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alianckich chroniła konwencja genewska. Uwięzieni nie mogli być zmuszani 
do pracy. Młody wiek i potencjał intelektualny sprawiły, że w ofl agu aż kipiało 
od  różnorodnych działań ofi cerów. W ofl agu działała m.in   szkoła, w której  
bardziej wykształceni jeńcy uczyli  mniej wyedukowanych kolegów. W spisie 
zajęć znajdujemy  liczne języki. Obok zaawansowanego angielskiego, rosyjski, 
hiszpański a nawet podstawy japońskiego! Uczono też algebry, retoryki, historii 
USA, rachunkowości, fi zyki, chemii i innych przedmiotów.  Dla uzdolnionych 
artystycznie także było pole działania. W obozie istniał teatr,  wystawiający 
sztuki dramatyczne, wodewile i musicale. Więźniowie samodzielnie wystawiali 
przedstawienia, ale też sami  wykonywali  dekoracje i szyli stroje  na potrzeby 
sceny. Działała też orkiestra  amatorska. Młodzi mężczyźni  uprawiali kultu-
rystykę, grali w piłkę. Amerykanie w baseball, a Anglicy w  nogę.  Na terenie 
obozu działały też warsztaty: krawiecki, stolarski, szewski. Z powodzeniem 
uprawiano w szklarni warzywa, które wzbogacały spartańską dietę. M. Winiec-
ki  dołożył starań, by dwugodzinne spotkanie obfi towało w  jak najwięcej  detali  
życia obozowego. Dzięki temu udało mu się wykreować niezwykle  plastyczny 
obraz obozu. Spotkanie zamknęło nagranie wideo z jednym z weteranów. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi

„Pamiętniki” Marii z Komierowskich i Leona Janta-Połczyńskich 

23 września 2013 r. MBP w Tucholi wraz z Wydawnictwem Uniwer-
sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i we współpracy z Michałem Fo-
legą zorganizowała promocję „Pamiętników” Marii z Komierowskich i Leona 
Janta-Połczyńskich, na którą przybyli  m.in. Jan Wyrowiński - wicemarszałek 
Senatu RP, Andrzej Kobiak - senator RP, Tadeusz Kowalski - burmistrz Tucholi. 
Obecna była także rodzina Marii i Leona Janta-Połczyńskich:  wnukowie Teresa 
Tyszkiewicz, Stanisław Tyszkiewicz i prawnuk Andrzej Beahr, Lucyna Pere-
peczko - wnuczka Lucyny Janta –Połczyńskiej, siostry Leona, Maria Bolewska 
- prawnuczka Władysława Janty-Połczyńskiego, Elżbieta Tarnowska i Mag-
dalena Wendl - córki Krystyny Janta-Połczyńskiej, siostry Aleksandra Janty, 
Józef i Bogdan Janta-Połczyńscy synowie Marii z Kurnatowskich i Romana 
Janta-Połczyńskich oraz Maria i Mariusz Maślańczyńscy - potomkowie rodzi-
ny Juraszów. W części promującej książkę głos zabrały osoby, które naukowo 
opracowały pamiętniki przez lata przechowywane przez dr Teresę Tyszkiewicz 
z Poznania. Prof. Włodzimierz Jastrzębski opowiedział o tym, jak zrodziła się 
myśl opracowania pamiętników oraz poruszył sprawę stworzenia izby pamięci 
dotyczącej rodziny Janta -Połczyńskich. Z kolei dr Jerzy Szwankowski poruszył 
kwestię kilku rozbieżnych informacji związanych z tą rodziną i ich majątkiem, 
które dzięki naukowemu opracowywaniu pamiętników udało się wyjaśnić. 
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W drugiej części spotkania Michał Folega wygłosił referat pt. „Obywatel świata 
Aleksander Janta-Połczyński prozaik, poeta, dziennikarz, publicysta”, przybli-
żający postać zacnego Polaka, który spędzając swoje życie na emigracji działał 
na rzecz Polski i Polonii. Całość była przeplatana fragmentami poezji i reportaży 
Aleksandra Janty, a tło stanowiła prezentacja multimedialna o „obywatelu świa-
ta”. Na zakończenie widzowie mogli obejrzeć fi lm z setnych urodzin Walentyny 
Janta-Połczyńskiej - żony Aleksandra Janty, mieszkającej w Nowym Jorku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie

„Litewsko-polskim śladem rodziny Zdziechowskich”

W 2013 r. GBP w Dąbrowie otrzymała dofi nansowanie z Polsko-Li-
tewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na realizację projektu „Litewsko-
polskim śladem rodziny Zdziechowskich”, w którym uczestniczyło 10 uczniów 
szkół gimnazjalnych i średnich, związanych z biblioteką w Dąbrowie. Grupę 
partnerską stanowiła Sudrewska Szkoła Podstawowa im. Mariana Zdziechow-
skiego z Sudrewa na Litwie, reprezentowaną w Dąbrowie również przez 10 
uczniów w wieku od 13 do 17 lat. Projekt dotyczył wspólnej dla Polski i Litwy 
historii rodu Zdziechowskich i był realizowany od 1 do 7 lipca 2013 r. w położo-
nym w Słaboszewku dworku (siedziba fi lii bibliotecznej). Zaprezentowano pre-
zentacje multimedialne przybliżające sylwetkę patrona sudrewskiej szkoły prof. 
Mariana Zdziechowskiego – wybitnego historyka kultury, fi lozofa, rektora Uni-
wersytetu Wileńskiego i jego brata Kazimierza – prozaika, publicysty, krytyka 
literackiego, który w okresie międzywojennym mieszkał wraz z rodziną w sła-
boszewskim majątku. Na spotkanie „Herbatka u Kazika” zaproszono rodzinę 
K. Zdziechowskiego: Zdzisławę Zdziechowską – żonę jednego z synów, wnuki 
– Annę Jeżak-Zdziechowską i Kazimierza Zdziechowskiego. Gościem specjal-
nym była Tekla Glinkowska – pokojówka państwa Zdziechowskich, skarbnica 
wspomnień. Przybyły władze gminy oraz mieszkanki dworku.  Młodzież uczest-
niczyła też w wycieczce śladami badacza pałuckiej ziemi, antropologa Stanisła-
wa Żejmo-Żejmisa – bliskiego przyjaciela rodziny Zdziechowskich i przy tej 
okazji poznała historię biskupińskiej osady, kolejki wąskotorowej oraz zamku 
w Wenecji, dzięki czemu mógł powstać mały polsko-litewski przewodnik tury-
styczny. W ramach projektu organizowano gry, zabawy, podchody, warsztaty 
plastyczne, teatralne. Podczas tych ostatnich uczniowie przygotowali scenkę 
„Powrót braci Zdziechowskich do Słaboszewka”, którą zaprezentowali lokalnej 
społeczności. Najciekawsze wydarzenia utrwalono na fi lmach i zdjęciach, po-
kazanych na ogólnodostępnej wystawie. Na realizację projektu wydano kwotę 
15 990, 46 zł. 
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Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie

„Jak Polacy walczyli o niepodległość w 1863 roku”

     Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie w okresie od 1 maja 
do 5 grudnia 2013 realizowała projekt „Jak Polacy walczyli o niepodległość 
w 1863 roku” dofi nansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach progra-
mu operacyjnego Patriotyzm Jutra.  Program wspiera fi nansowo inicjatywy edu-
kacyjne i artystyczne, które promują postawy patriotyczne i obywatelskie oraz 
zachęcają do poznawania historii. 18 i 19 czerwca w  Bibliotece Głównej oraz 
Filiach bibliotecznych w Lisewie Kościelnym i Tucznie uczestnicy projektu 
mogli wysłuchać prelekcji autorskiej Manuli Kalickiej pt. „Traugutt – rosyjski 
ofi cer polski patriota”. Z kolei 17 i 18 września w tych samych placówkach 
młodzież gimnazjalna uczestniczyła w prelekcji autorskiej Jarosława Górskiego 
pt. „Jak powstańcy-zesłańcy cywilizowali Syberię”. Obie prelekcje przybliżyły 
uczestnikom historię Powstania Styczniowego. Uczestnicy projektu brali udział 
w dwóch konkursach:

- konkurs wiedzy o Powstaniu styczniowym
- konkurs plastycznym pn. „Być jak Artur Grottger”

Laureaci pierwszego  wymienionych konkursów pojechali w nagrodę do War-
szawy, gdzie mogli obejrzeć m.in. wystawę o Powstaniu styczniowym w Mu-
zeum Wojska Polskiego.
           W konkursach udział wzięło łącznie 108 osób. Zwycięscy konkursów 
otrzymali nagrody książkowe. 20 nagród zakupiono w ramach realizacji projek-
tu,  a jedenaście ufundował sponsor prywatny. 5 grudnia 2013 nastąpiło uroczy-
ste zakończenie projektu, podczas którego wręczono nagrody.
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N A G R O D Y  L I T E R A C K I E  2013

POLSKA

STYCZEŃ

Nagroda im. Kazimierza Wyki: Andrzej Franaszek
Nagroda PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich: prof. 
Wiktoria Śliwowska

MARZEC

Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta: amerykań-
ski poeta William Stanley Merwin

KWIECIEŃ

Nagroda Literacka m.st. Warszawy w kategorii prozatorskiej: Kazimierz 
Orłoś „Dom pod Lutnią”
Nagroda Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła 
Lindego: niemiecka pisarka Brigitte Kronauer oraz Eustachy Rylski

MAJ

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius w kategorii książka roku: Marcin 
Baran za książkę „Niemal całkowita utrata płynności”
Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego: brytyjski reporter Ed Vulliamy za 
książkę „Ameksyka”
Nagroda Bursztynowego Motyla: Michał Kruszona za książkę „Czarnomo-
rze”

CZERWIEC

Nagroda Literacka Gdynia 2013 w kategorii proza: Zyta Oryszyn za książ-
kę „Ocalenie Atlantydy”
Ogólnopolska Nagroda Literacka dla Autorki „Gryfi a”: Zyta Oryszyn za 
książkę „Ocalenie Atlantydy”
Nagroda Transatlantyk: Karol Lesman, tłumacz literatury polskiej na język 
niderlandzki
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LIPIEC

Nagrody „Literatury na świecie” w kategorii proza: Barbara Kopeć-
Umiastowska za przekład „Opowiadań nowojorskich” Henry’ego Jamesa

SIERPIEŃ

Śląski Wawrzyn Literacki: Szczepan Twardoch za  powieść „Morfi na”
Nagroda Wielkiego Kalibru: Marta Guzowska za powieść „Ofi ara Polikseny”
Nagroda  Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla: Robert E. Wegner za 
powieść „Niebo ze stali” i za opowiadanie „Jeszcze jeden bohater”

WRZESIEŃ

Nagroda Fundacji im. Kościelskich: Krystyna Dąbrowska za książkę poetyc-
ką „Białe krzesła”

PAŹDZIERNIK

Nagroda Nike:  Joanna Bator za powieść „Ciemno, prawie noc”
Nagroda im. Jana Długosza: prof. Jerzy Holzer za książkę „Europa zimnej 
wojny” 
Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus: ukraińska pisarka Oksana 
Zabużko za powieść „Muzeum porzuconych sekretów”

LISTOPAD

Nagroda im. Wisławy Szymborskiej: Krystyna Dąbrowska za książkę po-
etycką „Białe krzesła” oraz 
Łukasz Jarosz za tom „Pełna krew”
Nagroda im. Kazimiery Iłłakowiczówny: Karolina Kułakowska za tomik 
wierszy „Puste muzea”
Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego: Anna Kańtoch za powieść 
„Czarne”

GRUDZIEŃ

Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego: Marcin Zaremba za 
książkę „Wielka trwoga”
Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza: Wacław Holewiński za po-
wieść „Opowiem ci o wolności”
Nagroda Literacka im. Juliana Tuwima: Magdalena Tulli
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Paszport Polityki 2013* w kategorii literatura: Ziemowit Szczerek za książ-
kę „Przyjdzie Mordor i nas zje”

N A G R O D Y  L I T E R A C K I E  2013

ŚWIAT 

STYCZEŃ

Nagroda Literacka Włady Majewskiej za rok 2012 Związku Pisarzy Pol-
skich na Obczyźnie: 
Wojciech Karpiński (Francja) za książkę „Twarze”

MARZEC

Nagroda im. Karla Dedeciusa: polski tłumacz literatury niemieckojęzycznej 
Jakub Ekier oraz Bernhard Hartmann, niemiecki tłumacz literatury polskiej
The Astrid Lindgren Memorial Award: autorka argentyńska Isol (właśc.: 
Marisol Misenta)
BolognaRagazzi Award: Iwona Chmielewska za książkę „Oczy”

MAJ

Man Booker International Prize: amerykańska pisarka Lydia Davis  
Best Translated Book Award: „Satantango” Laszlo Krasznahorkaia 
w tłumaczeniu George Szirtesa

CZERWIEC

Nagroda Literacka Franza Kafki: Amos Oz, izraelski pisarz piszący w języ-
ku hebrajskim 
IMPAC Dublin Literary Award: irlandzki pisarz Kevin Barry za powieść 
„City of Bohane”

SIERPIEŃ

PEN Translation Prize: amerykański tłumacz Donald O. White za przekład 
niemieckiej powieści „The Island of Second Sight” Alberta Vigoleisa Thelena
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PAŹDZIERNIK

Pokojowa Nagroda Niemieckich Wydawców i Księgarzy: białoruska pisar-
ka Światłana Aleksijewicz
Literacka Nagroda Nobla: kanadyjska pisarka Alice Munro
Man Booker Prize for Fiction: mieszkająca w Nowej Zelandii kanadyjska 
pisarka Eleanor Catton za powieść „The Luminaries” 
Deutscher Buchpreis 2013: niemiecka pisarka węgierskiego pochodzenia 
Terezia Mora za powieść „Das Ungeheuer“

LISTOPAD

Nagroda Goncourtów: francuski prozaik Pierre Lemaitre za powieść „Au 
revoir la-haut”
Międzynarodowa Nagroda Literacka Zhongkun:  Adam Zagajewski
European Book Prize: hiszpański pisarz Eduardo Mendoza za powieść „An 
Englishman in Madrid”

GRUDZIEŃ

National Book Award: amerykański autor James McBride za powieść „The 
Good Lord Bird”

*Paszporty Polityki 2013 ogłoszone zostały w styczniu 2014
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Barbara Skarwecka
(1958-2013)

 Z wielkim smutkiem przyjęli wszyscy 
wiadomość o śmierci Koleżanki Barbary 
Skarweckiej (02.12.2013). Basia od 35-ciu 
lat była kierownikiem Filii bibliotecznej 
w Trzeciewnicy Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią. 
To w bibliotece koncentrowało się życie 
kulturalne wsi, bo Basia było osobą przyjazną, 
pełną pomysłów i ciekawych inicjatyw. Była 
świetnym wychowawcą. Miała szczególny 
dar w kontaktach z  dziećmi, zyskując ich 

sympatię i oddanie. Znaczącym fragmentem Jej życia była działalność społeczna 
w Radzie Sołeckiej i Kole Gospodyń Wiejskich. Zawsze pełna optymizmu, 
życzliwa, mająca dla każdego dobre słowo. 
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