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Beata Malczewska

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SIECI BIBLIOTEK 
PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

PODLEGŁYCH MERYTORYCZNIE WOJEWÓDZKIEJ 
I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY 

– 2015 ROK

I  Stan i struktura bibliotek publicznych – status formalno-prawny biblio-
tek: biblioteki posiadające status instytucji kultury (wpisane do rejestru 
instytucji kultury), połączone z ośrodkami kultury lub innymi instytucjami 
(jakimi), wykaz imienny gmin, które nie realizują zadań ustawowych – nie 
prowadzą biblioteki publicznej w formie instytucji kultury (z informacją 
od kiedy i dlaczego), informacja o zlikwidowanych i nowo powołanych pla-
cówkach bibliotecznych.

Sieć bibliotek publicznych podregionu bydgoskiego w województwie 
kujawsko-pomorskim stanowi biblioteka wojewódzka z siecią miejską (31 fi lii 
na terenie Bydgoszczy) oraz 157 bibliotek i fi lii samorządowych. Ilość placó-
wek bibliotecznych nie uległa zmianie w stosunku do 2014 roku. 80 bibliotek 
i fi lii usytuowanych jest w mieście, a 109 bibliotek i fi lii obsługuje środowisko 
wiejskie. 

W podregionie bydgoskim funkcjonują 33 placówki biblioteczne dla 
dzieci (14 fi lii i 19 oddziałów). 

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

Liczba placówek bibliotecznych - ogółem:  189
                                   w miastach:    80
        na wsi:                  109       

w tym:

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

Filie biblioteczne - ogółem:  135    
                                   w miastach:    56
                                           na wsi:      79  
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Status formalno-prawny bibliotek 

            W podregionie bydgoskim województwa kujawsko-pomorskiego dzia-
łają 3 biblioteki połączone z ośrodkami kultury. Są to, już wcześniej będące 
w strukturach ośrodka kultury, biblioteki w gminie Białe Błota i Osie. We wrze-
śniu 2013 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kcyni została połączo-
na z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w instytucję pod nazwą Gminne 
Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni. Natomiast pozostałe 50 bibliotek w pod-
regionie bydgoskim posiada status samodzielnej instytucji kultury. 

Cztery placówki biblioteczne funkcjonują jako biblioteki publicz-
no-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 2015 roku i ocena skutków).

W 2015 roku w podregionie bydgoskim województwa kujawsko-po-
morskiego wniosek o połączenie biblioteki, po raz czwarty, wystosował Samo-
rząd w Dąbrowie Biskupiej (powiat inowrocławski).

Po raz pierwszy Rada Gminy Dąbrowa Biskupia podjęła uchwałę 
w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej oraz GOKSiR 
w Dąbrowie Biskupiej w kwietniu 2013 roku, uzasadniając łączenie polepsze-
niem warunków dla zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców poprzez 
efektywniejsze wykorzystanie bazy materialnej oraz zasobów ludzkich. Wła-
dze Gminy w uzasadnieniu deklarowały, że nie nastąpi jakikolwiek uszczer-
bek w wykonywaniu dotychczasowych zadań przez bibliotekę, a tymczasem 
już w marcu zlikwidowały etat bibliotekarza w GBP, w związku z czym pozo-
stał tylko etat dyrektora biblioteki, który obsługiwać musiał 3 placówki: GBP 
w Dąbrowie Biskupiej oraz fi lie w Pieraniu i Radojewicach. Likwidacja etatu 
spowodowała, że GBP otwarta była zaledwie 28 godzin tygodniowo, natomiast 
fi lie po 6 godzin tygodniowo. Połączenie GBP z powstałym w 2010 roku GOK-
SiR, w skład którego wchodzą świetlice wiejskie, Orlik i kompleks rekreacyj-
no-sportowy nie było zdaniem WIMBP racjonalne, w związku z czym wydała 
negatywną opinię. Drastyczne obniżenie ilości godzin otwarcia biblioteki oraz 
brak czasu na działalność upowszechnieniową wpłynęły na spadek czytelnic-
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twa. Dn. 20.11.2013 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie 
wyraził zgody na połączenie GBP w Dąbrowie Biskupiej z GOKSiR. Mimo 
negatywnej decyzji Ministra, 12.09.2014 roku Rada Gminy Dąbrowa Biskupia, 
podjęła kolejną uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych insty-
tucji kultury – GBP w Dąbrowie Biskupiej i GOKSiR w Dąbrowie Biskupiej. 
WiMBP w Bydgoszczy w 2014 roku podtrzymała, wydaną w tej sprawie w 2013 
roku negatywną opinię, ponieważ nie zaszły żadne uzasadnione powody, które 
mogłyby wpłynąć na zmianę decyzji WiMBP. Wprost przeciwnie, sytuacja GBP 
i jej fi lii znacznie się pogorszyła. Na dłuższym zwolnieniu lekarskim przeby-
wała dyrektor GBP. Zastępstwo w GBP na ½ etatu podjęła bibliotekarka z Wo-
norza. Tak więc biblioteka gminna czynna była 3 dni w tygodniu (20 godzin), 
natomiast Filie w Radojewicach i Pieraniu były nieczynne.

Kolejne pismo z Gminy Dąbrowa Biskupia wpłynęło do WiMBP 
w Bydgoszczy 22 czerwca 2015 r. W powyższym piśmie Wójt twierdził, że 
w związku z upływem czasu i  brakiem odpowiedzi z KRB, Rada Gminy podję-
ła kolejną uchwałę z dn. 28.05.2015 roku zmieniającą termin połączenia insty-
tucji i w związku z powyższym ponownie prosi WiMBP o  opinię. 

Według WiMBP w Bydgoszczy przez wszystkie lata nie zaszły żadne 
uzasadnione przesłanki, ażeby zmienić decyzję w sprawie połączenia, w związ-
ku z powyższym 26.06.2015 roku WiMBP kolejny raz podtrzymała swoją wcze-
śniejszą negatywną opinię. W dn. 29.06.2015 r. odbyło się posiedzenie KRB, 
na którym negatywnie rozpatrzony został wniosek Gminy Dąbrowa Biskupia 
z 2014 roku. Natomiast Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia, prawdopodobnie nie 
znając decyzji KRB, 15.07.2015 roku, przesłał do KRB kolejny, czwarty już 
wniosek o połączenie. Na posiedzeniu w dn. 29.01.2016 roku Krajowa Rada 
Biblioteczna ponownie negatywnie zaopiniowała wniosek. 

9.04.2015 roku Gmina Lubiewo zwróciła się do WiMBP w Bydgosz-
czy z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zamiaru likwidacji Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Lubiewie (powiat tucholski) i powołaniu samorządowej 
instytucji kultury skupiającej działalność Domu Kultury, biblioteki w Lubiewie, 
fi lii w Bysławiu oraz świetlic wiejskich z terenu Gminy Lubiewo. 

WiMBP w Bydgoszczy, w piśmie z dn. 20.04.2015 roku, zasugerowała 
rozszerzenie działalności GBP w Lubiewie o działania w zakresie prowadzenia 
działalności kulturalnej i przekształcenie jej w jedną instytucję o nazwie Biblio-
teka i Centrum Kultury w Lubiewie, tym bardziej, że obie instytucje znajdują się 
w jednym budynku. WiMBP w Bydgoszczy zaproponowała, aby w statucie no-
wej instytucji rozdzielić działalność Biblioteki i Domu Kultury w dwóch rów-
norzędnych pionach, tak aby dokładnie określić ich zadania. W dn. 26.08.2015 
r. Rada Gminy Lubiewo podjęła Uchwałę w sprawie zamiaru zmiany Statutu 
GBP w Lubiewie i rozpoczęciu od dn. 1.07.2016 r. działalności instytucji kultu-
ry o nazwie Biblioteka-Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo.
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Po konsultacjach mailowych w sprawie projektu Statutu i uwzględnie-
niu w nim sugestii WiMBP w Bydgoszczy dotyczących: dokładnego określenia 
zadań poszczególnych pionów (tzn. Biblioteki oraz Centrum Kultury i Pro-
mocji); zapewnienia środków na funkcjonowanie Biblioteki w wysokości nie 
mniejszej niż na dzień utworzenia B-CKiP z uwzględnieniem stopnia infl acji 
oraz gwarancji rocznych środków na zakup nowości wydawniczych na pozio-
mie nie mniejszym niż wskaźnik osiągnięty przez GBP w Lubiewie przed prze-
kształceniem – powstał projekt statutu instytucji o nazwie Biblioteka-Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Lubiewo. 

WiMBP w Bydgoszczy zaakceptowała ostateczny projekt statutu 
uwzględniający wszystkie postulowane przez nią uwagi i 29.09. 2015 roku wy-
raziła zgodę na przekształcenie GBP poprzez rozszerzenie jej działalności w in-
stytucję pod nazwą Biblioteka-Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo. 

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

W I półroczu 2015 roku w podregionie bydgoskim województwa ku-
jawsko-pomorskiego działało 6 bibliotek powiatowych, bądź pełniących funk-
cję biblioteki powiatowej na mocy podpisanego ze starostwem porozumienia 
(Mogilno, Nakło, Sępólno Krajeńskie, Świecie, Tuchola, Żnin). W lipcu 2015 
roku zadania biblioteki powiatowej dla Powiatu Inowrocławskiego powierzone 
zostały Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gniewkowie.
 Nadal brakuje biblioteki powiatowej w Powiecie Ziemskim Bydgosz-
czy. Do 2014 roku Starostwo Powiatowe wspierało działalność bibliotek pu-
blicznych w gminach powiatu bydgoskiego, przekazując im w formie dotacji, 
środki na zakup nowości wydawniczych w wysokości 1.000 zł. Niestety w 2015 
roku żadna z bibliotek powiatu bydgoskiego nie otrzymała pieniędzy na powyż-
szy cel.

W 2014 roku Powiat Inowrocławski wypowiedział ze skutkiem 
na dzień 31.12.2014 roku porozumienie z 2002 roku w sprawie powierzenia 
Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu wykonywania zadań powiatowej biblio-
teki publicznej dla Powiatu Inowrocławskiego, planując od 01.01.2015 roku 
powierzenie powyższych zadań bibliotekom gminnym działającym na terenie 
powiatu. WiMBP w Bydgoszczy wyraziła zaniepokojenie takim rozwiązaniem, 
prosząc Zarząd Powiatu inowrocławskiego o ponowne rozpatrzenie decyzji. 
Niestety decyzja była nieodwołalna. Starostwo zaoszczędziło środki fi nanso-
we wypowiadając pełnienie zadań biblioteki powiatowej Bibliotece Miejskiej 
w Inowrocławiu, największej bibliotece w powiecie inowrocławskim. BM 
w Inowrocławiu w 2013 roku otrzymała na zadania powiatowe dotację w wy-
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sokości 150.000 zł, natomiast w 2014 roku – 100.000 zł. Placówki w powiecie 
inowrocławskim były systematycznie odwiedzane przez instruktorów (2 etaty 
instruktorskie), którzy służyli bibliotekarzom pomocą i radą. BM w Inowrocła-
wiu organizowała również szkolenia dla bibliotekarzy z powiatu.

Przez pierwsze półrocze 2015 roku w powiecie inowrocławskim 
nie było biblioteki pełniącej zadania biblioteki powiatowej. Dopiero 24 lipca 
2015 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Inowrocław-
skim a Gminą Gniewkowo w sprawie powierzenia zadań biblioteki powiatowej 
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gniewkowie. Na ten cel M-GBP 
w Gniewkowie otrzymała 30.000 zł. M-GBP w Gniewkowie zatrudnia 6 osób 
na stanowiskach bibliotekarskich, z czego tylko 2 osoby mają wykształcenie 
wyższe bibliotekarskie, 1 osoba wykształcenie średnie, natomiast pozostałe nie 
mają przygotowania bibliotekarskiego. Tak więc nie jest w stanie podjąć dzia-
łań instrukcyjno-metodycznych w powiecie, w którym funkcjonują: 1 biblioteka 
miejska, 3 miejsko-gminne oraz 4 gminne.
 Starostwo w Mogilnie na działalność powiatową w 2015 r. przekaza-
ło Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie 21.000 zł, czyli tyle samo ile 
w roku 2014. Biblioteka w Mogilnie sprawuje nadzór merytoryczny nad 1 bi-
blioteką miejską, 2 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 czasopism regionalnych oraz wy-
kupiono dostęp do elektronicznych wersji publikacji udostępnionych przez Wy-
dawnictwo Naukowe PWN na platformie IBUK Libra.  Z powyższych środków 
zorganizowano również 2 prelekcje dotyczące historii regionu oraz warsztaty 
plastyczne dla dzieci ze szkół podstawowych w powiecie. Biblioteka tworzy bi-
bliografi e czasopism regionalnych. Ze środków powiatu 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 2015 r. 
90.000 zł. Kwota ta nie zmieniła się od 2012 roku. Większą część dotacji po-
chłonęły płace, część została przeznaczona na organizowanie konkursów o za-
sięgu powiatowym. Biblioteka tworzy bibliografi ę prasy regionalnej. Instruktor 
(1etat) na bieżąco wizytował placówki w terenie. Biblioteka sprawuje opiekę 
merytoryczną nad 3 bibliotekami miejsko-gminnymi, 1 gminną oraz 11 fi liami. 

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim pełni funkcje biblio-
teki powiatowej od 2004 r. Wysokość dotacji otrzymywanej na ten cel ze Sta-
rostwa Powiatowego pozostaje niezmieniona od 2004 roku i wynosi 15.000 zł. 
Biblioteka nie zatrudnia instruktora powiatowego. Środki z dotacji przeznaczo-
no głównie na zakup książek o tematyce regionalnej.

Od 2011 r. Powiat Świecki co roku odnawia porozumienie w sprawie 
powierzenia Gminie Świecie części zadań powiatowej biblioteki publicznej 
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dla Powiatu Świeckiego. Na jego podstawie Miejska Biblioteka Publiczna 
w Świeciu wykonuje część zadań biblioteki powiatowej tj. zadań dotyczących 
zakupu materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, zakupu uzupeł-
niającego zbiory i prenumeratę czasopism. MBP  w Świeciu otrzymała na reali-
zację powyższych zadań  12.000 zł, czyli kwotę taką samą jak 2014 roku.

Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi, również wypełniała w 2014 
roku zadania biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia podpisanego 
tylko na bieżący rok (od 2001 r. porozumienie jest podpisywane każdego roku 
na nowo). Dotacja otrzymana ze Starostwa wynosiła w 2015 roku 30.000 zł, 
czyli tyle samo co w roku 2014. Na podstawie umowy zawartej w 2007 r. Bi-
blioteka pełni też rolę biblioteki uczelnianej dla miejscowej Wyższej Szkoły Za-
rządzania Środowiskiem. Ze środków uczelni sfi nansowano zakup księgozbioru 
fachowego oraz prenumeratę czasopism z dziedzin zgodnych z profi lem uczel-
ni. Księgozbiór i czasopisma pozostają w depozycie biblioteki z możliwością 
udostępniania go wszystkim zainteresowanym czytelnikom. W ubiegłym roku 
biblioteka pozyskała z uczelni środki w kwocie  15.000 zł, które przeznaczyła 
na sfi nansowanie 0,5 etatu pracownika czytelni. W 2015 roku MBP w Tucholi 
podpisała również umowę na wykonywanie zadań biblioteki Tucholskiej Szko-
ły Realnej Liceum Ogólnokształcącego i otrzymała na ten cel dotację w wyso-
kości 3.000 zł.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie na działalność 
na rzecz bibliotek w powiecie otrzymała w 2015 r. ze Starostwa Powiatowego 
w Żninie kwotę 65.000 zł czyli tyle samo co w 2014 roku. Środki te przezna-
czone były głównie na płace, na zakup książek popularnonaukowych, na orga-
nizację spotkań autorskich, wystaw, konkursów czytelniczych o zasięgu powia-
towym. W ramach tych środków tworzona jest również „Bibliografi a regionalna 
Powiatu Żnińskiego”. Biblioteka żnińska obejmuje opieką merytoryczną 3 bi-
blioteki miejsko-gminne i 2 gminne wraz z 11. fi liami.

Biblioteki powiatowe organizują szkolenia dla bibliotekarzy z terenu 
powiatu oraz prowadzą działalność upowszechnieniową, organizują konkursy 
o zasięgu powiatowym (recytatorskie, literackie, plastyczne), zapraszają pisa-
rzy na spotkania autorskie, współpracują z biblioteką wojewódzką w zakresie 
sprawozdawczości statystycznej i opisowej, tworzą bibliografi ę regionalną, pro-
wadzą działalność wydawniczą (MiPBP w Żninie, BM w Tucholi, BP w Sępól-
nie 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.
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IV  Działania instrukcyjno-metodyczne – poziom wojewódzki i powiatowy  
(formy, częstotliwość i zakres współpracy z bibliotekami w terenie).

W 2015 roku pracownicy Działu Instrukcyjno-Metodycznego WiMBP 
w Bydgoszczy zrealizowali 25 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.
 WiMBP w Bydgoszczy przeprowadziła w marcu 2015 roku cykl 
szkoleń, które przybliżyły uczestnikom program do gromadzenia danych sta-
tystycznych w ramach projektu AFB, możliwości jego wykorzystania w pracy 
biblioteki oraz sposób wypełniania formularzy on-line. Analiza Funkcjonowa-
nia Bibliotek to projekt realizowany przez SBP, którego celem jest opracowanie 
i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi systematycznej oceny działania bi-
bliotek, opartych na analizie i porównaniach danych statystycznych oraz wskaź-
ników funkcjonalności w obrębie poszczególnych typów bibliotek, włączając 
w to badania satysfakcji odbiorców usług bibliotecznych. Udział w  projekcie 
w 2015 roku wzięły wszystkie samorządowe biblioteki publiczne z podregionu 
bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego. 

Odbyło się 5 szkoleń wyjazdowych do bibliotek powiatowych, w któ-
rych przeszkolono bibliotekarzy z poszczególnych powiatów oraz 1 szkolenie 
w WiMBP w Bydgoszczy adresowane do bibliotekarzy z powiatów bydgoskie-
go i nakielskiego. 

Ogółem zorganizowano 6 szkoleń dotyczących AFB, w ramach któ-
rych przeszkolono 45 bibliotekarzy.

 20.04.2015 odbyło się spotkanie kadry kierowniczej publicznych bi-
bliotek samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego. Program spo-
tkania obejmował:
- Wykład „Ochrona danych osobowych w bibliotece”, który wygłosiła Sylwia 
Czub-Kiełczewska z Instytutu Książki, 
- „Analizę działalności publicznych bibliotek samorządowych podregionu byd-
goskiego za rok 2014” zaprezentowaną przez Beatę Malczewską, kierownika 
Działu Instrukcyjno-Metodycznego.
W spotkaniu uczestniczyło 49 osób.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy aplikowała 
do Instytutu Książki o środki na organizację  szkoleń dla bibliotekarzy z bi-
bliotek samorządowych podregionu bydgoskiego w ramach zadania „Szkolenia 
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dla bibliotekarzy 2015”, pozyskując kwotę 40.000 zł na realizację szkoleń ph. 
„Biblioteki nowych możliwości”. Całość zadania wyniosła 50.000 zł. W ra-
mach projektu (kwiecień/grudzień 2015 rok) zorganizowano następujące tematy 
szkoleniowe:

Gry „niekomputerowe” czyli projektowanie gier planszowych,• 
Sztuka fotografi i w pracy z czytelnikiem i w promocji biblioteki,• 
„Nie taki diabeł straszny…, czyli organizacja ciekawych zajęć dla dzieci • 
i młodzieży”,
„Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży przez twór-• 
czą aktywizację”,
„Misja biblioteka 2.0 – praca z użytkownikiem w oparciu o nowe techno-• 
logie”,
„Prezi.com – tworzenie nieszablonowych prezentacji multimedialnych”,• 
„Nowe formy promocji biblioteki m.in. gra miejska i grywalizacja,• 
„Nowe czytelnictwo. Książka elektroniczna w życiu biblioteki”,• 
„Kreowanie wizerunku biblioteki w sieci. Media społecznościowe w bi-• 
bliotece”.

Podsumowaniem cyklu szkoleń była Konferencja „Biblioteki nowych 
możliwości”, na której poruszono  zagadnienia dotyczące „Bibliotek w środo-
wisku cyfrowym – problemów i perspektyw”. 

W ramach cyklu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015”  zorganizowano 
ogółem w 2015 roku 10 tematów szkoleniowych w 21 jednodniowych szko-
leniach. Ogółem przeszkolono 382 bibliotekarzy (w tym 60 bibliotekarzy 
z WiMBP w Bydgoszczy). Szkolenia obejmowały 163 godziny szkoleniowe.

Instruktorzy Działu Instrukcyjno-Metodycznego WiMBP w Bydgosz-
czy koordynowali również programy skierowane do samorządowych bibliotek 
publicznych: Zakup nowości wydawniczych  do bibliotek oraz Dyskusyjne Klu-
by Książki.
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie nie podjęła 
żadnych działań instrukcyjnych w powiecie.
 Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie, pełniącej 
obowiązki biblioteki powiatowej sprowadzała się do pełnienia nadzoru meryto-
rycznego nad bibliotekami powiatu, ze względu na niewielkie środki otrzymane 
z powiatu.

W 2015 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle na 
bieżąco prowadziła działalność instrukcyjną  w ramach zgłaszanych potrzeb  
przez biblioteki publiczne z terenu powiatu nakielskiego. Od kilku lat Biblio-
teka podejmuje we współpracy z bibliotekami w powiecie działania promują-
ce dorobek intelektualny i artystyczny mieszkańców powiatu nakielskiego ph. 
„Niepospolici ludzie powiatu nakielskiego”.
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Z uwagi na brak instruktora powiatowego, w Bibliotece Publicznej 
w Sępólnie Krajeńskim nie są prowadzone działania instrukcyjno-metodyczne 
(poza opracowywanymi sprawozdaniami rocznymi i analizą sytuacji bibliotek 
w powiecie).  

 Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu nie prowadzi działań 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 1. szkolenie dla  bibliotekarzy 
gminnych dotyczące wznowienia, w szerszej wersji obejmującej cały powiat, 
„Zapisków Tucholskich”, rocznika społeczno-kulturalnego wydawanego wcze-
śniej przez MBP w Tucholi. 

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, podkre-
ślają, że na wypełnianie tych zadań przeznaczane są zbyt małe środki fi nansowe. 
Ogółem w bibliotekach powiatowych zatrudnionych jest 5 osób na stanowi-
skach instruktorów w wymiarze 1,20 etatu. Tylko w Nakle pracuje instruktor 
powiatowy na pełnym etacie, w Mogilnie i Żninie instruktorzy zatrudnieni są na 
0,1 etatu. W Gniewkowie, Sępólnie Krajeńskim, Świeciu i Tucholi brak w ogóle 
instruktorów powiatowych. Biblioteki nie mają środków na szkolenia i w więk-
szości ich opieka merytoryczna nad bibliotekami w powiecie sprowadza się 
niestety tylko do kontaktów mailowych lub telefonicznych. Większość współ-
pracuje z bibliotekami w terenie w zakresie organizacji imprez upowszechnie-
niowych o zasięgu ponadlokalnym. Biblioteki powiatowe (poza MBP w Świe-
ciu) przygotowują sprawozdawczość statystyczną i merytoryczną z działalności 
bibliotek powiatu dla WiMBP w Bydgoszczy.

V Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek (niepełnosprawnych, 
seniorów) – dostęp do biblioteki (bariery architektoniczne), zbiory prze-
znaczone dla osób z dysfunkcjami wzroku (książki z dużą czcionką, audio-
booki, e-booki – liczba w wol., jedn. inw. lub zbiory licencjonowane), wy-
posażenie w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne – jego rodzaj i opis. 
Informacja o ewentualnej współpracy (i jej charakterze) podejmowanej 
z organizacjami lub instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne.
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Biblioteki samorządowe przywiązują coraz większą wagę do zaspo-
kajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych osób niepełno-
sprawnych, seniorów oraz dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki szkolnej.

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

W WiMBP „książkę mówioną” udostępniała Wypożyczalnia Multime-
diów – Multimedia 39. Posiadała ona w 2015 roku 6.038 tytułów „książki mó-
wionej”  (3.598 tytułów na kasetach magnetofonowych oraz 2.440 na płytach 
CD). W ubiegłym roku zakupiono do wypożyczalni 343 nowe tytuły. Z oferty 
Wypożyczalni Multimediów korzystało 38 osób niepełnosprawnych, którzy 
wypożyczyli 2.035 tytułów. Ze zbiorów tych korzystali zarówno czytelnicy  
z Bydgoszczy,  jak  i okolic, niewidomi  i niedowidzący dorośli oraz uczniowie 
znajdującego się w Bydgoszczy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go im. L. Braille’a. Wypożyczalnia Multimediów WiMBP w Bydgoszczy w mi-
nionym roku dowoziła do domu „książkę mówioną” raz w miesiącu osobom 
niesprawnym ruchowo i w podeszłym wieku. W 2015  roku tę formę wypoży-
czania wybrało 5 czytelników, którzy skorzystali z 162 tytułów. 

Audiobooki oferowały również 3 fi lie WiMBP: Filia nr 16 dla doro-
słych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci 
oraz Filia nr 15 z Oddziałem dla dzieci i młodzieży. W 2015 roku fi lie posiadały 
w swoich zbiorach łącznie 1.843 tytuły. W ubiegłym roku  zakupiono 552 nowe 
tytuły.

W 2015 roku Wypożyczalnia Multimediów – Multimedia 39 WiMBP 
oferowała 23 (o 10 więcej niż w 2014) fi lmy fabularne z audiodeskrypcją dla 
osób niewidomych i słabowidzących.

W Inowrocławiu kontynuowała działalność Filia nr 12 dla Ludzi Nie-
pełnosprawnych Biblioteki Miejskiej utworzona wyłącznie z myślą o tej spe-
cjalnej grupie użytkowników. W 2015 roku jej księgozbiór liczył łącznie 1.200 
tomów. Liczba audiobooków wzrosła o 121 tytułów w stosunku do 2014 r. i wy-
nosiła 2.776 tytułów. Liczba wypożyczeń „książki mówionej” wyniosła w 2015 
roku 3.465 tytułów. Filia nr 12 kontynuowała współpracę z Polskim Związkiem 
Niewidomych, Polskim Związkiem Głuchych, Integracyjnym Centrum Aktyw-
ności „Nadzieja Życia”, Powiatową Poradnią Zdrowia Psychicznego, Fundacją 
„Arka” z Bydgoszczy, Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Klu-
bem Pacjenta „Przystań Nadziei”, Inowrocławskim Stowarzyszeniem „Ama-
zonki”, Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” w War-
szawie, Okręgowym  Klubem Aktywności Twórczej i Kulturalnej „OKATiK” 
w Bydgoszcz, Zakładem Karnym w Bydgoszczy. 
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Także biblioteki samorządowe oferują swoim czytelnikom „książkę 
mówioną” na kasetach magnetofonowych oraz na płytach CD. Obok Bydgosz-
czy i Inowrocławia „książkę mówioną” na obu nośnikach posiadały w swoich 
zbiorach biblioteki w Świeciu i w Żninie. W 2015 roku książkę mówioną na 
płytach CD, czyli audiobooki, posiadały w swoich zbiorach 34 placówki. Łącz-
nie w podregionie bydgoskim oferta audiobooków wynosiła w minionym roku 
18.993 tytuły (o 3.208 więcej niż w 2014), z których 11.112 oferowały biblio-
teki w terenie (9.561 w mieście, 1.551 na wsi). Biblioteka żnińska udostępniała 
drukowane alfabetem Braille’a czasopismo pt. „Pochodnia” oraz czasopismo 
Polskiego Związku Niewidomych pt. „OKO”.

W 2015 r. WiMBP poszerzyła o 288 woluminów ofertę książek druko-
wanych dużą czcionką, wydawanych przez Wydawnictwo Prószyński Media. 
Książki dostępne były w łącznej liczbie 845 woluminów w Bibliotece Głównej 
(Wypożyczalnia FABULA) oraz 8 fi liach. Zbiory te zostały osobno wydzielo-
ne, by dostęp do nich był łatwiejszy dla czytelników. Książki drukowane dużą 
czcionką cieszą się zainteresowaniem czytelników i w związku z tym oferta 
będzie w miarę możliwości poszerzana. Generalnie w bibliotekach nie wydzie-
la się zbiorów tego typu. W katalogach OPAC można je znaleźć np. wpisując 
nazwę serii „Duże Litery”. Z pozostałych placówek podregionu zaledwie 19 
wykazało w swoich zbiorach książki z dużą czcionką. 

W 2015 roku 12 bibliotek podregionu bydgoskiego udostępniało 
e-booki w ramach konsorcjum pn. Kujawsko-Pomorski Elektroniczny Zasób 
Biblioteczny. WiMBP w Bydgoszczy oraz 11 bibliotek samorządowych: BM 
w Inowrocławiu, BPMiG w Barcinie, MBP w Koronowie, BPMiG w Łabiszy-
nie, MBP w Mogilnie, BP w Sępólnie Krajeńskim, MBP w Świeciu,  MiPBP 
w Żninie, RBP w Szubinie, GBP w Złotnikach Kujawskich, GBP w Pruszczu  
oferowały swoim czytelnikom dostęp do bazy na platformie ibuk.pl czyli czytel-
ni on-line oferującej książki z różnych dziedzin wiedzy.  W 2015 roku konsor-
cjum oferowało swoim czytelnikom dostęp do 1.329 e-booków. 

Obsługą czytelniczą objęci byli w 2015 roku także pacjenci szpitali.  
Kontynuowała swoją działalność Filia nr 28 WiMBP, znajdująca się w Szpita-
lu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Z liczącego 7.238 
woluminów (głównie beletrystyka) księgozbioru korzystało 802 czytelników. 
Ogółem wypożyczyli oni 28.846 książek. Aby ułatwić dostęp do książki, szcze-
gólnie obłożnie chorym, bibliotekarz dwa razy w tygodniu odwiedzał oddzia-
ły, wypożyczając książkę „przy łóżku” chorego. Placówka bydgoska posiada 
w swojej ofercie 4 tytuły czasopism bieżących.

W minionym roku działały fi lie szpitalne czterech bibliotek w terenie: 
inowrocławskiej Biblioteki Miejskiej (Filia nr  5), Powiatowej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Nakle, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu (Filia 
nr 2) oraz Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie (Filia nr 1). Z ich księ-
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gozbiorów skorzystało 1.198 czytelników, wypożyczając 15.832 pozycje. Filie 
szpitalne w Inowrocławiu, Nakle oraz Świeciu oferowały swoim użytkownikom 
łącznie 26 tytułów czasopism bieżących, natomiast fi lia świecka również 136 
audiobooków. 

MBP w Mogilnie nie posiada wprawdzie fi lii szpitalnej, ale od wie-
lu 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 funkcjonowa-
nia specjalnie do tego powołanych placówek.

Filie WiMBP w Bydgoszczy organizowały zajęcia literackie oraz 
edukacyjne przeznaczone dla seniorów. W ramach zajęć seniorzy zwiedzali 
z przewodnikiem Bydgoszcz, chodzili do Filharmonii na Poranki muzyczne 
dla seniorów  oraz zwiedzali muzea. Zajęcia takie oferowały: Filia nr 10 dla 
dorosłych, Filia nr 12 dla dorosłych, Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla 
dzieci młodzieży, Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, 
Filia nr 23 dla dorosłych. Przy Filii nr 16 kolejny już rok działało skupiające 
seniorów Koło Przyjaciół Biblioteki. Filia współpracuje z zespołem teatralno-
kabaretowym seniorów „Galimatias”. Zainteresowaniem cieszą się organizowa-
ne w fi liach spotkania z ciekawymi ludźmi kultury oraz regionalistami (Filia nr 
14 dla dorosłych i dla dzieci, Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży, Filia nr 5 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci oraz Filia nr 3 dla 
dorosłych i dla dzieci). 

W związku z postępującą automatyzacją biblioteki udzielały osobom 
starszym  pomocy w obsłudze komputera i Internetu. Kursy obsługi komputera 
dla seniorów zorganizowały biblioteki w  Inowrocławiu, Barcinie, Jaksicach, 
Kruszwicy, Pruszczu, Solcu Kujawskim, Świeciu, Żninie, Dąbrowie Chełmiń-
skiej, Dobrczu, Lnianie, Lubiewie, Pruszczu, Rojewie. Między innymi do senio-
rów skierowany był program „Oswoić Internet – rozwinąć pasję” realizowany 
w GBP w Kęsowie wspólnie Latarnikami Polski Cyfrowej Równych Szans.

Z Uniwersytetami Trzeciego Wieku współpracowały biblioteki w Bar-
cinie, Kcyni, Sępólnie Krajeńskim, Żninie. Seniorzy z UTW i Klubów Seniora 
mają w Barcinie podpisane umowy o wolontariacie i w ich ramach prowadzą 
m.in. warsztaty rękodzielnicze dla różnych grup wiekowych. Rok 2015 był 
czwartym rokiem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Bibliotece 
Publicznej w Solcu Kujawskim. W Filii Miejskiej w Sępólnie odbywały się kur-
sy językowe dla seniorów, prowadzone na zasadzie wolontariatu przez emery-
towane nauczycielki.
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W większości seniorzy należą do Dyskusyjnych Klubów Książki dzia-
łających przy bibliotekach w Bydgoszczy i 31 miejscowościach bydgoskiego 
podregionu.

W bibliotece żnińskiej kontynuował działalność Klub Podróżnika, któ-
rego członkami są w sporej części osoby starsze. Przy Filii nr 1 BM w Ino-
wrocławiu istnieje Klub Promyk, skupiający seniorów. Filia nr 3 współpra-
cuje z Klubem Spółdzielni Mieszkaniowej RONDO, organizując imprezy dla 
seniorów. W większości seniorów skupia Klub Zręczne Ręce działający przy 
bibliotekach w Więcborku i w Nakle oraz Kreatywny Kącik w Filii w Paterku, 
w Kamieniu Krajeńskim – Kółko Robótek Ręcznych, w Strzelnie – Koło Rę-
kodzieła Artystycznego. Z myślą o seniorach, we współpracy z Nieformalną 
Grupą Krajeńską, Biblioteka w Kamieniu zrealizowała projekt „Ręczne robótki 
na jesienne smutki”, dofi nansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie 
IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Debrznie – Fun-
dację Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy. 

Biblioteki Gminy Lubiewo współpracują z zespołami seniorów Sto-
krotki i Bysławskie Frantówki oraz z Kołami Gospodyń Wiejskich przy orga-
nizacji imprez integracyjnych. Z Kołami Gospodyń Wiejskich współpracują 
również biblioteki Gminy Złotniki Kujawskie.

Biblioteki w Barcinie, Janikowie i w Kcyni utrzymują stały kontakt 
z Klubami Seniorów, biblioteka w Nakle z Kołem Emerytów i Rencistów, bi-
blioteka w Kcyni ze stowarzyszeniami: „Razem dla Dziewierzewa” i Stowarzy-
szeniem dla Rozwoju na Rzecz Wsi Studzienki i Sipiory, biblioteka w Sępólnie 
ze Stowarzyszeniem Dorośli-Dzieciom. W MBP w Strzelnie odbywają się spo-
tkania koła emerytów i członków Związku Kombatantów oraz emerytowanych 
pielęgniarek, a w Szubinie – Koła Emerytów i Rencistów oraz Koła Kombatan-
tów. 

GBP w Nowem od 2014 r., a od 2015 r. również BP w Sępólnie Kra-
jeńskim, współpracują ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym „Larix”. W wyniku współpracy biblioteki barcińskiej z Pracownią ART 
w Piechcinie zorganizowano w ramach cyklu „Artyści Gminy Prezentują” 6 
wystaw prac uzdolnionych plastycznie seniorów oraz prowadzone przez senio-
rów warsztaty plastyczne dla dzieci. Seniorzy brali udział w organizowanym 
w Barcinie Powiatowym Konkursie Gwary Pałuckiej. Filia nr 1 w Barcinie 
współpracuje z barcińskim Stowarzyszeniem Wspierania Osób Niepełnospraw-
nych i Ich Rodzin. 

Biblioteki samorządowe (Inowrocław, Barcin, Janikowo, Nakło, Żnin) 
utrzymywały również kontakt z Domami Pomocy Społecznej oraz z Domami 
Dziennego Pobytu. Ich pensjonariusze korzystali z księgozbioru, a także, często 
aktywnie, uczestniczyli w życiu kulturalnym bibliotek. Biblioteki w Barcinie, 
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Koronowie, Kruszwicy, Dąbrowie Biskupiej prowadzą punkty biblioteczne 
w Domach Pomocy Społecznej. Ze Środowiskowymi Domami Samopomocy 
współpracowały biblioteki w Barcinie, Gniewkowie, Kruszwicy, Nowej Wsi 
Wielkiej, a biblioteki w Sępólnie i w Złotnikach z Ośrodkami Pomocy Społecz-
nej.

W szubińskiej bibliotece seniorzy kolejny już rok mieli możliwość 
skorzystać z bezpłatnych porad prawnika. 

Biblioteki publiczne kierowały swoją ofertę także do Szkół Specjal-
nych (Inowrocław, Gniewkowo, Kcynia, Nakło, Sępólno Krajeńskie, Szubin, 
Żnin, Dąbrowa Chełmińska), bądź uczestników warsztatów terapii zajęciowej 
(Inowrocław, Barcin, Kruszwica). W fi lii barcińskiej biblioteki w Mamliczu na 
prośbę rodziców dzieci niepełnosprawnych prowadzony był kurs podstawowej 
obsługi komputera i Internetu. W GBP w Dąbrowie Chełmińskiej odbywały się 
indywidualne zajęcia z osobami niepełnosprawnymi, prowadzone przez tera-
peutów. GBP w Świekatowie organizuje rokrocznie, z myślą o osobach niepeł-
nosprawnych, konkursy z okazji Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz konkurs 
wakacyjny.

Od listopada 2014 do lutego 2015 roku, w ramach stażu rehabilitacyj-
nego, w BPMiG w Barcinie pracowała osoba niepełnosprawna z wykształce-
niem średnim informatycznym, poruszająca się na wózku inwalidzkim. Staż od-
bywał się w ramach projektu „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek 
pracy II” na podstawie porozumienia z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji. Od 
kwietnia do listopada 2015 roku osoba ta pracowała na stanowisku informatyka 
w ramach stażu na podstawie umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzi-
nie, a obecnie jako wolontariusz pomaga w prowadzeniu zajęć informatycznych 
dla dzieci organizowanych w bibliotece.

W M-GBP w Więcborku praktykę zawodową odbyły dwie osoby nie-
pełnosprawne.

 RBP w Szubinie wzięła udział w projekcie i szkoleniu „Bibliotekarzu 
zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem” realizowanym przez Stowarzyszenie Bi-
bliotekarzy Polskich oraz  Fundację SYNAPSIS. Efektem szkolenia  jest zatrud-
nienie w bibliotece w ramach wolontariatu osoby z autyzmem. Celem projektu 
było podniesienie kompetencji bibliotekarzy w zakresie obsługi czytelników 
z autyzmem oraz przekonanie osób z autyzmem i ich opiekunów, że biblioteka 
może być miejscem przyjaznym, w którym warto spędzać czas wolny i ćwiczyć 
swoje umiejętności. 

W Kruszwicy włączano w życie kulturalno-oświatowe biblioteki wy-
chowanków świetlicy socjoterapeutycznej, w Inowrocławiu, Barcinie i w Nowej 
Wsi Wielkiej – świetlicy środowiskowej. Z księgozbioru koronowskiej MBP 
korzystały osoby przebywające w Zakładzie Karnym i Poprawczym.  
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Coraz więcej bibliotek stara się dostosować swoją ofertę do specjalnej 
grupy czytelników, jaką są dzieci w wieku 0-5 lat, a niejednokrotnie także do ich 
rodziców. Biblioteki wzbogacają swoje zbiory w książki-zabawki, organizują 
dla małych dzieci i ich rodziców szereg imprez. 

Zajęcia edukacyjne, literackie, plastyczne, teatralne dla dzieci w wieku 
od 0 do lat 5 organizują fi lie WiMBP w Bydgoszczy, a także biblioteki pod-
regionu bydgoskiego. W placówkach cyklicznie odbywa się głośne czytanie 
książek dzieciom. Bibliotekarze często zapraszani są do przedszkoli i prowadzą 
tam zajęcia promujące czytelnictwo. Filia nr 15 dla dzieci i młodzieży WiMBP 
kontynuuje projekt ph. Rosnę z książką, adresowany do najmłodszych w wieku 
0-3 lata. Dzieci z rodzicami w ramach projektu uczestniczą w zajęciach eduka-
cyjnych oraz literackich.

BPMiG w Barcinie od lat realizuje projekt „Rodzinne czytanie. Poczy-
tajmy razem – mały miłośnik książki”. Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej 
oraz jej fi lie wraz z Przedszkolami Publicznymi kolejny już rok realizowały 
program „Czytające Przedszkola” w ramach Kampanii Cała Polska Czyta Dzie-
ciom.

Przy bibliotece w Solcu Kujawskim kontynuował swoją działalność 
powstały w 2011 roku Klub Młodych Mam. W 2015 roku biblioteka solecka 
realizowała w ramach konkursu grantowego „1000 pierwszych dni dla zdro-
wia” Federacji Polskich Banków Żywności projekt „Zdrowa mama – zdrowe 
dziecko”. Był on adresowany do kobiet w ciąży, rodziców i opiekunów dzieci 
do lat 3. Program obejmował 17 spotkań, w tym m.in. z położną, psychologiem 
dziecięcym, dietetyczką, trenerką fi tness, warsztaty kulinarne, popularyzujące 
większy udział warzyw w diecie dziecka oraz piknik edukacyjny promujący 
zdrową żywność.

Specjalną grupę czytelników tworzą osoby obłożnie chore, niepełno-
sprawne, w podeszłym wieku, przebywające w domach. Sprawdzoną formą 
upowszechniania wśród nich czytelnictwa było dostarczanie im książek 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”,  świadczona była rów-
nież w bibliotekach w Inowrocławiu, Barcinie, Gniewkowie, Janikowie, Kcyni, 
Koronowie, Łabiszynie, Mogilnie, Mroczy, Nakle, Pakości („Książki z dostawą 
do domu”), Świeciu, Tucholi, Więcborku, Żninie, Bukowcu, Cekcynie, Dąbro-
wie Chełmińskiej, Gąsawie, Gostycynie, Jeziorach Wielkich, Lnianie („Biblio-
teka bliżej czytelnika”), Osiu, Rogowie, Rojewie, Sadkach, Śliwicach, Złotni-
kach Kujawskich. 

Przy udostępnianiu zbiorów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym 
ważny jest łatwy dostęp do biblioteki. Podjazdy, automatycznie otwierane drzwi 
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oraz windy powinny znajdować się w każdej bibliotece. Tylko 83 placówki bi-
blioteczne (na 189 w podregionie bydgoskim) umożliwiały w minionym roku 
bezpośrednie korzystanie ze swoich usług specjalnym grupom użytkowników. 

Biblioteka Główna WiMBP w Bydgoszczy jest już przystosowana do 
obsługi osób niepełnosprawnych. Przez lata barierę stanowiły schody. Od 2013 
roku dysponuje schodołazem. Natomiast nie uległa poprawie sytuacja bibliotek 
fi lialnych. Na 31 fi lii bibliotecznych tylko 7 jest przystosowanych do obsługi 
niepełnosprawnych, w tym 2 fi lie mają windę.  

W 2015 roku liczba obiektów bibliotecznych przystosowanych dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w terenie wyniosła łącznie 72, 
z czego  34 placówki znajdują się w miastach i 38  na wsi. Z kolei tylko 42 bi-
blioteki deklarują posiadanie udogodnień ułatwiających poruszanie się osobom 
niepełnosprawnym wewnątrz budynku. W dwóch bibliotekach w mieście (Solec 
Kujawski i Świecie) i w dwóch na wsi (Bukowiec i Sadki) użytkownicy mają 
do dyspozycji windę. Na ogólną liczbę 2.922 miejsca dla czytelników, biblioteki 
w terenie zlokalizowane w miastach wykazały 17 miejsc dla niepełnospraw-
nych, a na wsi 13 takich miejsc. 

Zaledwie jedna biblioteka w terenie, BPMiG w Barcinie, posiada sta-
nowisko komputerowe przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Wy-
pożyczalnia Multimediów 39 WiMBP dysponuje Czytakiem, przystosowanym 
dla niewidomych, urządzeniem do odtwarzania książki mówionej w formacie 
DAISY, natomiast nie posiada zbiorów zapisanych w tym formacie. Filia nr 
12 dla Ludzi Niepełnosprawnych inowrocławskiej  Biblioteki Miejskiej  oferu-
je swoim użytkownikom CZYTAK PLUS służący do odtwarzania cyfrowych 
książek mówionych. Tam też od 2014 roku  osoby niewidome i słabowidzą-
ce korzystać mogą ze stanowiska komputerowego z oprogramowaniem MAGi 
Plus. BPMiG w Barcinie posiada specjalny program komputerowy – Pakiet Re-
habilitacyjny IVONA dla osób niewidomych i niedowidzących, który zawiera 
program IVONA Reader wspomagający słuchanie audiobooków i Internetu. 
Biblioteka w Nowem dokupiła drugi CZYTAK, a zbiór kompatybilnych z nim 
audiobooków powiększył się do 1087 tytułów. Pierwszy CZYTAK oraz 906 
kompatybilnych z nim audiobooków biblioteka ta otrzymała w 2014 r. od Sto-
warzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” w ramach użyczenia. 
W 2015 roku CZYTAK PLUS oraz 1089 kompatybilnych z nim audiobooków 
otrzymała nieodpłatnie biblioteka w Sępólnie Krajeńskim, która przystąpiła do  
realizowanego przez „Larix” projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej 
książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2015”. 
W 2015 roku biblioteka w Nowem zakupiła podświetlane klawiatury na wszyst-
kie stanowiska komputerowe. Biblioteki w Lubiewie i Bysławiu posiadają elek-
troniczne powiększalniki umożliwiające czytanie osobom niedowidzącym. 

W 2015 roku tylko 8 bibliotek samorządowych posiadało stronę in-
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ternetową przystosowaną do użytku dla osób niepełnosprawnych   (WiMBP 
w Bydgoszczy, BM w Inowrocławiu, BP w Kcyni, BPMiG w Barcinie, RBP 
w Szubinie, MBP w Świeciu, MBP w Tucholi, GBP w Lnianie).

VI  E-usługi bibliotek – zakres (np. katalog on-line, bazy danych, tworze-
nie biblioteki cyfrowej lub udział w konsorcjum, zdalny dostęp do zbiorów 
spoza biblioteki, ich odbiorcy (kategorie, grupy wiekowe) i wykorzystanie 
(liczba wejść, pobrań).

W 2015 roku w podregionie bydgoskim 145 bibliotek i fi lii oferowa-
ło czytelnikom dostęp do katalogu online. Niestety tylko 74 z nich wprowa-
dziło 100 % księgozbioru do elektronicznej bazy katalogowej. Natomiast 79 
placówek wypożyczało książki w komputerowym systemie bibliotecznym. 
Możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne oferowało 
czytelnikom 41 placówek, natomiast możliwość zdalnej rezerwacji materiałów 
bibliotecznych do wypożyczenia umożliwiało 67 placówek. 71 bibliotek i fi lii 
oferowało czytelnikom możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów 
materiałów bibliotecznych.

Nadal jeszcze 4 biblioteki (na 54 ogółem) w podregionie w gminach: 
Dąbrowa Biskupia, Sadki, Kęsowo i Dragacz oraz 31 fi lii (na 137 ogółem) nie 
rozpoczęło prac nad wprowadzaniem księgozbioru do elektronicznej bazy kata-
logowej z uwagi na brak elektronicznego systemu bibliotecznego.
 Biblioteka Miejska w Inowrocławiu od 2011 roku oferuje czytelnikom 
możliwość korzystania z Inowrocławskiej Biblioteki Cyfrowej, w której obec-
nie  znajduje się 3.731 obiektów. Jest ona systematycznie powiększana o cza-
sopisma i materiały regionalne. W  2015 roku do IBC włączone zostały 1.072 
obiekty ze zbiorów BM oraz odnotowano 12.629 wyświetleń publikacji.
 W 2015 r. czytelnicy korzystali ze zbiorów WiMBP w Bydgoszczy, 
MiPBP w Żninie, RBP w Szubinie i BM w Inowrocławiu, umieszczonych 
w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, która działa od lipca 2005 roku. 
Jest  to projekt realizowany przez instytucje współpracujące w ramach Kon-
sorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. W 2015 roku  
ze zbiorów WiMBP, zamieszczonych w KPBC, skorzystało 69.789 osób. Duży 
procent zasobów KPBC (aż 41%) stanowią zdigitalizowane dokumenty ze zbio-
rów WiMBP w Bydgoszczy.
 W ubiegłym roku WiMBP w Bydgoszczy udostępniła w Kujawsko-
Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej następujące dokumenty:

zbiór 14. tytułów unikalnych czasopism regionalnych zdigitalizowany • 
w ramach projektu „Cyfrowa historia codzienności”, na który WiMBP 
w Bydgoszczy otrzymała dofi nansowanie w kwocie 161.400 zł (koszt cał-
kowity 202.350 zł), 
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bezcenny zbiór 102 inkunabułów, 19 postinkunabułów oraz roczniki ga-• 
zety regionalnej „Ostdeutsche Presse” za lata 1877-1900 zdigitalizowany 
w ramach projektu „Wykorzystać szansę. Digitalizacja zbiorów WiMBP 
w Bydgoszczy”, na który Biblioteka pozyskała dotację w kwocie 169.800 
zł (koszt całkowity 212.702 zł). 

 WiMBP w Bydgoszczy udostępnia również w Bibliotece cyfrowej 
umieszczonej na własnej stronie internetowej, unikalne czasopisma regionalne: 
„Bromberger Zeitung” oraz „Dziennik Bydgoski”.  W 2015 roku odnotowano 
127.199 odwiedzin w Bibliotece cyfrowej. Obecnie trwa przenoszenie powyż-
szych zbiorów na stronę Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
 W 2015 roku WiMBP w Bydgoszczy udostępniła czytelnikom na stro-
nie www.teatrmiejski.bydgoszcz.pl cyfrową kolekcję (3.521obiektów) Archi-
wum Bydgoskiego Teatru. Zdigitalizowany został unikalny zasób afi szy teatral-
nych, programów oraz zdjęć nieistniejącego już Teatru Miejskiego w Bydgosz-
czy. WiMBP w Bydgoszczy pozyskała na ten cel dotację w kwocie 20.000 zł, 
koszt całkowity projektu wyniósł 35.000 zł.
 WiMBP w Bydgoszczy oraz BM w Inowrocławiu oferują swoim czy-
telnikom dostęp do  Systemu Informacji Prawnej „LEX”.  
 Pięć bibliotek w podregionie bydgoskim (MBP Mogilno, BP Sępólno 
Krajeńskie, MGBP Kruszwica, GBP Gostycyn, BPMiG Łabiszyn) digitalizuje 
dokumenty historii i tradycji lokalnej i upublicznia je na internetowych stronach 
Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej, a najbardziej wartościowe materiały 
ze zbiorów bibliotek biorących udział w CATL prezentowane są na stronie Bi-
blioteki Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej. 
  WiMBP w Bydgoszczy tworzy i udostępnia on-line Bibliografi ę wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego, natomiast MiPBP w Żninie – Bibliografi ę 
powiatu żnińskiego. Żnińska Biblioteka oferuje na swojej stronie internetowej 
kalendarium i informacje o działaniach kulturalnych organizowanych przez 
wszystkie instytucje kultury w mieście. Pozwala to mieszkańcom w jednym 
miejscu znaleźć różnorodne informacje na temat wydarzeń kulturalnych w mie-
ście. 
 
Kujawsko-Pomorski Elektroniczny Zasób Biblioteczny 
           W 2015 roku WiMBP wraz z 11 bibliotekami samorządowymi z pod-
regionu bydgoskiego (BPMiG w Barcinie, BM w Inowrocławiu, MBP w Ko-
ronowie, RBP w Szubinie, BPMiG w Łabiszynie, BP w Sępólnie Krajeńskim, 
MBP w Świeciu, MiPBP w Żninie,  MBP w Mogilnie, GBP w Pruszczu, GBP 
w Złotnikach Kujawskich), Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Bydgosz-
czy oraz 3 bibliotekami z podregionu toruńskiego (WBP-KK w Toruniu, MBP 
w Chełmnie, MiPBP w Wąbrzeźnie tworzyła konsorcjum i wykupiła dostęp do 
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elektronicznych wersji publikacji udostępnionych przez Wydawnictwo Nauko-
we PWN na platformie IBUK Libra. Czytelnicy konsorcjum mają dostęp do 
1.329. dokumentów. W 2015 r. czytelnicy WiMBP w Bydgoszczy (Bibliote-
ka Główna oraz 6 fi lii) wchodzili na strony IBUK Libra 4.110 razy pobierając 
87.950 stron. Natomiast w bibliotekach samorządowych podregionu bydgoskie-
go zanotowano ogółem 9.132 sesje i 167.548  pobranych stron dokumentów.
 
 W listopadzie 2015 roku WiMBP w Bydgoszczy zawarła porozumie-
nie z Biblioteką Narodową w sprawie dostępu do bazy Cyfrowej Wypożyczalni 
Międzybibliotecznej Publikacji Naukowych – Academica. Udostępnia ona za-
soby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma 
naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. W ten sposób WiMBP oferuje czytel-
nikom możliwość bezpłatnego korzystania z dostępu do elektronicznej wersji 
1.242.820. dokumentów.

WiMBP w Bydgoszczy prowadzi Centrum kultury i informacji  „Ame-
ryka w twojej bibliotece”. Dzięki współpracy z ambasadą amerykańską czytel-
nicy w Bibliotece Głównej uzyskali dostęp do ponad 39 komercyjnych baz da-
nych zamieszczonych na portalu eLibrary USA. Bazy zawierają między innymi 
artykuły z czasopism naukowych i magazynów, książki, fi lmy dokumentalne, 
a także materiały dydaktyczne dla nauczycieli. 
 W 2015 roku 20 bibliotek i fi lii podregionu bydgoskiego oferowało 
swoim czytelnikom kursy e-learning: Angielski 123 i FunEnglish.

VII 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 2015 roku, ubiegały się o dodatkowe środki na działalność i rozwój 
swoich placówek, biorąc udział w wielu konkursach i projektach. Przygotowa-
ne oferty składały do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu 
Miasta Bydgoszczy oraz do samorządów niższego szczebla (powiat, gmina). 
Opracowały i składały wnioski o dofi nansowanie zadań ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak również do fundacji działających w kra-
ju.  
 W 2015 roku biblioteki samorządowe podregionu bydgoskiego otrzy-
mały dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 593.433 zł, w ramach 
Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
w 2015 roku”. Dotacja w 2015 roku objęła 52 samorządowe biblioteki publicz-
ne w podregionie bydgoskim oraz WiMBP w Bydgoszczy. Przy podziale dotacji 
pominięta została jedna placówka – Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku, 
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która ze względu na nieprawidłowości wykorzystania dotacji w roku 2013 zo-
stała pozbawiona prawa  do otrzymania dofi nansowania na kolejne 3 lata. Za 
środki pozyskane z dotacji zakupiono w całym podregionie bydgoskim 25.633 
woluminy książek oraz 1.367 jednostek zbiorów specjalnych.

 W 2015 roku kontynuowany był program dotacyjny dla wojewódzkich 
bibliotek publicznych Dyskusyjne Kluby Książki, realizowany przez Instytut 
Książki. WiMBP w Bydgoszczy otrzymała dofi nansowanie w kwocie 75.600 
zł. W 2015 roku działało w podregionie bydgoskim 67 klubów. Z tej ogólnej 
liczby klubów w Bydgoszczy działało 15 (w tym 3 dla dzieci). W bibliotekach 
samorządowych, merytorycznie podległych WiMBP w Bydgoszczy, działały 52 
kluby, w tym 8 dla dzieci i 6 dla młodzieży. W 2015 r. odbyło się w klubach 
łącznie 606 spotkań, w których uczestniczyło 4.175 osób. W 2015 roku koordy-
nator regionalny zakupił na potrzeby klubów 739 książek. W ramach programu 
Dyskusyjne Kluby Książki zorganizowanych zostało 46 spotkań  autorskich, 
w których wzięło udział 3.009 osób. Łącznie we wszystkich wydarzeniach re-
alizowanych w podregionie bydgoskim w ramach programu Dyskusyjne Kluby 
Książki uczestniczyło w 2015 roku 7.367 osób. 

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 2.364 
zł. W podregionie bydgoskim również 21 bibliotek samorządowych (wraz ze 
swoimi fi liami) otrzymało dofi nansowanie z Fundacji Orange w ramach powyż-
szego programu (29.274 zł). Ogółem w całym podregionie bydgoskim dotacja 
ta wyniosła w ubiegłym roku 31.638 zł. Środki te biblioteki przeznaczały rów-
nież na sfi nansowanie szkoleń komputerowych dla seniorów oraz zakup audio-
booków. 

 WiMBP w Bydgoszczy oraz 13 bibliotek w podregionie bydgoskim po-
zyskały ogółem 53 tablety z projektu Tablety w Twojej bibliotece, realizowanego 
w ramach PRB. Wartość pozyskanych tabletów wyniosła ogółem 108.445 zł.

 WiMBP w Bydgoszczy  pozyskała środki na realizację następujących 
zadań: 

Dofi nansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
otrzymały  3 wnioski: 

„IV Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki” – w ramach • 
programu „Promocja literatury i czytelnictwa” priorytet „Promocja czy-
telnictwa”. Dotacja w kwocie 35.057,16 zł, koszt całkowity 67.912,71 zł, 
wkład własny 32.855,55 zł (środki własne WiMBP). 
Realizacja zadania w terminie 2.03.2015-30.09.2015 roku. 
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„Biblie w remoncie” – w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” • 
priorytet „Wspieranie działań muzealnych”. Dotacja w kwocie 40.000 
zł, koszt całkowity 52.300 zł, wkład własny 12.300 zł. (z dotacji celowej 
Urzędu Marszałkowskiego). 
Realizacja zadania w terminie 1.04.2015-13.11.2015 roku. 
„Teatr Miejski online” – w ramach programu Teatr 2015 - Promesa / 250-• 
lecie teatru publicznego w Polsce. Dotacja w kwocie 20.000 zł, koszt 
całkowity 35.000 zł, wkład własny 15.000 zł (z dotacji celowej Urzędu 
Marszałkowskiego). 
Realizacja zadania w terminie 9.03.2015-31.12.2015 roku. 

Wnioski dofi nansowane w ramach Wieloletniego Programu Rządowego 
KULTURA+, priorytet „Digitalizacja”.

„Wykorzystać szansę. Digitalizacja zbiorów WiMBP w Bydgoszczy”. • 
Dotacja w kwocie 169.800 zł, koszt całkowity 212.702 zł, wkład własny 
42.902 zł 
(z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego). 
Realizacja zadania w terminie 20.04.2015-31.12.2015 roku. 
kontynuowano realizację zadania z 2014 roku „Cyfrowa historia codzien-• 
ności”. Dotacja w kwocie 161.400 zł, koszt całkowity 202.350 zł, wkład 
własny 40.950 zł (z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego). 
Termin realizacji: 01.09.2014-17.07.2015 roku.

Dofi nansowanie z programów własnych Instytutu Książki fi nansowanych 
ze środków MKiDN otrzymał  1 wniosek:

„Biblioteki nowych możliwości”•  w ramach zadania „Szkolenia dla bi-
bliotekarzy 2015” – ze środków fi nansowych Instytutu Książki, dotacja 
w kwocie 
40.000 zł. 
Koszt całkowity 50.000 zł, wkład własny 10.000 zł 
Realizacja zadania w terminie 02.03.2015-15.12.2015 roku. 

Wnioski złożone do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dotacje celo-
we, na pokrycie wkładu własnego do projektów, które otrzymały dofi nan-
sowanie z MKiDN:
Otrzymano dofi nansowanie na 3 wnioski:

„Biblie w remoncie”•  – dotacja w kwocie 12.300 zł 
„Teatr Miejski online”•  – dotacja w kwocie 15.000 zł
„Biblioteki nowych możliwości”•  – dotacja w kwocie 10.000 zł
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Dofi nansowanie otrzymał wniosek złożony do Urzędu Miasta w Bydgosz-
czy przez Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bydgoszczy 
w partnerstwie z WiMBP:

„Tydzień Bibliotek 2015” – dotacja w kwocie 6.000 zł• 
 Realizacja zadania w terminie 30.03.2015-26.06.2015 roku.

W podregionie bydgoskim  biblioteki skutecznie aplikowały do różnych 
projektów i konkursów, dzięki którym pozyskały dodatkowe środki, głównie 
na działalność kulturalną i upowszechnieniową. Oprócz tego biblioteki otrzy-
mały dotację na zakup nowości wydawniczych, wiele skorzystało ze środków 
na działalność Dyskusyjnych Klubów Książki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie pozyskała 21.000 zł 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt „Biblioteczne 
tournée z kulturą”.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku otrzymała 
środki w wysokości 18.096 zł w ramach programu „Kraszewski. Komputery 
dla bibliotek”, natomiast Gminna Biblioteka Publiczna  w Lnianie pozyskała 
z powyższego programu 6.400 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiewie uzyskała dotację w wy-
sokości 7.200 zł z Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach programu 
„Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt „Od-
kryć i schować skarby regionu”.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Krajeńskim 
otrzymała dofi nansowanie (2.060 zł) z lokalnego konkursu grantowego ogło-
szonego w ramach programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności na zadanie „Ręczne robótki sposobem na jesienne smutki”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie otrzymała dofi nansowanie 
10.000 zł z Fundacji Banku Gospodarki Krajowej im. J. Steczkowskiego w kon-
kursie grantowym „Na dobry początek”. 

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim wzięła udział w pro-
jekcie Strefy Innowacji i uzyskała grant w wysokości 10.000 zł z Fundacji Roz-
woju Społeczeństwa Informacyjnego.

BPMiG w Barcinie otrzymała grant 500 zł z Fundacji im. S. Batorego 
w ramach akcji „Masz głos. Masz wybór- Budżet obywatelski”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie otrzymała 4.000 zł 
z Fundacji Banku Zachodniego WBK na projekt „Pokoloruj z nami bibliotekę”, 
natomiast w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym  Burchat 
otrzymała 4.540 zł na projekt „Wodne harce” oraz 4.945 zł na projekt „Boom 
Matuzalem IV”  ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego.
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Biblioteka Miejska w Inowrocławiu otrzymała z Federacji Polskich 
Banków Żywności 5.000 zł  w konkursie grantowym na działania edukacyjne 
i promocyjne związane z żywieniem dzieci pt. „Smacznie, zdrowo, kolorowo”, 
a Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim (5.000 zł) na projekt „Zdrowa 
mama = zdrowe dziecko”.

BM w Inowrocławiu pozyskała z Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia dofi nansowanie w wyso-
kości 1.000 zł na projekt o tematyce ekologicznej „Eko-dzieciaki”. Koło SBP 
działające przy Bibliotece Miejskiej otrzymało z Urzędu Miasta Inowrocławia 
dofi nansowanie (7.000 zł) cyklu imprez upowszechnieniowych  „Protokół kul-
turalny IX”.
      PiMBP w Nakle otrzymała dotację w wysokości 1.800 zł z budżetu 
Gminnego Programu Profi laktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii, na realizację projektu „Akcja lato 2015”.

Biblioteki w podregionie bydgoskim pozyskiwały również w ubiegłym 
roku środki fi nansowe oraz nagrody rzeczowe od prywatnych sponsorów i od 
lokalnych przedsiębiorców.

M-GBP w Więcborku pozyskała 12.695 zł na organizację imprez upo-
wszechnieniowych.

PiMBP w Nakle otrzymała od Banku Spółdzielczego w Nakle nad No-
tecią  kwotę 1.500 zł na zakup zbiorów dźwiękowych i druków muzycznych. 

RBP w Szubinie otrzymała z Gminnego Funduszu Ekologicznego 700 
zł na realizację warsztatów ekologicznych dla gimnazjalistów. 

GBP w Cekcynie pozyskała środki od sponsorów w wysokości 1.150 
zł z przeznaczeniem  na nagrody dla laureatów konkursu poetyckiego im. L. Wy-
czółkowskiego „Cisowa gałązka”.

VIII 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 2014-2015 w podregio-
nie bydgoskim była budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu. MBP 
otrzymała dofi nansowanie  inwestycji  w ramach programu Rozwój infrastruk-
tury  kultury. Priorytet 1.  Infrastruktura kultury w kwocie 400.000 zł. Całkowity 
koszt budowy wyniósł 4.300.000 zł. Inwestorem był Urząd Miasta w Świeciu. 
Otwarcie nowego lokalu nastąpiło 22 października 2015 roku. Nowa biblioteka 
o powierzchni 1003 m2, na parterze mieści wypożyczalnię dla dorosłych, czy-
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telnię, stanowiska komputerowe i miejsca do pracy indywidualnej. Na piętrze 
usytuowany jest Oddział dla dzieci i zbiory audiowizualne, miejsce z kanapami 
i fotelami do spędzania wolnego czasu. Elewacja biblioteki w dużej części jest 
przeszklona, zaprojektowano również taras z ławkami i stolikami do czytania, 
pracy i wypoczynku. Z tyłu budynku biblioteki zaplanowano scenę z widow-
nią do organizowania imprez letnich i letniego kina. Budynek jest w pełni do-
stępny dla osób niepełnosprawnych. Przed biblioteką powstał też parking na 36 
miejsc. 

Kolejna nowa biblioteka powstała w Pruszczu, również w powiecie 
świeckim. Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu uzyskała w 2014 roku 
dofi nansowanie na budowę nowej siedziby w ramach Programu Wieloletniego 
Kultura+, Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” w kwocie 1.061.456 
zł. Prace budowlane ruszyły w czerwcu 2014 roku, a na koniec  roku budy-
nek był w stanie surowym zamkniętym. Biblioteka oddana została do użytku 
w III kwartale 2015 roku. 30 października 2015 roku miało miejsce uroczyste 
otwarcie nowego budynku biblioteki. Jest to budynek parterowy o powierzchni 
448 m2. Oprócz wypożyczalni o powierzchni 116 m2, czytelni (56 m2) i sali 
komputerowej na 11 stanowisk komputerowych, zaprojektowano także salę au-
diowizualną o powierzchni 72 m2. Biblioteka została kompleksowo wyposażona 
w nowe meble oraz sprzęt komputerowy i audiowizualny. Obiekt jest całkowi-
cie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt budowy wy-
niósł 1.487.497 zł. 

Po wielu latach oczekiwania doczekała się remontu i modernizacji 
Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie. Zadanie to zostało wykonane w ra-
mach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strzelna na lata 2009-2015. 
Projekt „Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie” współfi nansowany był z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie 
przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1 Re-
witalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2007-2013 oraz ze środ-
ków budżetu Gminy Strzelno. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.235.970 zł, 
w tym dofi nansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego wyniosło 517.377 zł.

Prace budowlane objęły: remont dachu, wymianę stolarki okiennej 
wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, wymianę stolarki drzwiowej, 
remont elewacji, dostosowanie wejścia do budynku biblioteki dla osób niepełno-
sprawnych, remont wypożyczalni, czytelni wraz z pomieszczeniami socjalnymi 
i sanitariatami, przebudowę klatki schodowej, wykonanie audytu energetyczne-
go budynku oraz modernizację przewodów kominowych i wentylacyjnych.
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Na czas remontu, który rozpoczął się w grudniu 2014 roku, bibliote-
ka została przeniesiona do pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
i Rekreacji. Prace remontowe zakończyły się 31 maja 2015 roku. Na przełomie 
sierpnia i września wypożyczalnia wyposażona została w nowe meble (regały, 
lada biblioteczna), a w 2016 roku zostaną zakupione regały i stoliki na wyposa-
żenie czytelni i pomieszczeń socjalnych. 

Mimo, iż w czasie trwania remontu biblioteka nieprzerwanie działała, 
ofi cjalne otwarcie wyremontowanych pomieszczeń przypadło na dzień 10 listo-
pada 2015 roku.

W latach 2014-2015 rozbudowana została Biblioteka Publiczna w Ja-
nowcu Wielkopolskim w ramach projektu: Rozbudowa istniejącego budynku 
użyteczności publicznej w Janowcu Wielkopolskim. Był on realizowany w ra-
mach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają wa-
runkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Dzięki 
środkom pozyskanym przez Urząd Miasta rozbudowany został lokal biblioteki, 
w wyniku czego zyskała ona dodatkową powierzchnię 140 m2. Na koniec 2014 
roku pomieszczenia te zostały całkowicie wykończone. Wartość projektu brutto 
wyniosła 432.336,39 zł.

Z początkiem roku 2015 Urząd Miasta sfi nansował wyposażenie i me-
ble do wypożyczalni i czytelni. Powstała również pracownia multimedialna, 
w której zainstalowano 6 stanowisk komputerowych. Budynek posiada udo-
godnienia dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka dysponuje obecnie dwoma 
łazienkami oraz zapleczem kuchennym. W starej części budynku dawną wypo-
życzalnię książek zamieniono na magazyn książek. Biblioteka korzystać może 
z liczącej 85 m2 sali posiedzeń Urzędu Miasta i Rady Miejskiej, znajdującej się 
na pierwszym piętrze przebudowanego budynku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie wydała 33.210 zł 
na przygotowanie projektu budowlanego nowego budynku biblioteki. Koszt zo-
stał poniesiony w związku z aplikowaniem GBP w Świekatowie do programu 
Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.

W niewielkim stopniu modernizowano w 2015 roku biblioteki miejsko-
gminne:

RBP w Szubinie przeznaczyła na remonty 13.800 zł (malowanie Od-
działu dla dzieci, cyklinowanie parkietu, modernizacja holu ).

W GBP w Nowem wymieniono stolarkę okienną oraz wymalowano 
pomieszczenia – koszt 10.552 zł.
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W 2015 roku poprawiła się również sytuacja lokalowa fi lii bibliotecznych 
w podregionie bydgoskim:

Filia w Sarbinowie Drugim BP w Janowcu Wielkopolskim pozyskała 
dodatkowe pomieszczenie na księgozbiór (20 m2 ) oraz pomieszczenie socjalne, 
zwiększając swój metraż do 88 m2. Odmalowano fi lię i wymieniono posadzkę. 
Koszt remontu – 11.139 zł.

Filia w Kruszynie GBP w Sicienku została generalnie wyremontowa-
na (malowanie, wymiana podłogi, remont toalet, malowanie elewacji budynku). 
Biblioteka poniosła wyłącznie koszt materiałów w wysokości 4.066 zł, koszty 
robocizny poniósł Urząd Gminy.

W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy 
w roku 2015 przeprowadzono niewielkie prace remontowe. Odmalowano po-
mieszczenia Filii nr 7 dla dorosłych przy ul. Nakielskiej (2.583 zł), przeprowa-
dzono renowację klatki schodowej w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla 
dzieci i młodzieży przy ul. Broniewskiego (8.000 zł).

W  Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy wykonana została na-
prawa dachu (ok. 5.000 zł) oraz wyremontowano klatki schodowe na kwotę ok. 
20.000 zł oraz zakupiono meble do Działu Promocji – 6.500 zł.
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Katalog on-line
zbiory opracowane 

komputerowo jako procent 
ogólnej liczby zbiorów

wypożyczanie w systemie 
bibliotecznym

1 WiMBP Bydgoszcz 1 63 1
filie WiMBP 31 99 29

Biblioteki samorządowe 113 55

O G Ó Ł E M 145 85

Powiat bydgoski
2 Koronowo 1 100 1

Filia dla dzieci Koronowo 1 100 1
 Buszkowo 0 0 0

 Wierzchucin 0 0 0
 Mąkowarsko 0 0 0

 Wtelno 0 0 0
3 Solec Kujawski 1 100 1

Filia dla dzieci Solec 1 100 1
4 Białe Błota 1 100 0

Łochowo 1 40 0
5 Dąbrowa Chełmińska 1 100 1

Czarże 1 89 0
Ostromecko 1 100 1

6 Dobrcz 1 100 1
7 Nowa Wieś Wielka 1 100 1

Brzoza 0 0 0
8 Osielsko 1 100 1

Żołędowo 1 100 1
9 Sicienko 1 62 0

Kruszyn 0 0 0
OGÓŁEM 14 10

Powiat  inowrocławski
10 Inowrocław 1 100 1

Filia nr 1 dla dzieci 1 100 1
Filia nr 2 dla dzieci 1 89 1

Filia nr 1 1 61 1
Filia nr 2 1 70 1
Filia nr 3 1 100 1
Filia nr 4 1 100 1
Filia nr 5 1 100 1
Filia nr 7 1 80 1

Filia nr 12 1 100 1
11 Gniewkowo 0 29 0

Wierzchosławice 0 0 0
12 Janikowo 0 18 0

Filia nr 1 Janikowo 0 18 0
Kołodziejewo 0 6 0

13 Kruszwica 1 58 0
Chełmce 1 5 0

Polanowice 1 4 0
Racice 1 6 0

Wola Wapowska 1 5 0
Zagople 1 6 0

14 Pakość 1 60 0
15 Dąbrowa Biskupia 0 0 0

Pieranie 0 0 0
Radojewice 0 0 0

Wonorze 0 0 0
16 Jaksice 1 100 1

Gnojno 1 100 1
17 Rojewo 1 100 1

Jezuicka Struga 1 100 1
Rojewice 1 100 1

18 Złotniki Kujawskie 1 16 0
Lisewo 1 42 0
Tuczno 1 9 0

OGÓŁEM 25 15

BIBLIOTEKI PUBLICZNE W POWIATACH: BYDGOSKIM, 
INOWROCŁAWSKIM, MOGILEŃSKIM, NAKIELSKIM, SĘPOLEŃSKIM, 

ŚWIECKIM, TUCHOLSKIM, ŻNIŃSKIM
2
0 
1 
5 
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Katalog on-line
zbiory opracowane 

komputerowo jako procent 
ogólnej liczby zbiorów

wypożyczanie w systemie 
bibliotecznym

Powiat mogileński
19 Mogilno 1 96 1

Gębice 1 11 0
Wylatowo 1 41 0

20 Strzelno 1 20 0
21 Dąbrowa 1 26 0

Słaboszewko 1 44 0
Szczepanowo 1 8 0

22 Jeziora Wielkie 1 21 0
OGÓŁEM 8 1

Powiat nakielski
23 Nakło 1 100 1

Filia dla dzieci Nakło 1 100 1
Filia Ogólna Nakło 1 100 1

Filia Szpitalna Nakło 1 100 1
Paterek 1 100 1
Potulice 1 100 1
Ślesin 1 100 1

Trzeciewnica 1 100 1
24 Kcynia 1 45 0

Chwaliszewo 0 0 0
Sipiory 0 0 0

25 Mrocza 1 13 0
Witosław 1 5 0

26 Szubin 1 73 1
Filia nr 1 w Szubinie 0 0 0

Chomętowo 1 73 0
Królikowo 1 31 0

Rynarzewo 1 13 0
Samoklęski Małe 1 27 0

Słonawy 1 2 0
27 Sadki 0 0 0

Dębowo 0 0 0
Radzicz 0 0 0

OGÓŁEM 17 9
Powiat sępoleński

28 Sępólno Krajeńskie 1 92 0
Filia Sępólno 0 0 0

29 Kamień Krajeński 0 45 0
Dąbrówka 0 0 0

30 Więcbork 1 95 1
Runowo 1 20 0

Sypniewo 1 45 0
31 Sośno 1 100 0

Wąwelno 1 100 0
Wielowicz 1 100 0
OGÓŁEM 7 1

BIBLIOTEKI PUBLICZNE W POWIATACH: BYDGOSKIM, 
INOWROCŁAWSKIM, MOGILEŃSKIM, NAKIELSKIM, SĘPOLEŃSKIM, 

ŚWIECKIM, TUCHOLSKIM, ŻNIŃSKIM
2
0
1
5 
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Katalog on-line
zbiory opracowane 

komputerowo jako procent 
ogólnej liczby zbiorów

wypożyczanie w systemie 
bibliotecznym

Powiat świecki
32 Świecie 1 100 1

Filia dla dzieci Świecie 1 100 1
Filia nr 1 Świecie 1 100 1
Filia nr 2 Świecie 1 100 1
Filia nr 5 Świecie 1 100 1

Czaple 1 100 1
Gruczno 1 100 1

33 Nowe 1 28 0
Rychława 0 0 0

34 Bukowiec 1 85 1
Przysiersk 1 80 1

35 Dragacz (Górna Grupa) 0 0 0
Filia Dragacz 0 0 0

36 Drzycim 1 54 0
37 Jeżewo (Laskowice) 1 5 0

Filia Jeżewo 1 27 0
38 Lniano 1 28 0
39 Osie 1 30 0
40 Pruszcz 1 100 1

Serock 0 10 0
41 Świekatowo 1 100 1
42 Warlubie 1 49 0

Lipinki 1 14 0
Wielki Komorsk 0 0 0

OGÓŁEM 19 11
Powiat tucholski

43 Tuchola 1 82 1
Filia dla dzieci Tuchola 1 92 1

Raciąż 1 63 0
44 Cekcyn 1 35 0

Iwiec 1 3 0
Małe Gacno 1 3 0

45 Gostycyn 1 100 1
Wielki Mędromierz 1 100 0

Pruszcz 1 100 0
Wielka Klonia 1 100 1

46 Kęsowo 0 0 0
Drożdżenica 0 0 0

Piastoszyn 0 0 0
Żalno 0 0 0

47 Lubiewo 1 32 0
Bysław 0 0 0

48 Śliwice 1 30 0
Śliwiczki 0 0 0

OGÓŁEM 12 4
Powiat żniński

49 Żnin 1 42 0
Filia nr 1 Żnin 1 2 0

Brzyskorzystewko 0 0 0
Gorzyce 0 0 0

50 Barcin 1 100 1
Filia nr 1 Barcin 1 53 0

Mamlicz 1 22 0
Piechcin 1 100 1

51 Janowiec Wielkopolski 0 17 0
Sarbinowo Drugie 0 0 0

Świątkowo 0 0 0
Żerniki 0 7 0

52 Łabiszyn 1 94 0
Jeżewo 1 90 0

Lubostroń 0 0 0
Nowe Dąbie 0 0 0

53 Gąsawa 1 25 0
Laski Wielkie 0 0 0

54 Rogowo 1 99 1
Gościeszyn 1 99 1

OGÓŁEM 11 4

BIBLIOTEKI PUBLICZNE W POWIATACH: BYDGOSKIM, 
INOWROCŁAWSKIM, MOGILEŃSKIM, NAKIELSKIM, SĘPOLEŃSKIM, 

ŚWIECKIM, TUCHOLSKIM, ŻNIŃSKIM
2
0
1
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Magdalena Mrugowska

BADANIE SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKÓW 
WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

W BYDGOSZCZY

Prezentowany artykuł stanowi wynik badań ankietowych przeprowa-
dzonych na potrzeby własne w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy w okresie od 23 listopada 2015 r. do 28 
listopada  2015 r. w 20. agendach WiMBP: Czytelni Głównej, Wypożyczalni 
Fabula, Wypożyczalni Multimedia 39 oraz 17. fi liach miejskich WiMBP.

Celem badania ankietowego było zbadanie satysfakcji użytkowników, 
czyli poznanie jakości pracy biblioteki poprzez zmierzenie poziomu zadowole-
nia ze świadczonych przez nią usług. Rezultaty badania będą służyć jako ma-
teriały pomocnicze w procesie podejmowania decyzji dotyczących dostosowa-
nia funkcjonalności książnicy do potrzeb odbiorców. Stanowić one będą punkt 
wyjścia do poprawy oferty i tworzenia nowych usług, umożliwią spojrzenie na 
placówkę oczami jej użytkowników, dostarczą wiedzy na temat  zadowolenia, 
jak i niezadowolenia z usług. Dodatkowo pozwolą one określić, które usługi są 
dla czytelników ważne, czy pozostają na właściwym poziomie i świadczone są 
we właściwy sposób. To z kolei pozwoli zbadać jakość pracy biblioteki.

Podstawowym narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. 
Składał się on z metryczki i pytań. Główna część ankiety zawierała 3 pytania 
o charakterze zamkniętym. W pytaniach zastosowano:

Kafeterię koniunktywną, która pozwala na wybranie kilku możliwych − 
odpowiedzi, dając później możliwość obliczenia częstotliwości wyboru 
poszczególnych odpowiedzi, a tym samym utworzenie hierarchii. 
Kafeterię zamkniętą – ograniczony zestaw możliwych odpowiedzi, poza − 
które odpowiadający nie może wyjść, tylko wybiera wśród możliwości, 
jakie daje sformułowany zestaw.
Skalę Likerta – pięciostopniową skalę porządkową, dzięki której uzyskać − 
można odpowiedź dotyczącą stopnia akceptacji zjawiska, poglądu itp. Ba-
dany ma za zadanie określić w jakim stopniu zgadza się  z danym twier-
dzeniem.

Pierwsze pytanie ankiety dotyczyło celu odwiedzin biblioteki przez 
użytkowników. Zaproponowano 11 możliwych odpowiedzi:

korzystam z informacji zamieszczonych na witrynie internetowej biblio-1. 
teki,
korzystam z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece,2. 



35

korzystam z urządzeń kopiujących (3. np. ksero, drukarki, skanera),
korzystam z zasobów elektronicznych (4. katalogi, bazy danych, czasopi-
sma elektroniczne, książki elektroniczne, itp.),
korzystam ze zbiorów biblioteki na miejscu,5. 
poszukuję potrzebnych informacji (6. związanych np. z nauką, pracą zawo-
dową, życiem codziennym, itp.),
spędzam wolny czas,7. 
uczestniczę w szkoleniach organizowanych przez bibliotekę (8. dotyczą-
cych np. korzystania z biblioteki, obsługi komputerów, fi nansów, itp.),
uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez biblio-9. 
tekę,
uczę się / pracuję,10. 
wypożyczam zbiory do domu (11. książki, audiobooki, czasopisma i inne).

Było to pytanie wielokrotnego wyboru – użytkownik miał podać 
wszystkie powody, jakimi kieruje się, odwiedzając bibliotekę. Drugie pytanie 
miało charakter globalny, dotyczyło funkcjonowania książnicy w ogóle. Ostat-
nim pytaniem była ocena poszczególnych usług świadczonych przez bibliotekę, 
jej wyposażenie i sposób funkcjonowania. W pytaniu poruszono następujące 
problemy badawcze:

1. Organizację, a w niej: 
warunki lokalowe i oznakowanie,− 
wyposażenie biblioteki − (umeblowanie, dostępność i jakość sprzętu),
godziny otwarcia.− 

2. Pracowników, a w nich:
kulturę obsługi − (życzliwość, nastawienie, pomoc),
kompetencje,− 
dyspozycyjność.− 

3. Zbiory (kompletność, przydatność, liczbę egzemplarzy, aktualność, itp. 
w stosunku do oczekiwań):
zbiory drukowane,− 
zbiory audiowizualne,− 
zbiory elektroniczne.− 
Zasady wypożyczeń, czyli:4. 
czas realizacji zamówień,− 
liczbę egzemplarzy,− 
okres wypożyczenia.− 
Usługi informacyjne 5. (informowanie o zbiorach, wyszukiwanie zbiorów 
i informacji).
Ofertę edukacyjną i kulturową.6. 
Witrynę internetową biblioteki 7. (przydatność, zakres, aktualność i czytel-
ność zamieszczonych informacji).
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Usługi świadczone przez bibliotekę:8. 
możliwość korzystania z komputerów i Internetu,− 
możliwość korzystania z urządzeń kopiujących − (np. ksero, drukarki, skane-

ra).
Zarówno drugie, jak i trzecie pytanie było pytaniem pojedynczego wy-

boru z zastosowaną skalą ocen 1-5, gdzie odpowiedź „1” oznacza ocenę naj-
niższą, a analogiczne  „5” najwyższą. Wprowadzono także do skali odpowiedź 
„ND” – miała ona oznaczać niewykorzystanie usługi przez respondenta bądź jej 
nieznajomość. W części metryczkowej pytano o płeć, wiek, status użytkownika 
i częstotliwość korzystania z usług biblioteki.

Badanie ilościowe zrealizowane zostało metodą ankietową (ankieta 
rozdawana) z wykorzystaniem zestandaryzowanego kwestionariusza (w for-
mie papierowej) przygotowanego w ramach projektu Obserwatorium Biblio-
tek: Analiza Funkcjonowania Bibliotek. Zadanie dofi nansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt został opracowany przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Zespół SBP ds. badania efektywności 
bibliotek publicznych i pedagogicznych.

Na potrzeby badania określono grupę badawczą. Wielkość próby ob-
liczono biorąc pod uwagę wszystkich użytkowników biblioteki i korzystając 
z dostępnego w sieci kalkulatora http://pbs.pl/x.php/1,139/Dobor-proby.html. 
Badaniem objęte zostały osoby powyżej 13. roku życia. 
Przygotowano 1043 ankiety. Łącznie w badaniu wzięło udział 1005 osób. 38 
ankiet nie zostało wypełnionych. 

Cele badania ankietowego zostały osiągnięte. Poznano poziom satys-
fakcji użytkowników – zmierzono poziom zadowolenia ze świadczonych przez 
bibliotekę usług. Wyniki badań wskazują, że największe grupy docelowe stano-
wią osoby:

w wieku  25-44 i 60+ - stanowią one 67 % badanych użytkowników,− 
osoby pracujące i pobierające rentę/emeryturę – stanowią 86,6 % użyt-− 
kowników,
osoby korzystające z usług biblioteki kilka razy w miesiącu lub przynaj-− 
mniej raz w miesiącu – stanowią 85 % użytkowników.

Ponad 96 % ankietowanych korzysta z oferty biblioteki przynajmniej raz w mie-
siącu. Całość usług bibliotecznych oceniono wysoko – średnia globalna całości 
usług bibliotecznych wyniosła 4,86. Nie odnotowano ocen negatywnych. Naj-
częściej powtarzającym się celem odwiedzin jest chęć wypożyczenia zbiorów 
do domu (książki, czasopisma, audiobooki i inne), bo aż 92,54% respondentów 
wskazało tę odpowiedź, co stanowi 29,33 %  wszystkich wskazań. Najmniejszy 
odsetek odpowiedzi uzyskał punkt dotyczący uczestnictwa w szkoleniach orga-
nizowanych przez bibliotekę (dotyczących np. korzystania z biblioteki, obsługi 
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komputerów, fi nansów itp.) – zaledwie 5,88% użytkowników biblioteki wska-
zało na tę odpowiedź, co stanowi 1,86% wszystkich odpowiedzi.

W analizie poszczególnych usług świadczonych przez bibliotekę, jej 
wyposażenia i sposobu funkcjonowania wyniki badań pokazują, że najlepiej 
oceniani są pracownicy biblioteki, a także godziny otwarcia, zasady wypoży-
czeń i warunki lokalowe. Są to mocne strony placówki.

Oceniany aspekt
Procent 

odpowiedzi 4-5
pracownicy biblioteki 99,33%
kultura obsługi (życzliwość, nastawienie, pomoc) 99,79%
kompetencje 99,36%
dyspozycyjność 98,80%
godziny otwarcia 97,98%
zasady wypożyczeń 93,56%
warunki lokalowe i czytelność oznakowania w bibliotece 92,13%

Jednym z podstawowych celów statutowych biblioteki jest gromadze-
nie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, tak więc waż-
nym elementem ankiety była analiza zbiorów. Ocena zasobów zarówno dru-
kowanych, jak i audiowizualnych i elektronicznych, jest jedną z trzech najniż-
szych – wynosi  4,3 – co oznacza, że nie spełnia ona oczekiwań użytkowników. 
Ponadto zbiory audiowizualne i zasoby elektroniczne oceniła tylko 47,9 i 50,2 
% ankietowanych a 52,10 i 49,8 % osób zaznaczyło odpowiedź „ND”, wystąpi-
ła tu także najniższa średnia ocena tychże zbiorów. Jest to sygnał, że oferta nie 
spełnia oczekiwań użytkowników biblioteki.

Duża liczba odpowiedzi „ND” (nie dotyczy) wystąpiła także w przy-
padku oferty edukacyjnej (58,42%) i możliwości korzystania z urządzeń kopiu-
jących (49,29%). Może to świadczyć o braku zainteresowania usługami tego 
rodzaju, zbyt małej ofercie lub zbyt małej promocji ofert. 

W celu poprawy sytuacji należy rozważyć rozwinięcie działań promo-
cyjnych i informacyjnych, a także lepsze określenie preferencji użytkowników.

Najsłabszym elementem okazała się witryna internetowa – aż 6,84% 
ankietowanych oceniło ją na 1-2, czyli najniższymi ocenami. Ponadto średnia 
ocena wyniosła zaledwie 4,25, czyli dużo poniżej średniej oceny globalnej wy-
noszącej 4,86. Należy przyjrzeć się witrynie i zbadać problem.
  Poniżej średnie ocen poszczególnych usług świadczonych przez bi-
bliotekę, jej wyposażenia i sposobu funkcjonowania.
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Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy planuje 
regularne przeprowadzanie badań satysfakcji użytkowników w celu uzyskania 
materiału porównawczego i ulepszenia jakości pracy biblioteki. 

 Zestaw materiałów do przeprowadzenia badań satysfakcji opracował 
Zespół SBP ds.  badania efektywności. Wszystkie materiały dostępne są na stro-
nie Internetowej: http://afb.sbp.pl/materialy,badanie-satysfakcji-uzytkownikow-
bibliotek. 
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Joanna Matyasik

POLONIKA XVI-XVII W. ZE ZBIORÓW WOJEWÓDZKIEJ 
I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY. 

KATALOG  - NOWE WYDAWNICTWO BYDGOSKIEJ KSIĄŻNICY

W 2015 r. ukazała się publikacja Polonika XVI-XVII w. ze zbiorów Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Katalog, opracowa-
na przez kierownika Działu Zbiorów Specjalnych i opiekuna starych druków 
– Joannę Matyasik. Książka liczy 345 stron, dodatkowo została wzbogacona 
o 16 ilustracji. Ukazała się w nakładzie 100. egzemplarzy przy współpracy 
z bydgoskim Wydawnictwem KORONIS. Recenzentami pracy byli: Dorota Si-
dorowicz-Mulak, kierownik Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich oraz prof. dr hab. Janusz Tondel, wykładowca Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu. Jest to trzecie tego typu wydawnictwo Książnicy 
bydgoskiej, po katalogu inkunabułów Jolanty Ociepy, który ukazał się w 1999 r. 
i katalogu rękopisów królewskich, zgromadzonych przez warszawskiego praw-
nika i kolekcjonera Kazimierza Kierskiego, przygotowanym przez Justynę Eis 
i wydanym w 2005 r.  
 Katalog zawiera rozszerzo-
ne opisy bibliografi czne poloników, 
obejmujące hasło główne, tytuł 
w formie skróconej, adres wydaw-
niczy, objętość, format bibliogra-
fi czny, cytatę bibliografi czną, autora 
i adresata dedykacji, autora aproba-
ty, opis materiału ikonografi cznego, 
uwagi, opis defektów, informacje 
o proweniencji, dane dotyczące 
oprawy, informacje o stanie zacho-
wania, wreszcie aktualną sygnaturę 
i egzemplarz oraz uwagę dotyczącą 
dawnego egzemplarza. Poza alfa-
betycznym wykazem poloników 
publikacja zawiera także szereg 
aneksów, które ułatwiają zrozumie-
nie oznaczeń i poruszanie się po ka-
talogu. Mamy więc trzyczęściowy 
wykaz skrótów, obejmujący skróty 
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literatury, wyrazów i nazw. Zamieszczono także konkordancję sygnatur i nu-
merów w katalogu. Dalej znajduje się szereg indeksów: osobowy (zawierają-
cy nazwiska autorów, tłumaczy, wydawców, korektorów i osób występujących 
w tytułach); drukarzy, nakładców, księgarzy, fi rm wydawniczych i księgarskich; 
topografi czny, chronologiczny, autorów dedykacji, adresatów dedykacji, auto-
rów aprobaty, autorów rycin, proweniencji oraz spis ilustracji.
 Publikacja zawiera wykaz poloników w znaczeniu bardzo szerokim, 
ponieważ nie tylko obejmuje druki wydane w języku polskim, polskiego au-
torstwa oraz wytłoczone na ziemiach I Rzeczypospolitej, ale również prace 
związane z kulturą i państwem polskim poprzez treść. W zbiorze starych dru-
ków WiMBP znajduje się 490 pozycji bibliografi cznych poloników wydanych 
w XVI i XVII w., zawartych w 517. egzemplarzach (95 z XVI w., 2 z przełomu 
XVI i XVII w. i 393 z XVII w.)
 Kolekcja poloników przechowywanych w Książnicy bydgoskiej two-
rzy spójny typografi cznie i wartościowy zbiór. Znajdują się w nim rzadkie 
i cenne publikacje, jak choćby pierwsze wydanie dzieła Macieja z Miechowa 
Chronica Polonorum, które zachowało się zaledwie w kilku egzemplarzach. 
Wysoką wartość mają także druki wytłoczone w najstarszych ofi cynach pol-
skich, dokumentujące początek historii książki drukowanej w Rzeczypospolitej. 
Na ziemiach polskich najwcześniej pojawiła się rozprawa francuskiego fi lozofa 
i teologa Jacques`a d`Étaples`a Lefèvre`a pt. Introductiones in libros Physico-
rum, odbita w tłoczni Jana Hallera w 1510 r. W murach Książnicy bydgoskiej 
przechowywane są także wszystkie trzy wydania pierwszego pełnego katolic-
kiego przekładu Pisma Świętego doktora teologii Jana Leopolity (1561, 1575, 
1577) oraz dwa egzemplarze pierwszego wydania słynnej Biblii Jakuba Wujka 
(1599 r.) Nie można pominąć także pracy polskiego botanika, zielarza i lekarza 
Marcina z Urzędowa Herbarz Polski (Kraków 1595), czyli ilustrowanej ency-
klopedii zawierającej wiadomości o występujących na ziemiach polskich rośli-
nach, zwierzętach i minerałach.      
 Cenne są również woluminy zawierające ryciny, których autorami są 
najwybitniejsi przedstawiciele grafi ki polskiej XVI i XVII w. Wśród nich są 
prace autorstwa jednego z najznakomitszych rytowników europejskich Jeremia-
sza Falcka. Chodzi o frontispis dzieła Andrzeja Maksymiliana Fredry, Gesta 
populi Poloni i sztychowaną kartę tytułową pracy Jana Dymitra Starowolskiego 
Polonia nunc denuo recognita et aucta, obydwa druki wydane sumptem Georga 
Förstera. WiMBP posiada także kilka publikacji krakowskich, do których ilu-
stracje przygotował śląski miedziorytnik Dawid Tscherning (miedziorytniczy 
frontispis w 3 tomach Opera omnia Diego Niseno i Orbis Polonus Szymona 
Okolskiego). Warto wspomnieć też o sztychach umieszczonych w rozprawie 
Jana Heweliusza Machinae coelestis, rytowanych przez Izaaka Saala, według 
rysunków nadwornego portrecisty Jana III Sobieskiego – Andrzeja Stecha.. 
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 Wśród zawartych w katalogu poloników szczególnie bogato zdobio-
ne rycinami są druki zagraniczne, zwłaszcza norymberskie wydanie De rebus 
a Carolo Gustavo Samuela Pufendorfa, zawierające m.in. pierwszą panoramę 
Bydgoszczy w wykonaniu Erika Dahlbergha; wydana we Frankfurcie nad Me-
nem Topographia Electoratus Brandenburgici Martina Zeillera oraz Historia 
di Leopoldo cesare, której autorem jest Galeazzo Gualdo-Priorato. Wszystkie 
zawierają kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tablic przedstawiających portrety, sce-
ny batalistyczne, mapy, plany i widoki miast; przygotowane przez niemieckich 
i fl amandzkich rytowników. 
 Zbiór bydgoskich poloników także interesująco wygląda pod wzglę-
dem proweniencji. Największą grupę tworzą dzieła z księgozbioru po zakonie 
bydgoskich bernardynów, który obecnie jest chlubą i wizytówką Bydgoszczy. 
Wśród poprzednich właścicieli druków odnajdujemy znane postacie regionu 
(np. pierwszy dyrektor Muzeum Miejskiego Jan Klein, prezydent Bydgoszczy 
Jan Maciaszek), towarzystwa (m.in. Towarzystwo Historyczne Obwodu Nad-
noteckiego) oraz okoliczne ziemiaństwo (Skórzewscy w Lubostroniu, Kruszyń-
scy i Sczanieccy w Nawrze, Kalksteinowie w Pluskowęsach, Gustaw Zieliński 
w majątku Skępe). Niektóre polonika ujęte w katalogu należały do dawnych 
bibliotek miejskich (Gdańsk, Królewiec), placówek edukacyjnych (Kolegium 
Gröninga w Stargardzie) czy zakonnych (klasztor kapucynów w Krakowie). Po-
jedyncze egzemplarze pochodzą z zagranicznych ośrodków, jak np. Biblioteki 
Narodowej im. Széchényi`ego na Węgrzech. Prezentowany katalog oraz dalsze 
badania koncentrujące się na kolejnych typach zbiorów jak druki renesansowe 
i polonika XVIII w., pozwolą w pełni odsłonić wartość i dzieje kształtowania 
się zasobu WiMBP. Publikacja dodatkowo wpisuje się w ogólnopolskie badania 
poświęcone zasobom zabytkowych książek w Polsce, historii książki na zie-
miach polskich, a także poszerza wiedzę o rozproszonych księgozbiorach hi-
storycznych. Druki zagraniczne dodatkowo jeszcze ilustrują stan wiedzy, skalę 
zainteresowania oraz opinie o ówczesnej Rzeczypospolitej, wyróżniającej się na 
tle pozostałych państw absolutystycznej Europy.
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Joanna Matyasik

REGUŁA DLA WSZYSTKICH ZAKONNIKÓW 
HIERONIMA SAVONAROLI (FLORENCJA, 1489) 

– UNIKAT KSIĄŻNICY BYDGOSKIEJ 

 
 Księgozbiór bydgoskich bernardynów, przechowywany w Książnicy 
bydgoskiej,  kryje wiele ciekawych i unikatowych druków. Wśród nich jest je-
dyny zachowany na świecie egzemplarz ulotki Hieronima Savonaroli pt. Re-
gulae quae ad omnes religiosos pertinent (Reguła dla wszystkich zakonników), 
wydanej we Florencji w 1489 r. Postać i twórczość autora nie są dobrze znane 
w Polsce, gdzie nie zakorzeniła się reformacja i nie wykazano większego zain-
teresowania dziełami reformatorów. Z kolei w literaturze światowej, zwłaszcza 
Europy Zachodniej (włoskiej, niemieckiej, francuskiej i angielskiej) powstało 
wiele prac naukowych i beletrystycznych poświęconych Savonaroli. Dzięki du-
żemu zainteresowaniu tą postacią, mimo upływu wieków, zachowało się sporo 
informacji dotyczących jego życia i wiele sprzecznych ocen działalności i po-
glądów. Aby dostrzec kontrastowość opinii, przytoczmy dwie chyba najbardziej 
skrajne, wybrane spośród wielu zawartych w książce Norberta Hugedé Savo-
narola i Florentyńczycy (1988), których autorami są współcześni Savonaroli 
fi lozofowie. Dla pierwszego z nich – Nicollo Machiavellego „wszyscy jego 
uczniowie byli w najwyższym stopniu doskonałymi obywatelami, wszyscy jego 
przeciwnicy byli w najwyższym stopniu zbrodniarzami”; z kolei Marsilio Fi-
cino stwierdził, że „ów antychryst posiadał niezrównaną przebiegłość w uda-
waniu cnoty i zatajaniu ułomności z doskonałą wytrwałością; szeroki umysł, 

nieubłagane zuchwalstwo, sztukę bezpodstawne-
go wykazywania własnej wartości, pychę lucyfe-
ra, dar podtrzymywania wszędzie swoich łgarstw 
najbardziej bezwstydnych przez złorzeczenia 
i przekleństwa”.
 Hieronim Savonarola urodził się w 1452 r. 
we włoskiej Ferrarze. Należał do szanowanej i bo-
gatej rodziny, w której największy autorytet osią-
gnął jego dziadek Michał Savonarola, profesor 
uniwersytetu i nadworny medyk Ferrary, a przy 
tym człowiek poważny, surowy i bardzo religijny. 
Hieronim odziedziczył usposobienie przodka, ale 
w przeciwieństwie do niego, nie zainteresował się 
karierą naukową i przepychem na dworze ksią-
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żęcym. Wbrew oczekiwaniom rodziny, w 22. roku życia porzucił studia me-
dyczne i wstąpił do klasztoru dominikanów w Bolonii, gdzie prowadził surowy 
tryb życia (tj. umartwiał się, pościł, sypiał na słomie). Od 1485 r. głosił kazania 
w różnych miastach Północnych Włoch, aż w końcu na stałe osiadł we Floren-
cji. Umiejętności oratorskie pozwoliły mu zdobyć ogromną popularność, mimo 
że poglądy i styl życia ascetycznego mnicha nie pasowały do renesansowego 
miasta, pełnego humanistów i antycznego zbytku. Kiedy w 1494 r. król Francji 
Karol VIII najechał Włochy, Savonarola uznał go za wysłannika Boga, dzięki 
któremu uda się obalić dotychczasowy porządek, zreformować Kościół i uczy-
nić z Florencji gród Boży, będący wzorem dla całego świata chrześcijańskiego. 
Przy pomocy najeźdźców francuskich zwolennicy Savonaroli obalili władzę 
Piotra Medyceusza, zreformowali ustrój polityczny Florencji na wzór Wenecji, 
wprowadzili surową dyscyplinę moralności, a faktyczną głową nowopowstałej 
republiki ustanowili swego duchowego przywódcę. Klęska Francji, nieurodzaj 
spowodowany suszą, wzrost opozycji w postaci stronników oligarchii i mło-
dzieży tęskniącej za zabawą, a nade wszystko konfl ikt z papieżem Aleksandrem 
VI doprowadziły do obalenia rządów Savonaroli i spalenia go na stosie jako 
heretyka w 1498 r.
 Zdecydowane poglądy i ascetyczny styl życia Hieronima Savonaro-
li, zjednały mu wielu zwolenników. Jego kazania robiły wielkie wrażenie na 
współczesnych, zwłaszcza prorocze wizje apokalipsy, umiłowanie prostoty 
i ubóstwa pierwszych chrześcijanin, krytyka zbytku i złych obyczajów oraz na-
woływania do nawrócenia i pokuty. Pod wpływem jego sugestii we Florencji 
palono wielką ilość nieprzyzwoitych sukien, pachnideł, kart do gry, zabawek, 
masek karnawałowych, obrazów i książek. Wśród jego stronników przeważały 
kobiety, które zasady prostoty i ubóstwa wprowadzały we własnych domach, 
np. urządzały częste posty, pozbywały się przedmiotów luksusowych, a nawet 
porzucały mężów dla życia klasztornego. Podatne na jego wpływy były także 
dzieci, tworzące chóry śpiewające pieśni i psalmy oraz grupy porządkowe, wy-
patrujące przejawów niemoralności w mieście. 
 Savonarola miał jednak równie liczne grono przeciwników, zwłaszcza 
w mieście takim jak Florencja, będącym centrum kultury europejskiej, ośrod-
kiem humanizmu, a także mającym opinię bogatego i bezbożnego miejsca. 
Sprzeciw fl orenckich humanistów wywoływało zniszczenie wielu antycznych 
zabytków sztuki, rzeźb i manuskryptów, uważanych za wytwór kultury pogań-
skiej. Niezadowolone było także duchowieństwo, krytykowane za chciwość 
i dążenie do luksusu. Sam Savonarola dawał przykład skromności, chodząc 
w cerowanym habicie i łatanych butach oraz mieszkając w niewielkiej celi po-
zbawionej wszelkich zbytecznych przedmiotów. W centrum jego krytyki zna-
lazł się papież Aleksander VI Borgia; w Liście do panują cych chrześcijańskich 
domagał się so boru powszechnego przeciwko niegodnemu papieżowi. W II 



44

połowie XV w. papiestwo znajdowało się w najgłębszym upadku moralnym. 
Paweł II, Sykstus IV i wspomniany Aleksander VI swym zachowaniem – nawet 
biorąc pod uwagę ówczesne standardy – szokowali świat chrześcijański. Upo-
minani byli także władcy miast-państw włoskich, na czele ze zwierzchnikami 
Florencji: Wawrzyńcem Wspaniałym i Piotrem II Medyceuszem, zwłaszcza za 
gromadzenie bogactw, sprzyjanie bogatym i gnębienie ludu. 
 Popularność Savonaroli nie ograniczała się jedynie do Florencji, ale 
dzięki publikowaniu kazań i traktatów, stał się on znany w całych Włoszech, 
wywołując liczne dyskusje i polemiki. Liczba tych druków musiała być znacz-
na, skoro tylko w Polsce, gdzie przecież nie zakorzeniła się reformacja, zacho-
wały się 24 tytuły (zob. Inkunabuły w bibliotekach polskich 4905-4928, dalej 
IBP). Wśród najbardziej znanych prac należy wymienić De simplicitate Chri-
stianae Vitae (O prostocie życia chrześcijańskiego, 1496, dotycząca doktryny 
posłuszeństwa papieżowi, IBP 4924), De ruina Ecclesiae (O upadku Kościoła, 
1475, opisująca upadek moralny duchowieństwa oraz szerzący się nepotyzm 
w Kościele), Trattato circa il reggimento e il governo della citta di Firenze 
(Traktat o panowaniu i rządzie miasta Florencji, 1498, będący głosem w spra-
wie wyboru najlepszego ustroju dla Florencji, IBP 4926), Trattato contra di 
astrologi (Traktat przeciwko astrologii, 1497, wyrażający wiarę w przyszłość 
zaplanowaną przez Boga, IBP 4925), wreszcie Miserere mei, Dei (Zmiłuj się 
nade mną, Boże, 1498, czyli medytację człowieka załamanego, ale wierzącego 
w miłosierdzie Boga). Pierwsze wymienione dzieło przechowywane jest w Bi-
bliotece Narodowej w Warszawie, trzecie i czwarte w Bibliotece Czartoryskich 
w Krakowie, drugiego i piątego nie ma w żadnej placówce na terenie Polski. 
 W Książnicy bydgoskiej znajduje się inna praca Savonaroli, pt.  Re-
gulae quae ad omnes religiosos pertinent (Reguła dla wszystkich zakonników), 
wydana we Florencji w 1489 r. (sygn. B 273). Jest to jedyny zachowany egzem-
plarz nie tylko na terenie kraju, ale też na całym świecie, stąd jego ogromna 
wartość, mimo niewielkiej objętości. Odkryto go podczas badania makulatury 
użytej do okładziny dzieła św. Augustyna Opuscula plurima, opublikowane-
go u Martina Flacha w Strasburgu w 1491 r. Ta bezcenna pozycja znajdowała 
się między deską oprawy a skórą ją pokrywającą. Odkrycia dokonano dzięki 
zamiarowi inwentaryzacji, opracowania i odrestaurowania najbardziej znisz-
czonych dzieł księgozbioru. W 1909 r. kolekcja dawnego zakonu bydgoskich 
bernardynów została przeniesiona z Fary bydgoskiej do Miejskiej Biblioteki 
w Bydgoszczy, a następnie wysłana do Biblioteki Królewskiej w Berlinie ce-
lem dalszych badań. Badacze berlińscy potrafi li właściwie ocenić znalezisko, 
dyrektor placówki proponował nawet bydgoskiej Bibliotece Miejskiej wymianę 
ulotki na kilka cennych ksiąg, ale propozycja została odrzucona. Już w 1914 r. 
pozycja została uwzględniona w zeszytach 35-36 czasopisma Sammlung Biblio-
thekswissenschaftlicher Arbeiten, obejmujących katalog inkunabułów jedno-
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kartkowych (ulotnych) i stanowiących dodatek do słynnego Gesamtkatalog der 
Wiegendrucke, o tytule Einblattdrucke des XV Jahrhunderts, Ein bibliographi-
sches Verzeichnis (Halle 1914). Szczęśliwy zbieg okoliczności i skrupulatność 
pracowników biblioteki uchroniły Regułę od całkowitego zapomnienia, ponie-
waż samo dzieło św. Augustyna zostało skradzione przez żołnierzy niemieckich 
w okresie okupacji i spłonęło u schyłku wojny.  
 Reguła jest jednokartkową ulotką o wymiarze 18 x 26 cm. Stan za-
chowania druku nie był dobry, widoczne są ślady zmian mikrobiologicznych, 
uszkodzone krawędzie i znaczny ubytek papieru w górnej części ze szkodą dla 
tekstu. W 1993 r. w Pracowni konserwatorskiej WiMBP Aleksandra Olszewska 
przeprowadziła konserwację dzieła, co uchroniło je przed całkowitym znisz-
czeniem. Jeszcze wcześniej (w 1978 r.) prof. Jerzy Starnawski (1922-2012), 
historyk literatury, bibliograf i neolatynista dokonał tłumaczenia treści, które 
umieścił w Pracach Wydziału Nauk Historycznych Bydgoskiego Towarzystwa 
Naukowego. Dziś kopia druku ulotki wraz z wersją polskojęzyczną tekstu i foto-
grafi ą autora tworzą część wystawy stałej poświęconej bibliotece bernardynów 
bydgoskich, stanowiąc najistotniejszy i najciekawszy element ekspozycji.
  Żyjący w skromności i ubóstwie Savonarola ostro występował prze-
ciwko zbytkom i moralności współczesnego mu świata. Powrót do wartości 
i stylu życia pierwszych chrześcijan chciał zacząć od reformy Kościoła, której 
źródło upatrywał w odnowie życia zakonnego. Uzdrowienie klasztorów rozpo-
czął od wprowadzenia surowego reżimu w klasztorze San Marco, gdzie pełnił 
funkcję przeora, a potem generała nowo utworzonej kongregacji dominikańskiej 
w Toskanii. Przechowywana w Książnicy bydgoskiej ulotka odnosi się właśnie 
do planowanej przez Savonarolę reformy zakonów, gdyż zawiera siedem reguł 
naprawy życia zakonnego, opisanych według słów autora „krótko i bardzo uży-
tecznie”. Dowiadujemy się z niej, że „głównym zadaniem zakonnika jest stara-
nie się dniem i nocą, by dusza jego była złączona z Panem Bogiem nieustanną 
modlitwą, rozmyślaniem i nieustającą czynną miłością”. Każdy z mnichów po-
winien: po pierwsze umiłować ubóstwo („Niech się raduje ubóstwem klasztoru 
i niech doznaje bólu wobec obfi tości dóbr, pragnąc żyć w jak największym ubó-
stwie aż po ostateczną potrzebę”), po drugie przestrzegać ślubu czystości („by 
powściągać się nie tylko od pociech niegodziwych, ale również godziwych ... 
niech odmawia wszystkim zmysłom zadowolenia, niech nie zaspokaja swych 
pragnień, lecz zawsze chętnie płacze i ubolewa”), po trzecie okazywać posłu-
szeństwo („niech stara się z wszelką usilnością i ze wszystkich sił nie tylko pod-
dawać się innym we wszystkim, lecz nawet równym sobie i niższym od siebie 
oddawać najniższe posługi, z pokorą być im posłusznym”), po czwarte wystrze-
gać się gadulstwa („nie tylko niech nie mówi słów próżnych lub pobudzających 
do śmiechu, lecz i nad rzeczami koniecznymi niech się długo nie rozwodzi ... 
niech pragnie raczej słuchać i otrzymywać pouczenia aniżeli mówić i innych 
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pouczać”), po piąte nie zaprzątać umysłu niepotrzebnymi myślami („niech się 
wystrzega roztargnień, czyli tego, co zazwyczaj rozrywa duszę na części, jak 
wszystkie ciekawostki [przyciągające] zmysły i umysł ... Należy więc do tego 
stopnia porzucić rzeczy dotyczące przełożonych i sprawy cudze byśmy nie pra-
gnęli poznania nawet najmniejszej ich cząstki”), po szóste umiłować samotność 
(„zakonnik winien unikać rozmowy z ludźmi, przede wszystkim z świeckimi 
i opieszałymi braćmi: zwłaszcza zaś z krewnymi i niewiastami ... nie powinien 
... nikogo sądzić i potępiać, lecz zawsze uważać siebie za pozbawionego warto-
ści we własnych oczach, za niegodnego zakonnej sukni i obcowania z braćmi”), 
po siódme wreszcie trwać w modlitwie i kontemplacji („Niech też modli się 
zarówno w kościele jak w refektarzu, zarówno w domu jak w miejscu publicz-
nym, siedząc czy przechadzając się”). Na koniec Savonarola przestrzega swoich 
braci, że zakonnicy nie stosujący się do wyżej podanych zasad „wyrzekają się 
swego właściwego celu, stają się oziębli, niespokojni, skłonni do szemrania, 
ambitni, gniewliwi, skąpi, gadatliwi, zmysłowi, nieszczerzy i bardziej od świec-
kich nieskłonni do pokuty” oraz „wpadną w przepaść, z której nigdy już się nie 
wydobędą”. Powołując się na słowa św. Augustyna stwierdza także „że nigdy 
nie poznał ludzi lepszych od tych, którzy trwają w klasztorze, nie zna zaś gor-
szych od tych, którzy w klasztorze nie wytrwali”. 
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Aleksandra Węglerska

DRUKI Z OFICYNY NICEJSKIEJ SAMUELA TYSZKIEWICZA 
W ZBIORACH BYDGOSKIEJ KSIĄŻNICY. CZĘŚĆ I

„Twoje życie w zachwytach z wyrzeczeń.
Cały czas nad oporną uncjałą.
Umierają tylko ciała człowiecze,
Żeby dzieło po człowieku zostało.”
(Bronisław Przyłuski)1

Życie i działalność Samuela Tyszkiewicza

  Jednym z najhojniejszych ofi arodawców 
Bydgoskiej Książnicy był Aleksander Janta-Poł-
czyński.2 Posiadał on wyjątkowy dar odnajdowa-
nia rozproszonych poloników znajdujących się 
w prywatnych rękach ludzi mieszkających za gra-
nicą. W ten sposób uratował przed zniszczeniem 
wiele cennych zabytków literackich. Szczególnie 
ciepłe stosunki łączyły go z Miejską Biblioteką 
Publiczną w Bydgoszczy. Podczas wizyt w kraju, 
często odwiedzał Bydgoszcz i odbywał spotkania 
z pracownikami i czytelnikami Książnicy. W 1971 
r. przekazał jej bardzo cenny dar: dwadzieścia 
druków bibliofi lskich pochodzących z Ofi cyny 
Drukarskiej Samuela Tyszkiewicza działającej 
w Nicei w latach 1940-1946. W znacznej mie-
rze były to tomiki polskiej poezji patriotycznej. 
Należy dodać, że publikacje te ukazywały się w bardzo niskich nakładach, od 
kilkudziesięciu do kilkuset egzemplarzy i są dostępne tylko w niewielu placów-
kach bibliotecznych. Bydgoska Biblioteka posiada komplet dwudziestu jeden 

1 Przyłuski B., Na śmierć typografa [W]: Samuel Tyszkiewicz: artysta-typograf, s. 11.
2 Aleksander Janta-Połczyński (1908-1974), polski prozaik, poeta, dziennikarz, bibliofi l 

i rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego wywodził się ze słynnego rodu ziemiańskiego 
rezydującego w Małej Komorzy pod Tucholą. Po II wojnie światowej przebywał na 
emigracji.
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numerowanych druków z Ofi cyny 
Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza3 
zawartych w katalogu wydawniczym 
typografa.  
       Zanim przystąpię do 
omówienia druków znajdujących się 
w Bibliotece, chciałabym poświęcić 
kilka słów samemu drukarzowi, któ-
rego często uważano za „ambasadora 
kultury polskiej na obczyźnie”4. Tysz-
kiewicz był człowiekiem niezwykłym. 
Sam uczył się sztuki drukarskiej, 
a jednak jego druki osiągnęły tak wy-
soki poziom edytorski, że często na-

gradzane były na wystawach.
     Samuel Fryderyk Tyszkiewicz urodził się 1 stycznia 1889 r. w Warsza-
wie. Wywodził się ze zubożałego litewskiego rodu arystokratycznego Tyszkie-
wiczów herbu Leliwa. Jego dziadek, Jan Bonawentura, za udział w powstaniu 
styczniowym został zesłany na Syberię. Skazano go też na konfi skatę mienia. Po 
ułaskawieniu i zwolnieniu z zesłania zamieszkał wraz z rodziną w Warszawie. 
Ojciec, Otton Edward, był urzędnikiem bankowym. Przyjął wyznanie kalwiń-
skie i działał w warszawskiej parafi i ewangelicko-reformowanej. W styczniu 
1887 r. ożenił się ze Szwajcarką Marią Luizą Enriettą Ellenberger5. Samuel 
Tyszkiewicz mawiał często, że po przodkach ze strony ojca odziedziczył gorący 
patriotyzm i umiłowanie wolności, a po matce przejął dokładność i „umiejęt-
ność zaplanowania wszystkiego w najdrobniejszym szczególe”6. 
       W 1900 r. matka Samuela zmarła na raka żołądka. Ojciec, z uwagi na 
pracę, nie mógł samodzielnie wychowywać jedenastoletniego chłopca. Oddał 
go więc pod opiekę pastora Fryderyka Jelena.   
       Tyszkiewicz kształcił się w siedmioklasowej warszawskiej Szkole 
Handlowej i Gimnazjum Zgromadzenia Kupców. W 1907 r. zdał maturę. Był 
zdolnym uczniem. Na świadectwie maturalnym miał sześć czwórek, pozostałe 
oceny były celujące7. Następnie odbył 3-letnie studia rolnicze w Towarzystwie 
3 Jedną publikację Józefa Łobodowskiego pt. Z dymem pożarów Biblioteka otrzymała 

w 1967 r. w darze od pana Główczyńskiego. Reszta pochodzi właśnie z daru Aleksan-
dra Janty-Połczyńskiego.

4 Cyt. za Rogalska B., Wystawa, [W]: Stamperia Polacca: Florencka i nicejska Ofi -
cyna Drukarska Samuela Tyszkiewicza, s. 16.

5 Podgórski W.J., Poeci na tułaczce: w kręgu autorów Ofi cyny Nicejskiej Samuela Tysz-
kiewicza 1940-1947, s. 13.

6 Kłossowski A., Na obczyźnie: ludzie polskiej książki, s. 272.
7 Szypulski M., Magister Samuel Typographus: rzecz o Samuelu Tyszkiewiczu drukarzu 
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Kursów Naukowych w Warszawie. W tym czasie otrzymał spadek po babce 
Ellenberger i postanowił kontynuować naukę w Paryżu. Pomoc fi nansową obie-
cała mu też mieszkająca w Petersburgu ciotka, Jadwiga Tyszkiewiczowa. 
       W 1910 r. Samuel wyruszył w podróż przez Wiedeń do Paryża. Przy 
okazji odwiózł chorego ojca do sanatorium w Wiśle. Tam poznał znanego pisa-
rza Władysława Umińskiego8 i jego rodzinę. W latach 1910-1912  Tyszkiewicz 
studiował w Ẻcole Pratique d’Elẻctricitẻ Idustrielle. 24 lipca 1912 r. uzyskał 
tytuł inżyniera9. Niedługo później, bo 15 sierpnia 1912 r., zawarł związek mał-
żeński z córką Władysława Umińskiego, Aliną. Była ona osiemnastoletnią, roz-
pieszczoną przez rodziców jedynaczką, co miało negatywny wpływ na małżeń-
stwo. We wrześniu Tyszkiewicz rozpoczął bezpłatną praktykę jako konstruktor 
samochodów w fi rmie Sizaire et Naudin. Niestety musiał przerwać tę praktykę 
z powodu wypadku przy pracy. Od 1 stycznia 1913 r. zatrudniony był w zakła-
dach mechanicznych Turcat-Mẻry. W maju tego roku podjął pracę przy budowie 
silników lotniczych Messpa w fi rmie inżyniera Lecoin w Levallois-Perret pod 
Paryżem. Jednak fi rma ta zbankrutowała już w kwietniu 1914 r.  Samuel Tysz-
kiewicz przez kilka miesięcy nie mógł znaleźć pracy. W końcu zaczął pracować 
jako kierowca taksówki w Compagnie Gẻnẻrale des Voitures. W tym samym 
roku dotknęło Samuela jeszcze jedno nieszczęście. 29 kwietnia zmarł jego oj-
ciec. Trudna sytuacja fi nansowa, liczne kłopoty i słabe zdrowie żony często do-
prowadzały do konfl iktów w małżeństwie Tyszkiewiczów. Po wybuchu I wojny 
światowej Alina Tyszkiewicz opuściła męża i wróciła do rodziców. Rozwód ofi -
cjalnie orzeczono dopiero 26 września 1920 r.
      Samuel Tyszkiewicz, na wieść o wybuchu wojny, postanowił  wstąpić 
do wojska francuskiego. Jednak nie został przyjęty do armii. Zaproponowano mu 
wstąpienie do Legii Cudzoziemskiej. Na to Tyszkiewicz się nie zgodził i wrócił 
do Warszawy. Tam jako poddany rosyjski w marcu 1915 r. otrzymał powołanie 
do armii rosyjskiej. 28 marca tego roku wstąpił w charakterze ofi cera admini-
stracyjnego do oddziału samochodowego Wszechrosyjskiego Związku Ziemstw, 
przy którym powstał Warszawski Komitet Pomocy Chorym i Rannym. W lipcu 
1915 r. z Polskim Komitetem Pomocy Sanitarnej wyruszył do Światoszyna, a na-
stępnie do Kijowa. Wybuch rewolucji bolszewickiej przyspieszył jego powrót 
do Warszawy, gdzie wstąpił do Wojska Polskiego. Dzięki doskonałej znajomości 
języka francuskiego został powołany do Komisji Odbiorczej Materiałów Armii  
Polskiej generała Hallera10. Skierowano go pod dowództwo generała Bronisła-

emigracyjnym (1889-1954), s. 16.
8 Władysław Umiński (1865-1954) był autorem poczytnych w tym czasie powieści dla 

młodzieży.
9 Szypulski M., op. cit., s. 18 s. 27.
10 Józef Haller (1873-1960), generał. W l. 1914-1918 dowódca II Brygady Legion-

ów i Polskiego Korpusu Posiłkowego. Po przedostaniu się do Francji utworzył 
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wa Czarnoty Bojarskiego11, który nadzorował prace tej komisji. Biuro mieściło 
się w Paryżu w siedzibie francuskiego Ministerstwa Wojny. W 1921 r. Samuel 
Tyszkiewicz został przydzielony do Polskiej Misji Wojskowej Zakupów. Z oka-
zji pomyślnego zakończenia misji Francuzi 13 listopada 1923 r. udekorowali go 
Legią Honorową. Ze strony polskiej otrzymał pokaźną gratyfi kację fi nansową.                                                                                                                                       

       Chciałabym w tym miejscu przed-
stawić w wielkim skrócie życie prywatne 
przyszłego drukarza. Nie miał on niestety 
szczęścia w związkach małżeńskich. Był 
czterokrotnie żonaty, a trzy jego związki 
okazały się dość krótkie. O pierwszej żo-
nie, Alinie, już pisałam. Drugą żonę, Stefa-
nię Lorenzównę, poznał pod koniec 1919 r. 
Była to osoba posiadająca „huraganowy 
temperament”12. Kiedy dowiedziała się, że 
jej wybranek jest żonaty, udała się do jego 
pierwszej żony z propozycją odstąpienia 
męża. W międzyczasie Samuel wyjechał 
służbowo do Paryża. Jednak Stefania rów-
nież opuściła Polskę i ruszyła jego śladem. 
20 listopada 1920 r. w merostwie i w pa-
rafi i reformowanej przy Bulwarze Arago 
w Paryżu Stefania i Samuel zawarli związek 

małżeński. Już wkrótce, bo 2 września 1921 r., urodził się ich syn – Stanisław. 
Państwo Tyszkiewiczowie mieszkali przy rue de Boissonade, nieopodal Mont-
parnasse’u. Samuel był oszczędny i nie pociągały go dancingi, rzadko chodził 
do kina i do teatru. Jego przyjaciel, Kazimierz Smogorzewski, wspomina „Sa-
mek lubił po kolacji zasiadać w fotelu i popijając kawę czytać „Temps’a” lub 
gwarzyć z przyjaciółmi. Stefę taki tryb życia raczej nudził”13. W 1922  r. pań-
stwo Tyszkiewiczowie zostawili małego Stasia pod opieka babci i wyruszyli 
w podróż do Włoch. Zwiedzili Rzym, Florencję i inne znane z zabytków miasta. 
Stefania początkowo cieszyła się na tę wyprawę. Jednak wkrótce zaczęła tęsknić 
za malutkim synkiem. Rozżalony Samuel pisał „Niewiasta była raczej niemiła. 

stutysięczną armię, z którą w 1919 r. powrócił do Polski.
11 Bronisław Bojarski de Bojary Czarnota (1853-1923), generał dywizji Wojska Pol-

skiego. Był przewodniczącym Komisji Odbiorczej Armii Polskiej we Francji, 
a następnie przewodniczącym Komisji Likwidacyjnej Armii Polskiej we Francji.

12 Cyt. za Szypulski M., op. cit., s. 24.
13 Smogorzewski K., Mój przyjaciel Samek, [W]: Samuel Tyszkiewicz: artysta-typograf, 

s. 18-19.
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(…) Na placu św. Marka w Wenecji mówiła tylko o sobie (…) w Rzymie chcąca 
uciekać bez paszportu i bez biletu […]”14. Tyszkiewicz tymczasem podziwiał 
zabytki włoskie i skrupulatnie, dzień po dniu, opisywał wspaniałości podróży. 
Wrażenia te zawarł w albumie Italia, któremu poświęcę kilka słów w dalszej 
części artykułu.
Drugie małżeństwo Tyszkiewicza przetrwało tylko cztery lata. W 1924 r. Stefa-
nia wraz z synem wyjechała do Polski. Przed Sądem Konsystorskim określiła 
charakter męża trzema słowami „dokuczliwy, bezwzględny, egoista”15. 

Po raz trzeci Samuel Tyszkiewicz ożenił się z Marylą Astrid Neuma-
nówną. Ślub odbył się 22 października 1924 r. w warszawskim kościele ewan-
gelicko-reformowanym. Państwo młodzi poznali się już wcześniej. Po raz 
pierwszy spotkali się pod koniec grudnia 1920 r. w Zgierzu na pogrzebie ojca 
Stefanii. Należy w tym miejscu dodać, że Maryla była kuzynką byłej żony Tysz-
kiewicza. Studiowała historię sztuki i miała artystyczne zainteresowania. Pisała 
studium o włoskim rzeźbiarzu Bernardo Rossellino16. Wspólne zainteresowa-
nia szybko połączyły Marylę i Samuela. Tym bardziej, że dziewczyna często 
przyjeżdżała do Paryża, gdzie mieszkała u ciotki Tamary Frankowskiej-Mesa. 
Samuel chętnie odwiedzał salon pani Frankowskiej. Oprowadzał też Marylę po 
zabytkach Paryża. Krótko po rozwodzie z drugą żoną, 22 października 1924 
r., w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie, Tyszkiewicz poślubił 
Marylę Neumanównę. W marcu 1925 r. Tyszkiewiczowie wyjechali do Włoch. 
Podczas kilkumiesięcznej podróży zwiedzili najsłynniejsze zabytki i 27 czerwca 
zamieszkali we Florencji przy Piazza d’Azeglio nr 20. Oboje często odwiedzali 
Bibliotekę Laurencjańską zaprojektowaną w 1524 r. przez Michała Anioła. Po-
dziwiali tam zgromadzony przez Medyceuszy księgozbiór. Maryla pogłębiała 
wiedzę z zakresu historii sztuki. Samuel przeglądał średniowieczne rękopisy 
i renesansowe pięknie oprawione druki. Fascynowało go okrągłe pismo, któ-
re powstało w szkole kopistów Niccola Niccolego17. Prawdopodobnie wtedy 
narodził się pomysł wydawania druków bibliofi lskich. Pierwsze egzemplarze 
wydawnictw z Ofi cyny Tyszkiewicza ukazały się w 1928 r., ale tej tematyce 
poświęcę więcej miejsca w dalszej części artykułu. 23 kwietnia 1930 r. urodził 
się syn Tyszkiewiczów – Jan. Jednak trzecie małżeństwo Samuela Tyszkiewicza 
również nie trwało długo. Przyczyniły się do tego m.in. trudności fi nansowe. 
Samuel nie posiadał majątku. Pieniądze na życie i utrzymanie Ofi cyny pocho-

14 Cyt. za Szypulski M., op. cit., s. 17.
15 Szypulski M., op. cit., s. 17.
16 Bernardo Rossellino (1409-1464), rzeźbiarz i architekt działający w Rzymie i w Tos-

kanii.
17 Niccolo Niccoli (1364-1437) był humanistą włoskim. Kupował i przepisywał cenne 

rękopisy. Zgromadził ich ok. 800. Uznawany jest za twórcę tzw. pisma humanistycz-
nego.
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dziły z majątku żony, córki bogatych przemysłowców łódzkich. Na dodatek Sa-
muel poznał młodą Włoszkę – Vittorię Lenzi. Wspomniany już wyżej przyjaciel 
Tyszkiewicza napisał „Samek na kobieciarza nie wyglądał, ale jego związek 
z Vittorią Lenzi sprawił, że Maryla go także opuściła, zabierając z sobą ich syna 
Janka”18. Maryla wyjechała z synem już w marcu 1933 r. i zamieszkała z rodzi-
cami w Arco. 12 grudnia 1934 r. Sąd Konsystorski w Wilnie ogłosił rozwód. 
Tyszkiewicz składał wprawdzie apelację, ale rozprawę sądową sfi nalizowano 
ostatecznie w II instancji 3 lipca 1935 r. Tyszkiewicz zalegalizował związek 
z Vittorią Lenzi dopiero w 1945 r. Oddajmy jeszcze raz głos Smogorzewskiemu, 
który tak charakteryzował Vittorię „[…] taktowna, nie pozbawiona czaru […] 
umiała przyrządzać bolońskie przysmaki a zarazem była w typografi i bezcenna 
dla Samka pomocą. Za czwartą próbą Samek znalazł idealną dla siebie towa-
rzyszkę życia i był z nią szczęśliwy”19.
       Przejdźmy jednak do meritum, czyli do działalności typografi cznej Sa-
muela Tyszkiewicza. Zapowiedzią jego późniejszych dokonań był wspomniany 
już album Italia. Podczas czterotygodniowej wycieczki do Włoch Tyszkiewicz 
był zachwycony kulturą i sztuką, a zwłaszcza zabytkami tego kraju. Spisywał 
refl eksje z podróży. Po powrocie do Paryża przygotował album w dużym for-
macie z pięknie wykaligrafowanym tekstem. Każdy rozdział rozpoczynał się od 
dużej gotyckiej litery. Album ozdobiony był wieloma fotografi ami zabytków 
włoskich miast oraz kolorowymi reprodukcjami arcydzieł rzeźby i malarstwa. 
Tyszkiewicz oprawił wolumin w skórę i zadedykował swojemu synowi Sta-
nisławowi. Poprosił swojego przyjaciela Józefa Andrzeja Teslara o napisanie 
przedmowy do tej publikacji. Teslar był zachwycony albumem i wyraził żal, 
że „[…] ta mrówcza praca wykonana została tylko w jednym egzemplarzu”20. 
Uznanie dla tego dzieła wyraził również znany bibliofi l Stanisław Piotr Koczo-
rowski21. Teslar i Koczorowski przekonywali Tyszkiewicza o tym, że ma duże 
zadatki na artystę-drukarza i że powinien publikować druki chociażby w kilku-
dziesięciu bibliofi lskich egzemplarzach. Tyszkiewicz już wcześniej przyjaźnił 
się z Koczorowskim, bywał w jego paryskim mieszkaniu i podziwiał zgroma-
dzoną przez niego kolekcję cennych książek.
      Samuel Tyszkiewicz uległ namowom przyjaciół i rozpoczął samodziel-
ną naukę sztuki drukarskiej. Nie terminował nigdy w żadnej drukarni. Za to 
zgłębiał uparcie podręczniki sztuki drukarskiej. Teslar podarował mu dwa tomi-

18 Smogorzewski K., op. cit., s. 20.
19 Ibidem, s. 20.
20 Teslar J.A., Tyszkiewicz i jego Florencka Ofi cyna, [W]: Samuel Tyszkiewicz, op. cit., 

s. 24.
21 Stanisław Piotr Koczorowski (1888-1958), polski bibliotekarz, bibliograf i biblio-
fi l. Od 1920 r. pracował jako bibliotekarz, a od 1927 r. był kustoszem w Bibliotece 
Polskiej w Paryżu.
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ki z serii Collection Roret traktujące o technice drukarskiej. Przyszły typograf 
posiadał też dwutomowe dzieło Salvatore Landi Tipografi a, publikację Ẻmile 
Leclerca pt. Nouveau manuel complet de typographie, podręcznik Franciszka 
Ząbkowskiego Teoria sztuki drukarskiej oraz mnóstwo fachowych czasopism22. 
Tyszkiewicz w ciągu kilku lat samodzielnie opanował historię, teorię, estetykę 
druku, technikę oraz estetykę ryciny i oprawy.
      Po przeprowadzce do Florencji, Samuel Tyszkiewicz wraz z trzecią 
żoną Marylą, założył tam własną Ofi cynę drukarską. Mieściła się ona w miesz-
kaniu państwa Tyszkiewiczów we Florencji przy Piazza d’Azeglio 20. W 1930 
r. została przeniesiona na via Giordani, cztery lata później na via Camerata 23, 
a następnie na via Camerata 37. Nazywana była Stamperia Polacca lub Ofi cyna 
Florencka. Należy podkreślić fakt, że Ofi cyna powstała bez pomocy mecenasów 
i protektorów oraz bez kapitału. Każdy zakup maszyn, papieru i innych, potrzeb-
nych akcesoriów odbywał się dzięki wyrzeczeniom typografa. Drukarnia miała 
własny sygnet skomponowany z podwójnoramiennego krzyża wyrastającego 
z serca, w którym nad herbem Leliwa widniały trzy litery: MST, czyli Maryla 
i Samuel Tyszkiewiczowie23. Tyszkiewicz nabył staroświecką prasę drukarską 
i garnitur czcionek starofrancuskich Nicolas Cochin. Pierwszym tekstem, który 
złożył był znany hymn św. Franciszka z Asyżu. Pierwszymi płatnymi zamówie-
niami były polskie napisy pod fotografi ami włoskiej fi rmy Alinari, jakie wyko-
nał dla księgarni warszawskiej Jakuba Mortkowicza24.
      W 1928 r. Samuel Tyszkiewicz wydał monografi ę żony pt. Bernardo 
Rossellino. Był to album ozdobiony 32. tablicami. Tekst został uzupełniony do-
kumentami historycznymi i szczegółową bibliografi ą dotyczącą artysty. Drukarz 
oprawił księgę w biały pergamin ozdobiony ręcznie wyciętymi w blasze mie-
dzianej okuciami. Całość odbito na żeberkowym, ręcznie czerpanym papierze 
szmacianym oraz na papierze welinowym ze znakiem wodnym „Roma” z pa-
pierni Pietro Miliani w Fabriano25. Drzeworyt karty tytułowej (sygnet Ofi cyny) 
wycięła Maryla Tyszkiewiczowa. Druk ukazał się w nakładzie 130. egzempla-
rzy, z czego 25 zawierało wklejone oryginalne fotografi e. Reszta ozdobiona 
była tablicami wykonanymi techniką światłodruku.
      W tym samym roku ukazała się Fiorenza, opowieść Tyszkiewicza 
o średniowiecznej Florencji. Napisana była piękną rytmiczną prozą (jedenasto-

22 Rogalska B., Wystawa, op. cit., s. 15.
23 Po rozwodzie w 1935 r. skrót oznaczał: Samuel Magister Typhogaphus. Zob. Encyk-

lopedia Wiedzy o Książce, s. 2391.
24 Jakub Mortkowicz (1876-1931), polski księgarz i wydawca książek. Był 

współzałożycielem przedsiębiorstwa wydawniczo-księgarskiego Mortkowicz To-
warzystwo Wydawnicze w Warszawie Sp. Akc.

25 Głowacka T., Samuel Tyszkiewicz – artysta książki, „Biuletyn Poligrafi czny” 1974, 
nr 12, s. 27. 
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zgłoskowiec) i ilustrowana 12. drzeworytami Tadeusza Cieślewskiego (syna)26. 
Publikacja zawierała piękne wyklejki ozdobione czarno-białymi arabeskami 
ujętymi w kwadraty. Były ona skopiowane z pawimentu fl orenckiego baptyste-
rium. Pergaminową oprawę zdobiła lilia fl orencka będąca herbem miasta. Układ 
grafi czny książki, wyklejki i drzeworyt karty tytułowej były dziełem Maryli 
Tyszkiewiczowej. Nakład wynosił 140 egzemplarzy.
      Nie sposób omówić tutaj wszystkich druków wydanych przez Ofi cynę 
Florencką Samuela Tyszkiewicza. Do 1939 r. ukazało się 26 publikacji, a po 
wojnie 7 druków. Były wśród nich m.in. Sonety krymskie Adama Mickiewicza, 
poemat Emila Zegadłowicza pt. Podkowa na progu, Rzecz o malarstwie Cen-
nino Cenniniego, Życie nowe Dantego Alighieri i przewodnik Tyszkiewicza pt. 
Włochy: z Polski do Neapolu. Sonety krymskie typograf wydał dwukrotnie, naj-
pierw w tłumaczeniu włoskim (1929 r.), a później w wersji oryginalnej (1930 r.). 
Na uwagę zasługuje też bibliofi lski przedruk szkicu Józefa Andrzeja Teslara pt. 
Devant la colonie de Mickiewicz napisany z okazji uroczystości odsłonięcia 
w Paryżu w 1929 r. pomnika Adama Mickiewicza.                    
 Warto zwrócić uwagę na charakterystyczne cechy druków pochodzą-
cych z Ofi cyny Tyszkiewicza. Typograf używał trzech krojów czcionek: Ni-
colas Cochin, Sinibaldi i Incunabula27. Każdy druk traktował indywidualnie. 
Zawsze starannie dobierał czcionki do tekstu, by wzorem renesansowych druka-
rzy wypełnić równomiernie każdą linię, bez dzielenia słów i przenoszenia liter 
i bez ich ścieśniania. Tyszkiewicz przeważnie sam komponował całość każdego 
tomu, sam przycinał drzeworyty, samodzielnie składał i odbijał każdy wolumin. 
Projektował i wykonywał oprawy i do niektórych z nich wykuwał mosiężne 
ozdoby. Często kolorował inicjały lub ilustracje. Jego przyjaciel, Józef Teslar 
tak podsumował mrówczą pracę drukarza: „Samuel każdą księgę traktował, jak 
żywy twór, indywidualnie, obmyślając układ, ozdobniki najodpowiedniejsze 
[…]28. Książki drukowane były na czerpanym papierze z fi ligranami i oprawia-
ne w pergamin lub w płótno. Posiadały piękne, kolorowe, artystyczne wyklejki 
często dostosowane do tematyki dzieła. Przykładem mogą być chociażby wy-
klejki do włoskiego wydania Sonetów krymskich Mickiewicza, oparte na moty-
wach z tkanin Tatarów krymskich. Wszystkie druki zakończone były kolofonem 
wzorowanym na formułach zamieszczanych na końcu średniowiecznych książek 
rękopiśmiennych. W kolofonie Tyszkiewicz podawał drobiazgowe informacje, 
m.in. o użytym papierze, formacie, kroju czcionek i nakładzie. Każda publikacja 
była numerowana i sygnowana własnoręcznym podpisem typografa.

26 Tadeusz Cieślewski (1895-1944), polski artysta grafi k i pisarz. Współzałożyciel 
ugrupowania „Ryt”. Był synem malarza Tadeusza Cieślewskiego.

27 Słownik Pracowników Książki Polskiej, s. 920.
28 Teslar J. A., Samuel Tyszkiewicz, op. cit., s. 26.
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Samuel Tyszkiewicz drukował książki w pięciu językach: polskim, włoskim, 
angielskim, francuskim i po łacinie.
       Druki z Ofi cyny Stamperia Polacca były eksponowane na wielu wy-
stawach. W 1928 r. Tyszkiewicz zaprezentował swój dorobek na II Wystawie 
Książki, a cztery lata później na III Wystawie Książki we Florencji. Jego dzieła 
można było zobaczyć też m.in. w Międzynarodowym Salonie Książki Arty-
stycznej w Paryżu, podczas III Zjazdu Bibliofi lów Polskich we Lwowie i na 
Wystawie Pięknej Książki Polskiej w 1936 r. w Warszawie. 1 maja 1931 r. Tysz-
kiewicz został przyjęty w poczet członków Towarzystwa Bibliofi lów Polskich. 
Typograf odwiedzał też Polskę. Wygłaszał odczyty i uczestniczył w działalno-
ści krajowych towarzystw bibliofi lskich. W 1937 r. typograf otrzymał nagrodę 
Grand Prix na Międzynarodowej Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu29. Znaw-
cy i miłośnicy pięknej książki docenili artyzm i oryginalność prac typografa. 
Dlatego też jego druki prędko zdobyły uznanie i sławę. Dowodem uznania dla 
jego kunsztu był fakt, że Uniwersytet we Florencji powierzył mu drukowanie 
dyplomów, zaproszeń i innych druków okolicznościowych. Stworzyło to stałe 
podwaliny materialne dla typografa i jego Ofi cyny. Zlecenia napływały też od 
profesorów, m.in. historyk sztuki Clarence Kennedy ze Smith College w Stanach 
Zjednoczonych zamówił w Stamperia Polacca wykonanie dwóch swoich prac. 
Tyszkiewicz drukował też exlibrisy, ozdobne wizytówki, prospekty i ozdobne 
życzenia świąteczne i noworoczne. Te drobne druki stanowiły prawdziwe bi-
bliofi lskie cacka i do dzisiaj można je zobaczyć na aukcjach antykwarycznych.
       Na wieść o wybuchu II wojny światowej Samuel Tyszkiewicz prze-
kazał Vittorii Lenzi wszelkie prawa do prowadzenia Ofi cyny Florenckiej i po-
jechał do Francji, gdzie formowała się Armia Polska. Otrzymał tam funkcję 
ofi cera gospodarczego w polskim obozie Coëtquidan w Bretanii. Poza pracą po-
magał Tymonowi Terleckiemu przy wydawaniu czasopisma „Polska Walcząca”. 
Skomponował nagłówek pisma i złożył pierwsze jego numery. Wkrótce został 
oddelegowany na Lazurowe Wybrzeże do szpitala w Juan-les-Pins, by zastępo-
wał komendanta szpitala. W czerwcu 1940 r. szpital ewakuowano do Wielkiej 
Brytanii. Jednak Samuel Tyszkiewicz został we Francji i zamieszkał  u przyja-
ciół, Maryli i Edwarda Libsch w ich willi w Nicei przy Boulevard de Cimiez 
47. Zajmował tam niewielki pokój, w którym założył fi lię Ofi cyny Florenckiej. 
Pieniądze na zakup sprzętu drukarskiego pochodziły z dwumiesięcznego żołdu 
Tyszkiewicza. W małym pomieszczeniu znajdowała się drukarnia, introligator-
nia, wszelkie materiały potrzebne do drukowania i skład wydanych tu książek. 
Aleksander Janta tak wspominał swoją wizytę w warsztacie nicejskim „[…] 
cela; ciasno i aż po sufi t wypełniona była arkuszami papieru, tomikami książek, 
zostawiając przemyślnie miejsce na prasę drukarską, na kaszty z czcionkami, na 
przybory introligatorskie, na spiętrzenie dodatkowego dobytku w papierze czy 
29 Stamperia Polacca, op. cit., s. 17.
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też zadrukowanych już arkuszach, który osobną kondygnacją zajmował osobną 
półkę niby pomost przerzucony nad łóżkiem […] było to arcydzieło umiejętno-
ści wykorzystania każdego kawałka miejsca, a zarazem nigdy nie widziany do-
tąd wzór porządku i pedanterii […]”30. Tyszkiewicz sprostował później ten opis 
„Wyrko nie opuszczało się, miało nogi-kolumny wysokości dwumetrowej…”31. 
Warto dodać, że Ofi cyna Nicejska mieściła się w odległości 100 m. od komendy 
niemieckiej i w sąsiedztwie miejsc kaźni Gestapo. Dowodziło to dużej odwagi 
cywilnej drukarza, tym bardziej, że Tyszkiewicz w kolofonach wydawanych 
książek konsekwentnie podawał adres drukarni. Na wszelki wypadek typograf 
zwrócił się do ówczesnego pełnomocnika rządu polskiego na Francję, Stanisła-
wa Zabiełły, z prośbą o pomoc w zalegalizowaniu swojej działalności. Zabiełło 
pośredniczył w zakupie czcionek i trudno dostępnego w tym czasie papieru.
        Samuel Tyszkiewicz wydawał w Nicei głównie polską poezję. W pew-
nym stopniu zadecydował o tym przypadek. Na dworcu w Marsylii drukarz 
spotkał jadącego do Nicei znanego poetę Kazimierza Wierzyńskiego, który 
oznajmił, że ma gotowy poemat o Warszawie. Tak więc pierwszym wydanym 
tomikiem był Barbakan warszawski Kazimierza Wierzyńskiego. Ukazał się on 
już w 1940 r. Z drugiej strony, jak pisał Tymon Terlecki, Samuel Tyszkiewicz, 
który sam nie należał do wielbicieli poezji „zrozumiał, że liryka jest najbar-
dziej bezpośrednim, najbardziej natychmiastowym, najczulszym odzewem na 
rzeczywistość”32. Podczas wojny fakt ten miał niebagatelne znaczenie. 
       Trzy pierwsze tomiki wydane przez Tyszkiewicza w Nicei zapewniły 
mu popularność i uznanie. Miejscowe władze przyznały mu stałą miesięczną 
zapomogę i wynagrodzenie dla siły pomocniczej. Otrzymał też wiele propozycji 
od wydawców francuskich. Wszystkie jednak odrzucił i kontynuował własne 
dzieło. Kolejne druki wydane w Nicei omówię dokładniej w dalszej części ar-
tykułu. W tym miejscu zamieszczę tylko ich ogólną charakterystykę. Jak już 
wspomniałam wyżej, większość publikacji zawierała teksty poetyckie, które 
oddawały uczucia cierpiącego, lecz nieugiętego narodu polskiego. Druki te uka-
zywały się w mniejszym nakładzie i były znacznie skromniejsze niż te, które 
wydawano we Florencji. Miały zarówno mniejszy format, jak i objętość. Nie 
posiadały też tak pięknych zdobień. W związku z  trudnościami związanymi ze 
zdobyciem papieru często drukowane były na papierze gorszej jakości. Jednak 
jeżeli tylko było to możliwe, Tyszkiewicz drukował na papierze czerpanym. 
W papierni Faviera w Laget w Owerni udało mu się zamówić niewielką ilość 
papieru ze znakiem wodnym Ofi cyny. Na tym papierze odbił m.in. Dni przeło-
mu Jana Gozdawy i Ścianę milczenia Aleksandra Janty. 

30 Janta A., [W]: Samuel Tyszkiewicz, op. cit., s. 53.
31 Cyt. za Podgórski W. J., op. cit., s. 25.
32 Terlecki T., Samuel Tyszkiewicz, op. cit., s. 65.
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       Pod koniec wojny Ofi cyna miała coraz większe trudności. Brakowało 
środków na jej utrzymanie. Na dodatek w maju 1944 r., podczas bombardowa-
nia Nicei, zginęli bliscy współpracownicy Tyszkiewicza – Sabina Straszyńska33 
i Witold Conti34. Jednak Tyszkiewicz, mimo niebezpieczeństwa i strasznej nę-
dzy, nie przerywał pracy. Sytuację drukarza trochę poprawiła karta identyczno-
ści zawodowej, którą otrzymał dzięki ludziom z ruchu oporu.
       Latem 1944 r. Nicea została wyzwolona. 6 listopada 1944 r. artystę-ty-
pografa wpisano do Rejestru Rzemiosł. Został też przyjęty do Syndykatu Dru-
karzy Nicejskich i do Offi ce Proffesionel du Livre w Paryżu. 
       W 1945 r. Samuel Tyszkiewicz pojechał do Florencji. Okazało się, że 
jego Ofi cyna drukarska w tym mieście nadal działała. Po przejściu na kato-
licyzm, 5 września 1945 r., drukarz wziął ślub z Vittorią Lenzi. Wraz z żoną 
powrócił jeszcze na dwa lata do Nicei. Tam wydał kilka druków i ostatecznie 
zamknął Ofi cynę.
       Powojenna rzeczywistość okazała się dla drukarza czasem bardzo 
trudnym. Tyszkiewicz wciąż borykał się z kłopotami materialnymi. W Ofi cy-
nie Florenckiej pomagała mu tylko żona. Brakowało więc czasu i środków na 
realizację nowych zamierzeń edytorskich. Utrzymywał się ze zleceń Uniwersy-
tetu Florenckiego. Jednak mimo przeciwieństw losu udało mu się wydać m.in. 
dwujęzyczną analizę porównawczą Norwid - Bẻranger – Pożegnanie, studium 
o Chopinie autorstwa Leona Kociemskiego pt. Il poeta della musica i ozdobiony 
ośmioma miedziorytami Piotra Parigi zbiór wierszy Jana Gozdawy zatytułowa-
ny Futilita.  
       W 1952 r. Samuel Tyszkiewicz obchodził 25-lecie pracy artystycznej. 
Z okazji tego jubileuszu w Bibliotece Polskiej w Paryżu zorganizowano wysta-
wę jego prac. W następnym roku przeniesiono ekspozycję do Londynu. Podczas 
otwarcia wystawy, 5 czerwca 1953 r., wręczono nagrody dla wydawców pol-
skiej książki ufundowane przez Polskie Oddziały Wartownicze35. Tyszkiewicz 
został głównym laureatem i otrzymał 100 funtów. Pieniądze okazały się druka-
rzowi bardzo potrzebne, ponieważ był już wtedy ciężko chory. Pracował jeszcze 
nad wydaniem dzieł: Wspomnienia o ludziach i książkach Tymona Terleckiego 
i Powstanie warszawskie Andrzeja Pomiana. Jednak nasilająca się choroba nie 
pozwoliła mu na dokończenie tych dzieł.    
33 Sabina Straszyńska (1915-1944), polska poetka i aktorka.
34 Witold Conti (właściwe nazwisko: Witold Konrad Kozikowski; 1908-1944), polski 

aktor i śpiewak.
35 Polskie Oddziały Wartownicze to polskie jednostki wojskowe formowane od maja 

1945 r. przy amerykańskich wojskach okupacyjnych w Niemczech. Złożone były 
głównie z jeńców wojennych, więźniów obozów i uciekinierów politycznych. 
W kompaniach organizowano m.in. kursy nauki zawodu, kursy języka angielskiego, 
zajęcia kulturalne i sportowo-turystyczne. Polskie Oddziały Wartownicze wspierały 
też twórczość artystyczną.
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        Zmarł 12 lipca 1954 r. w górskiej chatce żony w Castel d’Aiano nie-
daleko Bolonii. Przed śmiercią prosił, by pochowano go w polskim mundurze 
kapitana, który nosił w Coëtquidan i który ukrywał przed hitlerowcami, miesz-
kając w okupowanej Francji.
       Reasumując, Stamperia Polacca „[…] opublikowała około 500 dzieł 
[…], wykonanych ręcznym składem na dobrym papierze, z ładną czcionką, 
z pięknymi rozwiązaniami grafi cznymi, często z ilustracjami dobrych grafi kó-
w”36. Tyszkiewicz nie wynalazł nowego kroju czcionki. Nie szukał też dróg do 
kształtowania gustów artystycznych szerokich kręgów czytelniczych. Wydaw-
nictwa mistrza Samuela ukazywały się w niewielkim nakładzie: kilku, kilkuna-
stu, kilkudziesięciu, rzadko kilkuset egzemplarzy i „trafi ały do rąk tylko nielicz-
nych miłośników pięknych druków”37. Unikając schematów, typograf stworzył 
własny, odrębny styl polegający na swoistym poczuciu proporcji i harmonii 
wszystkich elementów książki. Jego druki stanowią zamknięte kompozycje, 
w których każdy najdrobniejszy nawet szczegół podporządkowany jest twórczej 
koncepcji drukarza – artysty. Można śmiało stwierdzić, że typograf w sposób 
mistrzowski wskrzesił tradycje dawnego drukarstwa rękodzielniczego.  
        Za wybitne zasługi Tyszkiewicz został  uhonorowany w 1953 r. Krzy-
żem Kawalerskim Polonia Restituta38.
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Mirosław Rzeszowski

OSOBY Z AUTYZMEM W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH

Bibliotekarze wielokrotnie udowodnili, że są bardzo inteligentną i kre-
atywną grupą zawodową. Sprostaliśmy wielu niezwykle trudnym zadaniom ta-
kim jak komputeryzacja, informatyzacja bibliotek. Nastąpiła zmiana naszego 
charakteru pracy z kustoszy zamkniętych zbiorów tradycyjnych książek na ani-
matorów i menadżerów kultury oraz brokerów informacji. Od dawna dostrze-
gamy w swych instytucjach osoby niepełnosprawne fi zycznie. Wychodzimy im 
naprzeciw. Dzisiaj stoimy przed trudniejszym zadaniem udzielenia skutecznej 
pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym umysłowo, by znaleźli swoje 
miejsce w bibliotece.
 Człowiek zdrowy psychicznie w sposób typowy dla 99 % populacji  
rozpoznaje rzeczywistość i w typowy dla tej grupy sposób reaguje na nią. Oso-
ba chora psychicznie lub z uszkodzonym centralnym układem nerwowym jak 
np. osoby z  autyzmem w tym z zespołem Aspergera to około 0,5 % populacji 
w Polsce1. Jednostki te odbierają inaczej świat i inaczej na niego reagują. W zde-
cydowanej większości nie są groźni dla otoczenia, ale niekiedy mogą być groźni 
dla samych siebie. Od pewnego czasu coraz więcej mówi się o potrzebie do-
strzeżenia ich miejsca w życiu społeczeństwa. Biblioteki publiczne mogą i po-
winny być liderem tych działań. Aby tak się stało, musimy dobrze zrozumieć 
naszych czytelników.
 Autyzm to całościowe, bardzo złożone zaburzenie rozwoju, które wpły-
wa na całe funkcjonowanie danej osoby. Pierwsze objawy autyzmu występują 
zazwyczaj przed 3. rokiem życia. Stopień choroby może być bardzo różny: od 
ciężkiego do łagodnego. Łagodną postać autyzmu nazywamy zespołem Asper-
gera. Nie znamy wszystkich złożonych przyczyn zaburzeń, wiemy natomiast, 
że mózg osób z autyzmem inaczej odbiera otaczający nas świat. Istotne jest, że 
autyzmem nie można się zarazić.
Czym charakteryzują się osoby z autyzmem?
 Osoby z autyzmem są bardzo różne, ale łączą ich problemy w kilku 
obszarach.
 Z trudem nawiązują relacje z innymi osobami np. nie potrafi ą patrzeć 
w oczy, nie rozpoznają naszej mimiki i uczuć, emocji, nie wiedzą, jak zacząć 

1 Nie ma precyzyjnych danych liczbowych dot. populacji osób niepełnosprawnych 
umysłowo w Polsce. Powyższe dane podaję na podstawie Raportu: Prawa osób z nie-
pełnosprawnością intelektulaną. Dostęp do edukacji i zatrudnienia. 2005 
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rozmowę. Nie mają też motywacji do nawiązywania kontaktów z innymi ludź-
mi, bo nie czują takiej potrzeby.
 Brak kontaktów interpersonalnych bardzo utrudnia im porozumiewanie 
się z innymi – część osób z autyzmem przez całe swoje życie nie mówi. U pozo-
stałych mowa rozwija się zwykle późno. Ci, którzy mówią, często nie rozumieją 
znaczenia wszystkich wypowiadanych słów i mają trudności w prowadzeniu 
rozmowy. Nie rozumieją sensu metafor, żartów, aluzji, bo ich postrzeganie jest 
dosłowne. Dlatego też aktywność wymagająca myślenia symbolicznego, jak np. 
zabawa z użyciem wyobraźni, jest praktycznie nieobecna.
 Wiele osób z autyzmem ma problem z panowaniem nad swoim zacho-
waniem. Powodem są zaburzenia sensoryczne, co oznacza, że zmysły inaczej 
odbierają bodźce tj. światło, obrazy, dźwięki, inaczej odczuwają dotyk, zapach, 
smak, czy ból (np. boją się dźwięków o wysokim natężeniu, siedzą w nienatu-
ralnych pozach (wygodnych jednak dla nich), wpatrują się w jakiś punkt lub 
obiekt, kręcą się długo w kółko, nie pozwalają wziąć się za rękę lub przeciwnie 
– czują się komfortowo trzymani za rękę. Mogą brać niejadalne rzeczy do ust 
itp.). Mogą nie trzymać się granic dążąc do kontaktu cielesnego dla nich dają-
cego komfort psychiczny jak uściski, poklepywanie, trzymanie za rękę, obej-
mowanie. W tych działaniach nie należy dopatrywać się niczego zdrożnego, 
lecz jest to krępujące i uciążliwe, więc powinniśmy grzecznie, ale stanowczo 
zakazywać im tych zachowań. Modelować zachowania pożądane, demonstrując 
je i nazywajac głośno.

Jak zwracać się do osób z autyzmem? Osoba autystyczna mając dar auto-
refl eksji zapewne postawiłaby kilka postulatów:

Proszę zwracać się do mnie prostym, niedziecinnym językiem1. . 
Osoba z autyzmem ma problemy z rozumieniem sensu słów, dlatego 
należy do niej mówić używając prostych i krótkich zdań np. „Książki 
z powieściami są na tym niebieskim regale pod oknem” – dobrze jest 
podejść z osobą niepełnosprawną do tego regału lub co najmniej po-
kazać go ręką.
To o czym do mnie2.  mówicie niech dotyczy sytuacji tu i teraz. Zwra-
cając się do osoby z autyzmem, nie należy używać metafor, przenośni, 
paraboli językowych, aluzji, żartów. (Chodzi o powiązanie komunika-
tu werbalnego z konkretną sytuacją, w której znajduje się osoba nie-
pełnosprawna).
Rutyna, powtarzający się schemat postępowania to dla mnie pod-3. 
stawa bezpieczeństwa. Osoby te lubią chodzić stałymi trasami, bo je 
znają. To je uspakaja. Mają skłonność do powtarzania pewnych czyn-
ności, bo wówczas kontrolują ten proces, rozumieją co robią. Dzięki 
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powtarzalności działań, używając pamięci, potrafi ą sobie z nimi po-
radzić. Dlatego nie lubią zmian, zwłaszcza niezapowiedzianych. To je 
stresuje. Biorąc to pod uwagę, nie dziwmy się, że nasz czytelnik chce 
wypożyczyć po raz dwunasty tę samą książkę. Nie komentujmy tego, 
nie pytajmy o to. Takie dociekania mogą wzbudzić w osobie niepeł-
nosprawnej poczucie lęku, konsternacji, zawstydzenia. Może ona za-
przestać chodzenia do biblioteki. W miarę możliwości zadbajmy, by jej 
ulubione miejsce „przy oknie” było wolne.

Czasem dziwnie się zachowuję, krzyczę, ale to dlatego, że rzeczy 4. 
miłe dla innych mogą mnie drażnić. Osoby autystyczne i z zespołem 
Aspergera inaczej i nadmiernie lub defi cytowo odbierają bodźce takie 
jak zapach, dźwięk, kolor, smak, dotyk, światło i inne. Może to powo-
dować napad lęku, krzyk, próbę ucieczki itp. Dlatego nie narażajmy 
ich na zbyt silne bodźce jak np. głośna muzyka, ostre światło, krzyk, 
duża grupa ludzi w zbyt bliskim kontakcie. Czasami ci ludzie uznają 
za zagrażające to co usłyszą, tym bardziej, gdy nasze słowa będą za-
wierać groźbę. Wtedy mogą krzyczeć lub gwałtownie szukać izolacji, 
nie potrafi ąc inaczej przekazać komunikatu, że czują się źle, że im coś 
zagraża. Nie potrafi ą tego wyrazić werbalnie. Napięciu może towarzy-
szyć „przyklejony” uśmiech na twarzy. Pozorna wesołość w trudnej 
sytuacji peszy osoby nierozumiejące osobowości autystyka.

Lubię sprawiać wrażenie niezaradnego.5.  Osoby autystyczne i z ze-
społem Aspergera mimo swej odmienności nie muszą mieć obniżone-
go ilorazu inteligencji. Czasami są to jednostki wybitne. Nie wyręczaj-
my ich we wszystkim Bądźmy uprzejmi, ale stanowczy i wymagajmy 
przestrzegania regulaminu. Gdy na stole w czytelni zostaną książki, 
gazety nie bójmy się zwrócić im uwagi w sposób stanowczy, ale życz-
liwy.

Mam problem z patrzeniem w oczy i wypowiadaniem się dłuż-6. 
szymi zdaniami. Czasem w ogóle nie mówię. To częsta cecha. 
Nie oznacza niegrzeczności czy wstydliwości. Często nie mają one 
świadomości swego zachowania. Dla tych osób rozpoczęcie roz-
mowy, zwrócenie się do kogoś, bycie z innymi jest wielką, czasami 
nieprzekraczalną trudnością. Muszą się tego uczyć. Gdy zwracamy 
się do nich, zwyczajnie dajemy im sygnał, że są akceptowani. To im 
pomaga. Często osoby z autyzmem czują się samotne. Dostrzega-
ją nasze starania. Będą za to wdzięczne choć mogą tego nie okazać.                                                                                                                                          
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Potrafi ę mówić głośno, wprost to co inni tylko sobie myślą. 7. Np. 
„Pani ma brzydki zapach”. Osoby te nie rozumieją, że taka wypowiedź 
może nas zranić. Miejmy do siebie dystans i doceńmy szczerość.

Czasami trapią mnie czynności przymusowe, które czuję się zmu-8. 
szony nieustannie powtarzać. Mam też problem z rozumieniem 
mowy ciała, mimiki. Tiki, stereotypia ruchowa to charakterystyczny 
objaw uszkodzenia systemu nerwowego. Może się nasilać przy pod-
niesionym progu napięcia emocjonalnego. Należy to ignorować. Zwra-
canie uwagi nasila objaw. Nierozumienie mowy ciała wynika z braku 
zdolności do uczenia się społecznego wynikajacego z ograniczeń per-
cepcji.

Prócz ograniczeń mam też silne strony.9.  Osoby z autyzmem często 
mają bardzo dobrą pamięć, są ciekawe, mają swoje pasje. Posiadają 
wąską ale bardzo głęboką wiedzę z dziedziny, którą się zainteresują. 
Doceńmy to i spróbujmy użyć w działaniach bibliotecznych. To je do-
wartościuje.

 Choć nie potrafi ę tego okazać pragnę żyć jak inni, mieć bliskie związki 10. 
z ludźmi. Pomóżmy im w poznawaniu życia na obcej planecie jakim 
jest dla nich nasz świat. Wiedząc o trudnościach osób z autyzmem 
w komunikcji i nawiązaniu relacji modelujmy właściwie zachowania 
oraz udzielajmy wsparcia psychologicznego, wykazując cierpliwość 
i życzliwość tym osobom.

Co możemy zrobić dla osób z autyzmem, by czuły się lepiej w naszej biblio-
tece?

 Poza odpowiednim podejściem pracowników do osób autystycznych 
możemy w lokalu biblioteki wprowadzić usprawnienia, pomoce w formie elek-
tronicznej i rzeczowej.

Strona Internetowa2

Zakładka w formie grafi cznej z napisem np. Pomocnik dla osób niepeł-
nosprawnych, a w niej:

2 Wszytkie omawiane w tym tekście materiały odnajdziecie Państwo m.in. na sronach 
internetowych: http://autyzm.sbp.pl/ oraz http://biblioteka.szubin.pl/biblioteka-przy-
jazna-osobom-z-autyzmem/
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skrócony i uproszczony regulamin, podstawowe informacje potrzebne a) 
do bezkolizyjnego korzystania z biblioteki.3

informator zawierający typowe pytania i odpowiedzi, jakie padają b) 
w bibliotece, np. O co może zapytać Cię bibliotekarz? – o Twoje na-
zwisko i imię, jak zapisać się do biblioteki?, o numer pesel jeśli jesteś 
w bibliotece, czy jesteś uczniem?, studentem?, jaki masz zawód?, czy 
jesteś rencistą?, jeśli oddajesz książkę w wypożyczalni: kiedy ostatnio 
byłeś w bibliotece?, o to co lubisz czytać?, co cię interesuje? Wszystkie 
te pytania pomogą Tobie i bibliotekarzowi w wyborze odpowiedniej 
dla Ciebie książki. Pomocne są też informacje o co osoba z autyzmem 
może zapytać lub poprosić bibliotekarza np. gdzie jest czytelnia?, jak 
do niej trafi ć?, gdzie jest wypożyczalnia?, sala komputerowa?, toale-
ta?, gdzie znajdują się ulubione książki? (Tu można podać jeszcze inne, 
często występujące pytania, z którymi spotykają się bibliotekarze).

Wszytkie informacje zawarte na stronie powinny być sprecyzowane 
jasno, przejrzyście, lakonicznie. Są one niezwykle ważne. Dzięki nim osoby 
autystyczne wiedzą, czego mogą spodziewać się w bibliotece. Przygotowują 
się na to. Poziom lęku związany z myślami o stawieniu czoła nieznanej, nowej 
sytuacji, zostaje obniżony. Wzrastają szanse na odwiedziny w bibliotece.

Pomoce rzeczowe w lokalu biblioteki.

Uproszczony plan rozkładu najważniejszych pomieszczeń bibliote-1. 
ki. Powinien on ograniczać się do pokazania w sposób jak najprostszy, 
plakatowy, gdzie znajduje się wypożyczalnia, czytelnia, sala kompute-
rowa, toaleta, wyjście. Dobrze jest zaprosić do współpracy osobę au-
tystyczną w tworzeniu takiego planu. Plan powinien wisieć na każdym 
poziomie budynku biblioteki.
Tablica informacyjna z pytaniami i odpowiedziami – odpowiednik 2. 
wersji elektronicznej. Tablica powinna być wykonana w konsultacji 
z plastykiem, aby była atrakcyjna wizualnie a treści na niej zawarte – 
czytelne.
Tablica z piktogramami usytuowana w dziale udostępniania, w po-3. 
bliżu stanowiska bibliotekarza. Jak już wiemy osoby autystyczne 
czasami nie mówią. Prawie zawsze mają problem z komunikacją wer-
balną, dlatego podanie przez nich piktogramu symbolizującego książ-
kę mówi już wszystko bibliotekarzowi, nie naraża autysty na stres wy-
słowienia się. Symbole powinny być jednoznaczne, czytelne dla ogółu, 

3 Skrócony regulamin RBP w Szubinie zamieszczono na w/w podstronie internetowej.
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w miarę trwałe. Mocujemy je 
na rzepy, zawieszamy na ta-
blicy formatu A3 lub A2. Pik-
togramy powinny zawierać 
najważniejsze komunikaty: 
„Pomóż mi”, „Proszę o książ-
kę”, „Zakaz palenia”, „Zakaz 
rozmów”, „Poczekaj” „Nie 
wolno tu jeść”, „Komputery”, 
„Toaleta”, „Czasopisma”, 
„Gry”. W tworzenie piktogra-
mów możemy zaangażować 
wysoko funkcjonujących au-
tystów, także dzieci. Pomoc-
ne jest zadanie sobie pytania: 
„Gdybym nie mówiła i nie 
potrafi ła pisać, jaki piktogram 
podałabym bibliotekarzowi, 
aby uzyskać informaję, której 
potrzebuję?” Uwaga! Piktogramy służą do komunikacji w obie strony.
Sale wypoczynku.4.  Lepiej sytuowane biblioteki mogą wydzielić spe-
cjalne sale wypoczynku i pełnej ciszy dla osób, które poczują się ner-
wowo wyczerpane, gdzie znajdą wytchnienie i siłę, by na nowo stawić 
czoła zgiełkowi świata. Terapeuci proponują także tworzenie sal krzy-
ku, gdzie można odreagować stres.
Czytelne komunikaty.5.  Z myślą o osobach niepełnosprawnych umy-
słowo wizualizujemy jak najwięcej komunikatów w bibliotece. W od-
dziale dla dzieci mogą znajdować się obrazki z historyjkami ukazują-
cymi jak można korzystać z tego miejsca.
Kartoteki biblioteczne.6.  Ważną pomocą jest zaznaczenie na karcie czy-
telnika, o ile to możliwe, że użytkownik jest aspergerem lub autystą.
Informacja o charakterze edukacyjnym opracowana przez biblioteka-7. 
rzy.

Działania strukturalne.

 Poza podanymi wyżej zmianami warto podjąć współpracę z lokalną 
poradnią psychologiczno-pedagogiczną i uruchomić w bibliotece koła wsparcia 
dla osób autystycznych i z zespołem Aspergera oraz oddzielnie dla ich rodzi-
ców. Koła powinien prowadzić doświadczony psycholog lub terapeuta. Warto 
prowadzić działalność propagującą wiedzę o autyzmie i innych niepełnospraw-



66

nościach umysłowych, aby rozszerzyć świadomość społeczną na ten temat i ob-
niżyć nasz lęk przed „innymi”.
 Mam świadomość, że proponowane przeze mnie działania nie należą 
do łatwych, a praca z osobami niepełnosprawnymi umysłowo stawia przed nami 
wysokie wymagania. Zapewniam jednak, że daje też wielką satysfakcję i jest 
humanitarną powinnością naszego zawodu. To także wyraz zmiany podejścia 
pracowników udostępniania kultury do osób niepełnosprawnych, którzy coraz 
częściej biorą aktywny udział w życiu publicznym.

***

Artykuł został napisany w oparciu o informacje pozyskane na szkole-
niu „Osoba autystyczna w bibliotece” zorganizowanym przez SBP, a przepro-
wadzonym przez Fundację Synapsis, a także na podstawie informacji zawartych 
na stronach internetowych dotyczących osób z autyzmem oraz literatury przed-
miotu.
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Lucyna Partyka

JOHN GREEN – AUTOR BESTSELLEROWYCH POWIEŚCI DLA 
MŁODZIEŻY

Ostatnie wakacje spędzałam na Teneryfi e. Nastoletnia córka 
mieszkających tam znajomych z niecierpliwością czekała na kinową premierę 
fi lmu „Papierowe miasta” (tyt. oryg. „Paper Towns”), będącego adaptacją 
wydanej w 2008 roku powieści Johna Greena pod tym samym tytułem. 
Była zafascynowana książkami amerykańskiego pisarza, które przeczytała 
w oryginale. „Papierowe miasta” to kolejna adaptacja fi lmowa dzieła J. Greena. 
Jako pierwsza zekranizowana została powieść „Gwiazd naszych wina” (tyt. 
oryg. „The Fault in Our Stars”). Ta książka była również pierwszą, którą 
przeczytałam, zachęcona przez Julię. Uczyniłam to tym chętniej, ponieważ jej 
akcja toczy się m.in. w  Holandii, a dokładniej w Amsterdamie, gdzie bywam do 
czasu do czasu. Film „Gwiazd naszych wina” wszedł na ekrany w 2014 roku – 
dwa lata po ukazaniu się książki, która notabene w 2012 roku, czyli roku swojej 
premiery znalazła się na pierwszym miejscu bestsellerów New York Timesa. 
Głównie za sprawą pierwszej ekranizacji, a co się z tym wiązało, sprzedaży 
zekranizowanej już książki, dochody J. Greena w okresie od czerwca 2014 do 
czerwca 2015 wyniosły 26 milionów dolarów, przez co w 2015 roku uplasował 
się na drugim miejscu listy najlepiej zarabiających pisarzy ogłoszonej przez 
magazyn FORBES. Rok wcześniej magazyn Time umieścił go na liście 100. 
najbardziej wpływowych ludzi na świecie. 

John Michael Green urodził się 24 sierpnia 1977 r. w Indianapolis 
w stanie Indiana i obecnie mieszka tam wraz z rodziną. Dorastał w Orlando 
na Florydzie, gdzie między innymi umieścił akcję „Papierowych miast”. 
Uczęszczał do Laked Highland Preparatory School w  Orlando, Indian Springs 
School (Alabama), co znalazło swoje odbicie w pierwszej jego powieści. 
W 2000 roku studiował w Kenyon College w Gambier (Ohio) i ukończył dwa 
kierunki: anglistykę i religioznawstwo.  Po studiach pracował przez 5 miesięcy 
jako „świecki kapelan” w szpitalu dziecięcym Nation Children’s Hospital 
w Columbus (Ohio). Jego zadanie polegało przede wszystkim na udzielaniu 
wsparcia umierającym na raka dzieciom i ich rodzicom. Zapisał się na University 
of Chicago Divinity School, z zamiarem zostania episkopalnym księdzem, 
jednak studiów tych nigdy nie podjął. Obcowanie w szpitalu z dotkniętymi 
śmiertelną chorobą młodymi ludźmi, którzy mimo swej tragicznej sytuacji, 
potrafi li zachować pogodę ducha, zainspirowało go do napisania poświęconej 
im książki i, jak się zdaje, do zostania pisarzem w ogóle – autorem literatury 
młodzieżowej. Przez kilka lat mieszkał w Chicago, pracując dla czasopisma 
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Booklist poświęconego książkom. Pisał recenzje do The New York Times Book 
Review – tygodniowego dodatku do gazety The New York Times, omawiającego 
książkowe nowości. Pracował dla radia. Przez dwa lata mieszkał w Nowym 
Jorku.

Zadebiutował jako pisarz w wieku 28 lat. W 2015 roku minęło 10 lat 
od premiery jego pierwszej powieści zatytułowanej „Szukając Alaski” (tyt. 
oryg. „Looking for Alaska”), za którą w 2006 roku otrzymał nagrodę Michael 
L. Printz Award przyznawaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotek 
(American Library Association) Dzieło podwójnie nominowano do niemieckiej 
Jugendliteraturpreis. Książka porównywana jest z „Buszującym w zbożu” J.D. 
Salingera. Jej bohater to nie mający żadnych przyjaciół szesnastolatek, który 
świadomy swej sytuacji postanawia zmienić szkołę, środowisko. Przenosi się 
do słynącej z rygorystycznych zasad szkoły z internatem, bo wydaje mu się to 
jedynym sposobem, by zmienić w końcu coś w swoim życiu. Jego celem jest 
odnalezienie Wielkiego Być Może – najprawdziwszego i najintensywniejszego 
doświadczenia rzeczywistości. W tym nowym miejscu poznaje Alaskę Young. 
Już w roku 2005 (rok premiery książki) wytwórnia Paramount nabyła prawa do 
jej sfi lmowania. Niestety, obraz nie powstał. Miejmy nadzieję, że po tak wielkim 
sukcesie dwóch ekranizacji, w kinach pojawią się kolejne. 

W tym samym roku (2005) na półkach księgarskich pojawiła się 
kolejna powieść J. Greena nosząca tytuł  „19 razy Katherine” (tyt. oryg. „An 
Abundance of Katherines”), nominowana do nagrody Michael L. Printz Award 
oraz fi nalistka nagrody Los Angeles Times Book Prize. Tytuł drugiej powieści 
może wprowadzać w błąd. Głównym bohaterem jest również chłopak, tym 
razem siedemnastolatek, który każdą wolną chwilę wykorzystuje na układanie 
anagramów. Nie sprawia mu to specjalnie trudności, bo od 7 roku życia czyta 
czterysta stron dziennie, a do tego zna kilka języków. Ma świadomość bycia 
cudownym dzieckiem, pragnie zostać geniuszem. W swoim siedemnastoletnim 
życiu chodził z dziewiętnastoma dziewczynami o imieniu Katherine. Kiedy 
rzuca go dziewiętnasta, wyrusza w podróż. 

Dwa lata później, w 2008 roku, J. Green wydał wspólnie z dwiema 
znanymi amerykańskimi autorkami literatury młodzieżowej – Lauren Myracle 
oraz Maureen Johnson – książkę pt. „W śnieżną noc” (tyt. oryg. „Let It Snow. 
Three Holiday Romances”). Są to trzy powiązane ze sobą opowiadania, 
których akcja rozgrywa się w czasie świąt Bożego Narodzenia. W tym samym 
roku ukazują się wspomniane wyżej „Papierowe miasta”, które przynoszą 
Greenowi kolejne nagrody: w 2009 roku amerykańską The Edgar Allan Poe 
Award, w 2010 niemiecką die Corine – Internationaler Buchpreis. Całą historię 
czytelnik widzi oczami osiemnastoletniego  Quentina. Już jako dziecko był on 
zafascynowany swoją sąsiadką i rówieśniczką, Margo Roth Spiegelman, która 
słynie z niekonwencjonalnych zachowań. Z wiekiem zauroczenie przybiera na 
sile. 
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W 2010 roku ukazuje się następna powieść, tym razem napisana za 
namową Davida Levithana (również autora książek dla młodzieży) i wspólnie 
z nim, nosząca tytuł „Will Grayson,Will Grayson”, której bohaterami są nastoletni 
homoseksualiści. Po dwuletniej przerwie, wydana zostaje książka „Gwiazd 
naszych wina”– absolutny hit, określany jako jeden z największych fenomenów 
literatury młodzieżowej ostatnich lat, powieść inspirowana przede wszystkim 
wspomnianą już 5-miesięczną pracą w szpitalu, której zawdzięczamy Johna 
Greena – pisarza, ale nie tylko, co zdradza zamieszczona w niej dedykacja – 
Green zadedykował ją Esther Earl, vlogerce spotkanej na zlocie fanów Harry’ego 
Pottera,  która w wieku 16 lat zmarła na skutek raka tarczycy. Jej charakter sprawił, 
że autor postanowił bohaterką i narratorką swojej książki uczynić Hazel, która 
również zmaga się z tą chorobą. Książka zajęła drugie miejsce, zaraz po cyklu 
o Harrym Potterze, w plebiscycie na najlepszą powieść dla młodzieży wszech 
czasów ogłoszonym przez amerykański magazyn popkulturowy „Entertainment 
Weekly”. Pisarz otrzymuje nagrody: Indiana Authors Award  w 2012 roku, The  
Children’s Choice Book Awards i Los Angeles Times Book Prize w roku 2013, 
mtvU Fandom Awards – w 2014 roku. Popularność tej ostatniej powieści, jak 
i jej autora, niesamowicie wzrasta na całym świecie dzięki niezwykle udanej 
fi lmowej adaptacji w reżyserii Josha Boome’a. Godne podziwu są kreacje 
młodych amerykańskich aktorów: absolutnie rewelacyjna Shailene Woodley 
w roli głównej bohaterki Hazel, Ansel Elgort jako Gus (Augustus) oraz Natt 
Wolff grający tracącego wzrok Isaaca. Temu ostatniemu powierzono główną 
rolę w fi lmie „Papierowe miasta” w reżyserii Jake’a Schreiera, gdzie zagrał 
Quentina Jacobsena. Rola Margo Roth Spiegelman przypadła Carze Delevinge. 
Shailane Woodley miała powiedzieć o fenomenie twórczości Greena: „Some 
say that through his books, John gives a voice to teenagers. I humbly disagree. 
I think John hears the voices of teenagers.”1 („Ktoś powiedział, że poprzez 
swoje książki John pozwala mówić nastolatkom. Nie zgadzam się z tym. Myślę, 
że John słucha głosu nastolatków.”) 

Autor w udzielonym w 2012 roku niemieckiemu dziennikowi Die 
Zeit wywiadzie przyznał, że nie spodziewał się, że właśnie ta ostatnia powieść 
okaże się takim ogromnym sukcesem, on sam nie lubi czytać książek o chorobie 
nowotworowej, bo najczęściej są kiczowate, sentymentalne. Starał się, by jego 
książka była inna.

Powieści Greena pełne są odniesień do znanych dzieł literackich. Tytuł 
ostatniej pochodzi ze sztuki Williama Szekspira pt. „Juliusz Cezar”. Niektóre 
tytuły, teksty wymienia wprost, ale też wiele jest takich, które rozpoznają 
najbardziej dociekliwi wielbiciele jego twórczości. Bohaterowie książek 
Greena są oczytani. On sam dużo czasu poświęca lekturze i lubił czytać także 

1  http://time.com/70799/john-green-2014-time-100/
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jako nastolatek. Podobnie jak Hazel – główna bohaterka powieści „Gwiazd 
naszych wina” miała swoją ulubioną książkę, do której ciągle wracała – tak on 
jako nastolatek czytał 1080-stronicową powieść Davida Fostera Wallace’a pt. 
„Infi nity Jest” (nie ma jeszcze polskiego tłumaczenia).

W Polsce książki Johna Greena publikowane są we wrocławskim 
wydawnictwie BUKOWY LAS. Przykre, że wydawnictwo, które wydaje książki 
bestsellerowego autora, nie poczuwa się do aktualizowania zamieszczonej na 
swojej stronie notki o nim. 

Od 2012 r. J. Green nie opublikował żadnej powieści. Zniecierpliwionym 
fanom tłumaczy, że popularność przyszła w momencie, gdy z bratem Hankiem 
na YouTube uruchamiał wideoblog „VlogBrothers”,   na którym powstało przy 
wsparciu fi nansowym Google 11 serii zawierających Crash Course. To kanał 
edukacyjny, na którym wraz z innymi osobami uczą literatury, historii, fi zyki, 
chemii. Pierwszy wideoblogowy projekt noszący nazwę Brotherhood 2.0 
zrealizowali w 2007 roku. John Green to również popularyzator wiedzy. Ma 
prawie 4 miliony fanów na Twitterze. Przyznaje, że ekranizacje jego dwóch 
powieści pochłonęły więcej czasu, niż to sobie wyobrażał. Zależało mu, by 
fi lmy były możliwie jak najwierniejsze literackim oryginałom. Sporo czasu 
kosztowały również podróże, także po Europie, związane z promocją obu fi lmów. 
Stara się też spędzać czas z żoną Sarah i dwojgiem dzieci – Henrym i Alice. 
Amerykański autor twierdzi, że nie chciałby robić niczego pod presją. Jeśli uda 
mu się napisać coś, co jemu samemu będzie się podobało, to z pewnością to 
opublikuje. We wrześniu 2015 roku ogłosił, że zrobi przerwę w swojej pracy 
związanej z mediami społecznościowymi  i zajmie się pisaniem kolejnej 
książki. Przypomnijmy, że praca nad jego ostatnią powieścią, która przyniosła 
mu największą popularność trwała 12 lat. 

Wykorzystane linki:
http://johngreenbooks.com/other-stuff/
http://www.zeit.de/2012/47/Schriftsteller-John-Green
http://www.johngreen.nl/johngreen/boeken
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=Green+John
http://booklips.pl/newsy/najlepiej-zarabiajacy-pisarze-2015-roku/
http://booklips.pl/newsy/john-green-tlumaczy-dlaczego-od-35-roku-nie-
napisal-nowej-powiesci/
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Green_(author)
https://pl.wikipedia.org/wiki/John_Green_(autor)
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Lucyna Gęsikowska

„MÓWIĄ WIEKI”, CZYLI PONAD PIĘĆDZIESIĘCIOLETNIA 
DYSKUSJA Z HISTORIĄ

 W poprzednich numerach „Bibliotekarza Kujawsko-pomorskiego” 
pisałam o czasopiśmie kobiecym poruszającym zagadnienia psychologiczne 
(„Zwierciadło”), o magazynie, także dla pań, jeszcze z pogranicza XIX i XX 
wieku, w którym zawsze można było znaleźć „kawałek” dobrej literatury 
(„Bluszcz”). Tym razem, dla odmiany, przyjrzymy się miesięcznikowi bliższe-
mu męskiej części czytelników (co nie znaczy, że nie sięgają po niego lub nie 
mogą sięgać panie.). 

„Mówią Wieki” jest najstarszym pismem popularno-historycznym 
w Polsce. Początki magazynu to rok 1958. Powstał on na fali odwilży paździer-
nikowej, czy jak niektórzy wolą Gomułkowskiej. Wydarzenia historyczne przy-
niosły ze sobą zmianę władzy, liberalizację systemu politycznego, przyczyni-
ły się do uwolnienia więźniów politycznych i duchowieństwa, między innymi 
kardynała Stefana Wyszyńskiego.1 Pierwsza okładka, jeszcze czarno-białego 
„Mówią Wieki”, wpisała się w wolnościowe nastroje tamtego czasu – redakcja 
zamieściła na niej rycinę Artura Grottgera „Kucie kos”.
 Inspiracją dla tytułu czasopisma był tytuł przedwojennego podręcznika 
do nauczania historii. Pomysł taki w trakcie tworzenia magazynu wraz z war-
szawskimi historykami poddała pierwsza redaktor naczelna „Mówią Wieki”, 
historyk, prof. Maria Bogucka.
 Cel miesięcznika od początku był bardzo jasny – „mówić prawdę, 
w formie przyswajalnej dla licznych u nas [w Polsce – aut.] wielbicieli histo-
rii”2. I choć każdy odbiorca jest cenny, twórcom zależy przede wszystkim na 
czytelnikach szkolnych – od uczniów szkoły podstawowej poczynając, a na stu-
dentach historii szkół wyższych kończąc.3 Redakcja stara się wpływać na kształt 
potocznej wyobraźni historycznej wśród młodych ludzi4. W przystępnej formie, 
i zgodnie z najnowszymi ustaleniami historiografi i, przybliża ona istotne fakty 
i zagadnienia z dziejów rodzimych i powszechnych. Magazyn w całości poświę-
cony jest popularyzacji historii i do swojego zadania podchodzi bardzo poważ-
nie – dzięki dotacji Komitetu Badań Naukowych trafi a do sześciu tysięcy szkół 

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Odwil%C5%BC_gomu%C5%82kowska
2 http://www.mowiawieki.pl/index.php?page=page&id=39
3 http://historia.org.pl/2012/09/29/wygraj-roczne-prenumeraty-czasopisma-mowia-

wieki/
4 http://katalog.czasopism.pl/index.php/M%C3%B3wi%C4%85_Wieki
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w całym kraju. Od siedemnastu lat organizuje konkurs dla młodzieży szkolnej 
pod nazwą „Szkolna Liga Historyczna” (między innymi pod patronatem Prezy-
denta RP i Marszałka Senatu RP), a od trzynastu lat wydaje dodatek „Mówią 
Wieki w Szkole”, poświęcony problemom edukacji historycznej oraz historii 
we współczesnej szkole. Inicjuje również międzynarodowe warsztaty, w trakcie 
których młodzież z Polski konfrontuje swoje umiejętności w zakresie historii 
alternatywnej z rówieśnikami z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Rosji.5

 „Mówią Wieki” od zawsze miało ”nosa” do autorów publikacji za-
mieszczanych na łamach pisma. Poziom merytoryczny zawsze był bardzo wy-
soki. Redakcja potrafi ła pozyskać znanych, cenionych twórców, którzy w przy-
stępny i atrakcyjny sposób mówili o przeszłości.6 Można spotkać się z opiniami, 
że są to doskonali, wręcz świetni historycy. Nawet na stronie internetowej sa-
mego magazynu pojawia się bardzo przychylna opinia: „Są to wyłącznie wy-
bitni intelektualiści, których naukowa klasa jest niejako gwarantem wysokiego 
merytorycznego poziomu.”7 Trudno to podważyć, skoro w obecnym składzie 
rady redakcyjnej odnaleźć można między innymi prof. Krzysztofa Mikulskie-
go, prof. Andrzeja Paczkowskiego, prof. Henryka Samsonowicza, prof. Jerzego 
Strzelczyka, prof. Barbarę Szacką, prof. Janusza Tazbira oraz prof. Wiesława 
Władykę.8 Wielu z nich debiutowało na łamach pisma – było ono jedną ze szkół 
polskiej historiografi i.9

 Pierwszym redaktorem naczelnym była wspomniana już profesor Ma-
ria Bogucka. Sprawowała swoją funkcję od 1958 do 1976 roku. Polska historyk 
to autorka ponad 1200. publikacji wydanych w kraju i za granicą, w tym 40. 
książek. W pracy naukowej zajmuje się głównie dziejami społeczeństwa, jego 
kultury i mentalności. W 2007 roku została nagrodzona doktoratem honoris cau-
sa Uniwersytetu Gdańskiego.10 Obecnie szefem redakcji jest Michał Kopczyń-
ski (na stanowisku od 2014 roku) – polski historyk, doktor habilitowany, pro-
fesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Rozpracowuje 
historię gospodarczą, demografi ę historyczną oraz dzieje techniki. W 2012 roku 
został członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN.11 

Wydawaniem „Mówią Wieki” od 2001 roku zajmuje się wydawnictwo 
Bellona. Do 1992 roku funkcję tę piastowała Nasza Księgarnia. Po jej rezygna-
cji, Stefan Meller (redaktor naczelny z lat 1990-1994) założył spółkę Ofi cyna 
Wydawnicza „Mówią Wieki”, która pozwoliła magazynowi przetrwać. W 1998 

5  https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3wi%C4%85_Wieki 
6  http://katalog.czasopism.pl/index.php/M%C3%B3wi%C4%85_Wieki
7  http://www.mowiawieki.pl/index.php?page=page&id=18
8  http://www.mowiawieki.pl/index.php?page=page&id=34
9  https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3wi%C4%85_Wieki
10  https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Bogucka
11  https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Kopczy%C5%84ski
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roku współwydawcą czasopisma stało się wydawnictwo PWN, a we wspomnia-
nym 2001 roku Bellona.12 Zdaniem internetowych recenzentów, miesięcznik jest 
jednym z najlepszych i najbardziej wartościowych dzieł obecnego wydawcy.

Magazyn w odróżnieniu od niektórych pism zagranicznych, nie ogra-
nicza się jedynie do historii naszego kraju. Od wielu lat trzyma się także pewnej 
zasady – „w numerze >>zwyczajnym<< (bo wydawane są też zeszyty mono-
grafi czne) musi się znaleźć miejsce dla artykułu (bądź artykułów) dotyczącego 
wielkich epok historycznych: starożytności, średniowiecza, nowożytności i cza-
sów nam najbliższych – wieku XIX i minionego stulecia.”13 Wyspecjalizował 
się on wręcz we wspomnianych numerach monografi cznych. Poświęcone są one 
dziejom i kulturze innych narodów, historii miast polskich, historii wojskowo-
ści. Do tej pory wydano zeszyty przybliżające historię między innymi Francji, 
Szwecji, Rosji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Czech i RPA. Na łamach czasopisma 
przedstawiono historię miast: Torunia, Tarnowa, Skierniewic, Krakowa, Rado-
mia oraz Elbląga.14 

Dziejom wojen i wojskowości poświęcone były numery o zdobyciu 
Monte Cassino, kampanii 1812 r., Powstaniu Styczniowym, Powstaniu War-
szawskim, wojnie polsko-bolszewickiej czy Powstaniu w warszawskim getcie. 
Opracowano również numery specjalne poświęcone dwusetnej rocznicy po-
wstania Księstwa Warszawskiego czy osiemdziesięcioleciu Polskiego Radia. 
Ofi cyna Wydawnicza „Mówią Wieki” wydaje serię pamiętników wojennych, 
w której ukazały się między innymi „Pamiętniki wojskowe 1812-1814” Józefa 
Grabowskiego, „Pamiętniki gubernatora Kronsztadu” Tomasza Parczewskiego 
i „Siedem lat w Rosji i na Syberii” Romana Dyboskiego (…) Ofi cyna współtwo-
rzyła również dodatki historyczne do wysokonakładowych pism: wraz z „Dzien-
nikiem Zachodnim” – „Tysiąclecie”, „Historia Śląska”; z „Gazetą Wyborczą” 
– „Banknoty polskie”; z „Rzeczpospolitą” – między innymi „Zwycięstwa oręża 
polskiego”, „Bitwy świata”, „Odkrywcy i wynalazcy”, „Władcy Polski”. Z wy-
dawnictwem Hachette-Livre Polska publikuje zaadaptowaną dla polskiego czy-
telnika wersję „Ilustrowanej historii świata” oraz wydaje cykl „Władcy Polski” 
i „Wojsko Polskie”.15

W „Mówią Wieki” można znaleźć kilka powtarzających się działów: 
podstawę stanowią studia historyczne, rubryki: Czas przeszły i zaprzeszły oraz 
Wojenko, wojenko… – ta druga skierowana do wielbicieli militariów. Odnaj-
dziemy również części specjalistyczne, w tym Historyczną Agencję Turystyczną 
– przedstawiającą miejscowości w Polsce i za granicą, warte odwiedzenia przez 

12 https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3wi%C4%85_Wieki
13 http://historia.org.pl/2012/09/29/wygraj-roczne-prenumeraty-czasopisma-mowia-

wieki/
14 https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3wi%C4%85_Wieki
15 Tamże.
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miłośników historii.16 Pojawia się Temat miesiąca, dla przykładu w lutowym 
numerze dotyczył bitwy pod Verdun. Część Malarze znani i mniej znani przybli-
ża artystów. Dalej zamieszczane są rozmaite recenzje, a osobne działy mają do-
datkowo Noty o książkach i Nowości historyczne. Każdy numer zaopatrzony jest 
również w informację, co czeka czytelnika w następnym miesiącu. Aktualne, 
marcowe wydanie to między innymi Temat miesiąca przyciągający płeć piękną, 
a mianowicie „Historia Kobieca”, a w niej tekst o westalkach, czyli dziewiczych 
kapłankach, rozwody na ziemiach polskich oraz artykuł o kobietach uczestni-
czących w Powstaniu Warszawskim. Ponadto wiadomości o buncie marynarzy 
w Kronsztadzie, w 1921 roku oraz bitwie pod Grochowiskami w 1863 r.

Interesujący jest sposób, w jaki autorzy artykułów podchodzą do pre-
zentowanych przez siebie faktów z dziejów świata – nie zakładają, że wyłącznie 
ich teorie są właściwe i jedyne. Krótko mówiąc, nie traktują ich jako prawdy ab-
solutnej, przedstawiają jeden z wariantów, indywidualną opinię na dany temat. 
W „Mówią Wieki” licznie pojawiają się teksty, w których oprócz wniosków 
samego autora zamieszczane są także poglądy innych badaczy czy naukowców. 
Czytelnik natomiast traktowany jest jak uczestnik dyskusji, w której próbuje 
mu się dostarczyć rozmaite ujęcia danego zagadnienia. Możliwość zapoznania 
się z różnymi teoriami zmusza do przemyśleń, a tekst zyskuje na wiarygodności 
i staje się bardziej obiektywny. Czytelnik nie jest biernym odbiorcą i może mieć 
własne zdanie i poglądy.

W recenzjach artykułów zamieszczanych w „Mówią Wieki” pojawia 
się wiele bardzo pozytywnych opinii na temat tekstów. Powtarzającym się wa-
lorem jest przejrzysty układ pisma – jego czytelność. Teksty są ciekawe, ory-
ginalne, napisane w sposób logiczny i przystępny. Nie trzeba być historykiem 
ani wielkim pasjonatem przeszłości, by przyswoić i zrozumieć zawarte w nich 
wiadomości. Nie są podane w sposób skomplikowany, zawiły, nie są też nużą-
ce ani trudne w odbiorze. Zdaniem recenzentów są ”przystosowane” do sze-
rokiej grupy czytelników, a plastycznością pobudzają wyobraźnię. Wszystko 
ukazane jest jasno i klarownie. To zachęcające uwagi, które być może skłonią 
kogoś do sięgnięcia po „Mówią Wieki”. Biorąc pod uwagę, że na rynku cza-
sopiśmienniczym brakuje magazynów, które chcą przekazać coś sensownego, 
czegoś nauczyć i szturmem atakują nas kolejne „Gale” gwiazd i „Rewie” sław, 
warto chyba od czasu do czasu rzucić okiem na coś innego. Historia, jak mawiał 
nieco patetycznie mój nauczyciel, cytując Cycerona, jest przecież nauczycielką 
życia. 

16  http://katalog.czasopism.pl/index.php/M%C3%B3wi%C4%85_Wieki
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Alina Walukiweicz

PÓŁKA Z REGIONALIAMI

 Bez wody nie ma życia. Jest ona absolutnie niezbędna ludziom i przy-
rodzie. Przez wieki czerpano wodę z rzek, stawów, strumieni, ale nauczono się 
też dobywać ją z ziemi, kopiąc studnie oraz przesyłać w odleglejsze tereny za 
pośrednictwem kanałów, czy rur. Rozwijające się miasta były szczególnym wy-
zwaniem, jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę i w konsekwencji pozbywanie się 
ścieków. Pierwsze bydgoskie wodociągi zbudowano w XVI wieku  z drewna. 
Zwiększone zapotrzebowanie na wodę w XIX w. związane było z rozwojem 
przemysłu i w efekcie – gwałtownym wzrostem liczby mieszkańców miast. 
Taka sytuacja wymusiła budowę nowoczesnej sieci wodociągowej i oczyszczal-
ni ścieków w miastach. W Bydgoszczy  wstępne prace rozpoczęły się w 1881 r., 
a budowa – w 1899 r. Na przestrzeni lat wodociągi były rozbudowywane i mo-
dernizowane, stosownie do potrzeb rozwijającego się miasta. Jedynym ogra-
niczeniem były fi nanse. Największa modernizacja dokonała się po roku 2000, 
kiedy skorzystano najpierw ze środków przedakcesyjnych, a następnie unij-
nych. Informacje dotyczące  rozwoju bydgoskich wodociągów znaleźć można 
w książce Historia wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy 1945-20121, przy-
gotowanej przez Pracownię Dokumentacji Popularyzacji Zabytków i Dziedzic-
twa Narodowego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bydgoszczy. 
 Pierwsza część trzeciego tomu historii Bydgoszczy obejmuje lata 
1945-1956. Zawartość tomu uporządkowana została tematycznie. Kolejne roz-
działy poświęcono poszczególnym zagadnieniom, np.: życie polityczne, Armia 
Czerwona, życie gospodarcze, ustrój, życie artystyczne i kulturalne, kościół, 
wojsko. Ostatni rozdział dotyczy wydarzeń 1956 r. w Bydgoszczy. Warto się-
gnąć po ten tom, aby zobaczyć, jak wielu oddanych i pełnych poświęcenia ludzi 
starało się przywrócić miastu pełnię życia, pomimo wielu przeciwności, nie tyl-
ko natury materialnej i ludzkiej, ale także sytuacji politycznej. Zadziwiające jest 
też wsparcie władz dla instytucji kultury w pierwszych latach po wojnie, choć 
zapewne były inne pilniejsze potrzeby. 
 „Druga połowa XIX i początek XX wieku to okres szczególnie inten-
sywnego rozwoju Bydgoszczy. Wówczas w znacznej mierze, ukształtowało 
się bydgoskie śródmieście w obecnej formie – z charakterystyczną zabudową 
i układem ulic”2. Wśród wielu architektów i budowniczych tamtego okresu był 

1 W 2004 r. ukazała się publikacja dotycząca bydgoskich wodociągów do 1945 r.
2 I. Jastrzębska-Puzowska, Fritz Weidner – bydgoski architekt z przełomu XIX i XX 

wieku, Bydgoszcz 2014, s. 7.
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Fritz Weidner. Jemu właśnie poświęcona jest publikacja Iwony Jastrzębskiej-
Puzowskiej zatytułowana Fritz Weidner – bydgoski architekt z przełomu XIX 
i XX wieku. Jak pisze autorka we wstępie, pełnił on szczególną rolę w środo-
wisku bydgoskim, ponieważ pragnął, aby bydgoskie budownictwo odzwiercie-
dlało najnowsze tendencje w architekturze i sztuce. Autorka książki nie tylko 
prezentuje osiągnięcia Fritza Weidnera, ale także, a może przede wszystkim, 
stara się odpowiedzieć na pytanie, czy Weidner „stworzył swój własny styl, jak 
styl ten kształtował się i skąd pochodziły inspiracje, jak styl ten odnosił się do 
najważniejszych tendencji w architekturze niemieckiej i europejskiej oraz jakie 
były poglądy artystyczne wyrażane w napisanych przez Weidnera artykułach 
i jak odnosiły się te poglądy do zrealizowanych projektów”3. Książka zawiera 
fotografi e wzniesionych budynków, projekty fasad oraz tabele zrealizowanych 
projektów za poszczególne lata. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że Weid-
ner jest twórcą między innymi zrekonstruowanej niedawno siedziby Miejskiego 
Centrum Kultury przy ul. Marcinkowskiego 14.
 Bydgoskiej architekturze poświęcona została także kolejna publikacja. 
Agnieszka Wysocka w książce Architektura i urbanistyka Bydgoszczy w dwu-
dziestoleciu międzywojennym  opisuje kolejny ważny okres w rozwoju bydgo-
skiego budownictwa. Ustawa z 29 kwietnia 1925 r. o Rozbudowie Miast „nało-
żyła na gminy miejskie obowiązek poprawy sytuacji mieszkaniowej i jednocze-
śnie stworzyła preferencyjne warunki dla rozwoju budownictwa mieszkanio-
wego”4. W ciągu roku powstał program budownictwa mieszkaniowego na lata 
1926-1936 przygotowany przez inżyniera architekta Bogdana Raczkowskiego, 
głównego koordynatora prac Komitetu Rozbudowy miasta Bydgoszczy. Przy-
łączenie nowych terenów dawało nie tylko możliwość budowy domów i zakła-
dów, ale było też wyzwaniem, jeśli chodzi o infrastrukturę. Jak władze miasta 
poradziły sobie z tym wyzwaniem, dowiedzieć się można z książki Agnieszki 
Wysockiej. Dodatkową zaletą publikacji jest zamieszczony w ostatnim rozdzia-
le Słownik biografi czny architektów i budowniczych działających w Bydgoszczy 
w latach 20. i 30. XX wieku.
 Każde miasto ma swoje charakterystyczne punkty, fotografowane 
po wielokroć, znajdujące się w każdym przewodniku, znane każdemu miesz-
kańcowi miasta. Symbolami Bydgoszczy z pewnością są: katedra, Łuczniczka 
i spichrze, a z nowszych – budynek opery czy Przechodzący przez rzekę. Przed 
1939 rokiem były jeszcze dwa takie miejsca – fontanna Potop i gmach Teatru 
Miejskiego. Oba zniknęły z topografi i miasta na skutek działań wojennych. Hi-
storia fontanny Potop zaczęła się w końcu kwietnia 1838 r., kiedy to Pruskie 
Ministerstwo ds. Wyznań Religijnych, Nauki i Medycyny ogłosiło konkurs na 

3  Tamże, s. 7.
 A. Wysocka, Architektura i urbanistyka Bydgoszczy w dwudziestoleciu 

międzywojennym, Lublin 2015, s. 31-32
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dużą fontannę w Bydgoszczy. Konkurs rozstrzygnięto dopiero 15 grudnia 1898 
r. i wygrał projekt uznanego już rzeźbiarza Ferdinanda Lepckego. Mimo krytyki 
prasy berlińskiej wskazującej, że wybrany został projekt „ze swymi gorszący-
mi fi gurami aktów”5 oraz obrazujący „strach przed śmiercią, zniszczenie, przed 
którym nie ma ratunku, przedstawione w dodatku z wielką siłą artystycznego 
wyrazu”6 w miejscu przeznaczonym do odpoczynku, na dodatek w pobliżu ko-
ścioła i szkół, projekt został zrealizowany. 23 lipca 1904 roku o godzinie 11.00 
fontanna Potop została uroczyście odsłonięta. Od początku cieszyła się dużą 
popularnością i sympatią. Z jej rozbiórką w lutym 1943 r. bydgoszczanie nigdy 
się nie pogodzili. W 2004 r. powstał Społeczny Komitet Odbudowy Bydgoskiej 
Fontanny Potop, a odsłonięcie repliki nastąpiło 26 czerwca 2014 r. Ferdinand 
Lepcke nie był bydgoszczaninem, ale z całą pewnością jest to postać, która 
wpłynęła na wizerunek miasta. Lepcke zostawił po sobie dwa ważne symbo-
le miasta – fontannę Potop i rzeźbę Łuczniczki. Życie i twórczość Ferdinanda 
Lepckego oraz historię odbudowy fontanny Potop przybliża wydany przez Mu-
zeum Okręgowe katalog wystawy Ferdinand Lepcke (1866-1909). 
  Historia społeczeństw to nie tylko wielkie wydarzenia i wybitne jed-
nostki, ale także codzienne życie zwykłych ludzi. Próby odtworzenia „kultury 
materialnej mieszkańców Bydgoszczy, poprzez określenie codziennych po-
trzeb, zilustrowanych na bazie otaczających ich za życia przedmiotów”7 podjął 
się bydgoski archeolog Wojciech Siwiak. W przypadku wieku XIV i XV bazo-
wano głównie na źródłach archeologicznych, natomiast dla XVI i XVII wieku 
wiedzę uzupełniono o materiały rękopiśmienne, w tym testamenty i inwentarze 
pośmiertne. Jak zaznacza autor we wstępie „kultura materialna i rekonstruk-
cja dnia codziennego średniozamożnego mieszkańca Bydgoszczy”8 nie była do 
tej pory szczególnie akcentowana. Praca zapewne była bardzo żmudna, bo już 
poszukiwania archeologa są takie, a tu jeszcze trzeba było z okruchów ułożyć 
życie, opierając się na wiedzy i doświadczeniu, ale także na materiałach źró-
dłowych. Efektem iście detektywistycznego wysiłku jest bardzo interesująca 
publikacja o życiu bydgoszczan w latach 1346-1772. W kolejnych rozdziałach 
prezentuje autor różne aspekty życia wspólnotowego oraz indywidualnego. 
W rozdziale Naczynia służące higienie znaleźć można taką informację: „Zain-
teresowanie czystością mieszkańców miast było niewielkie. Codzienna higiena 
osobista polegała na opłukaniu twarzy i rąk”9. Przed 1989 r. władze so-

5 Ferdinand Lepcke 1866-1909, Bydgoszcz, 2014, s. 25
6 Tamże, s. 25
7    W. Siwiak, Życie codzienne mieszkańców Bydgoszczy od XIV do XVIII 

wieku (w świetle wybranych źródeł kultury materialnej), Bydgoszcz 2015, 
s. 10.

8 Tamże, s. 10.
9 Tamże, s. 258.
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cjalistyczne z uporem propagowały teorię, że Polska to kraj jednolity narodo-
wościowo, kulturowo, religijnie. Po przemianach okazało się nagle, że w Polsce 
obok katolików są protestanci i prawosławni, że są osoby przyznające się do po-
chodzenia żydowskiego, a na terenach wschodnich mieszkają potomkowie tata-
rów. Demony wyleciały z dawno nieotwieranej szafy i wróciły pojęcia „swój” 
i „obcy”. Społeczeństwa nie są jednolite i nigdy nie będą, a ta niejednorodność 
je ubogaca. Podział na „swoich” i „obcych” raczej szkodzi społeczeństwu niż je 
rozwija. Jak zniwelować takie podziały? Trzeba edukować i to od najmłodszych 
lat. Z myślą o edukacji społecznej przygotowano publikację Swojskość i obcość 
w regionie kujawsko-pomorskim. W poszczególnych rozdziałach autorzy poka-
zali różne aspekty wielokulturowości regionu kujawsko-pomorskiego w prze-
szłości, ale wskazali także na współczesne zagrożenie nowymi podziałami na 
„swoich” i „obcych”. Uświadomienie pewnych procesów oraz pomoc w kształ-
towaniu postaw tolerancji to cel, jaki przyświecał autorom publikacji.
 Stosunki własnościowe na wsi polskiej, a zwłaszcza obrót ziemią, uka-
zują nie tylko status majątkowy poszczególnych osób, ale także wskazują na 
relacje rodzinne i społeczne, bogacenie się lub upadek majątkowy oraz dzieje 
wsi. Jest tu też historia nadużyć, oszustw i niegodziwości, jak to bywa, gdy 
w grę wchodzą pieniądze. Owocem żmudnych poszukiwań archiwalnych jest 
publikacja Szlachecki obrót ziemią w powiecie kcyńskim w latach 1626-1655 
Pawła Klinta. Przyznać trzeba, że był to faktycznie „obrót” ziemią, tak często 
zmieniała ona właścicieli. 

Ferdinand Lepcke 1866-19091. , Bydgoszcz 2014 
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Siwiak W., 5. Życie codzienne mieszkańców Bydgoszczy od XIV do XVIII 
wieku (w świetle wybranych źródeł kultury materialnej), Bydgoszcz 2015
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Klint P., 7. Szlachecki obrót ziemią w powiecie kcyńskim w latach 1626-
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Małgorzata Zmitrowicz

TANIEC, RZEŹBA, MUZYKA I LITERATURA 
W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU 

KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY

W 2013 r. biblioteka UKW przeniosła swoją siedzibę do nowego, funk-
cjonalnego gmachu, przy ul. Szymanowskiego 3. W pięknie zaprojektowanym 
budynku pracownicy uniwersytetu, studenci i mieszkańcy miasta, mogą nie 
tylko korzystać z bogatego księgozbioru, zasobu elektronicznych baz danych 
wiodących, światowych serwisów wydawców książek i czasopism naukowych, 
infrastruktury IT, ale także uczestniczyć w wykładach, warsztatach, konferen-
cjach i spotkaniach organizowanych przez uczelnię. Ciekawie zaaranżowane 
miejsca, przyjazny klimat, wygoda i przestrzeń sprzyjają nie tylko pracy na-
ukowej, lecz zapewniają także możliwość twórczego spędzania wolnego czasu, 
nawiązywania społecznych interakcji, uczestniczenia w interesujących wyda-
rzeniach z zakresu nauki, kultury i rozrywki. 
 Biblioteka UKW od wielu lat prowadzi bogatą działalność kulturo-
twórczą. Tradycją stały się już spotkania z cyklu „W bibliotece o sztuce”, pod-
czas których znani bydgoscy (i nie tylko) artyści opowiadają o sobie i swoich 
pracach, warsztacie twórczym, źródłach inspiracji. Biblioteka przeistacza się 
wówczas w galerię sztuki, salon kulturalny, czasami scenę teatralną czy ope-
rową. Nowy gmach stwarza o wiele więcej możliwości niż poprzedni budynek 
usytuowany przy ul. Chodkiewicza 30. Na pierwszym piętrze znajduje się jasna 
i profesjonalnie przystosowana do eksponowania obrazów czy rzeźb sala wysta-
wiennicza. Innym miejscem, gdzie często odbywają się wernisaże i biblioteczne 
spotkania ze sztuką, jest przestrzeń ekspozycyjna przed salą Wolnego Dostę-

pu. Czasami funkcję galerii 
przejmuje także pracow-
nia Pamięć Bydgoszczan 
i Regionu. Użytkownicy 
biblioteki mogą więc po-
dziwiać 3 wystawy rów-
nocześnie. 

Tylko w 2015 r. 
w bibliotece zorganizo-
wanych zostało 18  eks-
pozycji malarstwa, foto-
grafi i, rzeźby i plakatów. 
W większości wernisaż 
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wiązał się ze spotkaniem 
z twórcą prezentowanej 
w murach książnicy ko-
lekcji. Oprócz imprez 
z cyklu „W bibliotece 
o sztuce” na szczególną 
uwagę w kulturotwórczej 
działalności biblioteki 
w czasie ostatniego półro-
cza zasługują dwa wyda-
rzenia. Pierwsze to pokaz 
dyplomowy pod tytułem 
„Przenikanie w tańcu, 
muzyce i rzeźbie”. Został on zorganizowany przez uczestników studiów po-
dyplomowych Zarządzania Instytucjami Kultury realizowanych przez Katedrę 
Informacji Naukowej i Bibliologii bydgoskiego uniwersytetu. Drugim wyda-
rzeniem stała się inauguracja działalności  „Wrót wyobraźni - akademickich 
spotkań z literaturą.”

Pokaz  „Przenikanie w tańcu, muzyce i rzeźbie” odbył się 22 maja 
2015 r. Było to wydarzenie artystyczne łączące trzy dziedziny sztuki: taniec, 
rzeźbę i śpiew. Jako pierwszy wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Płomienie, sku-
piający dzieci i młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy. 
Zespół istnieje od 1980 r., liczy obecnie około 120 osób. W swoim repertu-
arze posiada polskie pieśni i tańce ludowe, a na swoim koncie liczne nagrody 
i wyróżnienia, które otrzymał, występując w Polsce i na świecie. W bibliotece 
UKW dał popis swoich niezwykłych umiejętności. W barwnych strojach re-
gionalnych, przy akompaniamencie własnej kapeli, zespół zaprezentował kilka 
tańców i pieśni ludowych z różnych stron Polski. Występ niezwykle podobał się 
publiczności, która nagrodziła młodych artystów gromkimi brawami. 

Po występie zespołu Płomienie licznie zgromadzeni goście mogli 
uczestniczyć w wernisażu prac Pauliny Kaczor-Paczkowskiej, absolwentki Wy-
działu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wystawa 
prezentowała 11 rzeźb, 4 witraże i 6 obrazów. Wszystkie eksponaty posiadały 
elementy szklane, bo właśnie szkło jest ulubionym materiałem rzeźbiarskim ar-
tystki. I choć efekty szklanych kompozycji bywają imponujące, proces twórczy 
wymaga ogromnej wiedzy technologicznej i sporego wysiłku. O tym, jak po-
wstają niezwykłe, szklane rzeźby, uczestnicy wernisażu mogli dowiedzieć się 
z krótkiego fi lmu. Tuż po jego projekcji niezwykle skromna Paulina Kaczor-
Paczkowska podzieliła się także opowieściami o sobie i swoich pracach. 

Ogromną niespodzianką okazała się kolejna, trzecia część wydarzenia. 
Publiczność zaproszono do sali konferencyjnej, która przeistoczyła się w scenę 
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operową. Zachwycający spektakl przygotowali artyści Opery Nova w Bydgosz-
czy: Katarzyna Nowak- Stańczyk i Marcin Naruszewicz. Pieśni polskie (m. in. 
Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina, Felicjana Szopskiego), przepięknie 
wykonywane przez Katarzynę Nowak-Stańczyk przeplatane były wesołymi ga-
wędami o operze, spektaklach i artystach bydgoskiej sceny. Uczestnicy spotka-
nia sami mogli zmierzyć się ze śpiewem. Każdy otrzymał przygotowany na tę 
okoliczność mały śpiewnik, a w nim nuty i słowa pieśni „Życzenie” Fryderyka 
Chopina i  „Pieśń wieczorna” Stanisława Moniuszki do słów Władysława Syro-
komli. Zupełnie spontanicznie publiczność została wciągnięta do zabawy. Pod 
czujnym okiem znanej bydgoskiej divy operowej uczestnicy tego niezwykłego 
spotkania wyśpiewywali klasyczne polskie pieśni. W przyjaznej, radosnej at-
mosferze znane melodie rozbrzmiewały w murach uniwersyteckiej książnicy. 
Po części artystycznej, do późnych godzin wieczornych zgromadzeni w biblio-
tece sympatycy sztuk pięknych mogli uczestniczyć w biesiadzie. 

Wśród gości znaleźli się m. in. prof. Bernard Mendlik, prof. Mariusz 
Zawodniak, dr Katarzyna Domańska, a także profesorowie z którymi studenci 
mieli zajęcia, dyrekcja biblioteki, pracownicy i studenci UKW, znajomi i sym-
patycy biblioteki.

Drugim, ciekawym wydarzeniem w bibliotece UKW, było spotkanie 
autorskie z Krzysztofem A. Zajasem, autorem powieści kryminalnych („Ludzie 
w nienawiści”, „Mroczny krąg” będących częścią „Trylogii grobiańskiej”), pro-
fesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, literaturoznawcą,  tłumaczem. Odbyło 
się ono 2 grudnia w pracowni Pamięć Bydgoszczan i Regionu. Wydarzenie za-
inaugurowało cykl planowanych spotkań z twórcami współczesnej beletrystyki 
polskiej. Będą się one odbywać pod nazwą: „Wrota wyobraźni – akademickie 
spotkania z literaturą.” Do udziału w dyskusji zaproszono prof. Ewę Górecką 
z Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, prof. Macieja Chlewickiego 
z Instytutu Filozofi i oraz dr Ewę Jagielską-Burduk i dr Marka Mrówczyńskiego 
z Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW. Moderatorem był Adam 
Wierzbanowski. Zgromadzonych gości powitała dyrektor Biblioteki UKW dr 
Aldona Chlewicka. Podczas spotkania K. Zajas dzielił się swoimi refl eksjami 
na temat pisania powieści. Jako literaturoznawca nie miał ułatwionego zadania, 
gdyż zanim przystąpił do tworzenia, doskonale zapoznał się z teoriami dzieła 
literackiego i ta wiedza raczej utrudniała pisanie niż je wspomagała. Prof. Ewa 
Górecka zwróciła uwagę na liczne aluzje literackie i odniesienia do utworów 
z kanonu literatury polskiej i światowej. Zastanawiała się, czy przeciętny czytel-
nik będzie w stanie sobie z nimi poradzić i właściwie odszyfrować. Wypływają 
one z fascynacji autora twórczością m. in. K. K. Baczyńskiego, Cz. Miłosza, Z. 
Herberta. Dr Ewa Jagielska-Burduk i Marek Mrówczyński byli zaintrygowani 
kwestiami prawnymi poruszanymi w książkach K. Zajasa, a przede wszystkim 
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sposobem budowania postaci i akcji w kontekście prowadzonego w powieści 
śledztwa. Prof. Maciej Chlewicki poruszył kwestie fi lozofi czne, zadając pyta-
nie, czy jednostka ma prawo naprawiać świat wg swojego poczucia intuicyjnej 
sprawiedliwości, jak to się dzieje w przypadku jednej z postaci powieści K. 
Zajasa. Wywiązała się burzliwa dyskusja na pograniczu wszystkich dyscyplin 
naukowych reprezentowanych przez zaproszonych gości: literatury, prawa i fi -
lozofi i. Włączyli się do niej także uczestniczący w spotkaniu sympatycy powie-
ści K. Zajasa. 

Wieczór miał ciekawą oprawę muzyczną, którą zapewnili studenci Stu-
dium Edukacji Artystycznej UKW. Dyskusję przeplatało czytanie fragmentów 
powieści. W trakcie imprezy można też było kupić w promocyjnej cenie obie 
książki K. Zajasa, a na koniec poprosić o autograf pisarza, porozmawiać z nim, 
podzielić wrażeniami z lektury powieści. 

Wieczór autorski z K. Zajasem był niezwykle intrygujący i ciekawy. 
Zaproszony gość wykazał się szeroką wiedzą na temat sztuki pisarskiej, co po-
niekąd wynika z jego zainteresowań zawodowych, ale także uchylił rąbka tajem-
nicy na temat osobistych źródeł inspiracji skłaniających go do pisania powieści 
kryminalnych,  podzielił się refl eksjami o tym, jak czuje się twórca w procesie 
kreacji dzieła, z czym się zmaga, w jaki sposób buduje akcję i wymyśla boha-
terów, jak w czasie pracy układają się jego relacje z bliskimi ludźmi, a także 
kolegami z uniwersytetu i studentami – czytelnikami jego powieści. 

„Akademickie spotkania z literaturą” okazały się bardzo ciekawą ini-
cjatywą i miejmy nadzieję, że na stałe wpiszą się w życie biblioteki, podobnie 
jak cieszące się już od paru lat sporą sympatią spotkania „W bibliotece o sztu-
ce.”

Nowy budynek książnicy uniwersyteckiej stwarza warunki nie tylko 
do efektywnej nauki i wszechstronnego rozwoju intelektualnego, ale umożliwia 
także ciekawe spędzanie czasu, obcowanie ze sztuką i kulturą wyższą, nawiązy-
wanie relacji z drugim człowiekiem. Pierwsze z opisanych wydarzeń jest przy-
kładem na to, że w bibliotece naukowej, można także świetnie się bawić, drugie, 
że oprócz zabawy, biblioteka stwarza także okazję na poszerzenie horyzontów 
myślowych, umożliwia prowadzenie dysput z pogranicza literaturoznawstwa, 
fi lozofi i i etyki, zastanowienia się nad sensem twórczości i ludzkiego bytu. 
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Ilona Siodłowska-Spasiuk

„ZDROWA MAMA = ZDROWE DZIECKO”
PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ 

W SOLCU KUJAWSKIM

Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim, jak wiele innych placówek, 
nie ogranicza się tylko do działalności stricte bibliotekarskiej. Potrzeby lokalnej 
społeczności wymagają działań na różnych polach. Jednym z przejawów aktyw-
ności soleckiej biblioteki było zaangażowanie się w inicjatywę adresowaną do 
matek i założenie Klubu Mam, który raz w tygodniu daje okazję do wspólnego 
spędzenia czasu rodzicom wraz dziećmi z Solca Kujawskiego i okolic. Spotka-
nia te mają różnorodną formę, od czysto towarzyskich „pogaduszek” po ciekawe 
warsztaty i okolicznościowe prelekcje. W związku z dużym zainteresowaniem 
klubowiczów tematyką zdrowego odżywiania, biblioteka postanowiła pozyskać 
grant na przeprowadzenie cyklu spotkań promujących ten rodzaj wiedzy i wzię-
ła udział w projekcie „1000 PIERWSZYCH DNI DLA ZDROWIA” organizo-
wanym przez Fundację NUTRICIA przy współpracy z Bankami Żywności. 

Projekt „1000 PIERWSZYCH DNI DLA ZDROWIA” zakłada propa-
gowanie zdrowego odżywiania wśród kobiet w ciąży, rodziców i opiekunów 
dzieci do 3. roku życia. Solecka biblioteka postanowiła promować go pod ha-
słem ZDROWA MAMA = ZDROWE DZIECKO. Głównym celem było pogłę-
bienie wiedzy w zakresie pozytywnych nawyków żywieniowych kobiet w ciąży 
i dzieci do trzech lat oraz podkreślenie znaczenia zdrowego stylu życia kobiety 
w myśl zasady „w zdrowym ciele zdrowy duch”. W ramach projektu, który 
trwał od 22 kwietnia 2015 r. do 30 października 2015 r. przeprowadzono 21 za-
jęć z różnymi specjalistami oraz 84 spotkania/konsultacje indywidualne, w któ-
rych  udział wzięło łącznie 305 osób.  

Biblioteka postanowiła 
zaangażować szerokie spektrum 
specjalistów z różnych dziedzin. 
W tym celu zasięgnięto opinii wśród 
członkiń Klubu Mam, które zesta-
wiono z wiedzą zdobytą w wyniku 
internetowych kwerend. W ten spo-
sób powstała lista problemów, które 
powinny zostać poruszone w czasie 
trwania projektu. Przy ich wyszuki-
waniu pomocny był serwis interne-
towy projektu www.1000dni.pl .
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Ostatecznie po konsultacjach postanowiono, że cały projekt będzie obejmował 
obszary tematyczne z następujących dziedzin:

dietetyka1) 
fi tness2) 
karmienie piersią3) 
pediatria4) 
programowanie żywieniowe5) 
kulinaria.6) 

Wszystkie te dziedziny łączył 
jeden wspólny wyznacznik: 
prawidłowy rozwój dziecka od 
chwili poczęcia oraz  propago-
wanie właściwych nawyków 
żywieniowych dla całej rodziny. 
Staraliśmy się tak określić tema-
ty poszczególnych spotkań, by 
bez względu na poruszane za-
gadnienia wszystkie oscylowały 
według głównego problemu. Po 
wybraniu zakresu tematycznego, 
przyszedł czas na zatrudnienie 
do projektu specjalistów z danych dziedzin, a także określenie formy poszcze-
gólnych spotkań. Przez cały czas trzeba było mieć na uwadze możliwości fi -
nansowe wynikające z regulaminu projektu. Poza tym eksperci zaproszeni do 
współpracy przez bibliotekę musieli popierać idee twórców projektu oraz dzia-
łać zgodnie z fi lozofi ą przez nich propagowaną. Ostatecznie udało nam się po-
zyskać do realizacji projektu 17 specjalistów z różnych dziedzin. Wśród nich 
znaleźli się: dietetycy, trenerki fi tness, pediatrzy, doradca laktacyjny, psycholog 
dziecięcy, intendentka, mistrzowie sztuki kulinarnej, studenci pielęgniarstwa 
i medycyny związani z projektem „Kostek z klasą”.

Spotkania miały formę prelekcji, dyskusji i warsztatów. Dodatkową 
atrakcję stanowiło zorganizowanie imprez okolicznościowych wpisujących się 
w tematykę projektu, a mianowicie: rodzinnego pikniku edukacyjnego, akcji 
„Odjazdowy Bibliotekarz” pod hasłem „Jazda po zdrowie” i warsztatów kuli-
narnych z popularną blogerką Agatą Jędraszczak. W czasie wszystkich spotkań 
zagwarantowano rodzicom opiekę nad ich dziećmi. W tym celu organizowali-
śmy dodatkowe warsztaty dla dzieci, a w ramach projektu biblioteka zakupiła 
zabawki edukacyjne.

Ponieważ realizowany przez bibliotekę projekt był czymś niespoty-
kanym dotąd w jej działalności, wymagał on odpowiedniej akcji promocyjnej, 
przyciągającej uwagę mieszkańców Solca Kujawskiego i okolic. Nieoceniony 
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okazał się patronat medialny lokalnej telewizji. Bieżące informacje o przebie-
gu akcji prezentowane były na profi lu facebookowym biblioteki i Klubu Mam. 
Dodatkowo przygotowane zostały promujące poszczególne wydarzenia plakaty, 
odpowiednie informacje pojawiły się w ogłoszeniach parafi alnych, nie zabra-
kło też  reklamy w Radiu PiK. Po każdym wydarzeniu uczestnicy otrzymywali 
ulotki zachęcające do kolejnych spotkań oraz wypełniali ankiety przygotowane 
przez fundację. Fotorelacje obrazujące poszczególne wydarzenia  opublikowane 
zostały w Internecie: 

https://www.facebook.com/BibliotekaSolecKujawski, 
https://www.facebook.com/KlubMamSolecKujawski.  
Projekt ZDROWA MAMA = ZDROWE DZIECKO realizowany przez 

Bibliotekę Publiczną w Solcu Kujawskim okazał się sukcesem. Spośród 149. 
projektów zgłoszonych do programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia” wy-
brano tylko 17, w tym oczywiście zgłoszony przez solecką bibliotekę. Po jego 
zakończeniu biblioteka poddana została ocenie przez organizatorów oraz  zwe-
ryfi kowana pod kątem merytorycznym i fi nansowym. Wszystkie etapy weryfi -
kacji biblioteka przeszła pozytywnie. Koordynatorem projektu była Ilona Sio-
dłowska-Spasiuk. 
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Lucyna Welka

WAKACJE MOŻNA SPĘDZIĆ W… SĘPOLEŃSKIEJ BIBLIOTECE

Smocza Kraina – to główne hasło zajęć, które łączyło wszystkie ini-
cjatywy podjęte w czasie realizacji projektu. Dzieciom bliski okazał się fanta-
styczny świat smoków, które były dla nich przewodnikami po różnych atrak-
cjach. Przez cztery miesiące czas spędzany w bibliotece urozmaicały wspólne 
zabawy, spotkania tematyczne poświęcone ciekawym i ważnym zagadnieniom, 
prowadzone przez specjalistów czy wakacyjne wycieczki.  Zajęcia rozpoczęły 
się w maju od warsztatów dziennikarskich, fotografi cznych, teatralnych oraz 
wizażu i stylizacji, którym towarzyszyła dobra zabawa połączona z nauką. Mło-
dzi artyści spotykali się na zajęciach raz w tygodniu przez okres dwóch mie-
sięcy. Rezultatem tego były imprezy zorganizowane i przedstawione uczniom 
okolicznych szkół, przedszkolakom oraz wychowankom Placówki Opiekuń-
czo-Wychowawczej w Małej Cerkwicy. Z „Książką na kółkach” promowaliśmy 
czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. W trakcie kilku występów grupa przed-
stawiła swoim koleżankom i kolegom ciekawe sposoby na spędzanie wolnego 
czasu z lekturą. Wierszyki łamiące języki oraz głośne czytanie bardzo podobały 
się dzieciom, które chętnie włączyły się do wspólnej zabawy. Dla najmłodszych 
czytelników młodzi aktorzy przygotowali spektakl pt. „Kopciuszek”. 29 czerw-
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ca w Nadleśnictwie Lutówko odbył się piknik uwieńczający efekty pracy tej 
grupy projektowej. Rano uczestniczyła ona w żywej lekcji przyrody przepro-
wadzonej w terenie przez Aleksandra Hermana. Leśniczy nie tylko opowiadał 
o lesie i zwierzętach, ale także pokazywał różne cuda natury oraz odszyfrowy-
wał zagadki fauny i fl ory. Zafascynowani pięknem przyrody będą mogli zgłę-
bić swoją wiedzę dzięki książce „Co wiosną kwitnie w lesie”, którą ufundował 
i podarował grupie zarząd nadleśnictwa. Ogniskiem, pieczeniem kiełbasek, 
wspólnymi śpiewami oraz zabawami na świeżym powietrzu i tańcami, dzieci 
i młodzież zakończyły pierwszy etap projektu i… powitały wakacje!

Jak wyglądał pierwszy dzień wakacyjnych zajęć? Oto relacja: „Dziś, 
podczas zabawy w kalambury, dzieci dowiedziały się m.in. co zawiera kosme-
tyczka smoczej mamy. Krem do rąk z pokrzywy i perfumy o zapachu ryb to 
jej ulubione kosmetyki! Jakie kulinarne gusta mają smoki? Chleb twardy jak 
kamień, sok z świeżo wyciśniętych cytryn, dania z egzotycznych ziół, i oczy-
wiście lody o smaku kaktusa, są najsmaczniejszymi przysmakami prawdziwych 
smoków. Także o tym, że chusta animacyjna i hula-hoop może mieć wiele za-
stosowań, przekonały się dzieci, które wzięły udział w integracyjnych zabawach 
na promenadzie. Wspólne śpiewanie piosenek, zajęcia plastyczne oraz technicz-
ne sprawiły, że biblioteka zamieniła się na kilka godzin w prawdziwe, smo-
cze królestwo! Trzy drużyny podzielone kolorami: żółta, czerwona i niebieska, 
stworzyły hasła i zawołania smoków, określiły ich rytuały i charakterystyczne 
cechy. Wyobraźnię pobudziła również czytana fragmentami lektura „Smoki” 
z serii Leśne bajki.”
  W czasie wakacji letnich odbywały się zajęcia pn. „Teatr to jest dla nas”, 
przeznaczone dla grupy teatralnej działającej przez rok szkolny w bibliotece. 
W efekcie tych działań zaaranżowano spektakl, na podstawie którego młodzież 
nakręciła na terenie naszego miasta fi lmik pt.„ Legenda o Smoku Krajanie”.  
Opowiada ona następującą historię: Przyjaciele Maja, Ola i Piotrek spacerują 
po sępoleńskim lesie. Zastanawiają się, czym mogliby się zająć w upalny, wa-
kacyjny dzień. Nagle znajdują coś niezwykłego – z wyglądu przypomina to ząb 
jakiegoś dużego zwierzęcia. Dzieci zaciekawione znaleziskiem, snują różne do-

mysły na temat jego pochodzenia. 
Piotrek proponuje, aby cała trójka 
udała się do Pani Tosi, miejscowej 
bibliotekarki. Dzieci są przekona-
ne, że tylko ona może im pomóc 
rozwikłać zagadkę. Po rozmowie 
z Panią Tosią okazuje się, że zna-
lazły smoczy ząb. Aby zrozumieć 
jego historię, trzeba odbyć podróż 
do przeszłości.
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Dodatkową ofertą były dwutygodniowe zajęcia przeprowadzo-
ne w sierpniu w dwóch turnusach: 3-7 sierpnia dla dzieci w wieku 6-10 lat, 
10-14 sierpnia dla dzieci w wieku11-15 lat. W ramach zajęć odbyły się warsz-
taty dziennikarskie, teatralne, fotografi czne, ruchowe oraz plastyczne. Przezna-
czone były dla dzieci, które pragnęły aktywnie spędzać czas wolny przy jedno-
czesnym rozwijaniu talentów i poszerzeniu wiedzy z zakresu kultury czytelni-
czej. Zgłębiając tajemnice Smoczej Krainy, dzieci uczestniczyły w zajęciach 
ekologicznych i razem ze Smokiem Krajanem strażnikiem skarbu zdobywały 
umiejętności praktyczne podczas spotkań oraz w grze miejskiej pt. „Jak Smok 
porwał Wawrzyńca” (św. Wawrzyniec – patron Gminy Sępólno Krajeńskie) zor-
ganizowanej na terenie miasta. W trakcie pikniku na leśnej polanie dzieciom 
umilały czas gry i zabawy ruchowe, a plastyczno-literackie dociekania pobu-
dzały wyobraźnię. Żywą lekcją historii naturalnej okazała się zorganizowana 
7 sierpnia wycieczka dla 35. dzieci do Juraparku – Parku Dinozaurów w Solcu 
Kujawskim, gdzie trwały poszukiwania smoczych przodków, a także można 
było uzupełnić swoją wiedzę na temat smoczej rodziny w rzeczywistości i w li-
teraturze.  Dzień wcześniej odbyło się na Placu Przyjaźni w Sępólnie Czytanie 
na trawie. Lektury takie, jak „Czarodziejska kraina”, „Aż tu nagle… Bajki ze 
zbiorów Oskara Kolberga” czy „Księga bajek polskich” przedstawiły uczest-
nikom zabawy niezwykły świat smoków, a przygotowane gry i konkurencje 
zagwarantowały dobrą zabawę! Slalom ze smoczym jajem, parzący smok, prze-
ciąganie smoczej liny czy smocze skoki, to tylko kilka zabaw inspirowanych 
bajkową krainą. Podczas spotkania śpiewano piosenki i można było ozdobić 
sobie twarze kredkami w kolorach tęczy.

Projekt zakończył się 28 sierpnia w sępoleńskiej bibliotece fotoreporta-
żem z zajęć (efekt cyklu pn. „Fotoreportaż”), w których brali udział uczestnicy 
warsztatów.  Przedstawili oni też fi lmik pt.„Legenda o Smoku Krajanie”, czyli 
historia małego Smoka Krajana. Zabawna, pouczająca historia małego smoka, 
który przeciwstawił się złym mocom i uratował swoich kompanów, ujęła przy-
byłych na projekcję młodych miłośników amatorskiego kina. W trakcie spotka-
nia ogłoszone zostały wyniki konkursu facebookowego na „Wakacyjne selfi e 
z książką”. 

W projekcie „Przygoda w Smoczej Krainie”  realizowanym od 15 
kwietnia do 28 sierpnia 2015 r. uczestniczyło 50 osób w grupach wiekowych 
6-10 oraz 11-15 lat. Uczestnikami projektu były dzieci z terenu gminy Sępólno 
Krajeńskie, które pragnęły rozwijać swój talent i możliwości oraz poznać nowe 
sposoby spędzania wolnego czasu w rodzinnym mieście. 
          Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce 
we współpracy z Biblioteką Publiczną im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie 
Krajeńskim  przy wsparciu fi nansowym w wysokości 4000 zł Gminy Sępólno 
Krajeńskie. 
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Mariola Zelek

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE 

W listopadzie 2015 roku Dyskusyjny Klub Książki działający przy Filii 
w Piechcinie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie świętował swoje 
5-lecie. Ma już na koncie 50 wspólnie przeczytanych i omówionych lektur.

Piechcińska fi lia istnieje 55 lat. W 2010 roku przeniosła się do nowego 
lokalu przy ul. 11 Listopada 1 c. W komfortowych warunkach, w sympatycz-
nej atmosferze klubowicze spotykają się przy kawie i ciastkach, by rozmawiać 
o wspólnie przeczytanych książkach. Spotkanie organizacyjne klubu odbyło się 
30 listopada 2010 roku. Wzięło w nim udział 12 osób. Obecnie klub liczy 20. 
członków, którzy bardzo poważnie traktują comiesięczne spotkania – w trakcie 
czytania książek przygotowują notatki, zaznaczają w książkach ważne cytaty. 
To bardzo miłe z ich strony, że usprawiedliwiają swoją ewentualną nieobecność. 
Bardzo cieszy fakt, że na zaproszenie biblioteki odpowiedziało tak liczne grono 
osób.

Z listy przygotowanej przez Lucynę Partykę – koordynatora regional-
nego DKK, moderator klubu – Mariola Zelek stara się wybierać książki o róż-
nej tematyce. Klubowicze czytają książki biografi czne, powieści o rozmaitym 
ciężarze gatunkowym, reportaże. Pierwsza klubowa dyskusja, która odbyła się 
28 grudnia 2010 roku, dotyczyła dwóch powieści: irlandzkiej pt. „P.S. Kocham 
Cię” C. Ahern oraz francuskiej pt. „Będziesz tam?” G. Musso. Każde spotkanie 
zaczyna się od przedstawienia autora omawianej lektury. Przygotowując mate-
riał, moderator posiłkuje się wiadomościami z portali internetowych, blogów 
pisarzy. Wszyscy klubowicze oglądają wspólnie wywiady z autorem lektury. 
Jeżeli na podstawie omawianej książki powstały fi lmy, wówczas klubowicze 
oglądają ich obszerne fragmenty. Tak było np. po lekturach „Motyla” L. Ge-
novy, „Powtórnie narodzonego” M. 
Mazzantini, „Rewersu” A. Barta, 
„Tajemnicy Filomeny” M. Sixsmi-
tha. W przypadku, gdy przedmio-
tem dyskusji są książki biografi cz-
ne, uczestnicy spotkania w trakcie 
dyskusji słuchają piosenek w wy-
konaniu bohaterów omawianych 
lektur, np. Ewy Demarczyk, Wiery 
Gran, Violetty Villas, czy Bohdana 
Smolenia. Z dotychczas przeczyta-
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nych książek najbardziej podobały się następujące: „Stulecie Winnych” A. Gra-
bowskiej , „Motyl” L. Genovy, „Drzewo sprawiedliwości”  M. Warneńskiej, 
„Powtórnie narodzony” M. Mazzantini, „ Ostatnie lato” C. Collier, „Tajemnica 
Filomeny” M.  Sixsmitha, „Wybór Marty” L. Witek, „Saszeńka” S. Montefi ore,  
„Oskarżona Wiera Gran” A. Tuszyńskiej, „ Piorun i deszcz” C. Martina. 

W ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki gościły w piech-
cińskiej bibliotece pisarki: Hanna Cygler, Małgorzata Gutowska-Adamczyk, 
a także dziennikarka i podróżniczka Zofi a Suska. Dwukrotnie już klubowicze 
z Piechcina mieli okazję uczestniczyć w organizowanych w ramach programu 
DKK literackich warsztatach. W 2013 roku dotyczyły one literatury austriac-
kiej. Dyskusję na temat książki austriackiego pisarza, dziennikarza Martina 
Pollacka zatytułowanej „Śmierć w bunkrze” moderował Rafał Grzenia – fi lo-
log, krytyk literacki i fi lmowy. Kolejne warsztaty, poświęcone współczesnej 
literaturze niderlandzkiej, odbyły się w roku 2015, a dyskusję klubową, której 
przedmiotem była powieść „Panowie herbaty” pióra holenderskiej pisarki Helli 
S. Haasse, prowadził prof. Paweł Zajas – pracownik naukowy Zakładu Studiów 
Niderlandzkich i Południowoafrykańskich Instytutu Filologii Angielskiej UAM 
w Poznaniu. 

W ciągu tych pięciu lat M. Zelek uczestniczyła w warsztatach dla mo-
deratorów DKK organizowanych przez WiMBP w Bydgoszczy oraz Instytut 
Książki. W Bydgoszczy były to: w 2011 roku warsztaty z literatury austriac-
kiej, w 2012 r. – warsztaty dotyczące najnowszego reportażu polskiego, oba 
prowadzone przez Rafała Grzenię, w 2013 r. – warsztaty „Polska krytyka lite-
racka”, prowadzone przez Martę Mizuro – krytyka literackiego z Wrocławia. 
W ubiegłym roku wzięła udział w trzydniowych warsztatach zorganizowanych 
w Warszawie przez Instytut Książki pn. „Przewodnicy po świecie książki dla 
dorosłych”. W programie znalazły się warsztaty na temat: jak poprowadzić spo-
tkanie autorskie oraz jak napisać recenzję. To były bardzo ciekawe i przydatne 
zajęcia, a zarazem stanowiły niepowtarzalną okazję do spotkania i wymiany 
doświadczeń z moderatorami DKK z różnych stron Polski.

Spotkania DKK to niesamowita wędrówka po świecie książek. W cią-
gu tych 5. lat klubowicze mieli okazję poznać literaturę, która rzadko pojawia 
się na naszym rynku księgarskim lub jest mniej popularna. Korzystając z okazji, 
moderator przedstawia i poleca klubowiczom nowości wydawnicze, zaprasza 
na organizowane w bibliotece imprezy. DKK w Piechcinie wychodzi poza ramy 
literatury. Oprócz comiesięcznych (z wakacyjną przerwą) rozmów o książkach 
organizowane są wspólne wyjazdy do Opery Nova w Bydgoszczy. W ciągu pię-
ciu lat klubowicze obejrzeli 16 przedstawień. 

Dla członków piechcińskiego DKK czytanie książek i wspólne na ich 
temat dyskusje to ciekawa forma spędzenia wolnego czasu, a dla moderatora – 
najprzyjemniejszy etap w prawie trzydziestoletniej pracy w bibliotece.  
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Lucyna Partyka

CO SŁYCHAĆ W DKK: lipiec-grudzień 2015

Czytanie książek, to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wy-
myśliła – te słowa Wisławy Szymborskiej idealnie nadają się na motto pro-
gramu Dyskusyjne Kluby Książki. Rok 2015 stanowił dziewiąty rok realizacji 
przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy tej ogólno-
polskiej akcji, wchodzącej od 2014 roku w skład Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa 2014-2021. Podobnie, jak co roku, wsparcia fi nansowego, 
tym razem w wysokości 75 600 zł, udzielił na ten cel bydgoskiej WiMBP In-
stytut  Książki. Rok 2015 zakończył się liczbą 67. klubów, na którą składało się 
15 klubów w Bydgoszczy – 14 przy fi liach WiMBP (w tym 3 dla dzieci) oraz 
jeden (wspólny) – przy Bibliotece Klubu I Brygady Logistycznej i Bibliotece 
Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, natomiast 52 (w tym 8 dla dzieci 
i 6 dla młodzieży) w bibliotekach samorządowych merytorycznie podległych 
bydgoskiej WiMBP. We wszystkich wydarzeniach realizowanych w minionym 
roku w podregionie bydgoskim w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książ-
ki uczestniczyło 7367(!) osób. Informacje dotyczące wszelkich form realiza-
cji programu DKK w podregionie bydgoskim publikowane są na stronie: dkk.
wimbp.man.bydgoszcz.pl. 

Spotkania w klubach
Zgodnie z hasłem widniejącym na plakacie DKK członkowie Dyskusyj-

nych Klubów Książki działających przy bibliotekach publicznych podregionu 
bydgoskiego godzinami dyskutowali o książkach. Nawet w lipcu i sierpniu nie 
wszystkie kluby zrobiły sobie wakacyjną przerwę. W 2015 roku – w wakacyj-
nych miesiącach o wspólnie przeczytanych książkach dyskutowało 16 klubów 
dla dorosłych, klub dla młodzieży oraz 4 kluby dziecięce – odbyło się łącznie 
35 spotkań. W okresie od lipca do grudnia 2015 r. w klubach odbyły się 263 
spotkania (ogółem w 2015 r. – 606 spotkań). Wzięło w nich udział 1.811 osób 
(ogółem w 2015 r. – 4.175 osób). Członkowie klubów organizują nierzadko 
wspólne wyjazdy, i tak np.11 listopada 2015 r. łabiszyński DKK udał się do 
Torunia, aby obejrzeć w Teatrze im. Wilama Horzycy spektakl „Kwartet”  Ro-
nalda Harwooda w reżyserii Edwarda Wojtaszka. Akcja sztuki toczy się w domu 
spokojnej starości dla muzyków. Większość z nich to gwiazdy światowej sławy. 
Przyjaciele szykują się do obowiązkowego występu – kwartetu z „Rigoletta” 
Verdiego. Wynika z tego wiele zabawnych zdarzeń, są wspomnienia z lat mło-
dości. Zarówno spektakl, jak i sam teatr, bardzo się podobał. Daty spotkań, tytu-
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ły omawianych w poszczególnych klubach książek oraz zdjęcia, znaleźć można 
na wspomnianej wcześniej stronie WWW: dkk.wimbp.man.bydgoszcz.pl 

W II półroczu 2015 r. koordynator regionalny zakupił na potrzeby klubów 
185 książek. Łącznie w minionym roku zakupionych zostało 739 woluminów 
(98 tytułów). Na liście pozycji czytanych i dyskutowanych w okresie od lipca 
do grudnia 2015 r. znalazły się 263 tytuły (łącznie w 2015 r. – 598 tytułów). 
W przypadku beletrystyki szala popularności tylko nieznacznie przechyliła się 
w stronę literatury polskiej. Największą popularnością cieszyły się  powieści A. 
Grabowskiej (Lot nisko nad ziemią, Stulecie Winnych), M. Witkiewicz (Panny 
roztropne, Pierwsza na liście, Szczęście pachnące wanilią), R. Kosin (Tajemnice 
Luizy Bein, Mimo wszystko Wiktoria), K. Kołczewskiej(Kto jak nie ja, Wbrew 
sobie). Sporą popularnością cieszyła się książka Dokąd teraz I. Żytkowiak. Się-
gano też chętnie po Dom z witrażem Ż. Słoniowskiej, Kobietę z impetem M. 
Zaczyńskiej, Kurhanek Maryli E. Bauer,  Małą zagładę  A. Janko, Złodziejki 
czasu H. Cygler, Znaki szczególne P. Wilk.

Wśród tytułów zagranicznych prym wiodła austriacka powieść pt. Na-
uczycielka J.W. Taschler, a zaraz po niej Mężczyzna imieniem Ove pióra szwedz-
kiego autora F. Backmana i holenderskie: Tulipanowy wirus D. Hermans, Na 
górze cisza G. Bakkera. Spośród powieści anglojęzycznych chętnie czytano: 
Motyla L. Genovy (USA), Spóźnione wyznania J. Boyne (Irlandia), Tajemnicę 
morskiej latarni S. Montefi ore (Wielka Brytania), Najdłuższą podróż N. Spark-
sa (USA), Tajemnicę Filomeny M. Sixsmitha (Wielka Brytania), Wiolonczeli-
stę z Sarajewa  (Kanada). Czytano też literaturę słowacką, którą reprezentował 
P. Rankov ze swoją powieścią Zdarzyło się pierwszego września, hiszpańską 
– Widok z nieba C. Sanchez i Olvido, znaczy zapomnienie M.Dueñas, a także 
norweską – Odpływ L. S. Christensena oraz włoską – Temat na pierwszą stronę 
zmarłego przed miesiącem U. Eco. 

28% wszystkich tytułów czytanych w II półroczu 2015 r. przez kluby dla 
dorosłych stanowiła literatura non-fi ction, reportaże, literatura wspomnieniowa, 
biografi czna. Zdecydowaną faworytką okazała się Simona. Opowieść o niezwy-
czajnym życiu Simony Kossak autorstwa A. Kamińskiej – biografi a córki Jerze-
go, wnuczki Wojciecha i prawnuczki Juliusza Kossaków. Z pozostałych najczę-
ściej wybierano: Angoli E. Winnickiej, Czarny anioł. Opowieść o Ewie Demar-
czyk A. Kuźniak i E. Karpacz-Oboładze, Damy złotego wieku K. Janickiego, 
Genialnych. Lwowską Szkołę Matematyczną M. Urbanka, Narzeczoną Schulza 
A. Tuszyńskiej, One. Kobiety, które kochały pisarzy R. Romaniuka, Niezłomną. 
Zachowała godność w łagrach A. Lewandowskiej-Kąkol, Świat nie jest taki zły 
H. Kunickiej i K. Dreckiej.
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Na liście książek czytanych i omawianych w II połowie minionego roku 
w klubach młodzieżowych znalazło się 16 tytułów, w wśród nich tylko 3 książki 
polskich autorów Ten gruby Barbary Ciwoniuk, Otchłań  Roberta J. Schmidta 
oraz Tam, gdzie spadają anioły D. Terakowskiej. Zdecydowanie dominowała 
w tej grupie czytelniczej literatura zagraniczna reprezentowana przez takich au-
torów, jak: J. Abercrombie, J. Boyne, S. Collins, J. Dashner, M. Dubini, R.P. 
Evans, J. Green, E. Laban, G. R.R. Martin, R. Rainbow, S. Shannon. 

Lista książek czytanych i omawianych w klubach dziecięcych obejmuje 
29 pozycji. Zaledwie 10 z nich to książki polskich autorów, m.in.: I. Chmie-
lewskiej, B. Ostrowickiej, E. Piotrowskiej, M. Strzałkowskiej, D. Suwalskiej, 
J. Wachowiak, R. Witek. Zagranicznych autorów literatury dla dzieci na wspo-
mnianej liście reprezentują autorzy amerykańscy: L.Bergen – autorka popu-
larnego cyklu książek o Zośce i H. Webb z serią lubianych przez najmłodszą 
publiczność czytelniczą książeczek o kotkach i pieskach,  B. Mull – autor Woj-
ny cukierkowej oraz autor Rekordowej rodzinki M. Ward, szwedzkie pisarki: I. 
Angerborn i A. Lindgren, Powodzeniem cieszyła się też fi lmowa wersja Małego 
Księcia wydana w zbiorowym opracowaniu pt. Mały Książę. Tajemnica starego 
pilota. Amerykański  fi lm pod takim samym tytułem (tyt.  oryg. The Little Prin-
ce) gościł w 2015 r. na ekranach kin.

Konkurs na recenzję
Członkowie Dyskusyjnych 

Klubów Książki mogą próbować 
swoich sił również jako recenzenci. 
Od lutego 2010 roku trwa nieustają-
cy internetowy konkurs na najlepszą 
recenzję miesiąca oraz komentarz 
(do recenzji) miesiąca. Przedmiotem 
recenzji może być dowolna książka 
(literatura polska i obca, literatu-
ra faktu, literatura dziecięca i mło-
dzieżowa itp.) czytana i omawiana 
w Dyskusyjnym Klubie Książki. 
Przedmiotem komentarza natomiast 
dowolna recenzja opublikowana na 
stronie Instytutu Książki autorstwa 
członka DKK. Najlepsze teksty (re-
cenzje, bo komentarze pisze się bez-
pośrednio na stronie) wybierane są 
spośród prac nadsyłanych do Insty-
tutu Książki przez koordynatorów 
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DKK. Na stronie IK można przeczytać najciekawsze recenzje klubowiczów 
z całej Polski, w tym niejednokrotnie także członków DKK podregionu bydgo-
skiego. Jesienią laureatką konkursu została Wiesława Richert (na zdjęciu obok) 
– członkini DKK działającego przy MBP w Świeciu. Jej recenzja książki pt. 
„Pieśni bełkotu” autorstwa holenderskiego pisarza Gerbranda Bakkera ogłoszo-
na została w 2015 roku recenzją miesiąca października.

Spotkania  autorskie
22 listopada 2015 r. zmarła Monika Szwaja, dziennikarka, autorka tek-

stów piosenek, pisarka, jedna z najchętniej czytanych, również przez członków 
Dyskusyjnych Klubów Książki podregionu bydgoskiego, polskich autorek 
współczesnych. Miała na swoim koncie 15 powieści, między innymi: Jestem 
nudziarą, Dom na klifi e, Klub mało używanych dziewic, Zatoka trujących jabłu-
szek. Ostatnia z jej powieści pt. Anioł w kapeluszu ciągle jeszcze krąży w klu-
bach. To właśnie M. Szwaja 23 maja 2007 roku zainaugurowała w podregionie 
bydgoskim cykl spotkań autorskich, które odbywają się w bibliotekach publicz-
nych w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki. Tego dnia pisarka gościła 
w dwóch bibliotekach: w MBP w Koronowie oraz w WiMBP w Bydgoszczy. 24 
maja 2007 r. spotkała się z czytelnikami BM w Inowrocławiu. W Inowrocławiu 
jeden z uczestników spotkania  zaśpiewał specjalnie dla niej piosenkę „Pod ża-
glami Zawiszy”, ponieważ żeglarstwo było jej wielką pasją. 

W ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki zorganizowanych zostało 
w II półroczu minionego roku 16 spotkań autorskich (ogółem w 2015 r. – 46 
spotkań). Wzięło w nich udział 1000 osób (ogółem w 2015 r. – 3009 osób).

Jako pierwsza po przerwie wakacyjnej przyjechała do Bydgoszczy Maja 
Komorowska. Ta wybitna aktorka teatralna i fi lmowa spotkała się we wrześniu 
z czytelnikami Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zadebiutowała 
w 1960 r. w krakowskim Teatrze Groteska. Występowała na deskach m.in. Teatru 
13 Rzędów w Opolu oraz teatrów Współczesnego i Polskiego we Wrocławiu. 
Od 1972 r. związana z warszawskim Teatrem Współczesnym. Zagrała ponad 
trzydzieści ról w Teatrze Telewizji. Ma na swoim koncie wiele ról fi lmowych. 
Autorka książki 31 dni maja. W formie książkowej opublikowane zostały roz-
mowy z M. Komorowską – przeprowadzone przez Barbarę Osterloff, wydane 
pt. Pejzaże oraz przeprowadzone przez Tadeusza Sobolewskiego, noszące tytuł 
Pytania, które się nie kończą. Tę ostatnią książkę, której premiera miała miejsce 
w październiku 2014 r., aktorka promowała w Bydgoszczy. 

Kolejnym gościem Dyskusyjnych Klubów Książki podregionu bydgo-
skiego w Bydgoszczy, Barcinie i Sepólnie Krajeńskim w październiku, a w listo-
padzie w Świeciu był Wojciech Jagielski – dziennikarz, korespondent wojenny, 
pisarz, autor książek Dobre miejsce do umierania, Modlitwa o deszcz, Wieże 
z kamienia, Nocni wędrowcy, Wypalanie traw, Trębacz z Tembisy. Zajmuje się 
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problematyką Afryki, Azji Środkowej, Kaukazu i Zakaukazia, był obserwato-
rem konfl iktów zbrojnych w Afganistanie, Tadżykistanie, Czeczenii, Gruzji. Do 
2012 r. związany z Gazetą Wyborczą. Współpracuje z Polską Agencją Prasową, 
BBC, Le Monde. Spotkania połączone były z promocją jego najnowszej książki 
pt. Wszystkie wojny Lary, która miała swoją premierę we wrześniu 2015 roku. 
 Październikowe spotkania upłynęły pod znakiem podróży. Jako pierw-
szy z czytelnikami spotkał się w Bydgoszczy, krótko przed swoim wylotem do 
Boliwii, Arkady Radosław Fiedler – podróżnik i muzeolog, syn podróżnika 
i przyrodnika Arkadego Fiedlera, współtwórca i współwłaściciel rodzinnego 
Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera i Ogrodu Kultur i Toleran-
cji w Puszczykowie pod Poznaniem, poseł na Sejm V, VI, VII kadencji. Towa-
rzyszył ojcu w sześciu podróżach – do Afryki, Azji, obu Ameryk. Po śmierci 
ojca (1985) organizował samotne wyprawy m.in. do Peru, Ekwadoru, Meksy-
ku. Autor książek, m.in: Barwny świat Arkadego Fiedlera, Wabiła nas Afryka 
Zachodnia, Majowie. Reaktywacja, Chwała Andów, Między niebem a piekłem, 
Wyprawy na koniec świata, Świat na talerzu. Spotkanie połączone było z pro-
mocją książki pt. Dolina stuletnich młodzieńców – premiera w lipcu 2015 r. Ko-
lejnym gościem bydgoskiej WiMBP był Tomasz Michniewicz – dziennikarz, 
fotograf, podróżnik, reportażysta, autor książek Samsara. Na drogach, których 
nie ma, Gorączka. W świecie poszukiwaczy skarbów, Swoją Drogą.  Był dzien-
nikarzem m.in. Trójki, Polskiego Radia BIS i tygodnika Polityka. Od czerwca 
2013 r. związany z redakcją Programu Pierwszego Polskiego Radia, gdzie pro-
wadzi autorską audycję podróżniczą Reszta świata. Autor programu telewizji 
TTV Michniewicz. Inny świat. Redaktor naczelny serwisu podróżniczego www.
koniecswiata.net Był nominowany do nagród National Geographic Travelery 
2011 w kategorii Inicjatywa Społeczna Roku za akcję ratowania czarnych no-
sorożców afrykańskich oraz do podróżniczej nagrody Kolosów 2013 za wypra-
wę dokumentującą życie Pigmejów Baka. Bydgoskie spotkanie połączone było 
z promocją książki Świat równoległy (premiera: wrzesień 2015 r.). 
 W listopadzie zaszczycił nas swoją obecnością najbardziej chyba znany 
w Polsce dominikanin, ojciec Jan Góra – doktor teologii, duszpasterz akade-
micki, rekolekcjonista, twórca i animator ośrodków duszpasterskich na Jamnej, 
w Hermanicach i nad Lednicą, organizator corocznych spotkań młodych Led-
nica 2000, pod Bramą-Rybą (Bramą III Tysiąclecia), twórca Domu Jana Pawła 
II nad Lednicą, organizator konkursów literackich im. Romana Brandstaettera, 
autor książek, m.in. Spotkania z Ojcem…, Pijani Bogiem, Jeżeli jest się inteli-
gentem…, Dzieci Lednicy, Idziemy po śladach. Bydgoskie spotkanie połączone 
było z promocją najnowszych publikacji:  W świetle pontyfi katu Jana Pawła 
II oraz Znaczy ksiądz... Z tym większym żalem przyjęliśmy wiadomość o jego 
nagłej śmierci – 21 grudnia 2015 roku.
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 Cykl ubiegłorocznych spotkań organizowanych w ramach programu 
Dyskusyjne Kluby Książki zamknęło 5 grudniowych spotkań z Markiem Pin-
dralem: w Bydgoszczy, Nakle, Łabiszynie, Żninie i Barcinie. Wykładowca ję-
zyka angielskiego, autor pokazów multimedialnych, fotografi cznych wystaw po 
raz kolejny już gościł w bibliotekach bydgoskiego podregionu. W 2014 roku 
promował książkę Chiny od góry do dołu, będącą zapisem wrażeń i obserwacji, 
poczynionych podczas dwuletniego pobytu w Chinach, gdzie uczył angielskie-
go na uniwersytecie Chengdu. W roku minionym  była to książka W cieniu 
minaretów – Oman – efekt trzyletniego pobytu autora w Omanie.  

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

Warsztaty
Niezmiernie istotnym celem programu pozostaje ciągłe poszerza-

nie kompetencji moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki  poprzez udział 
w szkoleniach i warsztatach organizowanych bezpośrednio przez Instytut Książ-
ki, jak i poprzez uczestnictwo w warsztatach organizowanych w klubach. 

W dniach 23 i 24 kwietnia 2015 r. odbyły się w Dyskusyjnych Klu-
bach Książki podregionu bydgoskiego – w Bydgoszczy, Sępólnie Krajeńskim, 
Tucholi, Dąbrowie Chełmińskiej – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci. 
Nawiązywały one do postaci Bartka Koniczyny – bohatera cyklu chętnie czyta-
nych w klubach książek dla dzieci: Wyczyny Bartka Koniczyny, Bartek Koniczy-
na i Banda z Zaniemyśla, Bartek Koniczyna i tajemnicza dziewczyna autorstwa 
Danuty Zawadzkiej – absolwentki Collegium Języków Obcych na Uniwersyte-
cie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Warsztaty poprowadziła ilustratorka ksią-
żek o Bartku – Agnieszka Kłos-Milewska z Warszawy – absolwentka historii 
sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, ilustratorka książek dla dzieci, podręczni-
ków szkolnych, od 6 lat współpracująca z krakowskim Wydawnictwem Skrzat. 
W warsztatach uczestniczyło 68 dzieci. 

Warsztaty dla dorosłych poświęcone były w minionym roku współcze-
snej literaturze niderlandzkiej. Odbyły się one 7 i 8 września. Dyskusje w czte-
rech Dyskusyjnych Klubach Książki podregionu bydgoskiego moderował pro-
fesor Paweł Zajas – pracownik naukowy Zakładu Studiów Niderlandzkich i Po-
łudniowoafrykańskich Instytutu Filologii Angielskiej UAM w Poznaniu, badacz 
stowarzyszony (research fellow) University of Pretoria (RPA), autor książek: 
Postkolonialne imaginarium południowoafrykańskie literatury polskiej i ni-
derlandzkiej, Jak świat prawdziwy stał się bajką. O literaturze niefi kcjonalnej.  
Członkowie DKK działającego przy Filii w Piechcinie Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy w Barcinie rozmawiali na temat holenderskiej powieści pt. Pa-
nowie herbaty pióra Helli S. Hasse. Przedmiotem dyskusji  DKK spotykającego 
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się w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu była powieść pt. Na górze cisza 
autorstwa holenderskiego pisarza Gerbranda Bakkera. W Filii nr 5 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Świeciu rozmowa toczyła się wokół książki Pieśni bełkotu 
belgijskiego autora Erwina Mortiera, natomiast klubowicze z Sępólna Krajeń-
skiego podzielili się wrażeniami z lektury książki pt. Czysta biała rasa Franka 
Westermana – holenderskiego pisarza i dziennikarza. Uczestnikami warsztatów 
byli moderatorzy i członkowie wymienionych DKK, ale także moderatorzy 
z pozostałych klubów danej miejscowości bądź też powiatu. W warsztatach dla 
dorosłych wzięło udział 61 osób. Koordynator zakupił i rozesłał klubom nie-
zbędne do udziału w warsztatach materiały, umożliwiając wszystkim przygoto-
wanie się do udziału w zajęciach. 

3 czerwca 2015 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Bydgoszczy zorganizowane zostało spotkanie moderatorów Dyskusyjnych 
Klubów Książki podregionu bydgoskiego. Otworzyła  je prezentacja Ilony 
Siodłowskiej-Spasiuk – moderatora DKK przy BP w Solcu Kujawskim, która 
zdała relację z udziału w szkoleniach zorganizowanych przez Instytut Książ-
ki w 2014 r. dla moderatorów DKK. W dniach od 23 do 25 kwietnia 2014 r. 
były to warsztaty w Gdańsku pod hasłem Nowe kompetencje pracowników bi-
bliotek publicznych w zakresie promowania kultury literackiej zorganizowane 
w ramach programu Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2014, a w dniach od 
22 do 26 października – warsztaty kreatywności dla bibliotekarzy zorganizo-
wane wspólnie przez Instytut Książki oraz Wydawnictwo EMG, które odbyły 
się w czasie Festiwalu Literackiego Conrada w Krakowie w ramach projektu 
Akademia Kultury – Biblioteczne Inicjatywy, Biblioteczne Aktywności. Na-
stępnie miała miejsce prezentacja Lucyny Partyki – koordynatora regionalnego 
DKK podregionu bydgoskiego na temat Bibliotekarstwo publiczne w Czechach 
na wybranych przykładach, będąca pokłosiem wizyty studyjnej koordynatorów 
DKK, która odbyła się w październiku 2014 r. Centralnym punktem programu 
było spotkanie autorskie z Mariuszem Urbankiem – publicystą (kieruje działem 
publicystyki i historii wrocławskiej Odry), pisarzem, autorem m.in. książek: Zły 
Tyrmand, Kisielewscy, Brzechwa. Nie dla dzieci, Broniewski. Miłość, wódka, 
polityka, Tuwim. Wylękniony bluźnierca. Bydgoskie spotkanie połączone było 
z promocją książki Genialni. Lwowska Szkoła Matematyczna oraz nowego wy-
dania Kisielewskich. W spotkaniu wzięło udział 45. moderatorów DKK. 

Wzorem lat ubiegłych moderatorzy DKK podregionu bydgoskiego 
wzięli udział w szkoleniach zorganizowanych przez Instytut Książki. Mode-
ratorki DKK dla dorosłych – Alina Kloska z Filii w Potulicach Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle, Wiesława Ziółkowska z Filii w Je-
żewie Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Jeżewo z siedzibą w Laskowicach 
Pomorskich, Mariola Zelek z Filii w Piechcinie Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy w Barcinie – uczestniczyły w szkoleniu pod hasłem Nowe kompetencje 
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pracowników bibliotek publicznych w zakresie promowania kultury literackiej 
zorganizowanym w dniach od 9 do 11 września 2015 r. w Warszawie w ramach 
programu Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015. W szkoleniu ph. Przewod-
nicy po świecie książki dla młodzieży – korepetycje literackie dla bibliotekarzy, 
które odbyło się w Warszawie w dniach od 15 do 17 września 2015 r., uczest-
niczyła Ilona Siodłowska-Spasiuk z Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim. 
Moderatorka z Solca Kujawskiego wzięła udział również w warsztatach ph. Bli-
sko wiersza zorganizowanych w dniach od 26 do 28 maja w ramach Festiwalu 
Lublin Miasto Poezji 2015 oraz w szkoleniu Partycypacja i budowanie publicz-
ności, które odbyło się w ramach krakowskiego Festiwalu Conrada. 

Koordynator regionalny DKK – L. Partyka – w dniach 19 do 23 sierp-
nia 2015 r. uczestniczyła w zorganizowanym przez Instytut Książki oraz Wy-
dawnictwo EMG spotkaniu koordynatorów wojewódzkich DKK w ramach 
projektu edukacyjnego Akademia Kultury – Biblioteczne Inicjatywy, Biblio-
teczne Aktywności (BIBA 2015). Spotkanie to poświęcone było przygotowa-
niom do Ogólnopolskiego Zlotu Dyskusyjnych Klubów Książki, który odbędzie 
się w lipcu 2016 r. we Wrocławiu. Program spotkania obejmował też udział 
w dowolnie wybranych wydarzeniach festiwalowych 4. edycji Festiwalu Li-
teracki Sopot. Tegoroczna edycja festiwalu  poświęcona była literaturze cze-
skiej. W Sopocie gościli m.in.: Petra Hulova, Radka Denemarkova, Jaroslav 
Rudiš, Jan Novak.  Nie mogło zabraknąć spotkań z polskimi autorami. W tym 
roku byli to: Małgorzata Szejnert, Piotr Osęka, Błażej Brzostek, autorzy no-
minowanymi do Nagrody Nike – Magdalena Tulli, Wioletta Grzegorzewska, 
Piotr Nesterowicz,  a także bohaterowie spotkań z cyklu Kulturalna Plaża Trój-
ki: Filip Springer, Mariusz Urbanek, Anna Janko, Ewelina Kopacz-Oboładze 
i Angelika Kuźniak. W dniach 16 do 18 sierpnia 2015 r. koordynator DKK pod-
regionu bydgoskiego uczestniczył w zorganizowanym przez Instytut Książki 
oraz Biuro Festiwalowe Impart 2016 spotkaniu koordynatorów wojewódzkich 
DKK we Wrocławiu. Spotkanie to poświęcone było dalszym przygotowaniom 
do Ogólnopolskiego Zlotu Dyskusyjnych Klubów Książki, planowanego na li-
piec 2016 r. Koordynatorom zaprezentowano teren oraz bazę noclegowo-kon-
ferencyjną Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych we Wrocławiu, gdzie Zlot ma się 
odbyć. Program spotkania obejmował również udział w dowolnie wybranych 
wydarzeniach festiwalowych Bruno Schulz Festiwal oraz w uroczystej gali wrę-
czenia Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus”, która odbyła się we 
wrocławskim Teatrze Muzycznym CAPITOL. W dniach od 10 do 11 grudnia 
2015 r. L. Partyka wzięła udział w spotkaniu koordynatorów DKK z bibliotek 
wojewódzkich zorganizowanym przez Instytut Książki w Warszawie. W pierw-
szym dniu omówione zostały plany i zamierzenia związane z kontynuowaniem 
realizacji programu Dyskusyjne Kluby Książki w 2016 r. Kolejny dzień poświę-
cony był Ogólnopolskiemu Zlotowi Dyskusyjnych Klubów Książki we Wrocła-
wiu, planowanemu na rok 2016. 
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Kontakt

Osoby zainteresowane włączeniem biblioteki do udziału w projekcie Dysku-
syjne  Kluby Książki proszone są o kontakt z koordynatorem regionalnym:

telefon: 52 339 92 28, 506 200 530
e-mail: Lucyna.Partyka@wimbp.bydgoszcz.pl 



101

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA
W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH

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

LIPIEC

1.07. Filia w Chełmcach M-GBP w Kruszwicy zorganizowała dla 
dzieci wycieczkę do ZOO w Poznaniu.

3.07.  w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie odbyło się spo-
tkanie pt. „Tajemnica ikony”. Dwoje artystów i ekspertów w dziedzinie pisania 
ikon: artystka z Kazachstanu Nadieżda Kulinicz oraz artysta plastyk Andrzej 
Binkowski ze Złotowa prowadzili dwugłos o technice malowania, a raczej pi-
sania ikon, ich bogatym znaczeniu religijnym i symbolicznym. Wypowiedzi 
gościa z Kazachstanu tłumaczyli na język polski: ks. Artur Zaraś i Anna Skuza. 
Spotkaniu towarzyszyła wystawa ikon obu artystów.

4.07. Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie zorganizowała IX 
Finał Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Leona Wyczółkowskie-
go o „Cisową gałązkę”, który odbył się w Amfi teatrze nad Jeziorem Wielkim 
Cekcyńskim. Spotkanie poprowadził tucholski poeta Kazimierz Rink. Osoby 
wyróżnione w konkursie zaprezentowały swoje wiersze. Gościem specjalnym 
wieczoru była Anna Romantowska. 

5.07. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie otwar-
to wystawę pt. „Dawny Łabiszyn i jego mieszkańcy” przygotowaną w ramach 
Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźbiarskiego.

7.07. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku dotarł pierwszy 
pakiet edukacyjno-zabawowy  w ramach programu edukacyjnego „EkoPaka – 
zamykamy obieg surowców” fi nansowanego przez INTERSEROH Organiza-
cję Odzysku Opakowań. To pierwszy tak duży program edukacji ekologicznej 
realizowany przez biblioteki z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym. 
50 polskich bibliotek otrzymało pakiety edukacyjno-zabawowe poświęcone 
różnym surowcom (np. drewno,  tworzywa sztuczne), które wykorzystywane są 
podczas zajęć. Do udziału w programie zakwalifi kowała się również Miejska 
Biblioteka Publiczna w Świeciu.
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9.07. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi otwarto wystawę 
pt. „Pod opieką Patronki w przyszłość”, przygotowaną przez Borowiackie To-
warzystwo Kultury w Tucholi oraz tucholską MBP w ramach obchodów 56 Dni 
Borów Tucholskich. Miłośnikom kultu św. Małgorzaty postać patronki miasta 
przybliżyła Maria Ollick, prezes Borowiackiego Towarzystwa Kultury. Wystawa 
obrazowała historię powiązania kultu świętej z miastem oraz historię dwunastu 
lat corocznych obchodów święta patronki. Wyeksponowano okolicznościowe 
gazetki pt. „Posłaniec św. Małgorzaty”, plakaty, koszulki, naklejki z Chleba 
św. Małgorzaty, porcelanę z herbem, wydawnictwa promocyjne, literaturę oraz 
plansze ilustrujące historię herbu i pieczęci, modlitwę do patronki oraz legendę. 
Wernisaż wzbogaciła projekcja nagranego w 2004 r. widowiska „O tym, jak św. 
Małgorzata fortelem miasto uratowała i wroga precz przegnała”. 

14 i 16.07. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żni-
nie zorganizowano warsztaty fotografi czne dla dzieci pod kierunkiem Hanny 
Czajkowskiej, pasjonatki fotografi i. W części teoretycznej dzieci poznały cie-
kawostki związane z fotografi ą i aparatami fotografi cznymi, uczyły się kadro-
wania obrazu oraz zdobyły informacje jak dobrze wykonać zdjęcie. 16 lipca 
w ramach zajęć praktycznych uczestnicy warsztatów wyruszyli w plener, gdzie 
na łonie natury uczyli się wykonywać portrety, wykorzystując do tego zdobytą 
wcześniej wiedzę.

16.07. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia z kaligrafi i ph. „Moje imię po japońsku”. Dzieci zapoznały 
się z dwoma systemami pisma sylabicznego: hiraganą, która służy do zapisu 
fonetycznego oraz katakaną do zapisu nazw własnych. Następnie uczestnicy 
wykonali wizytówki z własnymi imionami, dbając o prawidłową kolejność 
i kierunek stawianych kresek. 

17.07. w Filii w Piechcinie BPMiG w Barcinie zorganizowano warsz-
taty plastyczne pod kierunkiem Patrycji Nowackiej ph. „Wakacyjna przygoda 
z malarstwem”. P. Nowacka, mieszkanka Piechcina, studiuje edukację arty-
styczną w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, 
w Toruniu. Podczas zajęć dzieci wykonały na nadmuchanych przez siebie ba-
lonach karykatury osób siedzących naprzeciwko. Następnie wspólnie tworzyły 
portrety, na które składały się elementy martwej natury (owocowej i warzywnej) 
ułożone w obraz twarzy. Powstały prace nawiązujące do malarstwa Giuseppe 
Arcimboldo, włoskiego malarza okresu manieryzmu. Prowadząca zaprezento-
wała kilka dzieł tego artysty.
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22.07. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie 
dzieci wzięły udział w warsztatach perkusyjnych, które poprowadził Aleksan-
der Paradowski, na co dzień grający w zespole muzycznym. Uczestnicy poznali 
nie tylko wartości rytmicznie, ale także sami mogli zagrać partie muzyczne na 
perkusji.

28.07. odbyła się wycieczka czytelników Filii nr 14 dla dzieci i mło-
dzieży WiMBP w Bydgoszczy oraz czytelników z Filii nr 9 dla dzieci i mło-
dzieży WiMBP w Bydgoszczy do Muzeum Wodociągów. Uczestnicy zapoznali 
się z historią bydgoskich wodociągów, dowiedzieli się,  jak uzdatnia się wodę 
do picia oraz obejrzeli fi lmiki przedstawiające historię wody oraz sposobów jej 
pozyskiwania, podziwiali replikę średniowiecznego rurmusa, za pomocą któ-
rego w XV wieku dostarczano do Bydgoszczy wodę z Brdy, a także oglądali 
pompy, zasuwy, zawory. 

30.07. w  Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie 
zorganizowane zostały zajęcia plastyczno-techniczne pod kierunkiem Zofi i 
Gawron – emerytowanej nauczycielki plastyki.  Dzieci wykonywały kwiaty 
z papieru, krepy i bibuły – regionalne ozdoby pałuckie. 

31.07. w Filii nr 5 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyło się 
spotkanie ph. „Ubierz szafę w książki”. Spotkanie poprowadziła czytelniczka, 
która w wolnych chwilach zajmuje się stylizacją ubioru, prowadzi blog i śledzi 
najnowsze trendy. Każda z przybyłych do biblioteki kobiet miała szansę poddać 
się bezpłatnej analizie kolorystycznej i wysłuchać rad dotyczących jej wizerun-
ku. Odbyła się też  prezentacja  tytułów książkowych, które mogą posłużyć za 
poradniki w dziedzinie wyglądu. 

SIERPIEŃ

1.08. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim otwarto poświę-
coną patronowi miasta św. Wawrzyńcowi wystawę autorstwa Anny i Tomasza 
Klingrów pt. „San Lorenzo”, przygotowaną z okazji Dni Sępólna. Była to wy-
stawa mobilna, którą można było oglądać w różnych częściach miasta.

1.08. Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie przygotowała w ra-
mach Dni Gminy Cekcyn  stoisko pt. „Wakacje z książką”. Oferta adresowana 
była zarówno do dzieci – worki edukacyjne, puzzle na kocyku oraz książki – jak 
i do dorosłych – książki autorstwa mieszkańców gminy, które można było za-
kupić, darmowe poradniki na temat wychowania dzieci oraz instrukcje dla gier 
terenowych (Questing).   
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10.11 i 13.08. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie 
odbyły się V Letnie warsztaty fotografi czne dla młodzieży pod hasłem „Ubierz 
się w książkę” (technika sleeveface). W pierwszym dniu uczestnicy robili zdję-
cia na wystawę, która została otwarta podczas imprezy „Rejs na Łabiszyn” 
w dniu 16 sierpnia na łabiszyńskiej wyspie. Drugiego dnia odbył się wyjazd na 
spotkanie plenerowe do Gniezna. Młodzież zwiedziła m.in. katedrę gnieźnień-
ską, rynek, stadion żużlowy, muzeum miniatur w Pobiedziskach, a w drodze 
powrotnej obejrzała pomnik Leszka Białego w Marcinkowie Górnym. W ostat-
nim dniu przygotowywano wystawę powstałych fotografi i, którą można oglądać 
w bibliotece do następnych letnich warsztatów. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy za udział, zbiorowe zdjęcie oraz parasolki z logo biblioteki i herbem 
Łabiszyna. Zajęcia – już piąty rok z rzędu – wraz z bibliotekarzami poprowa-
dziła Malwina Skibińska. 

11.08. z inicjatywy Oddziału dla Dzieci i Młodzieży BP w Sępól-
nie Krajeńskim z okazji Dni Sępólna Krajeńskiego na Placu Wolności odbył 
się spektakl teatralny „Fintikluszki – folkowe okruszki” przygotowany przez 
Wędrowny Teatr Lalek „Małe Mi”. Po przedstawieniu odbyły się motankowe 
warsztaty dla dzieci, na których każde wykonało „motankę” czyli indywidu-
alną i osobistą szmacianą lalkę. 12 sierpnia na bibliotecznym facebooku roz-
strzygnięto internetowy konkurs dla dzieci pt. „Selfi e z książką”, polegający 
na głosowaniu internautów i wyłonieniu najciekawszego zdjęcia promującego 
czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

13.08. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy odbyła się impreza dla dzieci ze Świetlicy Stokrotka oraz młodych czytel-
ników biblioteki. Celem zajęć było wykonanie pamiętnika Koziołka Matołka 
w formie komiksu. Uczestnicy obejrzeli fragment przygód Matołka, a dalszej 
historii posłuchali. Następnie należało ułożyć nową historię Koziołka z wyloso-
wanych obrazków i ubrać ją w słowa. 

13.08. Filia w Piechcinie BPMiG w Barcinie zorganizowała wy-
cieczkę do Centrum Nurkowego. Akwen piechciński jest unikalny ze względu 
na doskonałą przejrzystość wody i pionowe, wapienne ściany. 

14.08. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży BP w Sępólnie Krajeń-
skim zorganizowano grę miejską „W poszukiwaniu Wawrzyńca”. Uczestnikami 
były dzieci i młodzież w wieku 11-15 lat. Łamigłówki, rebusy i szyfry skoncen-
trowane wokół patrona Gminy wymagały od uczestników logicznego myślenia 
oraz bystrości. 
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20.08. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Kra-
jeńskim miały miejsce warsztaty z wyrobu biżuterii na krosnach. Dzieci na-
uczyły się haftu koralikowego i tworzyły swoją własną biżuterię. 

          20.08. Biblioteka Publiczna Gminy w Złotnikach Kujawskich zor-
ganizowała dla dzieci wycieczkę do miasteczka westernowego Silverado City 
w Bożejewiczkach k/Żnina. 

25.08. na zakończenie zajęć wakacyjnych Miejska i Powiatowa Bi-
blioteka Publiczna w Żninie przygotowała dla dzieci spotkanie z clownami. 
Zajęcia poprowadzili wolontariusze z Fundacji Dr Clown w Bydgoszczy, którzy 
na co dzień działają głównie w szpitalach, umilając czas nieuleczalnie chorym 
dzieciom. 

26.08. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyło 
się spotkanie z cyklu „Dla zdrowia i urody” na temat: „Wirusowe zapalenie 
wątroby typu B i C”, które prowadziła dr Agnieszka Zaleśna z Wojewódzkiego 
Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy. Spotkanie zorganizowano 
we współpracy z Gminą Barcin, która uczestniczy w realizacji Programu Wy-
krywania Wirusowego Zapalenia Wątroby typu B i C w województwie kujaw-
sko-pomorskim.

27.08. w Filii nr 21 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy Laborato-
rium Sztuki obrało sobie za cel wejrzenie w proces twórczy Łukasza Urbaniaka, 
kompozytora, teoretyka muzyki i pianisty oraz Moniki Wójcik-Musiał, rysow-
nika-samouka (z zawodu dziennikarki). Z jednej strony Monika – autodydakta, 
z drugiej Łukasz – absolwent Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii 
Dźwięku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Goście opowiedzieli o pierw-
szych spotkaniach ze sztuką i swoich inspiracjach. 

WRZESIEŃ

2.09. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie w ramach 
akcji „Masz głos. Masz wybór” odbyło się spotkanie dotyczące historii refe-
rendów w Polsce oraz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Spotkanie 
poprowadził Daniel Jakubowski – mieszkaniec Barcina, student prawa na Uni-
wersytecie Warszawskim, wielokrotny laureat olimpiad historycznych oraz sty-
pendysta Premiera i Ministra Edukacji Narodowej. 
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4.09. Filia nr 4 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy gościła bydgo-
skiego poetę Jarosława Stanisława Jackiewicza. Spotkanie poprowadziła poetka 
Lucyna Siemińska. Gość przeczytał kilkanaście publikowanych i niepublikowa-
nych wierszy, opowiadał o swoich inspiracjach, przedstawił swoje zdanie na te-
mat fi lozofi i i tego, czy rozwój cywilizacji zagraża poezji i papierowej książce. 

5.09. w Bibliotece Głównej oraz w czterech fi liach WiMBP w Byd-
goszczy odbyły się imprezy z okazji ogólnopolskiej akcji Narodowego Czyta-
nia. Głośnemu czytaniu w Bibliotece Głównej towarzyszyła wystawa najcie-
kawszych wydań książek Bolesława Prusa ze zbiorów biblioteki. Filia nr 15 dla 
dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy tego 
dnia gościła dra. Marcina Smolińskiego, który przybliżył biografi ę Bolesła-
wa Prusa oraz  wygłosił wykład pt. „Lalka jako powieść o trzech pokoleniach 
idealistów polskich”. W Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy czytelnicy mieli okazję usłyszeć wybrane 
fragmenty w interpretacji Teatru Form Różnych „Nasza klasa”. Drugą część 
spotkania poświęcono dyskusji o „Lalce”. W Filii nr 21 dla dorosłych WiMBP 
w Bydgoszczy czytelnicy oraz uczniowie Zespołu Szkół Nr 21 wspólnie czytali 
fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa przed budynkiem Biblioteki. W Filii nr 5 
dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbył się konkurs na najlepszą interpre-
tację „Lalki” Bolesława Prusa. 

5.09. WiMBP w Bydgoszczy po raz drugi przyłączyła się do reali-
zacji Święta Latawca, które organizowane jest przez Muzeum Piśmiennictwa 
i Drukarstwa w Grębocinie oraz Fundację Świątynia Sztuki. W siedmiu fi liach 
bibliotecznych WiMBP w Bydgoszczy (w Filii nr 6 i nr 14 dla dzieci i młodzie-
ży, Filii nr 5 dla dorosłych, Filii nr 7 i nr 31 dla dorosłych i dla dzieci, Filii nr 
15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, Filii nr 16 dla dorosłych 
z Oddziałem dla dzieci i młodzieży), odbyły się imprezy podczas których dzieci 
wraz z rodzicami i opiekunami tworzyły i puszczały w niebo latawce.

 5.09.  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie spotkali się 
rodzice dzieci zmagających się z chorobą autyzmu. Spotkanie zorganizowano 
w ramach programu „Biblioteka Przyjazna Autyzmowi”.

7.09 w Oddziale dla Dzieci BM w Inowrocławiu otwarto wystawę 
pt. „Mistrzowie ilustracji”. Na wielkoformatowych planszach przygotowanych 
przez Wydawnictwo Dwie Siostry, publikujące książki dla dzieci z serii „Mi-
strzowie ilustracji”, zaprezentowane zostały ilustracje autorstwa ośmiu kulto-
wych rysowników: Bohdana Butenki, Jana Marcina Szancera, Anny Kołakow-
skiej, Danuty Konwickiej, Zbigniewa Lengrena, Mirosława Pokory, Teresy Wil-
bik i Marii Orłowskiej-Gabryś. 
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8.09.  Filia w Chomętowie RBP w Szubinie gościła Krystynę Spech-
cińską, z zawodu nauczycielkę, eksperta w dziedzinie historii, która przybliżyła 
zebranym dzieje Chomętowa i okolic – nie tylko w postaci czystych faktów 
historycznych, ale też wielu ciekawych opowieści. Spotkanie, zainspirowane 
odsłonięciem tablicy pamiątkowej na dawnym cmentarzu ewangelickim, od-
było się w ramach projektu „Zachować od zapomnienia” realizowanego przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chomętowa „Lepsze Jutro”. 

8.09. w Filii w Ślesinie PiMBP w Nakle odbyło się spotkanie ad-
resowane do osób interesujących się dziejami oraz współczesnością Ślesina 
i okolic. Uczestnicy obejrzeli relację ze strony serwisu informacyjnego „Kurier 
Nakielski” z otwarcia obwodnicy w Nakle. Poznali historię budowy obwodnicy 
i problemy związane z tą inwestycją. Obecna na spotkaniu radna Małgorzata 
Dybalska wyjaśniła wiele spraw interesujących zebranych. Sołtys Bernadeta 
Nowaczyk odpowiedziała na pytania nurtujące mieszkańców dotyczące bieżą-
cych spraw wsi.

10.09. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku ga-
wędę historyczno-literacką pt. „W naszych sercach trzepoce się orzeł” wygło-
siła  Małgorzata  Jarocińska, nauczycielka, historyk. Prelegentka przedstawiła  
historię życia Kamila Baczyńskiego, recytowała jego wiersze. 

10.09. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie od-
było się spotkanie Pałuckiej Grupy Fotografi cznej. Goście – Zdzisław Krako-
wiak i Jan Głodek z Bydgoszczy – opowiedzieli o swojej profesjonalnej dzia-
łalności fotografi cznej. Można było obejrzeć zdjęcia reporterskie z lat 70-tych 
i 80-tych, dokumentujące życie polityczne, gospodarcze i kulturalne Bydgosz-
czy. Z. Krakowiak zaprezentował kamerę fi lmową, która w tych latach służyła 
mu w pracy reporterskiej, opowiadał, jak wyglądała praca dla telewizji. 

11.09. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie miał 
miejsce wernisaż wystawy pn. „Wędrówka przez historię Barcina” zorganizo-
wanej z okazji Dni Barcina. Wędrówka zaczynała się od zdjęć i widokówek po-
kazujących, jak wyglądało miasto kiedyś, były też obrazy prezentujące miejsca, 
których już nie ma. Dalej droga prowadziła szlakiem barcińskich stowarzyszeń, 
organizacji i klubów (także sportowych). Były tu także zdjęcia rodzinne udo-
stępnione przez czytelników. Na dalszym etapie wędrówki prezentowano zdję-
cia, dokumenty i przedmioty powiązane ze słynnymi mieszkańcami miasta, po-
pularnymi miejscami, zakładami pracy, elementami zwykłej codzienności. Zna-
lazły się na wystawie również dawne środki płatnicze, różnego  rodzaju dowody 
tożsamości i legitymacje, nawet katalogi mody sprzed kilkudziesięciu lat.
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12.09. w ramach TEHOFEST 2015 – Święta Szlaku Wody, Przemysłu 
i Rzemiosła TeH2O promującego szlak turystyczny, na którym znalazła się m.in. 
Introligatornia WiMBP. Biblioteka w Bydgoszczy zorganizowała dwa warszta-
ty oprawiania notesów w Introligatorni WiMBP oraz dr Elżbieta Pokorzyńska 
(Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii UKW w Bydgoszczy) wygłosiła 
wykład nt. najpiękniejszych opraw ksiąg ze zbiorów WiMBP w Bydgoszczy 
połączony z wystawą eksponatów.

12.09. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbyło się pierwsze 
spotkanie organizowane w ramach programu edukacyjnego „1000 pierwszych 
dni dla zdrowia” Fundacji NUTRICIA. Program inowrocławski obejmował: 
warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych „Dzieciaki robią zdrowe przysma-
ki” z Moniką Mrozowską – autorką książek kulinarnych, ekspertką kulinarną 
magazynu „Mamo to ja” oraz propagatorką zdrowego stylu życia,  spektakl te-
atralny „Mniam, mniam” w wykonaniu aktorów z Fundacji Grupa T z Torunia, 
warsztaty z Katarzyną Buszkiewicz – dietetykiem, przeznaczone dla rodziców 
i opiekunów dzieci do lat 3. To ostatnie spotkanie uzupełnił występ uczniów ze 
SP nr 6 pt. „Zupa z kamienia” oraz losowanie drobnych upominków. Maluchy 
brały udział w zajęciach plastycznych. 

14.09. na powakacyjnym spotkaniu Klubu Podróżnika działającego 
przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie o swojej wypra-
wie do Argentyny i Chile opowiedzieli Jadwiga i Bogdan Jelinkowie. Zwiedzili 
Buenos Aires, najbardziej wysunięte na południe miasto – Ushuaia i El Cala-
fate. W Chile dotarli do Puerto Natales, Punto Arenas  i Santiago De Chile. 
Największe wrażenie wywarł na nich park lodowców – Los Glaciares oraz Park 
Narodowy Torres del Paine. 

14.09.  w  Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośnie zainaugurowano 
zajęcia dla dzieci ph. „Spotkania w świecie szydełkowych robótek”. Na prośbę 
uczestników odbywały się one aż do końca roku dwa razy w tygodniu. Dzie-
ci zaczynały od najprostszych  łańcuszków, z których robiły potem pajęczynę. 
Stopniowo sięgały po coraz trudniejsze wzory – bransoletki, szaliki dla skrza-
tów, czapeczki. W okresie przedświątecznym wykonywały ozdoby choinkowe 
– bałwanki, Mikołajki, aniołki i inne, które ozdobiły choinkę w bibliotece. 

15,17,25.09. w ramach projektu „Strefy Innowacji”  Biblioteka Pu-
bliczna w Sępólnie Krajeńskim badała potrzeby młodzieży sępoleńskich szkół 
w zakresie ich oczekiwań wobec biblioteki, sposobów wykorzystania czasu 
wolnego i zainteresowań. Użyto takich technik, jak: pytania na sznurku, skrzyn-
ka pomysłów, pisanie na balonach, kartonach i inne. W ankiecie udział wzięło 
196 osób. 
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16.09. w Filii nr 15 oraz w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem 
dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy goszczono popularną autorkę 
książek dla dzieci Renatę Piątkowską. Pisarka przybliżyła dzieciom swoją twór-
czość i w ciekawy sposób zachęcała do czytania książek. Dodatkowo uczestnicy 
mogli wysłuchać fragmentu książki pt. „To się nie mieści w głowie”, który zo-
stał zaprezentowany przez Malwinę Kożurno.

17.09. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu gościła Maja Popie-
larska – dziennikarka, prezenterka,  autorka telewizyjnego magazynu porad-
nikowego „Maja w ogrodzie”. Spotkanie połączone było z promocją książki 
„12 miesięcy z Mają Popielarską”. 

17.09. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku 
otwarta została wystawa „Ptaki i ich domki”. Składała się na nią ekspozycja 
fotografi i ptaków spotykanych najczęściej na naszych terenach oraz ekspozycja 
domków dla ptaków. Autorem kolekcji ptaków utrwalonych na zdjęciach foto-
grafi cznych jest Andrzej Ossowski. Natomiast karmniki to dzieło Józefa Lindy. 
Swoje hobby zaczął rozwijać dosyć późno. Pewnego razu u kolegi zobaczył 
karmnik, który według niego był bardzo brzydki. Postanowił wykonać mu ład-
niejszy. Obecnie jego prace znajdują odbiorców nawet  poza  granicami Polski.

18.09. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2015 w Bibliotece 
Miejskiej w Inowrocławiu otwarto wystawę „Piękno (nie)utracone”. Ekspo-
zycja poświęcona była inowrocławskiej kopalni soli. Zaprezentowano repro-
dukcje fotogramów Leonarda Pyszkowskiego. Wernisaż połączono z wykładem 
Stanisława Kasperskiego – emerytowanego kierownika warzelni soli – o dzie-
jach górnictwa solnego w Inowrocławiu.

18.09. w Filii w Piechcinie BPMiG w Barcinie miało miejsce uroczy-
ste otwarcie wystawy pt. „Z historii Piechcina – dokumenty ze starej portierni. 
Falerystyka Bractw Kurkowych” przygotowaną z okazji XXV-lecia Piechciń-
skiego Bractwa Kurkowego. Swoje zbiory udostępnili Czesław Michalski oraz 
jego syn, Andrzej, który wygłosił prelekcję, przybliżając zebranym korzenie 
Piechcińskiego Bractwa, opowiedział o jego działalności, zaprezentował odzna-
ki bractwa. Ponadto przedstawił poczet królów Piechcińskiego Bractwa Kur-
kowego. Z okazji XXV-lecia stowarzyszenia zostal wybity medal pamiątkowy. 
Można było obejrzeć dokumenty i zdjęcia z historii Piechcina, z czasów II woj-
ny światowej, a także odznaki bractw strzeleckich.

18.09. „Święty Jan Paweł II In Memoriam” to tytuł wystawy Romana 
Kilińskiego przygotowanej w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej i otwartej 
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w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie. Uroczystość  otwarcia uświet-
niła prelekcja autora zbiorów poświęconych postaci Jana Pawła II oraz pokaz 
fi lmu dokumentalnego autorstwa Zygmunta Maćkowiaka o pobycie szubińskie-
go Chóru Jana Pawła II u swego patrona w Watykanie.  

20.09. podczas gminnych uroczystości obchodów 25-lecia samorzą-
du terytorialnego w Polsce, które odbyły się w Publicznym Gimnazjum Nr 1 
w Żninie można było obejrzeć wystawę pt. „Przyłapani na czytaniu”, przygo-
towaną przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Żninie. Autorami 
zdjęć są członkowie działającej przy bibliotece Pałuckiej Grupy Fotografi cznej, 
a także jej czytelnicy i przyjaciele.

20.09.  Pałucka Grupa Fotografi czna działająca przy Miejskiej i Po-
wiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie odwiedziła Mariana Ogórkiewicza, 
założyciela Izby Harcerskiej im. druhny Meli – jego żony w Janowcu Wielko-
polskim. Jedną z najważniejszych pamiątek znajdujących się w Izbie jest sztan-
dar Pierwszej Drużyny im. „Leszka Białego” w Janowcu, który cudem prze-
trwał do naszych czasów. 

22.09. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie zorga-
nizowano spotkanie autorskie z Jackiem Getnerem, pisarzem, dramaturgiem, 
autorem scenariuszy do gier komputerowych i seriali telewizyjnych. J. Getner 
pisze również wiersze oraz prowadzi  blog. Kilka jego sztuk, m.in. „Gorszy ga-
tunek mężczyzny”, „Klinika dobrej śmierci”, otrzymało nagrody w konkursach, 
wystawiano je również w teatrach m.in. Białegostoku i Krakowa.

24.09. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbył się wernisaż obrazów Janiny Twarowskiej, bydgoszczanki i czytelnicz-
ki biblioteki. W miły nastrój wprowadziła wszystkich muzycznie Małgorzata 
Mówińska-Zyśk (muzyk, poetka i malarka), a lirycznie Aleksandra Brzozowska 
(poetka) oraz Małgorzata Piotrowska (aktorka). Prezentowana poezja nawiązy-
wała do malarstwa. 

25.09. w Filii nr 4 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyła się 
II Biesiada „Myśli Poetyckiej”. „Myśl Poetycka” powstała 3 lata temu jako gru-
powy poetycki profi l na Facebooku, który stał się nie tylko miejscem publikowa-
nia wierszy, ale też forum dyskusji o literaturze. Doroczna Biesiada była okazją 
do osobistego spotkania członków „Myśli Poetyckiej” z całej Polski. Spotkanie 
prowadził jeden z założycieli portalu – Jarosław Stanisław Jackiewicz, a wy-
stąpili m.in. B. Jendrzejewska, R. Kużdowicz, A. W. Łukasik, M. Mówińska-
Zyśk, M. L. Rzepnikowska, A. Ossowski, L. Siemińska oraz gość specjalny 
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– Helena Dobaczewska-Skonieczka.  Wiersze nieobecnego Sławomira Rybki 
czytał Jarosław Jackiewicz.

25.09. zorganizowano w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
w Barcinie XIV edycję konkursu wiedzy o gminie z elementami wiedzy o po-
wiecie „Barcin moje miasto – moja Mała Ojczyzna”. W rywalizacji wzięły udział 
drużyny reprezentujące 6 szkół z terenu gminy Barcin. Pytania ułożone zostały 
w trzech blokach tematycznych – historia gminy Barcin, sprawy samorządowe 
i życie kulturalne gminy Barcin oraz historia, życie kulturalne i samorządowe 
powiatu. Konkurs odbywał się pod patronatem Burmistrza Barcina, przy współ-
pracy z Towarzystwem Miasta i Gminy Barcin oraz Gimnazjum nr 1.

25.09. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim odby-
ło się spotkanie z poetą Maciejem Robertem, stypendystą Fundacji Wisławy 
Szymborskiej, nominowanym do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej w roku 
2015. W ramach realizowanego w 2015 roku we współpracy z Fundacją PZU 
projektu Fundacji pn. „Warsztaty słowa”, mającego na celu promocję czytelnic-
twa w szkołach miast powiatowych całej Polski.  

25.09. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie otwarto wy-
stawę fotografi czną autorstwa Weroniki Krupy zatytułowaną „Od komputera 
wstańmy i się poruszajmy. Fotorelacja z projektu”. Dokumentuje ona przebieg 
realizacji projektu fi nansowanego z programu Działaj Lokalnie IX. 

28.09. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbył się werni-
saż wystawy kaligrafi i kreślonej dłonią Aleksandry Ćwikowskiej (Nibme). Od-
był się pokaz kaligrafi i, a osoby chętne mogły wybrudzić sobie ręce atramentem. 
A. Ćwikowska jest absolwentką Liceum Plastycznego w Bydgoszczy, studentką 
Konserwacji Skóry i Papieru na UMK w Toruniu, najmłodszym wykładowcą 
w Krakowskiej Szkole Kaligrafi i, Iluminatorstwa i Dziedzin Pokrewnych.

29.09. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie zainauguro-
wano warsztaty rękodzieła dla młodzieży i dorosłych. Na  pierwsze organiza-
cyjne spotkanie  przybyło 7 kobiet, ustalono, że kolejne warsztaty poświęcone 
będą robótkom ręcznym, technice  decoupage’u, przygotowywaniu ozdób świą-
tecznych. 

29.09. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie zorganizowała 
wyjazd do Bydgoszczy na operę „Nabucco” Giuseppe Verdiego.  
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1.10. w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 66 
zorganizowano konkurs recytatorski wierszy Jana Brzechwy. Rodzice aktywnie 
włączyli się w organizację imprezy przebierając dzieci stosownie do przedsta-
wianego tekstu. Występy zostały przyjęte z dużym aplauzem przez dziadków, 
rodziców i zaproszonych gości. 

2.10. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyła 
się uroczysta promocja debiutanckiego tomiku poezji mieszkanki Barcina, ak-
tywnej działaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkini DKK, bibliotecznej  
wolontariuszki Zofi i Jesionowskiej pt. „Kwiaty odejdą z latem”, wydanego przez 
bibliotekę przy wsparciu Ryszarda Tęczy z FHU Comax”, Cyryla Mikulskiego 
z PHHU Branży Meblarsko-Drzewnej, Jerzego Kosmalskiego z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, BS w Barcinie oraz Ara Harutyunyana – osoby prywatnej 
i samej autorki. Tomik opatrzony został ilustracjami Ewy Ciszak-Krych, znanej 
barcińskiej malarki. Spotkaniu towarzyszyła wystawa jej obrazów. 

3.10. Filia w Mamliczu BPMiG w Barcinie zorganizowała we współ-
pracy ze Świetlicą MDK, Radą Sołecką, KGW Mamlicz, OSP Mamlicz – Fe-
styn Ziemniaka. Na przybyłych czekało szereg atrakcji m.in. konkursy z ziem-
niakiem w tle oraz loteria fantowa. Strażacy obwozili chętnych wozem stra-
żackim po okolicy, serwowano zupę ziemniaczaną oraz pieczone ziemniaczki. 
11 września „Święto ziemniaka na pożegnanie lata” – festyn sportowo-rekre-
acyjny odbył się w Samoklęskach Małych (gmina Szubin), 6 października Świę-
to Pieczonego Ziemniaka przygotowała wraz ze Świetlicą Wiejską Filia w Cho-
mętowie RBP w Szubinie.

5.10. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie od-
było się spotkanie Klubu Podróżnika. Emil Witt, podróżnik pochodzący z okolic 
Poznania, opowiedział o dwumiesięcznej, samotnej wyprawie do amazońskiej 
dżungli. Wskazówek jak przeżyć w dżungli udzielał mu stary Indianin – Tato-
onka. Gdy się już wszystkiego nauczył wyruszył w górę rzeki Padauiri, zaglą-
dając po drodze do napotkanych ucywilizowanych wiosek (nad Taperą, Acucu-
aia, Acuacú). W ostatniej napotkanej wiosce, do której dotarł, ścierają się dwa 
światy – świat Indian Yanomami oraz świat Brazylijczyków, nazywanych Baré. 
Podróżnik opowiedział także o owocach, kwiatach, zwierzętach i przysmakach 
Amazonii. 
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7.10. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi miała miejsce pro-
mocja książki pod redakcją Janusza Brodzińskiego pt. „Kujawsko-pomorscy 
myśliwi wspominają. Opowieści z łowisk”, wydanej nakładem Zarządu Okrę-
gowego Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy. Wśród zaproszonych 
gości byli m.in. Elżbieta Rusielewicz – wicewojewoda kujawsko-pomorski, Ta-
deusz Kowalski – burmistrz Tucholi, ks. Andrzej Kosa – kapelan leśników. 

7.10. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu otwarta została wysta-
wa „MarKo w spódnicy. Życie i twórczość Marii Konopnickiej”. Zgromadzo-
ne na niej eksponaty pochodziły ze zbiorów Biblioteki Miejskiej im. Jana Ka-
sprowicza w Inowrocławiu, bibliotek z województwa kujawsko-pomorskiego 
i II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.

 8.10. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu z koncertem wystąpiła 
Barbara Kalinowska.  Wokalistka wykonała utwory z płyty „Wybrzeże ciszy”, 
na którą składały się autorskie aranżacje do wierszy Karola Wojtyły. 

8.10. w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu 
miało miejsce spotkanie z dr Martą Galewską-Kustrą – logopedą i pedagogiem 
dziecięcym, pracownikiem naukowym Akademii Pedagogiki Specjalnej im. 
Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

9.10. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbył się kon-
cert poetycko-muzyczny „Rilkego Pieśni Życia” w wykonaniu Romy Warmus 
oraz Sławomira Szudrowicza. Zawierał on duże fragmenty „Elegii duinejskich” 
i „Sonetów do Orfeusza” uznanych za poetycki testament poety. 

9.10. gościem Pałuckiej Grupy Fotografi cznej działającej przy Miej-
skiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie był Krzysztof Krzemień, 
który pierwsze fotomontaże wykonywał w latach 70-tych przy użyciu nożyczek 
i kleju. Swoje prace wystawia głównie na polskich i zagranicznych portalach 
internetowych. Zdobył wiele nagród i wyróżnień, w tym m.in.: wyróżnienie na 
największym portalu internetowym DeviantArt, poświęconym wielu gatunkom 
twórczości, zrzeszającym ponad 13 milionów członków z całego świata. Gość 
opowiedział o tworzeniu obrazu i obróbce komputerowej zdjęć.

12.10. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim zorganizowa-
ła w sali wystawowej „Stara wozownia” wernisaż wystawy fotografi i Pawła 
Wróblewskiego pt. „Dziki świat”, obrazujący dzikie zwierzęta zamieszkujące 
polskie lasy. 
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12. i 19.10. Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie przeprowadzi-
ła spotkania z dziećmi klas I w ramach programu „Czytam sobie w bibliotece”.  
Biblioteka we wrześniu otrzymała pakiet składający się z 9 książeczek z serii 
„Czytam sobie” wydawnictwa Egmont. Na podstawie tych materiałów odbyły 
się zajęcia, na których dzieci w twórczy sposób zinterpretowały treść książecz-
ki, korzystając z takich form wyrazu jak teatr czy plastyka. Misją akcji „Czytam 
sobie w bibliotece” jest pokazanie dzieciom, że samodzielne czytanie jest dobrą 
zabawą, a nauka czytania może być radosna i ciekawa. GBP w Rogowie jest jed-
ną z wielu bibliotek podregionu bydgoskiego, które włączyły się do programu.

13.10. Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie wznowiła akcję 
„Z książką do przedszkola”, która ma charakter comiesięcznych wizyt biblio-
tekarek w przedszkolu. Jej celem jest zachęcenie dzieci do kontaktu z książką. 
Dobór książek na spotkania ustalany jest indywidualnie z opiekunem grupy 
przedszkolnej. Czytanie połączone jest z pogadanką i bardzo często z zabawą 
edukacyjną, np. w trakcie spotkania poświęconego grzybom dzieci wysłuchały 
książki „Grzyby i król”, oglądały albumowe wydania na temat lasu oraz rozpo-
znawały i klasyfi kowały grzyby zaprezentowane na barwnych planszach. Czy-
tane są również książki pomagające nauczyć się norm życia w społeczeństwie 
oraz te o zabarwieniu patriotycznym. Biblioteka przygotowała także spotkanie, 
w trakcie którego dzieci miały okazję poznać toruńskie legendy („O toruńskich 
piernikach”). Spotkanie zakończyło się „pieczeniem” pierników z masy solnej. 

14.10. w Bibliotece Publicznej w Kcyni odbyło się spotkanie autor-
skie z Krzysztofem Daukszewiczem – popularnym satyrykiem, poetą, autorem 
tekstów. 14 października K. Daukszewicz gościł w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Tucholi, 15 października w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Nakle.

15.10. Filia nr 4 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy gościła Lucy-
nę Siemińską, laureatkę kilku konkursów poetyckich, autorkę sześciu tomików 
poezji i zbioru opowiadań. Autorka promowała swój najnowszy tomik poezji  pt. 
„Dogonić chwilę”, ilustrowany własnymi zdjęciami. Spotkanie prowadziła po-
etka Barbara Jendrzejewska. Oprawę plastyczną zapewniła malarka Małgorzata 
Barbara Woźny, a całości imprezy towarzyszyła muzyka w wykonaniu Jurka 
Paterskiego. 

15.10. gościem Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie była pa-
sjonatka sinologii Karolina Kitowska z Bydgoszczy, która spędziła w Państwie 
Środka trzy lata. Słuchacze z przyjemnością wysłuchali jej osobistej i niezwykle 
interesującej relacji. Całość dopełniały zdjęcia wykonane w różnych prowin-
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cjach, o różnych porach roku. Uczestnicy chińskiego wieczoru mieli możliwość 
obejrzeć na zdjęciach samochód o swojskiej nazwie BYD. Ze względów oczy-
wistych jest to marka najbliższa sercu gościa. K. Kitowska opowiadała także 
o swych kontaktach z Polakami w Chinach. Udało się jej dotrzeć do żyjącej 
tam żninianki dzięki pewnemu Hindusowi, wcześniej przez wiele lat żyjącemu 
w naszym kraju. 

15.10. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi świętowano 
25-lecie pracy artystycznej Dariusza Krzyżelewskiego – malarza, poety, spo-
łecznika ziemi koronowskiej, laureata wielu nagród, wyróżnień. Urodził się 
w 1953. Z wykształcenia germanista, płynnie posługuje się również językiem 
angielskim i rosyjskim. Jego pasją jest poezja i malarstwo. Był pierwszym dy-
rektorem Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy. Obec-
nie jest prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Koronowskiej i Honorowym 
Kolejarzem Stacji Koronowo. Spotkanie poprowadził Rafał Wąsowicz. Oprawę 
muzyczną zapewnili Adela Konop i Marcin Cholewa. Sylwetkę jubilata przy-
bliżyła Krystyna Kluczkowska, emerytowana nauczycielka plastyki w liceum 
w Koronowie, którego D. Krzyżelewski jest absolwentem. Monika Zająkała, 
także koronowianka, recytowała wiersz „Buffo” Wisławy Szymborskiej.

16.10. w ramach programu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swo-
ją karierę” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego odbyły się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie 
warsztaty z kodowania dla dwóch grup młodzieży z Łabiszyna i Lubostronia. 
Uczestnicy spotkali się z Krzysztofem Polasikiem, znawcą nowych technologii. 
Pod  jego okiem uczyli się podstaw programowania i wprawili w ruch roboty 
Finch. W języku programowania Scratch przygotowali program sterujący robo-
tem, a następnie z książek i pudełek ułożyli labirynt, w którym odbył się wyścig 
Finchów. Spotkanie odbyło się w trakcie  Europejskiego Tygodnia Kodowania 
CODE WEEK. 20 października podobne spotkanie odbyło się w Bibliotece Pu-
blicznej Gminy w Złotnikach Kujawskich, a 22 października w Bibliotece 
Publicznej w Sępólnie Krajeńskim. Zajęcia poprowadził Michał Kłosiński.

17.10, 21.11, 12.12. Krakowska Szkoła Kaligrafi i, Iluminatorstwa 
i Dziedzin Pokrewnych zorganizowała w Bibliotece Głównej WiMBP w Byd-
goszczy warsztaty kaligrafi i, prowadzone przez Aleksandrę Ćwikowską. Uczest-
nicy uczyli się  nowych krojów pisma: uncjały, tekstury, fraktury. 

17.10.  jednym z punktów patrolowych harcerskiego IV Rajdu Lot-
ników była Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie. Punkt mieścił się 
w Czytelni Głównej, do której przybywały poszczególne zastępy zuchów i har-
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cerzy, by zrealizować  wyznaczone zadanie. W tym dniu przez bibliotekę prze-
winęło się  ok.100 harcerzy.   

20.10. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie Koła Przyjaciół Bibliote-
ki poświęcone tematowi „Rodzinnych historii”.  Dzięki opowieściom  i  wspo-
mnieniom jednej z czytelniczek uczestnicy „zawędrowali” na Kaszuby  koń-
ca  XIX i pierwszej połowy wieku  XX, poznali losy kaszubskich emigrantów 
w południowej Afryce  na początku XX  i współcześnie. Opowieść  ilustrowana 
była pamiątkowymi zdjęciami. 

20.10. w Filii w Piechcinie BPMiG w Barcinie członkinie Koła Go-
spodyń Wiejskich z Lisewa Kościelnego wystawiły „Wesele” – żart sceniczny 
na podstawie opowiadań Antoniego Czechowa, w reżyserii Ireny Kowalskiej, 
emerytowanej polonistki.

21.10. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy odbyły się zajęcia plastyczne ph. „Puzzle sztuki: odkrywamy tajemnice 
kolorów”. Dzieci z Przedszkola nr 19 wysłuchały książeczki Hervé Tulleta 
pt. „Kolory”. Następnie stworzyły pełen różnych odcieni obraz. Poznały też 
barwy podstawowe i dowiedziały się, jak powstają barwy pochodne. Na za-
kończenie spotkania dzieci grały w kolory i obejrzały wystawę książek pełną 
niespodzianek. 

21.10. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie  pod-
czas spotkania pn. „Petersburg znany i nieznany”, odbywającego się w ramach 
cyklu „Obieżyświat – podróże marzeń”,  o swoich wojażach po Litwie i Rosji 
opowiadał podróżnik Andrzej Turzyński ze Żnina. W czytelni można było obej-
rzeć pamiątki, które gość zakupił podczas swojej podróży. Klimatu przydawa-
ły rosyjskie pieśni rozbrzmiewające w tle, a na uczestników spotkania czekał 
poczęstunek – herbata zaparzona w samowarze, kawior, rosyjskie bezy i tort, 
upieczone przez Zofi ę Turzyńską, małżonkę podróżnika. Na zakończenie prze-
prowadzony został krótki quiz z nagrodami. 

21.10. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie zorganizowała 
wyjazd do bydgoskiego Multikina na fi lm „Król życia” a 24 listopada do świec-
kiego Wrzosu na projekcję fi lmu „Listy do M. 2”.

22.10. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle za-
inaugurowano kolejny cykl wykładów pod tytułem „Ars Sacra – sztuka sakralna 
w Polsce”. Wykłady połączone z prezentacją multimedialną przygotowała i pro-
wadziła Anna Sergott – kustosz nakielskiego Muzeum Ziemi Krajeńskiej.
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22.10. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku 
30-lecie pracy artystycznej obchodzili Anna i Zenon Radeccy. A. Radecka spe-
cjalizuje się w hafcie. Potrafi  wykonać tą techniką całe obrazy, które jej mąż 
osadza w okazałych drewnianych ramach. Hafty to częstokroć sztuka sakralna. 
Wiele dzieł poświęconych zostało Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Na uwagę 
zasługuje sztuka użytkowa – przede wszystkim gustowne i praktyczne serwety. 
Z. Radecki rzeźbi głównie w drewnie. Jego rękodzielnicza przygoda rozpoczęła 
się już w latach 80-tych. Obecnie wykonuje rzeźbione ławy, lampy, zabawki, 
orły, kwiaty, a także obrazy „malowane drewnem”. Na szczególną uwagę za-
sługują herby. A. i Z.  Radeccy ze swoim dorobkiem gościli na ekspozycjach, 
konkursach, jarmarkach rękodzielniczych, imprezach regionalnych – nie tylko 
w kraju ale także za granicą.

23.10. na strychu Biblioteki Głównej WiMBP w Bydgoszczy  odbył 
się koncert Mateusza Jagielskiego (Matowy). Mateusz Jagielski napisał muzykę 
do trzech spektakli teatralnych, współpracował przy tworzeniu kilku płyt stu-
dyjnych oraz zagrał szereg koncertów w kraju. Debiutancki mini album, który 
został wydany przy współpracy z ETALABEL miał swoją premierę 25 września 
w Moskwie. 

24.10. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zorganizowała spo-
tkanie z Dariuszem Rekoszem pt. „Magia słowa”. Autor powieści przygodo-
wo-detektywistycznych dla dzieci i młodzieży oraz kryminałów i komedii dla 
dorosłych, twórca słuchowisk radiowych i felietonów, pełni rolę Ambasadora 
Literatury dla Dzieci i Młodzieży w ramach kampanii promującej polską litera-
turę dziecięcą wśród emigracji.  

30.10. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy zorganizowano imprezę z okazji Halloween. Udeko-
rowana sala oraz wymyślne przebrania dzieci z Przedszkola Słoneczko jak i pań 
prowadzących, pomogły wczuć się w klimat amerykańskiego święta. Odbyła 
się parada, która polegała na prezentacji „strasznych” przebrań. Towarzyszyła 
temu nie mniej straszna muzyka. Przedszkolaki wzięły udział w takich konku-
rencjach, jak: zabawa z miotłą, rzut piłeczką do celu (w tym przypadku była to 
dynia), poszukiwacze skarbów (odnajdywanie ukrytych mini prezentów). Dru-
gą cześć imprezy rozpoczęła dyskoteka połączona ze słodkim poczęstunkiem. 
Na zakończenie maluchy spróbowały swoich sił w rozbiciu „potwornej” piniaty, 
z której wysypały się halloweenowe cukierki. 
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LISTOPAD

3.11. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spo-
tkanie promujące wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej „Konfrontacje 
i negocjacje. Wokół konfl iktów społeczno-politycznych w PRL z początku lat 
osiemdziesiątych XX w.”. Książka opisuje wydarzenia kryzysu bydgoskiego 
z marca 1981 roku, walkę mieszkańców wsi o rejestrację rolniczej „Solidarno-
ści” oraz działania tajnych służb PRL wobec przedstawicieli opozycji. 

3.11-31.12. w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i mło-
dzieży w terminie 3-14 listopada, w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla 
dzieci i młodzieży w terminie 17-28 listopada, w Bibliotece Głównej WiMBP 
w Bydgoszczy w dniach 1-31 grudnia 2015 zaprezentowana została wystawa 
„Opowieści z Doliny Muminków”,  przygotowana przez Wydawnictwo Nasza 
Księgarnia z okazji setnej rocznicy urodzin Tove Jansson – malarki, ilustratorki, 
pisarki i twórczyni książek o Muminkach. 

3.11. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu z czytelnikami spotkała 
się  Agnieszka Kaluga, autorka blogu zorkownia.blogspot.com nagrodzonego 
tytułami Blog Roku 2011 w kategorii Blog Literacki, Blog Blogerów, redaktor-
ka, korektorka, wykładowczyni (Szkoła Mistrzów Pióra, warsztaty literackie), 
prelegentka, pisarka, wolontariuszka hospicyjna. Autorka książek „Zorkownia” 
i „Chorowitek”. Współorganizatorem spotkania było „Stowarzyszenie Nowa 
Para Butów”.

4.11. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Kra-
jeńskim odbyło się adresowane do dzieci spotkanie z Pawłem Beręsewiczem 
– leksykografem, autorem książek dla dzieci. 6 listopada autor spotkał się z ini-
cjatywy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle z najmłod-
szymi czytelnikami w Zespole Szkół w Ślesinie. 4 grudnia gościł w  Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Koronowie.

4.11. z okazji XVII Powiatowego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Krajeńskim we współ-
pracy z Domem Kultury zaprosiła poznański zespół Arete. Jerzy Struk – po-
eta i autor piosenek, a także wokalista grupy, Romuald Andrzejewski, który 
instrumentami klawiszowymi bawił się i tworzył improwizowane kompozycje 
oraz skrzypaczka Agnieszka Kargulewicz,  sprawili, że słowo pisane stało się 
słowem śpiewanym i dźwiękiem. 12 listopada, z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości, J. Struk, Maria Bogawska (skrzypce) i R. Andrzejewski wy-
stąpili z koncertem „Niech życie trwa!” w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Nakle. 
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4.11. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się 
w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej spotkanie z podróżnikiem Janem 
Kostuchem pt. „10000 km rowerem przez Europę”. 

5.11. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy miał miejsce 
wykład pt. „W 600. rocznicę urodzin Jana Długosza – ojca polskiej historio-
grafi i”. Wykład w ramach XXXIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej wygłosił 
prof. Sławomir Zonenberg z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych 
UKW w Bydgoszczy. 

5.11. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy odbyło się spotkanie z dietetykiem ph. „Zdrowy styl życia: wzmacnianie 
odporności”. Natalia Gut – absolwentka kierunku Technologia żywności i ży-
wienia człowieka podzieliła się z czytelnikami swoją wiedzą dotyczącą układu 
odpornościowego, zdrowego odżywiania, a także profi laktyki różnego rodzaju 
chorób. Omówiła również właściwości różnych produktów i dań wpływających 
korzystnie na nasz organizm i odporność. 

5.11.  Filia nr 21 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy gościła Ka-
wiarenkę Literacką „Literenka” z Gimnazjum nr 9 na Zaduszkowym czytaniu. 
Uczniowie przedstawili fragmenty prozy Władysława Reymonta i Andrzeja 
Stasiuka oraz utwory poetyckie Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, 
Władysława Broniewskiego, Wisławy  Szymborskiej oraz Haliny Poświatow-
skiej. Opowiedzieli także o polskiej tradycji Dnia Wszystkich Świętych i Dnia 
Zadusznego, o wierzeniach, zwyczajach i symbolach. 

5.11. w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu 
otwarta została wystawa poświęcona Astrid Lindgren oraz jej twórczości. Eks-
pozycja została przygotowana przez Ambasadę Królestwa Szwecji w Warsza-
wie. Składały się na nią kolorowe plansze, uzupełnione polskimi wydaniami 
książek pisarki oraz publikacjami dotyczącymi samej bohaterki pochodzącymi 
ze zbiorów biblioteki.

5.11. z okazji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej odbyło się w Miejsko
-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Krajeńskim oraz w Miejsko-
Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku spotkanie z podróżnikiem Da-
riuszem Tusznio. Opowiedział on o relacjach i spotkaniach z papieżem Janem 
Pawłem II, którego miał wielokrotnie okazję spotkać,  ponieważ organizował 
wyjazdy do Rzymu. 
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5.11. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku 
ks. Andrzej Jaskuła wygłosił wykład „Sakramenty to przywilej czy raczej obo-
wiązek”. Ks. Jaskuła jest kierownikiem Chrześcijańskiej Szkoły pod Żaglami. 
Często wypływa razem z młodzieżą na obozy żeglarskie. 

7.11. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbyła się VI edycja 
Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego „Tu jestem”, adresowanego do 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-
pomorskiego. 
 

9.11. „Obecność nieobecnych” to wieczór wspomnieniowy zorgani-
zowany w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy w ramach współpracy 
z Miejskim Centrum Kultury. Spotkanie poprowadzili: Jolanta Baziak, Woj-
ciech Banach i Zdzisław Pruss. Prócz wspomnień uczestnicy wysłuchali wier-
szy Obecnych-Nieobecnych pisarzy z regionu oraz tekstów inspirowanych ich 
twórczością. Przybyli goście otrzymali w prezencie książki z serii Biblioteka 
Bydgoskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 

9.11. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyły się lek-
cje historii o Marianie Rejewskim - wybitnym bydgoszczaninie, matematyku 
i kryptologu, w których udział wzięła młodzież z Zespołu Szkół Licealnych 
i Agrotechnicznych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Prelekcje wygłosił 
płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Lekcjom towa-
rzyszyła otwarta 6 listopada wystawa pt. „Marian Rejewski bydgoszczanin, ma-
tematyk, kryptolog. Autorem scenariusza wystawy był  Jerzy Lelwic, a projektu 
grafi cznego Tadeusz Brudnoch. 

10.11. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie  zorga-
nizowano z okazji Święta Niepodległości wieczornicę patriotyczną w partner-
stwie ze Szkołą Podstawową nr 1 w. Na część artystyczną złożyła się recytacja 
wierszy oraz koncert pieśni patriotycznych. W spotkaniu udział wzięły władze 
Gminy.

10.11. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Krajeń-
skim we współpracy z Gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim wystawiła spektakl 
teatralny pt. „Człowiek nie może żyć bez miłości”. Scenariusz do przedstawienia 
został napisany w oparciu o sztukę Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera”. 

16.11. gościem Klubu Podróżnika Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Żninie był  geograf i podróżnik, pasjonat fotografi i z Poznania 
– Rafał Michałowski, kustosz pracowni kartografi cznej Biblioteki Uniwersytec-
kiej w Poznaniu. Opowiedział o niezwykłej wyprawie do Chile, której głównym 



121

celem było wejście na szczyt najwyższego wulkanu na świecie – Ojos del Sa-
lado. Na wyprawę do Puna de Atacama i na szczyt drugiej góry Ameryk – Ojos 
del Salado – wybrał się z Pawłem Ciszewskim, lekarzem z Poznania. 

17.11. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi otwarta została 
wystawa malarstwa Heleny Kaczanowskiej, z wykształcenia plastyka i nauczy-
ciela. Do Tucholi przyjechała w 2009 roku z Trzebiatowa. Przez wiele lat pro-
wadziła własną fi rmę reklamową Redis, uczyła plastyki w szkole podstawowej 
oraz współpracowała z Trzebiatowskim Ośrodkiem Kultury, gdzie w pracowni 
malarskiej „BEZ RAM” prowadziła zajęcia z młodzieżą. W wolnych chwilach 
malowała. Prace swoje wystawiała w galeriach w województwie zachodniopo-
morskim, jak również w miastach partnerskich Trzebiatowa – Sjőbo (Szwecja) 
i Wandlitz (Niemcy). Tucholskie środowisko malarskie reprezentowali Małgo-
rzata Obuchowska, Justyna Wojciechowska, Zenon Korytowski, Mariusz Resz-
czyński oraz Marian Thiede.

18.11. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie odbył się  fi nał 
drugiego przeglądu fi lmowego „Bez Granic” – projektu realizowanego przez 
Szubińskie Towarzystwo Kulturalne i Rejonową Bibliotekę Publiczną w Szu-
binie. Zaprezentowano dziesięć fi nałowych fi lmów z siedemnastu zgłoszonych. 
Wśród gości znaleźli się: starosta Tomasz Miłowski, wicestarosta Andrzej Kin-
derman, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wojciech Bethke i wiceprzewod-
niczący Rady Miasta Tomasz Kaszewski, Burmistrz Szubina Artur Michalak 
oraz radni Szubina. Gościem specjalnym była artystka multimedialna, reżyserka 
Małgorzata Goliszewska, która przedstawiła kilka swoich fi lmów dokumental-
nych z najbardziej znanym obrazem „Ubierz mnie” na czele. Przegląd fi lmów 
był możliwy dzięki wsparciu fi nansowemu Powiatu Nakielskiego, patronatowi 
Burmistrza Szubina oraz pomocy sponsorów. Patronat medialny pełnił: portal 
internetowy ITVSzubin.pl, Tygodnik lokalny Pałuki i Gazeta regionalna Po-
wiat. 

19.11. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
otwarto wystawę fotografi i  autorstwa Kingi Kuffel pt. „Koń moim przyjacie-
lem, a fotografi a moją pasją”.  Kinga, uczennica IV LO w Bydgoszczy, od naj-
młodszych lat interesuje się fotografi ą i końmi. 

23.11. Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie zorganizowała spo-
tkanie Agatą Widzowską z Poznania, autorką książek „Grzywą malowane” „Koń 
na receptę” i wierszy dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Gminnego 
Przedszkola w Rogowie. Drugie spotkanie odbyło się w Filii w Gościeszynie. 
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24.11. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie  odbyło się  
spotkanie autorskie z pisarką, ilustratorką i tłumaczką książek dla dzieci, Elizą 
Piotrowską, poświęcone jej najnowszemu cyklowi opowiadań o cioci Jadzi, po-
łączone z warsztatami plastycznymi .

24.11. w Filii w Ślesinie PiMBP w Nakle czytelnicy interesujący 
się historią miejscowości  dyskutowali o  dawnej gromadzie i gminie Ślesin. 
Uczestnicy spotkania chętnie wracali do czasów młodości, gdy byli aktywni za-
wodowo, działali społecznie. Dzielili się wspomnieniami, przynieśli też  zdjęcia 
z domowych albumów.  

25.11. w Filii nr 5 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbył się 
fi nał międzyprzedszkolnego konkursu na inscenizację bajki, baśni lub wiersza. 
Sięgano po wyszukane formy teatralne, pomysłowo przygotowano scenografi ę 
i rekwizyty, teksty interpretowano z dużym poczuciem humoru. 

25. i 26.11.  w  Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie  
zorganizowano VII Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej „Ocalić od zapomnie-
nia – gwara pałucka”. Pierwszego dnia rywalizowali uczniowie szkół podstawo-
wych z terenu powiatu żnińskiego. Drugiego dnia uczniowie szkół gimnazjal-
nych, szkół średnich oraz osoby dorosłe. Jak co roku zmaganiom przypatrywa-
ła się licznie zgromadzona publiczność z Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu 
Żnińskiego Józefą Błajet oraz Zastępcą Burmistrza Barcina Lidią Kowal. 
Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez bibliote-
kę, laureaci ponadto nagrody  Burmistrza Barcina oraz gadżety ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w Żninie. Konkursowi towarzyszyła wystawa haftu 
pałuckiego autorstwa Jadwigi Dziurgieli – hafciarki pałuckiej oraz prelekcja na 
temat haftu pałuckiego oraz jadła pałuckiego przygotowana przez Krzysztofa 
Leśniewskiego, propagatora kuchni pałuckiej. 

  25.11. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 
w Łabiszynie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie, Łabi-
szyński Dom Kultury i Towarzystwo Miłośników Historii Łabiszyna i Okolic 
wspólnie zorganizowali VIII Łabiszyński Wieczór Wspomnień pt. „Stan wo-
jenny w pamięci łabiszynian i nie tylko”. Pracownicy biblioteki przygotowali 
wystawę okolicznościową pt. „Kulisy stanu wojennego” zdjęć z CATL  i kronik 
biblioteki.

26.11. w Filii nr 4 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy przygoto-
wano wieczór poetycki Marty Laury Rzepnikowskiej. Spotkanie prowadził Ja-
rosław St. Jackiewicz. Poetka zaprezentowała publiczności swoje wiersze oraz 
felietony. 
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26.11. w Filii nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy od-
było się misiowe spotkanie zorganizowane w ramach 113 urodzin pluszowego 
misia. Bibliotekę odwiedziły tym razem 2 grupy z Przedszkola nr 59 w Byd-
goszczy. Na powitanie dzieci poznały tytułowego Misia Łasucha i z wielkim za-
ciekawieniem śledziły jego przygody. Towarzyszyły temu również wyliczanki, 
obrazkowe zgadywanki, misiowe labirynty oraz zabawa z misiowym cieniem. 
Nieodłącznym elementem spotkania była także zabawa z misiowymi pacynka-
mi. Uczestnicy bawili się też w małych artystów – wyklejali postać Misia Uszat-
ka i Misia Paddingtona. Spotkanie zakończyły pamiątkowe zdjęcia z deszczo-
wym misiem, no i poczęstunek – przepyszne marchewkowe babeczki. 

26.11. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie zorganizo-
wano spotkanie pt. „Czarnobyl. Wyprawa do strefy wykluczenia”. 26 kwietnia 
2016 roku minie 30 lat od czarnobylskiej katastrofy. Karol Kopczyński szubiń-
ski fotografi k, na co dzień pracownik poczty, na własne oczy widział zniszczoną 
elektrownię i podzielił się swoimi wrażeniami, przedstawił fi lmy, pokaz multi-
medialny oraz otworzył wystawę pokazującą reaktor atomowy i kilkudziesięcio-
tysięczne opuszczone miasto Prypeć, a dokładnie to, co po nim zostało. Relacja 
gościa uświadomiła wszystkim, jak wielka to była katastrofa i jak głębokie rany 
zadała. Spotkaniu towarzyszyła okolicznościowa wystawa fotografi i autora.

27.11.  gościem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żni-
nie była dziennikarka TTV, miłośniczka psów – Kasia Pisarska. Spotkanie po-
łączone było z promocją powieści pt. „Wiedziałam, że tak będzie”. Autorka 
opowiedziała o swojej książce, która miała swoją premierę 18 listopada 2015 
roku. Sama o sobie mówi, że jest zmodyfi kowaną psiarą. W domu ma trzy psy, 
które adoptowała. 

27.11. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cekcynie zorganizowa-
no „Wieczór z kryminałem”. Jego uczestnicy wysłuchali fragmentu audiobo-
oka „Pochłaniacz” Katarzyny Bondy. Następnie zainicjowano wspólne czy-
tanie powieści pod tym samym tytułem. Każdy z uczestników otrzymał swój 
egzemplarz powieści K. Bondy.  Kolejne spotkanie – po przeczytaniu przez 
uczestników całej książki – miało mieć formę dyskusji. Inicjatorem akcji było 
Wydawnictwo Muza S.A., które także było sponsorem książek dla uczestników 
i dla biblioteki. 

 28.11. Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie z okazji 
„Święta Niepodległości” gościła grupę szturmową „Wiarus-militaria”, która 
promuje rekonstrukcje historyczne. Grupa podczas „żywej” lekcji historii opo-
wiedziała o trudnościach, wobec których stawali  walczący o niepodległość 
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Polski. Odbyły się dwa spotkania: w bibliotece w Złotnikach Kujawskich oraz 
w Filii w Tucznie. Uczestnicy spotkania mieli okazje przymierzyć mundur, do-
tknąć broni, jaką walczyli żołnierze, a także zrobić pamiątkowe zdjęcie. 

30.11. w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy obchodzono imieniny św. Andrzeja. Święto to zwią-
zane jest w polskiej tradycji z zabawami i wróżbami. Atrakcją spotkania były 
trzy wróżki, u których dzieci mogły poznać swoją przyszłość. Oprócz wróżb 
odbyły się rozmaite zabawy i konkursy. 

GRUDZIEŃ

1.12. Bibliotekarki z Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekcynie za-
prezentowały w żłobku „Bajkowa Kraina” teatrzyk kukiełkowy do bajek „Kre-
cik” i „Wilk i siedem koźlątek”. Czytanie bajek wzbogacone zostało animacją 
z wykorzystaniem kukiełek.

2.12.  Filia w Potulicach PiMBP w Nakle zaprosiła dla przedszkola-
ków i uczniów klas 1-3 Zespołu Szkół w Potulicach aktorów z teatrzyku Edu-
Artis z Krakowa z mini spektaklem pt. „Święty Mikołaj”. 

3.12. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy odbyła się impreza mikołajkowa dla dzieci z Przed-
szkola Słoneczko. Uczestnicy „ubierali” Świętego Mikołaja oraz brali udział 
w licznych konkursach i zabawach, m.in. ślizgu na nartach czy konkursie na 
jedzenie pierników. 

 3.12. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu otwarto wystawę prac 
Magdaleny Danaj – rysowniczki, ilustratorki, autorki grafi k do takich tytułów 
jak: Przekrój, Gala, Bluszcz, Chimera, Kwartalnik Artystyczny. 

3.12.  w ramach obchodów Roku Polskiego Teatru Publicznego Powia-
towa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle zaprosiła swoich sympatyków 
na wykład Jerzego Brukwickiego „Plakat sprzymierzeńcem teatru”. Opowieść 
o dziejach i twórcach polskich plakatów teatralnych od 1899 roku, przeplatały 
anegdoty z życia ludzi teatru.

 4.12. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu zorganizowała spotkanie 
z Moniką Witkowską – dziennikarką, pisarką, podróżniczką, autorką przewod-
ników oraz książek podróżniczych, wyróżnioną w konkursie Kolosy w kategorii 
żeglarstwo za rejs na Czukotkę i Wyspę Wrangla.
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5.12. Pchli Targ i Kiermasz Taniej Książki – trzecia edycja bydgoskie-
go Pchlego Targu tym razem odbyła się w gościnnych murach Biblioteki Głów-
nej WiMBP w Bydgoszczy. Kolejny raz organizatorzy zachęcili do wietrzenia 
półek i pawlaczy, z czego skorzystali Bydgoszczanie licznie stawiając się w Bi-
bliotece, sprzedając i kupując książki, czasopisma, płyty, bibeloty, dekoracje, 
ubrania i dodatki. Kiermasz Taniej Książki przyciągnął miłośników książek 
licznymi kryminałami, romansami, sporą dawką klasyki, literaturą dla dzieci 
i młodzieży oraz garścią książek w języku angielskim i niemieckim. 

6.12. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie była jednym 
z wystawców podczas bożonarodzeniowego kiermaszu w Gminie Pruszcz. Pre-
zentowała na nim rękodzieło wytwarzane podczas warsztatów, jakie odbywają 
się w bibliotece.

8.12. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbyło się spotkanie 
z Katarzyną Podczaską połączone z promocją trzeciego po 125 latach wyda-
nia książki i audiobooka pt. „Władybój, Pan na Inowrocławiu…”. Autorem po-
wieści jest publicysta i księgarz Stanisław Wagner. Inicjatorka przedsięwzięcia 
otrzymała stypendium Prezydenta Miasta Inowrocławia dla osób zajmujących 
się twórczością artystyczną.

8.12. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie z okazji 
Międzynarodowego Dnia Wolontariatu miało miejsce spotkanie z grupą wo-
lontariuszy pracujących w bibliotekach publicznych na terenie Gminy. Wolon-
tariusze otrzymali podziękowania oraz okolicznościowe choinki z serduszkami 
wykonane przez bibliotekarzy. W spotkaniu uczestniczyła  zastępca burmistrza 
Barcina Lidia Kowal.

10.12. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
czytelnicy mieli okazję zapoznać się z twórczością poetycką Aleksandry Brzo-
zowskiej oraz malarstwem Józefa Matusika. Spotkanie poprowadził Stefan Pa-
stuszewski – pisarz, poeta i dziennikarz, oprawę muzyczną przygotowała Mał-
gorzata Mówińska-Zyśk – muzyk, poetka i malarka. Aleksandra Brzozowska 
nie ukrywała, że malarstwo Józefa Matusika czasami ma wpływ na to, co pisze. 
Natomiast Józef Matusik opowiadał o silnej potrzebie malowania, o radości jaką 
mu daje i o swoich początkach artystycznych. 

10.12. w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie ph. „W naszej bajce w małej 
chatce mieszkają krasnoludki...”. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 19 przygo-
towały inscenizację dla swoich młodszych koleżanek i kolegów.  Bohaterami 
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przedstawienia były krasnoludki, do których przyszedł z wizytą święty Mikołaj. 
Były kolędy, tańce i oczywiście oczekiwane prezenty.

10.12. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu z czytelnikami spotkał 
się Artur Orzech – dziennikarz muzyczny, prezenter radiowy i telewizyjny. Spo-
tkanie połączone było  z promocją książki „Wiza do Iranu”.

11.12. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gostycynie miało miejsce 
pierwsze spotkanie klubu gier planszowych dla dorosłych, na początek były to 
gry: Monopoly, Sabotażysta, Magnaci. Miłośnicy gier planszowych spotykają 
się w bibliotece co tydzień, wykonują swoje własne „planszówki”, rozgrywają 
turnieje.

11.12. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sicienku odbyły się pierw-
sze zajęcia Klubu Kodowania. Młodzi uczestnicy uczyli się programowania od 
swoich starszych kolegów, Aleksandra Nowakowskiego – studenta Informatyki 
na Politechnice Gdańskiej i Mateusza Błaszkiewicza studenta Energetyki Uni-
wersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

13.12. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie zorganizowała 
wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy w Przysieku.

15.12. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbył się wy-
kład „Tracklista” Marcina Dymitera połączony z prezentacją muzyki. „Trac-
klista”. Głównym założeniem „Tracklisty” jest edukacja i zapoznanie odbiorcy 
z ciągle mało znanymi kierunkami w muzyce XX i XXI wieku, jakimi są np. 
sztuka dźwiękowa (z ang. sound art), fi eld recording, muzyka eksperymentalna, 
ambient czy muzyka improwizowana. XX wiek przyniósł wiele nurtów, idei 
i koncepcji, a muzyka weszła w tak liczne interakcje, że stała się przestrzenią 
dla studiów humanistycznych, gdzie sam dźwięk (i jego przemiany) może być 
traktowany jako istotny kod kulturowy poddany omówieniom i interpretacjom 
wychodzącym daleko poza język samej muzyki. 

15.12. Filia w Lubostroniu BPMiG w Łabiszynie  zorganizowała 
fi nał  akcji „Podzielmy się marzeniami”. Bibliotekarze wraz z uczniami udali 
się z wizytą do podopiecznych Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie, gdzie 
czytali bajki, przeprowadzili warsztaty modelowania fi gurek z balonów i rozdali 
w prezencie dzieciom zebrane podczas akcji książki dla dzieci. 

15.12. w Bibliotece Publicznej w Pakości otwarto wystawę haftu ku-
jawskiego Elżbiety Staszak z Pakości, Ewy Żuchowskiej z Piechcina i Jadwigi 
Bogdanowicz z Inowrocławia. 
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15.12.  Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku gościła uczniów 
klas I, II i III Szkoły Podstawowej, którzy obejrzeli spektakl Teatru MASKA 
z Krakowa pt. „Choinka niedźwiadka Tolka”. 14 grudnia krakowski teatr wystą-
pił w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie. 

15.12. w Filii w Ślesinie PiMBP w Nakle odbyło się spotkanie pokole-
niowe seniorów z młodzieżą szkolną pt. „Dzielmy się tradycją”. Przy wspólnym 
stole zaproszeni goście dzielili się wspomnieniami sięgającymi nawet czasów 
wojennych. Spotkanie uświetniły Bernadeta Nowaczyk i Izabela Chyła z Towa-
rzystwa Miłośników Kultury Ludowej „DOMAN” ubrane w piękne krajeńskie 
stroje. Młodzież z wielkim zainteresowaniem wysłuchała wspomnień. Na za-
kończenie podzielono się opłatkiem, a uczniowie wręczyli gościom kartki z ży-
czeniami, które samodzielnie wykonali. Była to piękna lekcja przekazywania 
tradycji. 

16, 18.12. w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sępólnie 
Krajeńskim korzystając z obecności wolontariuszy Wolontariatu Europejskiego 
(European Voluntary Service EVS) zorganizowano spotkania na temat świąt 
obchodzonych w różnych częściach Europy „Zwyczaje wigilijne i świąteczne 
w Europie”. Uczestnicy spotkania mogli posłuchać o zwyczajach świątecznych 
panujących w Rumunii, Armenii, Włoszech, Mołdawii oraz Grecji. 

17.12. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie odbyło się 
rozstrzygnięcie konkursu bożonarodzeniowego oraz uroczyste wręczenie na-
gród. Przedmiotem konkursowych zmagań był tym razem sposób pakowania 
prezentów. 

30.12. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spo-
tkanie promujące serwis internetowy „Archiwum Bydgoskiego Teatru” dotyczą-
cy historii bydgoskiego teatru do roku 1948. Zdigitalizowane afi sze, programy 
teatralne, fotografi e, plany architektoniczne, dokumenty, pocztówki, pamiątki ze 
zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy 
zostały zebrane i zapisane w jednym miejscu. Jest to ogromna baza danych się-
gająca pierwszej połowy XIX wieku dostępna dla każdego. Serwis „Archiwum 
Bydgoskiego Teatru” powstał z okazji 250-lecia teatru publicznego w Polsce, 
w ramach zadania „Teatr Miejski online” realizowanego przez WiMBP w Byd-
goszczy, dofi nansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
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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

Spotkanie z Moniką Aleksandrowicz

24 października 2015 r. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy 
odbyło się spotkanie z Moniką Aleksandrowicz, autorką książki „Semiografi a”. 
Wydawnictwo jest częścią międzynarodowego przedsięwzięcia interdyscy-
plinarnego pod nazwą „Brumba – Jedność słowa z przestrzenią zapisu. Cykl 
wydawnictw liberackich”. Monika Aleksandrowicz to malarka, grafi k i twórca 
interdyscyplinarny, realizująca postawę estetyczną i fi lozofi czną nawiązującą do 
nurtu wrocławskiego konceptualizmu i minimalizmu, projektantka wydawnictw 
poświęconych sztuce. Charakterystyczną cechą jej twórczości jest poruszanie 
tematu przekraczania granic czytelności dzieła sztuki oraz jego otwartość in-
terpretacyjna często balansująca na krawędzi absurdu. Reguły tej gry odbiorca 
poznaje dopiero po zastosowaniu instrukcji zamieszczonej w książce. Idąc za 
wskazówkami, odbiorca zagina poszczególne kartki książki wzdłuż przerywa-
nych linii, wpływając na jej kształt tworzy książkę, która staje się nowym obiek-
tem. Poziome odbicie lustrzane tworzy specyfi czną siatkę, będącą jednocześnie 
szablonem, według którego zbudowane zostały fi gury geometryczne, nawią-
zujące swym kształtem do fi gur niemożliwych. Niezbędna była tu najwyższa 
precyzja wykonania. Zastosowano oprawę szwajcarską, bez klejenia okładki 
do grzbietu książki. Umożliwia to pełne rozłożenie stron i bardziej dokładne 
„odczytanie” książki. Odbiorca wchodząc w relację z nią może poczuć się jak 
dziecko, odkrywając zależności i reguły nią rządzące. Dopełnieniem wydawnic-
twa jest SUPLEMENT zawierający 14 niezależnych projektów poezji wizual-
nej. Książka ma wymiary 300 x 185,41 mm. 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Krajeńskim

„Ręczne robótki sposobem na jesienne smutki”

30 listopada 2015 r. miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu 
„Ręczne robótki sposobem na jesienne smutki” realizowanego przez Miejsko-
Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamieniu Krajeńskim we współpracy z Nie-
formalną Grupą Krajeńską. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele 
władz samorządowych z  Burmistrzem na czele. Od września do końca listopa-
da tego roku odbywały się warsztaty z haftu wstążeczkowego, haftu Richelieu 



129

oraz koronki frywolitkowej. Przez trzy miesiące grupa spotykała się w budynku 
biblioteki by nauczyć się nowych technik rękodzieła oraz mile spędzić czas. 
W ramach warsztatów powstały piękne obrazy wykonane haftem wstążeczko-
wym, powstały także serwetki wykonane techniką haftu Richelieu oraz ozdoby, 
gwiazdki na choinkę, bransoletki i naszyjniki zrobione trudną techniką frywo-
litki. Spotkania były dla wielu osób nie tylko źródłem zdobywania pożytecz-
nych umiejętności, ale i odskocznią od problemów dnia codziennego. Dodat-
kowo w ramach projektu 17 października 2015 r. grupa kobiet biorących udział 
w warsztatach udała się do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku. Wszystkie pra-
ce wykonane podczas warsztatów prezentowane były w bibliotece na wystawie, 
którą można było oglądać do 11 grudnia. Na zakończenie każdy z uczestników 
otrzymał dyplom oraz pamiątkę. Zajęcia te miały na celu rozwijanie zaintere-
sowań i pasji oraz zdobywanie nowych umiejętności wśród seniorów. Projekt 
dobiegł końca, ale osoby w nim uczestniczące nadal będą mogły się spotykać 
w bibliotece na comiesięcznych spotkaniach Koła Robótek Ręcznych. Projekt 
dofi nansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Debrznie - Fundację Lokalna Grupa 
Działania-Naszyjnik Północy.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie

Z wizytą na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie

23 i 24 października 2015 r. bibliotekarze z Łabiszyna wraz z grupą za-
przyjaźnionych czytelników wybrali się do Krakowa na Międzynarodowe Targi 
Książki. Spotkali tam wielu znanych pisarzy, aktorów i dziennikarzy. Uczestni-
czyli w spotkaniu autorskim z Januszem Leonem Wiśniewskim, które prowadził 
Tomasz Sekielski. Słuchali Anny Dymnej czytającej fragmenty książki Agniesz-
ki Lingas-Łoniewskiej „Skazani na ból” i oraz książki „Anna May”  Agniesz-
ki Opolskiej – debiutu roku 2015 r. Wzięli też udział w panelu dyskusyjnym 
na temat nowej powieści Michela Houelleqa „Uległość”. Dyskusję na temat, 
czy przyszłością Europy jest islam, prowadził Marek Beylin. Jak to zwykle na 
targach,  bibliotekarze odwiedzili stoiska różnych wydawnictw, przy których 
można było spotkać znanych autorów, zdobyć autografy i zrobić wspólne zdję-
cia. W przypadku grupy z Łabiszyna byli to: Tomasz Sekielski – podpisywał 
swoje książki i prowadził spotkania autorskie, Tomasz Mann – wybitny dzien-
nikarz  podpisywał egzemplarze książki „Żabek i Ropuch. Przyjaźń”, Wojciech 
Cejrowski, Anna Dymna, Agnieszka Lingas-Łoniewska, o. Leon Knabit, zna-
ny z programu „Ziarno”, Agata Suchocka, Agnieszka Opolska, Jerzy Bralczyk, 
Michał Ogórek, Krystyna Mirek, Wojciech Malajkat, Olaf Lubaszenko, Mał-
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gorzata Gutowska-Adamczyk, Roman Czejarek – dziennikarz, Ewa Drzyzga, 
Natasza Socha, Dorota Koman i Maja Bohosiewicz. Jeśli chodzi o wystawców, 
to pełna różnorodność. Komiksy, wydawnictwa naukowe, religijne, dziecięce 
i młodzieżowe, stoiska z gadżetami dla moli książkowych. Dwa dni na targach 
(właściwie popołudnie 23 i ranek 24 października) upłynęły bardzo szybko, 
bardzo intensywnie. Piątkowy wieczór i sobotnie popołudnie było czasem na 
zwiedzanie  Krakowa. 
       

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim 

„Strefa Innowacji”

Od października do grudnia 2015 r. Biblioteka Publiczna w Sępólnie 
Krajeńskim realizowała adresowany do młodzieży projekt „Strefy Innowacji”. 
Była to inicjatywa Fundacji Społeczeństwa Informacyjnego skierowana do bi-
bliotek publicznych z miast liczących od 15 000 do 100 000 mieszkańców. Celem 
zajęć było projektowanie i tworzenie video-przekazów, zapowiadających ważne 
i ciekawe wydarzenia, imprezy kulturalne, które odbywać się będą w mieście. 
Dzięki zebranym i opracowanym w nowoczesnej formie informacjom, powsta-
ną zapowiedzi atrakcyjnych eventów, które drogą internetową dotrą do szersze-
go grona nasto- i pełnoletnich mieszkańców Sępólna. Uczestnicy projektu mieli 
okazję się poznać podczas warsztatów przeprowadzonych przez Lenę Rogow-
ską ze Stowarzyszenia Praktyków Kultury z Warszawy. W  ramach projektu od-
były się warsztaty dziennikarskie prowadzone przez Macieja Bora – redaktora 
Radia Weekend. 15 osobowa grupa, składająca się zarówno z młodzieży, jak 
i bibliotekarzy, wzięła udział w sześciu 1,5- godzinnych warsztatach dzienni-
karskich oraz siedmiu warsztatach dotyczących montażu materiału. Uczestnicy 
dowiedzieli się m.in. jakie są zasady newsa informacyjnego, co charakteryzuje 
dobrego dziennikarza, co to dźwięk z „off’u” i jak nagrać „stand-up”, o czym 
należy pamiętać przygotowując się do wywiadu, jak obsługiwać program Pin-
nacle Studio, jak obsługiwać sprzęt zakupiony w ramach projektu, czego uni-
kać, a o czym należy szczególnie pamiętać podczas montowania materiału itp.  
19 i 20 listopada uczestnicy sępoleńskiego projektu wzięli udział w „Kreatyw-
nych Kawiarenkach”. Poprowadził je znany dokumentalista, reżyser m.in. fi lmu 
o bibliotekach „Otwarte dla wszystkich” Jakub Piątek. Reżyser pierwszego dnia 
pracował z młodzieżą, drugiego natomiast z całym zespołem bibliotecznym. 
Podczas kilkugodzinnych warsztatów pokazał jak opowiadać obrazem, jak ruch 
kamery i światła wpływają na jakość obrazu, a także jak nagrywa się dźwięk na 
planie, jak kadrować, jakie są plany fi lmowe i co je od siebie różni. 
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Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu

„Otwarty Zamek”

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu bardzo aktywnie włączyła się 
w projekt „Otwarty Zamek”. W wakacyjne niedziele odbywały się familijne 
spotkania z biblioteką. Rozpoczęto 5 lipca 2015 r. „Fantastyczną Fotobudką” 
– wszyscy chętni i odważni mogli przebrać się w dowolny kostium i przenieść 
się w krainę fantazji. Pamiątką tej przygody były fantastyczne zdjęcia. 12 i 19 
lipca odbyły się zajęcia skierowane do dzieci w różnym wieku: głośne czyta-
nie, „pociąg pana Tuwima”, tuwimowa gra terenowa, rapowanie-wierszowanie, 
czy zajęcia w ramach „Eko-paki”. 26 lipca temat przewodni rozrywek dla całej 
rodziny brzmiał: „Zamkowe abc…”. Każdy z uczestników miał okazję spraw-
dzić swoją wiedzę w quizie zamkowym, w którym pytania związane były nie 
tylko ze świecką warownią. Chętnych oczywiście nie brakowało, bowiem na 
zwycięzców czekały bardzo ciekawe nagrody: książki, płyty, kartki i zakład-
ki do książek ręcznie robione oraz inne gadżety. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się „Bajkowe skarby”. Najmłodsi chętnie odgadywali tajemnicze re-
kwizyty, po czym kojarzyli je z bajką lub wierszem. Prawidłowe odpowiedzi 
również były nagradzane nie tylko książkami, gadżetami, ale także słodkim 
upominkiem. W ramach zajęć plastycznych wykonywano wiatraki, oczywiście 
najmłodszym pomagali opiekunowie oraz bibliotekarze. Wiatraki cieszyły się 
bardzo dużym zainteresowaniem, nawet pogoda sprzyjała, bowiem lekki wiatr 
wprawiał je w ruch. Oprócz wiatraków chętni mogli pokolorować kolorowan-
ki i rozwiązać rebusy związane z zamkami. Najmłodsi bawili się na kocach 
drewnianymi klockami z „Ekopaki”. Układano także specjalnie przygotowane 
puzzle, przedstawiające zamki w Świeciu, w Malborku i Gniewie. Chętni mogli 
też zapoznać się z wydawnictwami ze zbiorów biblioteki dotyczącymi zamków 
krzyżackich, a także zapoznać się z ciekawą serią książek „Kultura Piastów dla 
Dzieci”, m.in.: „Jak budowano kościoły i pałace?”, „Czasy wojów i rycerzy”, 
„Życie w grodzie”. Okazję do wspólnej zabawy stanowiło skakanie w linę, gra 
w kręgle czy rzucanie do celu. Chłopcy rozegrali nawet turniej rzucania do celu 
i gry w kręgle, a swoje ciekawe koncepcje architektoniczne pokazali w trakcie 
budowania wieży z kubków po jogurtach. Do działań bibliotekarzy włączyli się 
również pracownicy „Wyspy skarbów”, pod ich kierunkiem dzieciaki stworzyły 
kartonowe miasto. Oczywiście, jak przystało na bibliotekę, nie mogło zabrak-
nąć Zamkowej Półki Bookcrossingowej! Każdy z niej mógł wziąć książkę do 
poczytania, podać dalej albo przynieść własną, którą chciał uwolnić.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie

„Biblioteczne tournee z kulturą”

Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna 
w Gostycynie realizowała projekt „Biblioteczne tournee z kulturą” dofi nanso-
wany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach pro-
gramu „Kultura Dostępna”. Dzięki tej dotacji mieszkańcy gminy Gostycyn 
mieli możliwość skorzystania z 10 bezpłatnych wyjazdów do miejsc kultury 
w województwie kujawsko-pomorskim i pomorskim. Pierwszy wyjazd odbył 
się 26 września, a jego celem był Zamek w Malborku.  Uczestnicy projektu trzy-
krotnie odwiedzili Toruń, a w nim Muzeum Piernika, Stare Miasto z Ratuszem 
Staromiejskim, Zamek Krzyżacki, obejrzeli spektakle w Teatrze Baj Pomorski, 
Teatrze im. Wilama Horzycy oraz wzięli udział w Festiwalu Biennale Grafi ki 
Dzieci i Młodzieży i w Festiwalu Książki. Dotarli do Gdyni, gdzie obejrzeli 
spektakl w Teatrze Muzycznym, odwiedzili Akwarium Gdyńskie oraz zwiedzili 
„Dar  Pomorza”. Na pobyt w Bydgoszczy składała się wizyta w Muzeum Mydła 
i Historii Brudu oraz Manufakturze Cukierków „Karmelowa Kraina”, seans fi l-
mowy w Multikinie, spektakl w Teatrze Polskim oraz przedstawienie operowe 
w Operze Nova w Bydgoszczy. Łącznie we wszystkich wyjazdach wzięło udział 
460 osób. 

Biblioteka Publiczna Gminy w Złotnikach Kujawskich

Z programowaniem na ty
W 2015 r. już kolejny rok (początek – 16 września 2014 r.) realizo-

wano w Bibliotece Publicznej Gminy Złotniki Kujawskie we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej Meritum projekt GO_PRO! Gminne 
Ośrodki Programowania. GO_PRO! to projekt edukacyjny i modernizacyjny, 
którego głównym celem jest stworzenie nowoczesnych przestrzeni do rozwo-
ju kompetencji kluczowych oraz zachęcenie młodzieży szkół podstawowych 
i gimnazjalnych do nauki programowania. Przeszkolono pracowników, by 
mogli prowadzić zajęcia z programowania dla dzieci, a biblioteki wyposażono 
w sprzęt multimedialny, pomocny w ciekawej i innowacyjnej edukacji z zakresu 
algorytmów. Pomocami dydaktycznymi w punktach GO_PRO! są m.in. zesta-
wy klocków Lego Mindstorms, służące do konstrukcji prawdziwych robotów, 
których zachowanie można dowolnie programować. W Złotnikach odbyło się 
w 2015 roku 27 spotkań, w których udział wzięło 226 osób. Uczestnicy spędzili 
z robotami i programowaniem 63 godziny. Dzieci i młodzież uczyły się pro-
gramowania w Lego Mindstorms zbudowanych przez siebie modeli (robotów) 
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z klocków Lego. Poznawały podstawy algorytmów. Budowały roboty w oparciu 
o instrukcje oraz tworzyły własne projekty. Projekt będzie realizowany przez 
bibliotekę do 31 grudnia 2019 r. W okresie od 17 października do 21 listopa-
da 2015 r. biblioteka w Złotnikach uczestniczyła w projekcie realizowanym 
w ramach Ogólnopolskiej Akademii Programowania Stowarzyszenia TALENT. 
Ze stałą dwunastoosobową grupą (9-15 lat) przeprowadzono 16 godzin zajęć 
z programowania w językach Scratch oraz C++ . Pomimo, że ofi cjalnie projekt 
zakończył się, zajęcia nadal są prowadzone, a na stronie organizatora pojawiają 
się zadania dla uczestników zajęć.
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N A G R O D Y  L I T E R A C K I E  2015

POLSKA

STYCZEŃ

Nagroda im. Kazimierza Wyki: prof. Andrzej Mencwel za książkę 
„Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX”
Nagroda PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich: 
Wojciech Jagielski

MARZEC

Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta: Ryszard 
Krynicki

KWIECIEŃ

Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego: Adam 
Zagajewski
Nagroda Literacka m.st. Warszawy w kategorii prozatorskiej: Andrzej 
Stasiuk  za książkę „Wschód”
Nagroda Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła 
Lindego: niemiecka pisarka i dziennikarka Marie-Luise Scherer oraz polski 
powieściopisarz, eseista, historyk literatury Stefan Chwin
Poznańska Nagroda Literacka: Zbigniew Kruszyński

MAJ

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius w kategorii książka roku: Marcin 
Sendecki za książkę „Przedmiar robót”
Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego: Michał Olszewski za zbiór 
reportaży „Najlepsze buty na świecie”
oraz białoruska pisarka i dziennikarka Swietłana Aleksijewicz za książkę 
„Czasy secondhand. Czasy czerwonego człowieka” 
Nagroda Bursztynowego Motyla: Piotr Strzeżysz za książkę „Powidoki”
Literacka Nagroda Warmii i Mazur Wawrzyn 2015: Michał Olszewski za 
zbiór reportaży „Najlepsze buty na świecie”
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CZERWIEC

Nagroda PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich: 
Wojciech Jagielski
Nagroda Wielkiego Kalibru: Wojciech Chmielarz za powieść „Przejęcie”
Nagroda Literacka Gdynia w kategorii proza: Michał Cichy za prozatorski 
zbiór „Zawsze jest dzisiaj”
Ogólnopolska Nagroda Literacka dla Autorki „Gryfi a”: Ewa Winnicka za 
książkę „Angole”
Nagroda Transatlantyk: tłumaczka literatury polskiej na język francuski 
Laurence Dyѐvre

SIERPIEŃ

Śląski Wawrzyn Literacki: Magdalena Grzebałkowska za książkę 
„Beksińscy. Portret podwójny”

WRZESIEŃ

Nagroda  Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla: Michał Cholewa za 
powieść „Forta”
Nagroda Fundacji im. Kościelskich: Szczepan Twardoch za powieść „Drach”
Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida: Bohdan Zadura za tomik poetycki 
„Kropka nad i”

PAŹDZIERNIK

Nagroda Literacka Nike:  Olga Tokarczuk za książkę „Księgi Jakubowe”
Nagroda im. Jana Długosza: Michał Głowiński za książkę „Rozmaitości 
interpretacyjne. Trzydzieści szkiców” 
Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus: ukraiński pisarz Serhij 
Żadan za powieść „Mezopotamia”
Nagroda Czytelników im. Natalii Gorbaniewskiej: rumuński pisarz Lucian 
Dan Teodorovici za powieść „Matei Brunul”
Nagroda Conrada ufundowana przez miasto Kraków: Liliana Hermetz za 
powieść „Alicyjka”
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LISTOPAD

Nagroda im. Wisławy Szymborskiej: Roman Honet za tomik wierszy „Świat 
był mój” oraz Jacek Podsiadło  za tomik wierszy „Przez sen” 
Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego: kanadyjska 
historyczka Alexandra Richie za książkę „Warszawa 1944. Tragiczne 
powstanie”
Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego: Paweł Majka za powieść 
„Pokój światów”
Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza: Andrzej Nowak za książkę 
„Dzieje Polski. Skąd nasz ród”
Nagroda im. Beaty Pawlak: Konrad Piskała za zbiór reportaży o Somalii pt. 
„Dryland”.
Nagroda „Literatury na świecie” w kategorii proza: Maciej Świerkocki za 
przekład książki „Candy” Terry’ego Southerna i Masona Hoffenberga 
Nagroda „Newsweeka” im. Teresy Torańskiej: Małgorzata Grzebałkowska 
za książkę „1945. Wojna i pokój”

GRUDZIEŃ

Nagroda Literacka im. Juliana Tuwima: Jarosław Marek Rymkiewicz
Paszport Polityki 2015* w kategorii literatura: Łukasz Orbitowski za 
powieść „Inna dusza”

N A G R O D Y  L I T E R A C K I E  2015

ŚWIAT 

MARZEC

BolognaRagazzi Award: Lizi Boyd (USA) za książkę „Flashnight”
Nagroda im. Heinricha Manna: Ryszard Zagajewski

KWIECIEŃ

Nagroda Cervantesa: meksykański pisarz Fernando del Paso

MAJ

Man Booker International Prize: węgierski pisarz László Krasznahorkai 
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CZERWIEC

Nagroda Literacka Franza Kafki: hiszpański pisarz Eduardo Mendoza
IMPAC Dublin Literary Award: brytyjski pisarz Jim Crace za powieść 
„Harvest”

LIPIEC

Premio Internazionale alla Carriera: Adam Zagajewski
Prix Horace 2015: tłumaczka i badaczka literatury polskiej Isabelle Macor-
Filarska za przekład wierszy Krzysztofa Siwczyka „Ailleurs est aujourd’hui”

WRZESIEŃ

Włoska nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego: brytyjski pisarz i historyk 
William Dalrymple

PAŹDZIERNIK

Pokojowa Nagroda Niemieckich Wydawców i Księgarzy: niemiecki pisarz 
irańskiego pochodzenia Navid Kermani 
Literacka Nagroda Nobla: białoruska pisarka i dziennikarka Swietłana 
Aleksijewicz
Man Booker Prize for Fiction: jamajski pisarz Marlon James za powieść 
„A Brief History of Seven Killings”
Deutscher Buchpreis 2013: niemiecki autor Frank Witzel  za książkę „Die 
Erfi ndung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven 
Teenager im Sommer 1969“

LISTOPAD

Nagroda Goncourtów: francuski pisarz Mathias Enard za powieść „Boussole”
National Book Award: amerykański pisarz Adam Johnson za powieść 
„Fortune Smiles”

GRUDZIEŃ

Nagroda Literacka im. Josepha Conrada (Instytut Polski w Kijowie): 
ukraińska pisarka Sofi a Andruchowycz

*Paszporty Polityki 2015 ogłoszone zostały w styczniu 2016




