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Beata Malczewska
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SIECI BIBLIOTEK
PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
PODLEGŁYCH MERYTORYCZNIE WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY – 2016 ROK
I Stan i struktura bibliotek publicznych – status formalno-prawny bibliotek: 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 placówkach bibliotecznych (zmiany w stosunku do roku ubiegłego).
Sieć bibliotek publicznych podregionu bydgoskiego w województwie
kujawsko-pomorskim stanowi biblioteka wojewódzka z siecią miejską (31 filii
na terenie Bydgoszczy) oraz 156 bibliotek i filii samorządowych.
79 bibliotek i filii usytuowanych jest w mieście, a 109 bibliotek i filii
obsługuje środowisko wiejskie.
W podregionie bydgoskim funkcjonują 32. placówki biblioteczne dla
dzieci (13 filii i 19 oddziałów).
Obsługę czytelników wspiera 41 punktów bibliotecznych, 13 w mieście, a 28 na wsi.
Liczba placówek bibliotecznych

- ogółem:
w miastach:
na wsi:

188
79
109

Biblioteki

- ogółem:
w miastach:
na wsi:

54
24
30

Filie biblioteczne

- ogółem:
w miastach:
na wsi:

134
55
79

w tym:
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W stosunku do ubiegłego roku liczba filii dla dzieci zmniejszyła się
o jedną placówkę. We wrześniu 2016 roku połączone zostały Filia nr 1 oraz Filia
dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu działające w pomieszczeniach szkoły podstawowej. Spowodowane to było zapotrzebowaniem szkoły na
pomieszczenia biblioteczne. Filie zajmujące do tej pory 3 pomieszczenia o łącznej powierzchni 129 m2 przeniesione zostały do pomieszczenia o powierzchni
53 m2. Powstała Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu z księgozbiorem dla dorosłych i dla dzieci.
Status formalno-prawny bibliotek
W podregionie bydgoskim województwa kujawsko-pomorskiego działają 4 biblioteki połączone z ośrodkami kultury. Są to, już wcześniej będące
w strukturach ośrodka kultury, biblioteki w gminach: Białe Błota i Osie. We
wrześniu 2013 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kcyni została
połączona z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, w instytucję pod nazwą
Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni. Od 1.07.2016 roku rozpoczęła
działalność Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w powiecie tucholskim. Nastąpiło rozszerzenie działalności GBP w Lubiewie o działania z zakresu kultury i promocji.
Natomiast pozostałe 49 bibliotek samorządowych w podregionie bydgoskim
posiada status samodzielnej instytucji kultury.
Cztery placówki biblioteczne funkcjonują jako biblioteki publiczno-szkolne (Biblioteka w gminie Dąbrowa Chełmińska i jej 2. filie 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 przynajmniej 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 (wykaz bibliotek, które zostały połączone
z innymi instytucjami kultury w 2016 roku, ocena skutków połączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami, działania samorządów „nieformalnie” łączące biblioteki publiczne z innymi instytucjami – np. likwidacja
biblioteki publicznej i powołanie nowej instytucji, w ramach której funkcjonuje biblioteka).
22.02.2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza zwrócił się do
WiMBP w Bydgoszczy z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zamiaru połączenia Miejsko-Gminnej Biblioteki w Mroczy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem
Kultury i Rekreacji.
6

WiMBP w Bydgoszczy w piśmie z dn. 21.03.2016 roku zaopiniowała
negatywnie zamiar łączenia powyższych instytucji, ponieważ jej zdaniem bezzasadne jest łączenie Biblioteki z instytucją, której działania są ukierunkowane
głównie na sport. W skład MGOKiR wchodzą: stadion, Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, świetlice wiejskie oraz Ognisko
Przedszkolne, a ich działalność zupełnie nie koresponduje z działalnością biblioteki. Biblioteka w Mroczy funkcjonowała już kiedyś w strukturach ośrodka
kultury i bibliotekarze obsługiwali imprezy sportowe w mieście kosztem godzin
otwarcia biblioteki. Krajowa Rada Biblioteczna na posiedzeniu 22 kwietnia
2016 roku wydała opinię negatywną w sprawie połączenia MGBP w Mroczy
z MGOKiR.
10.03.2016 roku Rada Miejska w Szubinie podjęła uchwałę o zamiarze
połączenia Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie oraz Szubińskiego
Domu Kultury. WiMBP w Bydgoszczy negatywnie zaopiniowała zamiar połączenia, ponieważ obawiała się degradacji biblioteki w środowisku lokalnym
i spadku czytelnictwa. RBP w Szubinie to jedna z najbardziej prężnie działających w podregionie bydgoskim bibliotek, która osiąga wysokie wskaźniki czytelnictwa, podąża za nowymi technologiami i priorytetowo traktuje potrzeby
czytelników. WiMBP w Bydgoszczy nie zgodziła się z uzasadnieniem Rady
Miasta, że utworzenie jednej instytucji usprawni zarządzanie działalnością kulturalną w gminie, uważając, że miasto, które ma prawie 10 tys. mieszkańców
powinno dołożyć wszelkich starań, by utrzymać na wysokim poziomie dwie
wyspecjalizowane instytucje kultury. Krajowa Rada Biblioteczna na posiedzeniu 22 kwietnia 2016 roku wydała opinię negatywną w sprawie połączenia RBP
w Szubinie oraz Szubińskiego Domu Kultury.
13.10.2016 roku Burmistrz Szubina wystąpił do WiMBP w Bydgoszczy o ponowne przeanalizowanie argumentów samorządu w sprawie zamiaru
połączenia i wydanie opinii. WiMBP w Bydgoszczy podtrzymała swoją negatywną opinię w sprawie łączenia, ponieważ nie zaszły w tym czasie żadne przesłanki, które mogłyby wpłynąć na zmianę decyzji w sprawie połączenia RBP
w Szubinie i SDK.
Od 1.07.2016 roku rozpoczęła działalność Biblioteka – Centrum
Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w powiecie tucholskim. Gmina Lubiewo
zwróciła się do WiMBP w Bydgoszczy w kwietniu 2015 roku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zamiaru likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiewie i powołaniu samorządowej instytucji kultury skupiającej działalność
Domu Kultury, biblioteki w Lubiewie, filii w Bysławiu oraz świetlic wiejskich
z terenu Gminy Lubiewo. WiMBP w Bydgoszczy, przeciwna likwidacji GBP,
zasugerowała rozszerzenie działalności GBP w Lubiewie o działania w zakresie
prowadzenia działalności kulturalnej i przekształcenie jej w jedną instytucję,
tym bardziej, że obie instytucje znajdują się w jednym budynku. WiMBP w Byd7

goszczy zaproponowała, aby w statucie nowej instytucji rozdzielić działalność
Biblioteki i Domu Kultury w dwóch równorzędnych 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 kultury 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 r. wyraziła zgodę na przekształcenie GBP poprzez rozszerzenie jej
działalności w instytucję 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 2016 roku w podregionie bydgoskim województwa kujawsko-pomorskiego działało 6 bibliotek powiatowych, bądź pełniących funkcję biblioteki
powiatowej na mocy podpisanego ze starostwem porozumienia (Gniewkowo,
Mogilno, Nakło, Sępólno Krajeńskie, Tuchola, Żnin). W 2016 roku w Powiecie
Świeckim nie funkcjonowała biblioteka powiatowa, ponieważ Starostwo Powiatowe w Świeciu nie podpisało porozumienia w sprawie powierzenia zadań
powiatowej biblioteki publicznej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu.
Natomiast 26 października 2016 roku podjęta została uchwała w sprawie utworzenia z dniem 1.01.2017 roku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu,
na bazie zlikwidowanej Filii w Świeciu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Bydgoszczy.
Nadal brakuje biblioteki powiatowej w Powiecie Ziemskim Bydgoszczy. Do 2014 roku Starostwo Powiatowe wspierało działalność bibliotek publicznych w gminach powiatu bydgoskiego, przekazując im w formie dotacji,
środki na zakup nowości wydawniczych w wysokości 1.000 zł. Niestety w latach 2015-2016, żadna z bibliotek powiatu bydgoskiego nie otrzymała pieniędzy na powyższy cel.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie pełni zadania biblioteki powiatowej dla Powiatu inowrocławskiego. W 2016 roku M-GBP
w Gniewkowie otrzymała na ten cel 50.000 zł. W związku z brakiem wykwalifikowanej kadry biblioteka nie jest w stanie podjąć działań instrukcyjno-metodycznych w powiecie, w którym funkcjonują: 1. biblioteka miejska, 3 miejskogminne oraz 4 gminne.
Starostwo w Mogilnie na działalność powiatową w 2016 roku
przekazało Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie 21.000 zł. Kwota ta nie
ulega zmianie od roku 2011. Biblioteka w Mogilnie sprawuje nadzór merytoryc8

zny nad 1. biblioteką miejską, 2. bibliotekami gminnymi i 2. filiami w powiecie.
Z powodu braku środków są to najczęściej kontakty telefoniczne. Ze środków
powiatu zakupiono książki, sfinansowano prenumeratę czasopism regionalnych
oraz wykupiono dostęp do elektronicznych wersji publikacji udostępnionych
przez Wydawnictwo 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 bibliografie czasopism regionalnych oraz gromadzi dokumenty życia
społecznego z regionu. 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 2016 roku
100.000 zł (10 tys. zł więcej niż w 2015 roku). Większą część dotacji pochłonęły
płace, część została przeznaczona na organizowanie konkursów o zasięgu powiatowym. Biblioteka tworzy bibliografię prasy regionalnej. Biblioteka sprawuje opiekę merytoryczną nad 3. bibliotekami miejsko-gminnymi, 1. gminną oraz
11. filiami. W 2016 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle
na bieżąco prowadziła działalność instrukcyjną w ramach zgłaszanych potrzeb
przez biblioteki publiczne z terenu powiatu nakielskiego. Instruktor (1 etat) wizytował placówki w terenie.
Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim pełni funkcje biblioteki powiatowej od 2004 roku. Wysokość dotacji otrzymywanej na ten cel ze
Starostwa Powiatowego pozostaje niezmieniona od 2004 roku i wynosi 15.000
zł. Biblioteka nie zatrudnia instruktora powiatowego. Środki z dotacji przeznaczono głównie na zakup książek o tematyce regionalnej.
Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi, również wypełniała w 2016
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 2016 roku 30.000 zł,
czyli tyle samo co w roku 2015. Na podstawie umowy zawartej w 2007 roku Biblioteka pełni też rolę biblioteki uczelnianej dla miejscowej Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem. Ze środków uczelni sfinansowano zakup księgozbioru
fachowego oraz prenumeratę czasopism z dziedzin zgodnych z profilem uczelni. 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
sfinansowanie 0,5 etatu pracownika czytelni. W 2015 roku MBP w Tucholi podpisała również umowę na wykonywanie zadań biblioteki Tucholskiej Szkoły
Realnej Liceum Ogólnokształcącego i otrzymała na ten cel dotację w wysokości
3.000 zł. Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi nie prowadziła żadnych
działań instrukcyjnych.
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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie na działalność
na rzecz bibliotek w powiecie otrzymała w 2016 roku ze Starostwa Powiatowego w Żninie kwotę 66.500 zł (1.500 zł więcej niż w 2015 roku). Środki te
przeznaczone były głównie na płace, na zakup książek popularnonaukowych,
na organizację spotkań autorskich, wystaw, konkursów czytelniczych o zasięgu powiatowym. W ramach tych środków tworzona jest również „Bibliografia
regionalna Powiatu Żnińskiego”. Biblioteka żnińska obejmuje opieką merytoryczną 3 biblioteki miejsko-gminne i 2. gminne wraz z 11. filiami. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie udziela bibliotekarzom 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 natomiast zainteresowani
pomocą merytoryczną bibliotekarze gminni przyjeżdżają do MiPBP w Żninie.
Biblioteki powiatowe prowadzą działalność upowszechnieniową, organizują konkursy o zasięgu powiatowym (recytatorskie, literackie, plastyczne),
zapraszają pisarzy na spotkania autorskie, współpracują z biblioteką wojewódzką w zakresie sprawozdawczości statystycznej i opisowej, tworzą bibliografię
regionalną, prowadzą działalność wydawniczą (MiPBP w Żninie, BM w Tucholi, BP w Sępólnie Krajeńskim). Wszystkie biblioteki pełniące funkcje bibliotek
powiatowych, podkreślają, że na wypełnianie tych zadań przeznaczane są zbyt
małe środki finansowe, które zamiast rosnąć maleją z każdym rokiem.
Ogółem w bibliotekach powiatowych zatrudnione są 4 osoby na stanowiskach 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 i Tucholi brak w ogóle instruktorów powiatowych. Biblioteki nie mają środków na szkolenia i w większości
ich opieka merytoryczna nad bibliotekami w powiecie sprowadza się niestety
tylko do kontaktów mailowych lub telefonicznych. Większość współpracuje
z bibliotekami w terenie w zakresie organizacji imprez upowszechnieniowych
o zasięgu ponadlokalnym. Biblioteki powiatowe przygotowują sprawozdawczość statystyczną i merytoryczną z działalności bibliotek powiatu dla WiMBP
w Bydgoszczy.
IV Ocena poziomu „nasycenia” sprzętem komputerowym, w tym stanu
technicznego komputerów, źródła pochodzenia i problemy z tym związane, np. przekazywanie do bibliotek komputerów wycofywanych z innych
instytucji (z urzędów gmin), skala zjawiska. Problemy związane z użytkowaniem komputerów z uwzględnieniem informacji: o pomocy informatycznej w zakresie obsługi i użytkowania komputerów, wdrażania e-usług, (kto
udziela takiej pomocy bibliotekarzom, czy jest dostępna i wystarczająca),
możliwość podnoszenia kompetencji bibliotekarzy w zakresie wdrażania
usług elektronicznych (np. szkolenia).
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Biblioteki w podregionie bydgoskim użytkowały w 2016 roku ogółem
1.188 komputerów, w tym 66 tabletów. Z tej liczby, 482 komputery przeznaczone były do prac bibliotecznych. Użytkownicy bibliotek mieli natomiast dostęp
do 640. komputerów oraz do tabletów.
Zdecydowana większość komputerów posiadanych przez biblioteki
samorządowe w podregionie bydgoskim (aż 814) została pozyskana w latach
2010-2015. Głównym źródłem pochodzenia komputerów w tym okresie był
Program Rozwoju Bibliotek. W PRB udział wzięło 45 bibliotek z podregionu
bydgoskiego. W ramach trzech rund PRB biblioteki i filie w podregionie bydgoskim pozyskały aż 124 zestawy komputerowe, 15 laptopów, urządzenia wielofunkcyjne, projektory oraz oprogramowanie. Niestety w kilku bibliotekach
pozyskane komputery obecnie zaczynają się już psuć.
Kolejnym źródłem pozyskiwania komputerów w podregionie bydgoskim był program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. W ramach programu 10 bibliotek pozyskało zestawy komputerowe. W 2012 roku były to: MBP
w Świeciu, PiMBP w Nakle, BP w Solcu, GBP w Gostycynie, GBP w Sośnie,
GBP w Rojewie; w 2013 roku – GBP w Jaksicach; w 2015 roku: M-GBP
w Więcborku oraz GBP w Lnianie; w 2016 roku – BPMiG w Łabiszynie.
W 2015 roku WiMBP w Bydgoszczy oraz 13 bibliotek w podregionie
bydgoskim pozyskały ogółem 53 tablety z projektu „Tablety w Twojej bibliotece”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
Niewiele bibliotek może przeznaczyć środki na zakup nowych komputerów. Większość naprawia stary sprzęt. W 2016 roku biblioteki w terenie
pozyskały ogółem 108 komputerów, z czego tylko 48 nowych. Pozostałe komputery zakupione zostały jako poleasingowe, głównie ze względu na atrakcyjną
cenę. Nie odnotowano jednak w podregionie bydgoskim sytuacji przekazywania komputerów wycofanych z urzędów gmin lub innych instytucji. Z reguły zakupione nowe komputery przeznaczone są dla bibliotekarzy. Praca w systemie
bibliotecznym wymaga komputerów o wyższych parametrach technicznych.
Z tego też powodu zdecydowana większość bibliotekarzy ocenia stan techniczny komputerów przeznaczonych do prac bibliotecznych jako dobry. Natomiast
komputery dla czytelników są w gorszym stanie technicznym, mają przestarzałe
oprogramowanie, ich parametry nie spełniają wymogów czytelników korzystających z programów edukacyjnych i gier. Niestety kilka z bibliotek użytkuje
nadal komputery otrzymane w 2004 roku z programu Ikonka.
W ostatnich latach biblioteki pozyskały także sprzęt komputerowy
w ramach programów unijnych do których aplikowały gminy:
GBP w Dobrczu otrzymała w 2014 roku 3 zestawy komputerowe w ramach realizowanego projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy
Dobrcz” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. GBP w Lubiewie otrzymała 16 komputerów w 2014 roku z projektu Urzędu Gminy „Lubie11

wo-Internet-Edukacj@” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. GBP w Gostycynie w 2015 roku pozyskała 4 zestawy komputerowe z projektu Urzędu Gminy „Okno na świat. Przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.
W ramach dofinansowania budowy i wyposażenia bibliotek z Programu
Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” GBP
w Bukowcu zakupiła w 2014 roku 15 nowych komputerów, a GBP w Pruszczu
zakupiła 14 komputerów w roku 2015.
Dwadzieścia bibliotek w podregionie bydgoskim korzysta grzecznościowo z usług informatyków pracujących w urzędach gminy. Jest to najczęściej
pomoc techniczna w przypadku awarii sprzętu, a nie pomoc przy wdrażaniu nowych usług. Nieco lepiej wygląda sytuacja w bibliotekach miejskich i miejskogminnych. Aż 12 takich bibliotek zatrudnia informatyków w sytuacjach awaryjnych na umowy zlecenie. Niestety tylko 5 bibliotek w podregionie bydgoskim
zatrudnia informatyka na pełnym lub częściowym etacie w bibliotece. Pozostałe
biblioteki w podregionie radzą sobie same, ewentualnie w przypadku awarii,
proszą o pomoc znajomych.
Pomoc w zakresie wdrażania e-usług stara się zapewnić bibliotekom
w podregionie WiMBP w Bydgoszczy. Najwięcej szkoleń z zakresu wdrażania
nowych technologii i e-usług w bibliotekach, zgodnie z zapotrzebowaniem bibliotekarzy odbyło się w 2015 roku np.:
• „Misja biblioteka 2.0 – praca z użytkownikiem w oparciu o nowe technologie”,
• „Nowe czytelnictwo. Książka elektroniczna w życiu biblioteki”,
• „Kreowanie wizerunku biblioteki w sieci. Media społecznościowe
w bibliotece”,
• „Biblioteki w środowisku cyfrowym – problemy i perspektywy”.
Zainteresowanie tematyką szkoleń było duże, tak więc w 2016 roku
WiMBP w Bydgoszczy postanowiła pomóc bibliotekarzom we wdrażaniu e-usług. W maju 2016 roku z inicjatywy WiMBP w Bydgoszczy wdrożona została
nowa usługa – bezpłatny dostęp dla czytelników do publikacji elektronicznych
na platformie Legimi „Czytanie bez limitu”. Książki w formie cyfrowej z możliwością czytania na tablecie, smartfonie lub czytniku oferuje WiBMP w Bydgoszczy oraz 9 bibliotek samorządowych w podregionie bydgoskim. Instruktorzy z biblioteki wojewódzkiej przeszkolili bibliotekarzy w zakresie instalacji
aplikacji na urządzeniach mobilnych oraz rejestracji czytelników na platformie
Legimi, na bieżąco udzielają porad telefonicznych dotyczących rozwiązywania
problemów z dostępem do platformy.
W październiku 2016 roku biblioteka wojewódzka zorganizowała
warsztaty dla bibliotekarzy z podregionu bydgoskiego „Academica – cyfrowa
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wypożyczalnia międzybiblioteczna”, na których zaprezentowane zostały możliwości cyfrowego wypożyczania. Warsztaty zaowocowały przystąpieniem do
cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej 5. bibliotek z podregionu bydgoskiego.
WiMBP w Bydgoszczy przeprowadziła również w październiku 2016
roku 3 szkolenia wyjazdowe „IPady w Bibliotece – nowe aplikacje” dla bibliotekarzy uczestniczących w projekcie „Tablety w bibliotece”. Szkolenia dotyczyły
korzystania z nowych aplikacji przydatnych bibliotekarzom w pracy, szczególnie podczas zajęć dla dzieci i młodzieży. Szkolenia prowadziło 2. pracowników
merytorycznych biblioteki wojewódzkiej, przeszkolonych do pełnienia funkcji
Tablet Mastera. Trenerzy IT służą bibliotekarzom na bieżąco pomocą techniczną związaną z obsługą tabletów i ich wykorzystaniem w bibliotekach.
V Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek publicznych (niepełnosprawnych, seniorów) – dostęp do biblioteki (bariery architektoniczne),
zbiory przeznaczone dla osób z dysfunkcjami wzroku (np. książki z dużą
czcionką, audiobooki, e-booki – liczba w wol., jedn. inw. lub zbiory licencjonowane), wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne – jego
rodzaj i opis. Informacja o ewentualnej współpracy (i jej charakterze) podejmowanej z organizacjami lub instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne.
Biblioteki samorządowe starały się w ubiegłym roku zapewnić, w miarę swoich możliwości, obsługę czytelniczą specjalnym grupom użytkowników.
Biblioteki przywiązują coraz większą wagę do zaspokajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych osób niepełnosprawnych, seniorów oraz
dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki szkolnej.
Istotną rolę odgrywało w tej działalności udostępnianie „książki mówionej” przeznaczonej dla niewidomych, niedowidzących, dyslektyków i osób
obłożnie chorych. Tego typu zbiory udostępniała w ubiegłym roku zarówno Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, jak i biblioteki samorządowe w podregionie bydgoskim.
W WiMBP „książkę mówioną” udostępniała Wypożyczalnia Multimediów-Multimedia 39. Posiadała ona w 2016 roku 6.458 tytułów „książki mówionej” (3.598 tytułów na kasetach magnetofonowych oraz 2.860 na płytach
CD). W ubiegłym roku zakupiono do wypożyczalni 384 nowe tytuły. Z oferty
Wypożyczalni Multimediów korzystało 45 osób niepełnosprawnych. Ze zbiorów tych korzystali zarówno czytelnicy z Bydgoszczy, jak i okolic, niewidomi
i niedowidzący dorośli oraz uczniowie znajdującego się w Bydgoszczy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. L. Braille’a. Pracownik Wypożyczalni Multimediów WiMBP w Bydgoszczy w minionym roku dowoził do
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domu „książkę mówioną” raz w miesiącu dwóm osobom niesprawnym ruchowo
i w podeszłym wieku, które skorzystały z 41. tytułów.
Audiobooki oferowało również 5 filii WiMBP: Filia nr 3 dla dorosłych
i dla dzieci, Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci, Filia nr 15 z Oddziałem dla
dzieci i młodzieży, Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży,
Filia nr 21 dla dorosłych. W 2016 roku filie posiadały w swoich zbiorach łącznie
2.660 tytułów. W ubiegłym roku zakupiono 811 nowych tytułów.
W 2016 roku Wypożyczalnia Multimediów–Multimedia 39 WiMBP
oferowała 26 (o 3 więcej niż w 2015) filmów fabularnych z audiodeskrypcją dla
osób niewidomych i słabowidzących.
W Inowrocławiu działała Filia nr 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych
Biblioteki Miejskiej utworzona wyłącznie z myślą o tej specjalnej grupie użytkowników. W 2016 roku jej księgozbiór liczył łącznie 1.268 tomów. Liczba audiobooków wzrosła o 216 tytułów w stosunku do 2015 roku i wynosiła 2.992 tytuły. Liczba wypożyczeń „książki mówionej” wyniosła w 2016 roku 3.651 tytułów. Filia nr 12 kontynuowała współpracę z Polskim Związkiem Niewidomych,
Polskim Związkiem Głuchych, Integracyjnym Centrum Aktywności „Nadzieja
Życia”, Powiatową Poradnią Zdrowia Psychicznego, Fundacją „Arka” z Bydgoszczy, Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Klubem Pacjenta
„Przystań Nadziei”, Inowrocławskim Stowarzyszeniem „Amazonki”, Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” w Warszawie, Okręgowym Klubem Aktywności.
Także biblioteki samorządowe oferują swoim czytelnikom „książkę
mówioną” na kasetach magnetofonowych oraz na płytach CD. Obok Bydgoszczy i Inowrocławia „książkę mówioną” na obu nośnikach posiadały w swoich
zbiorach biblioteki w Świeciu i w Żninie. W 2016 r. książkę mówioną na płytach CD, czyli audiobooki, posiadało w swoich zbiorach 36 placówek. Łącznie w podregionie bydgoskim oferta audiobooków wynosiła w minionym roku
21.509 tytułów (o 2.516 więcej niż w 2015), z których 12.390 oferowały biblioteki w terenie (10.707 w mieście, 1.683 na wsi).
W 2016 r. WiMBP poszerzyła o 287 woluminów ofertę książek drukowanych dużą czcionką, wydanych przez Wydawnictwo Prószyński Media.
Książki dostępne były w łącznej liczbie 1.132 woluminów w Bibliotece Głównej (Wypożyczalnia FABULA) oraz 8. filiach. Zbiory te, gromadzone od 2014
roku, zostały wydzielone, by dostęp do nich był łatwiejszy. Książki drukowane dużą czcionką cieszą się zainteresowaniem czytelników i w związku z tym
oferta będzie w miarę możliwości poszerzana. Generalnie w bibliotekach nie
wydziela się zbiorów tego typu. W katalogach OPAC można je znaleźć np. wpisując nazwę serii „Duże Litery”. Z pozostałych placówek podregionu zaledwie
19 wykazało posiadanie w swoich zbiorach książek z dużą czcionką.
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Biblioteki w podregionie bydgoskim umożliwiały również czytelnikom
darmowy dostęp do e-booków. W 2016 roku WiMBP wraz z 13. bibliotekami
samorządowymi z podregionu bydgoskiego (BPMiG w Barcinie, BM w Inowrocławiu, MBP w Koronowie, RBP w Szubinie, MBP w Tucholi, 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 Bydgoszczy oraz 4. bibliotekami z podregionu toruńskiego (WBP-KK w Toruniu, BM w Grudziądzu, MBP w Chełmnie, MiPBP
w Wąbrzeźnie tworzyła konsorcjum i wykupiła dostęp do elektronicznych wersji
publikacji udostępnionych przez Wydawnictwo Naukowe PWN na platformie
IBUK Libra. Czytelnicy konsorcjum mają dostęp do 1.494 dokumentów. Od
maja 2016 roku Konsorcjum bibliotek samorządowych podregionu bydgoskiego
oferuje czytelnikom również darmowy dostęp do e-booków na portalu Legimi.
Legimi oferuje czytelnikom kilkanaście tysięcy tytułów najnowszych pozycji literatury pięknej. W skład konsorcjum Legimi wchodzą: WiMBP w Bydgoszczy,
BM w Inowrocławiu, MBP w Świeciu, MBP w Koronowie, PiMBP w Nakle,
BP w Sępólnie Krajeńskim, BPMiG w Barcinie, GBP w Pruszczu, GBP w Bukowcu, GBP w Złotnikach Kujawskich. Od sierpnia 2016 roku Legimi oferuje
również swoim czytelnikom audiobooki.
Obsługą czytelniczą objęci byli w 2016 roku także pacjenci szpitali.
Kontynuowała swoją działalność Filia nr 28 dla dorosłych WiMBP, znajdująca
się w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Z liczącego 6.824 woluminów (głównie beletrystyka) księgozbioru korzystało 831
zarejestrowanych czytelników. Ogółem wypożyczyli oni 27.020 książek. Aby
ułatwić dostęp do książki, szczególnie obłożnie chorym, bibliotekarz dwa razy
w tygodniu odwiedzał oddziały, wypożyczając książkę „przy łóżku” chorego.
Placówka bydgoska posiada w swojej ofercie 4 tytuły czasopism bieżących.
W minionym roku działały filie szpitalne czterech bibliotek w terenie: inowrocławskiej Biblioteki Miejskiej (Filia nr 5), Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Nakle oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
(Filia nr 2) oraz Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie (Filia nr 1). Z ich
księgozbiorów liczących 19.876 woluminów skorzystało 1.109 czytelników wypożyczając 15.832 pozycje. Filie szpitalne w Inowrocławiu, Nakle oraz Świeciu
oferowały swoim użytkownikom łącznie 42 tytuły (o 16 więcej niż w 2015 r.)
czasopism bieżących, natomiast filia świecka również 158 audiobooków.
Działalność upowszechnieniowa bibliotek publicznych skierowana do
specjalnych grup czytelniczych nie ograniczała się wyłącznie do funkcjonowania specjalnie do tego powołanych placówek. Filie WiMBP w swojej ofercie
upowszechnieniowej 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
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zwiedzali muzea. Zajęcia takie oferowały: Filia nr 10 dla dorosłych, Filia nr
12 dla dorosłych, Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci, Filia nr 16
dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci, Filia nr 23 dla dorosłych. Przy Filii nr
16 kolejny już rok działało skupiające seniorów Koło Przyjaciół Biblioteki. Filia utrzymywała również kontakt z zespołem teatralno-kabaretowym seniorów
„Galimatias”. Zainteresowaniem cieszą się organizowane w filiach 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 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 Barcinie, Sępólnie Krajeńskim, Solcu Kujawskim (Komputerowy Klub Seniora), Świeciu, Żninie, Bukowcu, Dobrczu, Lnianie, Lubiewie.
Z Uniwersytetami Trzeciego Wieku współpracowały biblioteki w Barcinie, Kcyni, Sępólnie Krajeńskim, Żninie, Sicienku, Filia nr 3 BM w Inowrocławiu. W 2016 roku biblioteka w Barcinie pozyskała sponsorów na wydanie
publikacji książkowej „X-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barcinie”.
Seniorzy z UTW i Klubów Seniora podpisali umowy o wolontariat z biblioteką
w Barcinie, ramach których prowadzą m.in. warsztaty rękodzielnicze dla różnych grup wiekowych. Rok 2016 był piątym rokiem działalności Uniwersytetu
Trzeciego Wieku przy Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim. W 2016 r.
rozpoczął działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Gminnej Bibliotece
Publicznej w Świekatowie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu oraz Filii
w Piechcinie BPMiG w Barcinie.
W Filii Miejskiej w Sępólnie odbywały się kursy językowe dla seniorów, prowadzone na zasadzie wolontariatu przez emerytowane nauczycielki.
W większości seniorzy należą do Dyskusyjnych Klubów Książki działających przy bibliotekach w Bydgoszczy i 37. miejscowościach bydgoskiego
podregionu..
W bibliotece żnińskiej kontynuował działalność Klub Podróżnika,
którego członkami są w większości osoby starsze. Przy Filii nr 1 BM w Inowrocławiu istnieje Klub Promyk, skupiający seniorów. Filia nr 3 BM w Inowrocławiu współpracuje z Klubem Spółdzielni Mieszkaniowej RONDO, organizując imprezy dla seniorów. W większości seniorów skupia, działający przy
bibliotekach w Więcborku i w Nakle, Klub Zręczne Ręce oraz Kreatywny Kącik
w Filii w Paterku. W Kamieniu Krajeńskim działa Kółko Robótek Ręcznych,
w Strzelnie Koło Rękodzieła Artystycznego. Biblioteki Gminy Lubiewo współpracują z zespołami seniorów Stokrotki i Bysławskie Frantówki oraz z Kołami
Gospodyń Wiejskich przy organizacji imprez integracyjnych. Z Kołami Gospodyń Wiejskich współpracuje GBP w Jaksicach.
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Biblioteki w Barcinie i w Kcyni utrzymywały kontakt z Klubami Seniorów, biblioteka w Nakle z Kołem Emerytów i Rencistów, biblioteka w Kcyni
ze stowarzyszeniami: „Dom Świętego Mikołaja”, „Razem dla Dziewierzewa”
i Stowarzyszeniem dla Rozwoju na Rzecz Wsi Studzienki i Sipiory, biblioteka w Sępólnie ze Stowarzyszeniem „Różowe Słońce”, biblioteka w Janikowie
ze Stowarzyszeniem „Dar Serca”, biblioteka w Jaksicach ze Stowarzyszeniem
Wzajemnej pomocy „Flandria”, biblioteka w Pruszczu ze Stowarzyszeniem
Wspierającym Osoby Niepełnosprawne SWON Gołuszyce. W bibliotece strzeleńskiej odbywają się spotkania koła emerytów i członków Związku Kombatantów oraz emerytowanych pielęgniarek, a w Szubinie – Koła Emerytów
i Rencistów oraz Koła Kombatantów. Biblioteka w Nowem od 2014 r., a od
2015 r. biblioteka w Sępólnie współpracują ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”. W wyniku współpracy biblioteki barcińskiej
z Pracownią ART w Piechcinie zorganizowano w ramach cyklu „Artyści Gminy
Prezentują” 5 wystaw prac uzdolnionych plastycznie seniorów oraz prowadzone przez seniorów warsztaty plastyczne dla dzieci. Seniorzy brali udział w organizowanym w Barcinie Powiatowym Konkursie Gwary Pałuckiej.
Biblioteki samorządowe (Inowrocław, Barcin, Janikowo, Nakło, Żnin,
Jaksice) 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, Koronowie, Kruszwicy, Dąbrowie Biskupiej prowadzą punkty biblioteczne w Domach Pomocy Społecznej. Ze Środowiskowymi Domami
Samopomocy współpracowały biblioteki w Barcinie, Gniewkowie, Kruszwicy,
Więcborku, Nowej Wsi Wielkiej, a biblioteka w Sępólnie z Ośrodkami Pomocy
Społecznej.
W RBP w Szubinie seniorzy kolejny już rok mogli korzystać z bezpłatnych porad prawnika.
Biblioteki publiczne kierowały swoją ofertę także do Szkół Specjalnych (Inowrocław, Gniewkowo, Kcynia, Koronowo, Nakło, Sępólno Krajeńskie, Szubin, Więcbork, Żnin, Dąbrowa Chełmińska), bądź uczestników warsztatów terapii zajęciowej (Inowrocław).
W GBP w Dąbrowie Chełmińskiej odbywały się indywidualne zajęcia
z osobami niepełnosprawnymi, prowadzone przez terapeutów.
Biblioteka w Świekatowie organizuje rokrocznie, z myślą o osobach
niepełnosprawnych, konkursy z okazji Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz
konkurs wakacyjny.
Od 1 sierpnia do 30 listopada 2016 roku, w ramach stażu rehabilitacyjnego, w bibliotece barcińskiej pracowała osoba niepełnosprawna z wykształceniem średnim informatycznym, poruszająca się na wózku inwalidzkim. Została
zatrudniona w dziale gromadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych na
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podstawie umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Pomagała prowadzić, stronę internetową biblioteki, a następnie jako wolontariusz pomagała
w opracowaniu zbiorów Filii nr 1 BPMiG w Barcinie.
W Kruszwicy włączano w życie kulturalno-oświatowe biblioteki wychowanków świetlicy socjoterapeutycznej, w Inowrocławiu, Janikowie i w Nowej Wsi Wielkiej – świetlicy środowiskowej. Z księgozbioru koronowskiej
MBP korzystały osoby przebywające w Zakładzie Karnym i Poprawczym.
Specjalną grupę czytelników tworzą osoby obłożnie chore, niepełnosprawne, 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 również w bibliotekach w Inowrocławiu, Barcinie, Gniewkowie, Kcyni, Koronowie,
Łabiszynie, Mogilnie, Nakle, Pakości („Książki z dostawą do domu”), Świeciu,
Tucholi, Żninie, Cekcynie, Dąbrowie Chełmińskiej, Gostycynie, Jaksicach, Jeziorach Wielkich, Lnianie („Biblioteka bliżej czytelnika”), Osiu, Rogowie.
Przy udostępnianiu zbiorów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym ważny jest łatwy dostęp do biblioteki. Tylko 84 placówki biblioteczne (na
188 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
filialnych. Na 31 filii bibliotecznych tylko 7 jest przystosowanych do obsługi niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku, w którym na pierwszym piętrze
mieści się Filia nr 23 dla dorosłych, zamontowana jest winda.
W 2016 roku liczba obiektów bibliotecznych przystosowanych dla
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w terenie wyniosła łącznie 73,
z czego 34 tego typu obiekty znajdują się w miastach i 39 na wsi. Z kolei tylko
49 bibliotek deklaruje posiadanie udogodnień ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym wewnątrz budynku. W trzech bibliotekach w mieście
(Solec Kujawski, Świecie, Żnin) i w dwóch na wsi (Bukowiec i Sadki) użytkownicy mają do dyspozycji windę. Na ogólną liczbę 2.408 miejsc dla czytelników biblioteki w terenie zlokalizowane w miastach wykazały 13 miejsc dla
niepełnosprawnych, a na wsi 17 takich miejsc. Zaledwie jedna biblioteka w terenie – BPMiG w Barcinie – posiada stanowisko komputerowe przystosowane
do obsługi osób niepełnosprawnych. Wypożyczalnia Multimediów 39 WiMBP
dysponuje Czytakiem, przystosowanym dla niewidomych, urządzeniem do odtwarzania książki mówionej w formacie DAISY, natomiast nie posiada zbiorów
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zapisanych w tym formacie. W ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy
cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja
2016” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, BM w Inowrocławiu otrzymała bezpłatnie urządzenie CZYTAK
PLUS oraz 1.200 kompatybilnych z nim audiobooków. To kolejny CZYTAK
PLUS w inowrocławskiej bibliotece. W Filii nr 12 w Inowrocławiu osoby niewidome i słabowidzące korzystać mogą od 2014 roku ze stanowiska komputerowego z oprogramowaniem MAGi Plus. BPMiG w Barcinie posiada specjalny
program komputerowy – Pakiet Rehabilitacyjny IVONA dla osób niewidomych
i niedowidzących, który zawiera program IVONA Reader wspomagający słuchanie audiobooków i Internetu. CZYTAKI PLUS wraz z kompatybilnymi
audiobookami posiada biblioteka w Nowem oraz biblioteka w Sępólnie Krajeńskim. W 2016 roku Biblioteka w Nowem, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, pozyskała już drugie
urządzenie tego typu. Łącznie GBP w Nowem posiada trzy takie urządzenia.
Biblioteka ta posiada również podświetlane klawiatury na wszystkie stanowiska komputerowe. Biblioteki w Lubiewie i Bysławiu posiadają elektroniczne
powiększalniki umożliwiające czytanie osobom niedowidzącym. W 2016 roku
dziesięć bibliotek samorządowych posiadało stronę internetową przystosowaną
do użytku dla osób niepełnosprawnych (WiMBP w Bydgoszczy, BM w Inowrocławiu, BPMiG w Barcinie, BP w Kcyni, GBP w Nowem, BPMiG w Łabiszynie, RBP w Szubinie, MBP w Świeciu, MBP w Tucholi, MiPBP w Żninie, GBP
w Lnianie).
VI E-usługi bibliotek – zakres (np. katalog on-line, bazy danych, tworzenie biblioteki cyfrowej lub udział w konsorcjum, zdalny dostęp do zbiorów
spoza biblioteki, ich odbiorcy (kategorie, grupy wiekowe) i wykorzystanie
(liczba wejść, pobrań).
W 2016 roku w podregionie bydgoskim 148 bibliotek i filii oferowało czytelnikom dostęp do katalogu on-line. Niestety tylko 83 z nich wprowadziło 100 % księgozbioru do elektronicznej bazy katalogowej. Natomiast 88
placówek wypożyczało książki w komputerowym systemie bibliotecznym.
Możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne oferowało
czytelnikom 56 placówek, natomiast możliwość zdalnej rezerwacji materiałów
bibliotecznych do wypożyczenia umożliwiało 82. placówki. 77 bibliotek i filii
oferowało czytelnikom możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów
materiałów bibliotecznych.
Nadal jeszcze 2. biblioteki w podregionie w gminach: Kęsowo i Dragacz oraz 24 filie nie rozpoczęły prac nad wprowadzaniem księgozbioru do
elektronicznej bazy katalogowej z uwagi na brak elektronicznego systemu bibliotecznego.
19

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu od 2011 roku oferuje czytelnikom
możliwość korzystania z Inowrocławskiej Biblioteki Cyfrowej, w której obecnie znajduje się 6.220 obiektów. Jest ona systematycznie powiększana o czasopisma i materiały regionalne. W 2016 roku do IBC włączonych zostało 2.670
obiektów ze zbiorów BM oraz odnotowano 10.660 wyświetleń publikacji.
W 2016 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 Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. W 2016 roku ze zbiorów
WiMBP zamieszczonych w KPBC skorzystało 278.090 osób. Zdigitalizowane
dokumenty ze zbiorów WiMBP w Bydgoszczy stanowiły na koniec 2016 roku
38% całego zasobu KPBC.
W ubiegłym roku WiMBP w Bydgoszczy udostępniła w KujawskoPomorskiej Bibliotece Cyfrowej następujące dokumenty:
• 18 roczników „Dziennika Bydgoskiego” za lata 1907-1924 – łącznie
5.149 obiektów zdigitalizowanych w ramach projektu „Kultura Cyfrowa”, na który Biblioteka pozyskała dotację w kwocie 20.500 zł (koszt
całkowity projektu 26.191,59 zł),
• 602 obiekty – mapy i atlasy (XVII w. - I poł. XX w.) zdigitalizowane
w ramach realizowanego w latach 2014-2015 projektu „e-Usługi eOrganizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego (moduł e-Kultura).
WiMBP w Bydgoszczy udostępnia również w Bibliotece cyfrowej
umieszczonej na własnej stronie internetowej „Dziennik Bydgoski” z lat 19071939. W 2016 roku odnotowano 19.428 odwiedzin w Bibliotece cyfrowej.
Od 2015 roku WiMBP w Bydgoszczy udostępnia czytelnikom na
stronie www.teatrmiejski.bydgoszcz.pl cyfrową kolekcję (3.521obiektów)
Archiwum Bydgoskiego Teatru. Ponadto na serwerach lokalnych w Bibliotece
dostępny jest dziennik „Gazeta Pomorska” z lat 1949-1959 oraz czasopismo
„Arkona” z lat 1947-1948.
WiMBP w Bydgoszczy oraz BM w Inowrocławiu oferują swoim czytelnikom dostęp do Systemu Informacji Prawnej „LEX”.
Pięć bibliotek w podregionie bydgoskim (MBP Mogilno, BP Sępólno
Krajeńskie, M-GBP 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 Biblioteki Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej.
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WiMBP w Bydgoszczy tworzy i udostępnia on-line Bibliografię województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast MiPBP w Żninie – Bibliografię
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 mieście.
Kujawsko-Pomorski Elektroniczny Zasób Biblioteczny
W 2016 roku WiMBP wraz z 13. bibliotekami samorządowymi z podregionu
bydgoskiego (BPMiG Barcin, BM Inowrocław, MBP Koronowo, RBP Szubin,
MBP Tuchola, BPMiG Łabiszyn, BP Sępólno Krajeńskie, MBP Świecie, MiPBP
Żnin, MBP Mogilno, GBP Pruszcz, GBP Złotniki Kujawskie), Pedagogiczną
Biblioteką Wojewódzką w Bydgoszczy oraz 4. bibliotekami z podregionu toruńskiego (WBP-KK Toruń, BM Grudziądz, MBP Chełmno, MiPBP Wąbrzeźno) tworzyła konsorcjum i wykupiła dostęp do elektronicznych wersji publikacji udostępnionych przez Wydawnictwo Naukowe PWN na platformie IBUK
Libra. Czytelnicy konsorcjum mieli dostęp do 1.494 dokumentów. W 2016 r.
czytelnicy WiMBP w Bydgoszczy (Biblioteka Główna oraz 6 filii) wchodzili
na strony IBUK Libra 2.412 razy pobierając 49.462 strony. Natomiast w bibliotekach samorządowych podregionu bydgoskiego zanotowano ogółem 13.189
sesji i 157.543 pobrane strony dokumentów.
Konsorcjum bibliotek oferujących dostęp do e-booków na portalu Legimi
Od 2.05.2016 roku konsorcjum bibliotek samorządowych podregionu bydgoskiego oferuje czytelnikom darmowy dostęp do e-booków na portalu
Legimi. Dzięki technologii „Czytaj w chmurze” Legimi oferuje czytelnikom
kilkanaście tysięcy tytułów najnowszych pozycji literatury pięknej. Książki
w formie cyfrowej można czytać na tablecie, smartfonie lub czytniku. Wystarczy odebrać w Bibliotece darmowy kod dostępu, pobrać bezpłatna aplikację
Legimi, zarejestrować się i mieć dostęp do darmowych e-booków. W skład konsorcjum Legimi wchodzą: WiMBP w Bydgoszczy, BM w Inowrocławiu, MBP
w Świeciu, MBP w Koronowie, PiMBP w Nakle, BP w Sępólnie Krajeńskim,
BPMiG w Barcinie, GBP w Pruszczu, GBP w Bukowcu, GBP w Złotnikach
Kujawskich. Od sierpnia 2016 roku Legimi oferuje również swoim czytelnikom
audiobooki. W 2016 roku ogółem w całym konsorcjum wydano 1.866 kodów,
z czego w WiMBP w Bydgoszczy 1.204 kody. Czytelnicy konsorcjum przeczytali 198.869.466 słów. Pobrano 17.053 egzemplarze książek, z czego przeczytanych zostało 16.151 książek.
Od 2015 roku WiMBP w Bydgoszczy umożliwia swoim czytelnikom
dostęp do bazy Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Publikacji Na21

ukowych – Academica. Udostępnia ona zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej,
w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. W ten sposób WiMBP oferuje czytelnikom możliwość bezpłatnego korzystania z dostępu do elektronicznej wersji 1.779.426 dokumentów. Od października 2016 roku dostęp do Academiki oferują również następujące biblioteki
w podregionie bydgoskim: BM w Inowrocławiu, RBP w Szubinie, GBP w Gostycynie, GBP w Jeżewie, GBP w Świekatowie.
WiMBP w Bydgoszczy prowadzi Centrum kultury i informacji „Ameryka w twojej bibliotece”. Dzięki współpracy z ambasadą amerykańską, czytelnicy w Bibliotece Głównej uzyskali dostęp do ponad 25. komercyjnych baz danych zamieszczonych na portalu eLibrary USA. Bazy zawierają między innymi
artykuły z czasopism naukowych i magazynów, książki, filmy dokumentalne,
a także materiały dydaktyczne dla nauczycieli.
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-pomorskiego w 2016 roku, ubiegały się o dodatkowe środki na działalność i rozwój
swoich placówek, biorąc udział w wielu konkursach i projektach. Przygotowane oferty składały do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu
Miasta Bydgoszczy oraz do samorządów niższego szczebla (powiat, gmina).
Opracowały i składały wnioski o dofinansowanie zadań ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak również do fundacji działających w kraju.
W 2016 roku biblioteki samorządowe podregionu bydgoskiego otrzymały dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 632.492 zł, w ramach
Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
w 2016 roku”. Dotacja w 2015 roku objęła 52. samorządowe biblioteki publiczne w podregionie bydgoskim oraz WiMBP w Bydgoszczy. Przy podziale dotacji
pominięta została jedna placówka: GBP w Osielsku, która ze względu na nieprawidłowości wykorzystania dotacji w roku 2013 została pozbawiona prawa
do otrzymania dofinansowania na kolejne 3 lata. Za środki pozyskane z dotacji
zakupiono w całym podregionie bydgoskim 26.775 woluminów książek oraz
1.411 jednostek zbiorów specjalnych.
W 2016 roku kontynuowany był program dotacyjny dla wojewódzkich
bibliotek publicznych Dyskusyjne Kluby Książki, realizowany przez Instytut
Książki. WiMBP w Bydgoszczy otrzymała dofinansowanie w kwocie 80.400 zł.
W 2016 roku działały w podregionie bydgoskim 73 kluby. Z tej ogólnej liczby
klubów w Bydgoszczy działało 16 (w tym 3 dla dzieci). W bibliotekach samorządowych, merytorycznie podległych WiMBP w Bydgoszczy, działało 57
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klubów, w tym 9 dla dzieci i 7 dla młodzieży. W 2016 roku odbyło się w klubach
łącznie 596 spotkań, w których uczestniczyły 4.543 osoby. W 2016 roku koordynator regionalny zakupił na potrzeby klubów 759 książek. W ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki zorganizowane zostały 34 spotkania autorskie,
w których wzięły udział 2.662 osoby. Łącznie we wszystkich wydarzeniach realizowanych w podregionie bydgoskim w ramach programu Dyskusyjne Kluby
Książki uczestniczyło w 2016 roku 7.400 osób.
WiMBP w Bydgoszczy pozyskała środki na realizację następujących
zadań:
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
otrzymały 2 wnioski:
• „Księgi do ratowania” – w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”
priorytet „Wspieranie działań muzealnych”. Całkowity koszt zadania
61.500 zł, dotacja w kwocie 48.900 zł, wkład własny 12.600 zł (z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego). Realizacja zadania w terminie
1.03.2016 - 15.12.2016 roku,
• „Cyfrowa historia Bydgoszczy 1907-1924” – w ramach programu Kultura cyfrowa. Całkowity koszt zadania 25.000 zł, z tego dotacja w kwocie
20.500 zł, wkład własny 4.500 zł (z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego). Realizacja zadania w terminie 1.09.2016-31.12.2016 roku.
Dofinansowanie z programów własnych Instytutu Książki finansowanych
ze środków MKiDN otrzymał 1 wniosek:
• „Biblioteka – dobrym miejscem …” – w ramach zadania „Szkolenia
dla bibliotekarzy 2016”. Dotacja w kwocie 48.300 zł, koszt całkowity
64.400 zł, wkład własny 16.100 zł (z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego).
Wnioski złożone do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dotacje celowe, na pokrycie wkładu własnego do projektów, które otrzymały dofinansowanie z MKiDN:
Otrzymano dofinansowanie na 5. wniosków:
• „Księgi do ratowania” – dotacja w kwocie 12.600 zł,
•

„V Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki” – dotacja
w kwocie 18.000 zł,

•

„Biblioteka – dobrym miejscem …”. Szkolenia dla bibliotekarzy 2016
– dotacja w kwocie 16.100 zł,

•

Dyskusyjne Kluby Książki – dotacja w kwocie 5.000 zł,

•

„Cyfrowa historia Bydgoszczy 1907-1924” – dotacja w kwocie 4.500 zł.

23

Dofinansowanie otrzymały 2 wnioski złożone do Urzędu Miasta w Bydgoszczy przez Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bydgoszczy
w partnerstwie z WiMBP:
• „Poszerzenie pola dźwięku. Koncerty na strychu” – dotacja w kwocie 6.000 zł, koszt całkowity 6.000 zł. Realizacja zadania w terminie
21.02.2016-20.05.2016 roku,
• „Tydzień Bibliotek 2016” – dotacja w kwocie 5.000 zł, koszt całkowity
5.000 zł. Realizacja zadania w terminie 04.05.2016-27.06.2016 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 otrzymały dotację na zakup nowości wydawniczych, wiele skorzystało ze środków
na działalność Dyskusyjnych Klubów Książki.
Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu pozyskała środki w wysokości 500.082 zł na „Zakup wyposażenia do nowej siedziby Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Świeciu” w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa. Priorytet 2. Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie pozyskała środki w wysokości 161.510 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2. Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 na zadanie „Przebudowa
biblioteki głównej oraz montaż zewnętrznej platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych”.
Biblioteka Miejska w Inowrocławiu otrzymała dofinansowanie
w kwocie 12.000 zł z MKiDN w ramach Programu Promocja literatury i czytelnictwa. Priorytet Promocja czytelnictwa, na Festiwal literacki „Wiele hałasu
o Szekspira”.
Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim pozyskała dofinansowanie
w wysokości 5.000 zł na projekt „Fantastyczny Tydzień” z MKiDN w ramach
Programu Promocja literatury i czytelnictwa. Priorytet Promocja czytelnictwa.
Biblioteka Publiczna w Łabiszynie otrzymała środki w wysokości
26.000 zł w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.
Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie w 2016 r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym Burchat otrzymała 5.670 zł
na projekt „Podróże małe i duże” ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim pozyskała 10.800 zł
ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z programu „Inkubatory
Innowacji”. Otrzymała również dofinansowanie w wysokości 5.500 zł z Ogólnopolskiego Programu „Patriotyzm Jutra” ogłoszonego przez Muzeum Historii
Polski, na projekt „Niezapomniane Sępólno Krajeńskie. Mapa w dwudziestoleciu międzywojennym”.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie pozyskała kwotę 1.050 zł
z Narodowego Banku Polskiego na projekt „O finansach … w bibliotece”.
Biblioteka Miejska w Inowrocławiu pozyskała z Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Inowrocławiu 1.500 zł na organizację integracyjnego Dnia Dziecka oraz 2.780 zł na cykl spotkań autorskich
i przedstawień teatralnych. Koło SBP działające przy Bibliotece Miejskiej
otrzymało z Urzędu Miasta Inowrocławia dofinansowanie (7.000 zł) cyklu imprez upowszechnieniowych „Protokół kulturalny X”.
Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu otrzymała 5.000 zł z firmy Mondi Świecie S.A. na organizację półkolonii dla dzieci w bibliotece.
Biblioteki w podregionie bydgoskim pozyskiwały również w ubiegłym
roku środki finansowe oraz nagrody rzeczowe od prywatnych sponsorów i od
lokalnych przedsiębiorców.
RBP w Szubinie pozyskała 1.400 zł na druk wydawnictwa okolicznościowego z okazji 70-lecia biblioteki.
MBP w Tucholi pozyskała 800 zł z nadleśnictwa Tuchola na organizację Narodowego Czytania Quo vadis.
M-GBP w Więcborku pozyskała 800 zł z Banku Spółdzielczego oraz
Nadleśnictwa na Paradę Postaci Bajkowych.
VIII Realizacja budżetów partycypacyjnych w bibliotekach publicznych
w 2016 roku – problemy związane z ich wykorzystywaniem (np. czy występuje zjawisko zmniejszenia budżetu organizatora o kwotę otrzymana
z budżetu partycypacyjnego?) oraz ocena skali zjawiska w porównaniu
z poprzednimi latami.
W ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Barcin (powiat żniński)
w 2016 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin zrealizowała zadanie „Zielone literacko-kulturalne zakątki”. Zadanie obejmowało wykonanie
projektu architekta zieleni oraz zagospodarowanie terenu wokół BPMiG w Barcinie oraz jej filii. Projekt „Zielone literacko-kulturalne zakątki” uzyskał 385
głosów, tak więc dzięki mieszkańcom Barcina utworzone zostały 2. czytelnie
letnie i miejsca spotkań literackich: przy nowym budynku biblioteki głównej
oraz przy Filii nr 1 w Barcinie. Posadzone zostały drzewa i krzewy, położono
kostkę brukową, zainstalowano ławki i stoły do gry w szachy, zakupiono pawilon ogrodowy. Koszt inwestycji to 67.812 zł. Budżet organizatora nie został
pomniejszony. Barcińska biblioteka była jedyną placówką w podregionie bydgoskim, która otrzymała środki z budżetu obywatelskiego. W ubiegłych latach
żadna z bibliotek w podregionie bydgoskim nie realizowała zadań ze środków
budżetu partycypacyjnego.
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IX Inwestycje (budowa, rozbudowa) oraz pozyskiwanie nowych lokali bądź
obiektów w ostatnim roku: informacja o źródłach finansowania inwestycji.
Największą inwestycją realizowaną w 2016 roku w podregionie bydgoskim była budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie. 23.01.2016
roku uchwałą Rady Miejskiej MBP otrzymała jako darowiznę halę sportową
(o wartości 506.665 zł) z przeznaczeniem na adaptację na lokal dla biblioteki.
Biblioteka otrzymała dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura
bibliotek 2016 – 2020” w kwocie 1.999.995 zł na zadanie „Przebudowa budynku sali sportowej Sokół w Mogilnie na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Mogilnie”. Wkład własny gminy wynosił 160.000 zł. MBP w Mogilnie od lat
boryka się z trudnymi warunkami lokalowymi. Mieści się na piętrze w budynku
ratusza, w kilku ciasnych pomieszczeniach. Zbiory dla dzieci natomiast usytuowane były w zupełnie innym punkcie miasta. Nowa biblioteka obejmować
będzie powierzchnię 1.350 m2 na dwóch kondygnacjach. Ogłoszone w 2016
roku przetargi nie zostały rozstrzygnięte ze względu na zbyt wysokie oferty
firm. W związku z tym Gmina Mogilno zmuszona była zabezpieczyć dodatkowe pieniądze na inwestycję. Zwiększono środki własne organizatora biblioteki
o kwotę 678.979 zł, która wydatkowana będzie w 2017 roku. Ostatecznie prace
budowlane rozpoczęto 25 sierpnia 2016 roku. Otwarcie nowej siedziby MBP
w Mogilnie planowane jest na kwiecień 2017 roku.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie pozyskała
również środki w wysokości 161.510 zł w ramach Programu Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020” na zadanie „Przebudowa biblioteki głównej oraz montaż
zewnętrznej platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych”. Przebudowa
polegała na połączeniu trzech pomieszczeń biurowych w jedno, wzmocnieniu
konstrukcji stropu oraz wyodrębnieniu większej sali z przeznaczeniem na działalność upowszechnieniową. W szczycie budynku biblioteki zamontowana została zewnętrzna platforma dźwigowa dla użytkowników niepełnosprawnych.
Całkowity koszt projektu i prac remontowych wyniósł 188.000 zł.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy w roku
2016 pozyskała nowy lokal dla Filii nr 11 dla dorosłych, usytuowanej w peryferyjnej dzielnicy miasta Jachcice. Od 4 stycznia 2016 roku filia została zamknięta
dla czytelników, z powodu złego stanu technicznego budynku, w którym się
mieściła.
Niewielka część księgozbioru przeniesiona została do siedziby Rady
Osiedla, gdzie udostępniana była czytelnikom dwa dni w tygodniu. Nowy lokal
biblioteki przy ul. Czołgistów 8 (o powierzchni 150 m² ) wybudowany został
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przez Urząd Miasta Bydgoszczy, dzięki staraniom czytelników, mieszkańców
Jachcic oraz Rady Osiedla. W dniu 28 grudnia 2016 roku budynek przekazano umową użyczenia, do bezpłatnego użytkowania Wojewódzkiej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy. Nowy parterowy budynek filii z podjazdem dla osób niepełnosprawnych mieścić będzie wypożyczalnię dla dorosłych
oraz wypożyczalnię dla dzieci i młodzieży. Budynek stoi na ogrodzonym terenie
o powierzchni 992 m2 . Wokół obiektu jest teren zielony, parking dla rowerów
i samochodów. Wyposażenie filii w meble i sprzęt komputerowy oraz otwarcie
filii dla czytelników planowane jest w I półroczu 2017 roku.
W związku z przejęciem księgozbioru zlikwidowanej filii w Koronowie
Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, MBP w Koronowie otrzymała dodatkowy lokal o powierzchni 40 m2. W związku z powyższym przeorganizowano wszystkie pomieszczenia biblioteki: przeniesiono księgozbiór dziecięcy do
większej sali, wyodrębniono czytelnię o powierzchni 80 m2, z przeznaczeniem
na organizowanie imprez upowszechnieniowych. Wszystkie pomieszczenia biblioteki zostały wyremontowane. Koszt remontu wyniósł 21.165 zł. Dodatkowo
zakupiono regały za kwotę 8.000 zł. Wydatki na remont i regały pokryte zostały
z dotacji organizatora.
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WiMBP Bydgoszcz
filie WiMBP

1

84

1

31

100

29

115

57

OGÓŁEM

147

87

1

100

1

Filia dla dzieci Koronowo

1

100

1

Biblioteki samorządow e
Pow iat bydgoski
2

Koronow o

3

Solec Kuj aw ski

4

Białe Błota

Buszkowo

0

20

0

Wierzchucin

0

20

0

Mąkowarsko

0

20

0

Wtelno

0

0

0

1

100

1

1

100

1

1

100

0

1

50

0

1

100

1

Filia dla dzieci Solec
Łochowo
5

Dąbrow a Chełmińska

6

Dobrcz

7

Now a Wieś Wielka

8

Czarże

1

100

1

Ostromecko

1

100

1

1

100

1

1

100

1

Brzoza

0

0

0

1

100

1

1

100

1

1

70

0

0
14

8

0
11

Osielsko
Żołędowo

9

Sicienko
Kruszyn
OGÓŁEM
Pow iat inow rocław ski

10 Inow rocław

1

100

1

Filia nr 1 dla dzieci

1

100

1

Filia nr 2 dla dzieci

1

100

1

Filia nr 1

1

72

Filia nr 2

1

100

1

Filia nr 3

1

100

1

Filia nr 4

1

100

1

Filia nr 5

1

100

1

Filia nr 7

1

86

1

Filia nr 12

1

100

1

0

46

0

0

0

0

0

19

0

Filia nr 1 Janikowo

0

21

0

Kołodziejewo

0

19

0

1

65

0

Chełmce

1

7

0

Polanowice

1

7

0

11 Gniew kow o
Wierzchosławice
12 Janikow o

13 Kruszw ica

1

Racice

1

9

0

Wola Wapowska

1

7

0

Zagople

1

9

0

14 Pakość

1

63

0

15 Dąbrow a Biskupia

0

0

0

Pieranie

0

0

0

Radojewice

0

0

0

Wonorze

0

0

1

100

1

Gnojno

1

100

1

1

100

1

Jezuicka Struga

1

100

1

Rojewice

1

100

1

1

18

0

Lisewo

1

50

0

Tuczno

1

12

0

OGÓŁEM

25

16 Jaksice
17 Roj ew o

18 Złotniki Kuj aw skie

0

15
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Pow iat mogileński
19 Mogilno

1

99

1

Gębice

1

12

0

Wylatowo

1

47

0

1

22

0
0

20 Strzelno
21 Dąbrow a

1

27

Słaboszewko

1

51

0

Szczepanowo

1

9

0

1

26

0

100

1

22 Jeziora Wielkie
OGÓŁEM

8

1

Pow iat nakielski
23 Nakło

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

1

54

0

Chwaliszewo

0

0

0

Sipiory

0

0

0

1

15

0

1

13

1

67

1

Filia nr 1 w Szubinie

0

0

0

Chomętowo

1

81

24 Kcynia

25 Mrocza
Witosław
26 Szubin

0

0

Królikowo

1

44

0

Rynarzewo

1

20

0

Samoklęski Małe

1

28

0

Słonawy

1

12

0

27 Sadki

0

0

Dębowo

0

0

0

Radzicz

0

0

0

0

OGÓŁEM

17
99

0

0

0

0

0

45

0

9

Pow iat sępoleński
28 Sępólno Kraj eńskie

1

Filia Sępólno
29 Kamień Kraj eński
Dąbrówka

0

0

1

96

1

Runowo

1

32

0

Sypniewo

1

50

0

30 Więcbork

31 Sośno

0

1

100

Wąwelno

1

100

0

Wielowicz

1

100

0

0

OGÓŁEM

7

1

Pow iat św iecki
32 Św iecie

1

100

1

Filia nr 1 Świecie

1

100

1

Filia nr 2 Świecie

1

100

Filia nr 5 Świecie

1

100

1

Czaple

1

100

1

Gruczno

1

100

1

33 Now e

1
Rychława

0

0

78

0

1

100

1

Przysiersk

1

100

1

0

0

Filia Dragacz

0

0

0

1

66

0

1

34 Bukow iec
35 Dragacz (Górna Grupa)

0

36 Drzycim
37 Jeżew o (Laskow ice)

24

0

1

36

0

38 Lniano

1

33

39 Osie

1

40

0

40 Pruszcz

1

100

1

0

98

0

1

100

1

84

0

1

28

0

Wielki Komórsk

0

0

OGÓŁEM

18

Filia Jeżewo

Serock
41 Św iekatow o
42 Warlubie
Lipinki

30

54

1

0

1

0
10
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Pow iat tucholski
43 Tuchola

1

89

1

Filia dla dzieci Tuchola
Raciąż

1
1

94
82

1
0

Iwiec

1
1

35
4

0
0

Małe Gacno

1

4

0

Wielki Mędromierz

1
1

100
100

1
0

Pruszcz
Wielka Klonia

1
1

100
100

0
1

Drożdżenica

0
0

0
0

0
0

Piastoszyn
Żalno

0
0

0
0

0
0

Bysław

1
0

37
0

0
0

Śliwiczki

1
0

40
0

0
0

OGÓŁEM

12

Filia nr 1 Żnin

1
1

67
35

0
0

Brzyskorzystewko
Gorzyce

1
1

26
46

0
0

1

100

1

Filia nr 1 Barcin
Mamlicz

1
1

93
27

1
0

Piechcin

1
0

100
19

1
0

Sarbinowo Drugie
Świątkowo

0
0

0
0

0
0

Żerniki

0
1

7
100

0
1

44 Cekcyn

45 Gostycyn

46 Kęsow o

47 Lubiew o
48 Śliw ice

4

Pow iat żniński
49 Żnin

50 Barcin

51 Janow iec Wielkopolski

52 Łabiszyn
Jeżewo
Lubostroń
Nowe Dąbie
53 Gąsaw a
Laski Wielkie
54 Rogow o
Gościeszyn
OGÓŁEM

1

98

0

1
0
1
0

39
0
25
0

0
0
0
0

1

99

1

1
14

99

1
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Magdalena Mrugowska
SZKOLENIA DLA BIBLIOTEKARZY PODREGIONU
BYDGOSKIEGO W LATACH 2013-2016
W latach 2013-2016 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.
dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy pozyskiwała środki finansowe z programu
dotacyjnego Instytutu Książki „Szkolenia dla bibliotekarzy”, który stanowił
kontynuację programu „Szkolenia dla bibliotekarzy” realizowanego przez wojewódzkie biblioteki publiczne w ramach programu BIBLIOTEKA+ Instytutu
Książki w latach 2010-2012. Program pomógł bibliotekarzom w uzyskaniu nowych kompetencji osobistych i zawodowych, posłużył podniesieniu prestiżu bibliotek publicznych oraz zmianie postrzegania ich funkcji przez społeczeństwo.
Ogółem w latach 2013-2016 na szkolenia przeznaczono kwotę w wysokości
195 600 zł, w tym 155 519 zł – ze środków finansowych Instytutu Książki,
26 100 zł pozyskano jako dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego a 13 981
zł to środki finansowe WiMBP. Przygotowując się do projektu „Szkolenia dla
bibliotekarzy”, każdorazowo opracowywano i rozsyłano ankietę „Rozpoznanie
potrzeb szkoleniowych”. Po przeprowadzonej analizie WiMBP w Bydgoszczy
określała szczegółową tematykę i zakres szkoleń, dostosowując je do oczekiwań bibliotekarzy. Do przeprowadzenia szkoleń wybierano doświadczonych
trenerów, znakomitych specjalistów z wieloletnią praktyką zawodową, posiadających niezbędne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla wymagającej grupy, jaką są bibliotekarze. W kolejnych latach WiMBP w Bydgoszczy pozyskała
środki na realizację zadań: „Szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek samorządowych”, „Bibliotekarze na miarę XXI wieku!”, „Biblioteki nowych możliwości”,
„Biblioteka – dobrym miejscem …”.
2013 – Szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek samorządowych
W 2013 roku zaproponowano 7 tematów szkoleniowych. Zgłosiło się
313. bibliotekarzy z 40. bibliotek. Wybrano i zrealizowano 4 tematy.
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Wykres 1. Rok 2013 - rozpoznanie potrzeb szkoleniowych - wyniki ankiet

Od 17 września 2013 r. rozpoczęto realizację szkoleń w ramach zadania „Szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek samorządowych” organizowane przez
WiMBP w Bydgoszczy. Bibliotekarze wzięli udział w szkoleniach z zakresu
technologii informatycznych. Szkolenie „Blogi biblioteczne, strony WWW,
portale społecznościowe, czyli rzecznictwo przez nowe formy komunikacji”
prowadził Łukasz Twarowski – pracownik Działu Informatycznego WiMBP
w Bydgoszczy. Szkolenie pt. „Tworzenie obrazów graficznych w programie
MS Office (m.in. projektowanie plakatów, ulotek)” prowadził Wojciech Planer
– pracownik Działu Informatycznego WiMBP w Bydgoszczy. Kolejne szkolenie „Trening umiejętności kierowniczych. Jak kierować skutecznie” przybliżyło
umiejętności istotne dla każdego kierownika. W trakcie warsztatów ćwiczono
umiejętności pozwalające skutecznie wywierać wpływ na postawy pracowników, m.in. techniki przekazywania informacji zwrotnych, motywowania, delegowania, rozwijania pracowników metodą coachingu oraz przeprowadzania
z pracownikami rozmów dyscyplinujących. Zdobyta wiedza pozwala określić
stosowane style przywódcze, dostosować sposoby motywowania do typów
osobowości pracowników, motywować poprzez udzielenie informacji zwrotnej
pracownikowi. Warsztaty poprowadziła Hanna Łowicka – wykładowca Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, coach posiadający certyfikat International Coaching Community. Cykl szkoleń zakończono tematem
„Skuteczne zarządzanie projektami w kulturze”. Warsztaty poprowadziły: H.
Łowicka oraz Katarzyna Lipowiec – szkoleniowiec i doradca z zakresu aspek33

tów formalno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, trener na studiach podyplomowych z Zarządzania Projektami Europejskimi organizowanych
przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. W programie
szkolenia znalazły się takie zagadnienia, jak: projekt – co go charakteryzuje,
zwiększenie umiejętności przygotowania projektów do dofinansowania ze środków zewnętrznych, rozwój umiejętności samodzielnego zarządzania projektem
kulturalnym, na czym polega budowanie harmonogramu, jak zadbać o sukces
projektu. W okresie od września do listopada 2013 r. przeszkolono w trakcie 64.
godzin szkoleniowych 97. bibliotekarzy z podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego.
2014 – Bibliotekarze na miarę XXI wieku!
W 2014 r. z zaproponowanych w „Ankiecie badającej potrzeby szkoleniowe bibliotekarzy” 11. tematów, odnotowano 514 zgłoszeń z 26. bibliotek.
W ramach zadania „Bibliotekarze na miarę XXI wieku!” wybrano i zrealizowano 6 tematów. Zorganizowano 12 szkoleń w formie jednodniowego warsztatu
obejmującego 8 godzin oraz konferencję podsumowującą. Szkolenie „Innowacyjne formy promocji książki i biblioteki – animacje przestrzeni np. FlashMob,
Lipdub” przeprowadził Grzegorz Winnicki – absolwent bibliotekoznawstwa
UMCS w Lublinie, starszy kustosz, instruktor WBP im. H. Łopacińskiego, członek władz regionalnych i komisji SBP, wykładowca KUL, animator i socjolog
kultury, trener, członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Akademii Społecznej, inicjator powoływania organizacji pozarządowych międzypokoleniowych i regionalistycznych. Celem szkolenia było m.in. wyzwolenie
kreatywności bibliotekarzy w promowaniu biblioteki w środowisku lokalnym,
poznanie nowych technik promocji biblioteki. W programie szkolenia znalazło
się teoretyczne omówienie form promocji książki takich jak FlashMob i Lipdub. Następnie uczestnicy szkoleń zaopatrzeni w aparaty fotograficzne, książki
i hasła promocyjne wyszli poza mury biblioteki, gdzie przećwiczono zdobytą
wiedzę. Kolejny temat brzmiał „Wysoka jakość usług gwarancją zadowolenia
użytkownika biblioteki”. Szkolenia, które prowadziła dla pracowników merytorycznych WiMBP w Bydgoszczy dr Sylwia Bielawska – absolwentka studiów
filologicznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz studiów
doktoranckich z zakresu bibliologii i informacji naukowej na Uniwersytecie
Wrocławskim, pełniąca funkcję dyrektora Biblioteki i Wydawnictwa PWSZ im.
Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, uzmysłowiło, że współczesne biblioteki to
nowoczesne firmy, które, jeśli chcą utrzymać swoją pozycję, muszą stale się
rozwijać, wdrażać nowe technologie i dbać o poziom kwalifikacji oraz kompetencji zatrudnionych osób. Usługowy charakter działalności bibliotecznej oraz
duży wpływ personelu na efektywność funkcjonowania biblioteki sprawiają,
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iż najcenniejszym elementem poszczególnych bibliotek stali się ludzie w niej
pracujący, gdyż są podstawą oryginalnej i wyjątkowej kultury organizacyjnej
zapewniającej sukces. Osoby mające bezpośredni kontakt z Klientem/Czytelnikiem są wizytówką biblioteki. Na podstawie wrażeń, jakie Klient/Czytelnik
wynosi z kontaktu z nimi – buduje sobie opinię o całej bibliotece. Szkolenie „Infografika – graficzne piękno – tworzenie i realizacja promocyjnych materiałów
w bibliotece i o bibliotece” prowadzone przez Macieja Rynarzewskiego – założyciela portalu Pulowerek.pl, bibliotekarza zajmującego się grafiką komputerową, projektującego grafikę wektorową, strony internetowe – miało pomóc bibliotekarzom samodzielnie zaprojektować ikonografiki promujące wydarzenia
biblioteczne. Z kolei podczas drugiego szkolenia przeprowadzonego w ramach
tego zadania również przez M. Rynarzewskiego „Darmowe oraz oparte o wolne
licencje zasoby graficzne do wykorzystania w pracy bibliotekarza” uczestnicy
poznali darmowe programy graficzne i ich obsługę, dowiedzieli się gdzie i jak
szukać darmowych zasobów graficznych, czym wolno posługiwać się w pracy bibliotekarza. Szkolenie „Wydłuż swoją dobę – zarządzanie sobą w czasie”
przygotowane przez Jolantę Korczowską – psychologa i eksperta w dziedzinie
komunikacji interpersonalnej, posiadającą Międzynarodowy Certyfikat Trenera
Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju miało na celu uświadomienie znaczenia sprawnego wykorzystania czasu i wynikających z tego
korzyści. Podczas kolejnego szkolenia pt. „Edukacja informacyjna oraz zbiory
typu Open Access”, przeprowadzone przez Lidię Derfert-Wolf – bibliotekarza
dyplomowanego z Uniwersytetu Tchnologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
– uczestnicy poznali koncepcje otwartej kultury, elementów prawa autorskiego,
wyszukiwali otwarte zasoby edukacyjne, poznali kwestie rozpowszechniania
utworów na wolnych licencjach, zobaczyli możliwość wykorzystania Otwartych Zasobów Edukacyjnych w pracy biblioteki publicznej. W grudniu 2014
r. zorganizowano podsumowującą całe zadanie „Szkolenia dla bibliotekarzy
2014” konferencję „Bibliotekarze na miarę XXI wieku!”, podczas której wręczono certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach. Wykład na temat „Książka elektroniczna w świecie interaktywnych i mobilnych technologii” wygłosił dr Grzegorz Gmiterek z Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca zaprezentował
nowoczesne czytniki i omówił ich coraz szersze wykorzystanie w bibliotekach
w Polsce i na świecie, słuchacze mieli też możliwość skorzystania z wybranych
czytników, które wykładowca zaprezentował podczas wystąpienia. Uczestnicy
poznali historię i definicję książki elektronicznej, terminologię dotyczącą interaktywnych i mobilnych technologii. Zaprezentowano interesujące strony internetowe związane z tematem pozwalające poszerzyć wiedzę. W szkoleniach
wzięło udział 283. Bibliotekarzy – 218. z bibliotek samorządowych podregionu
bydgoskiego i 65. pracowników merytorycznych WiMBP w Bydgoszczy.
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2015 – Biblioteki nowych możliwości.
13 kwietnia 2015 roku rozpoczęto realizację szkoleń pod wspólnym
hasłem: „Biblioteki nowych możliwości”. Łącznie zorganizowano 20 szkoleń
w formie jednodniowego warsztatu obejmującego 8 godzin.
Zamknęła je konferencja podsumowująca.

Wykres 2. 2015 rok – rozpoznanie potrzeb szkoleniowych – wyniki ankiet

Z zaproponowanych piętnastu tematów (Wykres 2.) wybrano i zrealizowano dziewięć. Przeprowadzone przez M. Rynarzewskiego szkolenia pt.
„Gry „Niekomputerowe” czyli projektowanie gier planszowych (np. gier tematycznych, edukacyjnych z własnym tematem)” były odskocznią od świata
pełnego komputerów i telewizji. G. Winnicki podczas warsztatów „Sztuka fotografii w pracy z czytelnikiem i w promocji biblioteki” wprowadził bibliotekarzy
w świat fotografii, rozbudził w uczestnikach nowe pasje związane z fotografią,
przekazał nowe umiejętności i tajniki dobrego fotografowania m.in. podstawowe
zasady dobrej kompozycji, zdjęcia pejzaży, przedmiotów, architektury, camera
obscura. W programie szkolenia znalazło się umieszczanie fotoreportaży na:
wiadomosci24.pl. Szkolenia „Nie taki diabeł straszny... czyli organizacja ciekawych zajęć dla młodzieży” przeprowadzone przez Joannę Podolak – trenerkę
i bibliotekarkę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, absolwentkę Szkoły
Trenerów dla Bibliotekarek i Bibliotekarzy, posiadającą certyfikat I stopnia Sto36

warzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowej (STOP), miało m.in. na celu
podniesienie wiedzy na temat charakterystyki grup młodzieżowych w różnych
okresach rozwoju, pogłębienie wiedzy o nowoczesnych środkach komunikacji
elektronicznej, używanej przez młodzież, podniesienie umiejętności organizacji i prowadzenia zajęć dla młodzieży, praktyczne zastosowanie nowoczesnych
mediów w promowaniu i prowadzeniu zajęć dla młodzieży, pogłębienie umiejętności angażowania młodzieży w organizację zajęć oraz partycypacyjnego
udziału w pracy bibliotek. Celem kolejnych szkoleń „Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży przez twórczą aktywizację” prowadzonych przez Justynę Daniel, zawodowo związaną z Biblioteką Publiczną Miasta
i Gminy w Jarocinie, absolwentkę III szkoły dla bibliotekarzy i bibliotekarek
STOP i członkinię sieci LABIB, było rozwijanie potencjału twórczego uczestników poprzez dostarczanie ciekawych pomysłów i rozwiązań umożliwiających
bibliotekarzom kreatywne ich wykorzystanie w pracy z dziećmi i młodzieżą
w bibliotekach, uatrakcyjnienie pracy z młodym użytkownikiem. Prowadzone
przez Blankę Bobryk – absolwentkę Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych Grafika
komputerowa we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej, instruktora w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, uczestniczkę
Szkoły Liderów IES oraz spotkań wrocławskiego Techklubu, szkolenie „Misja
biblioteka 2.0 – praca z użytkownikiem w oparciu o nowe technologie” poszerzyło kompetencje bibliotekarzy związane z wykorzystaniem nowych technologii w pracy z użytkownikami bibliotek. Pokazano, jak wzbogacać prowadzone
w bibliotekach zajęcia o elementy multimedialne, które stają się codziennością
w otaczającej rzeczywistości. W programie szkolenia znalazły się m.in. programy do edycji zdjęć, tworzenia filmów i slajdowisk z materiału zdjęciowego
i filmowego, tworzenia ilustrowanych bajek i komiksów, rodzinnych drzew genealogicznych. Podczas szkolenia pt. „Prezi.com – tworzenie nieszablonowych
prezentacji multimedialnych” przeprowadzonego dla dwóch grup bibliotekarzy
przez Mateusza Pejasa – trenera, wodzireja, marketingowca i dziennikarza, mającego za sobą wieloletnią pracę w radiu oraz kilka lat zbierania doświadczeń
w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, uczestnika studiów podyplomowych
Akademii Trenera Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, uczestnicy
poznali zasady tworzenia skutecznego, prawidłowego i innowacyjnego przekazu informacyjnego za pomocą narzędzi Prezi. M. Pejas wprowadził bibliotekarzy także w „Nowe formy promocji biblioteki m.in: grę miejską i rywalizację”. Z kolei dr G. Gmiterek w trakcie szkolenia „Nowe czytelnictwo. Książka
elektroniczna w życiu biblioteki” zapoznał bibliotekarzy ze zmianami na rynku
książki, omówił temat książki cyfrowej, elektronicznej i wirtualnej. Omówiono
i przedyskutowano coraz szersze wykorzystanie E-readerów, Tabletów, Smartfonów, Laptopów. Ostatnim szkoleniem przeprowadzonym dla dwóch grup
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szkoleniowych było „Kreowanie wizerunku biblioteki w sieci – Media społecznościowe w bibliotece”. Poprowadziła je Magdalena Mrugowska – absolwentka
polonistyki UKW w Bydgoszczy i studiów podyplomowych na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo UMK w Toruniu, instruktor w Dziale
Instrukcyjno-Metodycznym WiMBP w Bydgoszczy, w 2014 r. ukończyła szkolenie trenerskie Instytutu Książki „Soci@l media w bibliotece”. Uczestnicy poznali m.in. definicję, narzędzia i użytkowników mediów społecznościowych,
dowiedzieli się co to jest komunikacja marketingowa, webwriting, jak skutecznie użytkować media społecznościowe i jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. W grudniu bibliotekarze biorący udział w szkoleniach zostali zaproszeni
na konferencję „Biblioteki nowych możliwości!” podsumowującą całe zadanie
„Szkolenia dla bibliotekarzy 2015”. Wykład „Biblioteki w środowisku cyfrowym – problemy i perspektywy” wygłoszony przez dr. Pawła Marca – absolwenta informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UMK W Toruniu, asystenta
w Katedrze Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UKW w Bydgoszczy,
objął takie zagadnienia jak: systemy zarządzania treścią w bibliotekach, urządzenia mobilne – nowe kanały realizacji usług bibliotecznych i biblioteki a rozwój technologii cyfrowych. W szkoleniach wzięło udział 382. bibliotekarzy,
z tego 316. bibliotekarzy bibliotek samorządowych podregionu bydgoskiego i
66. bibliotekarzy – pracowników merytorycznych WiMBP w Bydgoszczy.

2016 – Biblioteka – dobrym miejscem …
Celem szkoleń ph. „Biblioteka dobrym miejscem …” było podniesienie kompetencji bibliotekarzy i przygotowanie ich do pracy z różnymi grupami
użytkowników, pokazanie możliwości prowadzenia działań międzypokoleniowych, a także stworzenie dobrego klimatu dla czytelników, wolontariuszy oraz
samych bibliotekarzy. Przygotowując się do projektu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2016”, opracowano i rozesłano ankietę „Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych” zawierającą 8 tematów szkoleniowych (Wykres 3). Po przeprowadzonej
analizie, WiMBP w Bydgoszczy określiła szczegółową tematykę i zakres szkoleń, dostosowując je do oczekiwań bibliotekarzy.
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Wykres 3. 2016 rok – rozpoznanie potrzeb szkoleniowych – wyniki ankiet

W kwietniu 2016 roku rozpoczęto realizację szkoleń w ramach zadania
„Szkolenia dla bibliotekarzy 2016” organizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. Zadanie objęło 185 godzin szkoleniowych rozłożonych na 24 dni szkoleniowe. Zorganizowane zostały 22 szkolenia
w formie jednodniowego warsztatu obejmującego 8 godzin, szkolenie w formie
jednodniowego warsztatu obejmującego 6 godzin oraz konferencja podsumowująca cały cykl szkoleń. Jako pierwsze przeprowadzone zostały dla trzech
grupy bibliotekarzy szkolenia „Biblioteka dobrym miejscem na programy edukacyjne i literackie z elementami biblio- i bajkoterapii”. Prowadząca Elżbieta
Nawrocka – bibliotekarka z wieloletnim doświadczeniem, bibliotekoznawca,
bibliofilka, absolwentka podyplomowych studiów menedżerskich dla twórców, artystów i animatorów kultury Uniwersytetu Warszawskiego, biblioterapii
z elementami innych terapii twórczych w Centrum Edukacji Bibliotekarskiej
i Dokumentacyjnej w Warszawie, beneficjentka projektu „Czytanie dziedzictwa
kultury” Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie, zaprezentowała nowe
metody i formy pracy, podstawowe etapy opracowywania programów edukacyjnych i literackich z elementami biblio- i bajkoterapii. E. Nawrocka poprowadziła również szkolenie „Biblioteka dobrym miejscem na pracę z książką dla
dzieci”, które posłużyć miało zwiększeniu kompetencji związanych z profesjonalnym prowadzeniem zajęć, wzmocnieniu orientacji na młodszego czytelnika
i jego rzeczywiste potrzeby. Podczas warsztatów „Biblioteka dobrym miejscem
dla młodzieży” Dorota Woźnica – absolwentka filologii klasycznej KUL w Lublinie i architektury informacji UP w Krakowie, pracownik Miejskiej Biblio39

teki Publicznej w Jaśle, entuzjastka partnerskiego podejścia do użytkowników
w każdym wieku i poszukiwania potencjału w najbliższym otoczeniu, trenerka
– absolwentka Szkoły Trenerów STOP i członkini sieci LABiB, zapoznała trzy
grupy bibliotekarzy z aktywnymi metodami i narzędziami angażowania młodzieży, pokazała w jaki sposób przygotować atrakcyjne oferty skierowane do
młodych ludzi. Z kolei 1-dniowe szkolenie dla 4. grup bibliotekarzy „Biblioteka
dobrym miejscem dla seniorów” przeprowadzone przez bibliotekarkę i trenerkę, pracownika Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, absolwentkę Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy STOP-PRB Beatę Tarnowską miało na
celu przekazanie bibliotekarzom umiejętności aktywizowania, motywowania
i zachęcania osób starszych do uczestnictwa w działaniach proponowanych
w bibliotekach, poznanie możliwości biblioteki publicznej jako przestrzeni do aktywizacji seniorów, a także tworzenie przykładowej oferty biblioteki
skierowanej do osób starszych i zrozumienie, na czym polega specyfika pracy
z osobami starszymi oraz świadome podejmowanie działań w tym zakresie. B.
Tarnowska poprowadziła także 1-dniowe szkolenie dla 4. grup bibliotekarzy
„Biblioteka dobrym miejscem na działania międzypokoleniowe”. Jego głównym celem było uświadomienie bibliotekarzom, że biblioteka publiczna jest
dobrym miejscem do realizowania działań międzypokoleniowych oraz przekazanie praktycznych umiejętności inicjowania w bibliotece oferty dla różnych
grup wiekowych z uwzględnieniem przede wszystkim potrzeb edukacyjnych
i kulturalnych juniorów i seniorów.
Szkolenia dla trzech grup bibliotekarzy na temat „Biblioteka dobrym miejscem
z wysoką jakością usług”. przeprowadzone przez dr S. Bielawską uzmysłowiło
bibliotekarzom, że współczesne biblioteki to nowoczesne firmy, które jeśli chcą
utrzymać swoją pozycję, muszą stale dbać o poziom kwalifikacji oraz kompetencji zatrudnionych w nich osób. Usługowy charakter działalności bibliotecznej oraz duży wpływ personelu na efektywność funkcjonowania biblioteki
sprawiły, iż najcenniejszym elementem poszczególnych bibliotek stali się ludzie
w niej pracujący, gdyż są podstawą oryginalnej i wyjątkowej kultury organizacyjnej zapewniającej sukces. W tym cyklu zajęć znalazło się miejsce również na
1-dniowe szkolenie dla 1. grupy „Biblioteka dobrym miejscem na wolontariat”,
które poprowadziła Olga Silifirska – trenerka umiejętności miękkich, współpracująca z organizacjami pozarządowymi i biznesem, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami. Uczestnicy poznali regulacje prawne związane z organizacją wolontariatu
w bibliotece, dowiedzieli się skąd i jak pozyskiwać społeczników do wspólnego
działania oraz jak przygotować siebie i swoją instytucję do współpracy z nimi,
poznali sposoby motywacji i nauczyli się jak zaplanować ścieżkę rozwoju wolontariusza oraz jak zaplanować długoterminowy plan współpracy. W trakcie
przeprowadzonego przez Matyldę Gąsiorowską – absolwentkę Wydziału Ar40

chitektury Politechniki Warszawskiej oraz Socjologii Stosowanej i Antropologii Społecznej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie
Warszawskim, członka redakcji i założycielki Kwartalnika Architektonicznego
RZUT, szkolenia „Biblioteka dobrym miejscem z dobrą identyfikacją wizualną” dla 2. grup bibliotekarzy poruszona została kwestia wizerunku biblioteki
w przestrzeni publicznej. Uczestnicy dowiedzieli się, co zrobić, aby biblioteka
stała się miejscem rozpoznawalnym w przestrzeni publicznej miasta/wsi. Szkolenie miało także na celu uwrażliwienie na kwestie związane z kulturą, tradycją
miasta – jak wprowadzić spójny wizerunek biblioteki.
W grudniu 2016 roku podsumowano całoroczny cykl szkoleń. Dr S.
Bielawska wygłosiła wykład „Ewolucja czy rewolucja? O bibliotekach i bibliotekarzach w przyszłości słów kilka”. Oscylował on wokół zagadnień scenariuszy bibliotek przyszłości według badań foresithigowych Edwina Bendyka
i Alka Tarkowskiego. Dr S. Bielawska skupiła się na roli biblioteki w środowisku lokalnym, nowych zadaniach bibliotekarzy oraz nowinkach technologicznych, które zawitają do bibliotek, aby na końcu podać złote zasady nowoczesnej
obsługi, budowania trwałych relacji, prób podniesienia poziomu czytelnictwa.
W szkoleniach wzięło udział 519. bibliotekarzy, z tego 413. bibliotekarzy bibliotek samorządowych podregionu bydgoskiego i 106. bibliotekarzy – pracowników merytorycznych WiMBP w Bydgoszczy.
Podsumowanie
Szkolenia spotkały się z życzliwym odbiorem uczestników. Zdaniem organizatorów szkoleń zakładane cele zostały osiągnięte. Bibliotekarze wykorzystują w codziennej pracy zdobytą wiedzę. Szkolenia miały różnorodny program
i przeprowadzone zostały różnymi metodami. Służyły również integracji środowiska bibliotekarskiego i umożliwiły wymianę doświadczeń. Organizatorów
cieszy duża ilość zgłoszeń na szkolenia, która utrzymuje się na stałym poziome
– co ilustruje poniższa tabela.

ROK
2013
2014
2015
2016

ILOŚĆ
ZGŁOSZEŃ

313
514
691
595

ILOŚĆ
PRZESZKOLONYCH
OSÓB

97
283
382
519

ILOŚĆ GODZIN

ILOŚĆ

ILOŚĆ

SZKOLENIOWYCH

SZKOLEŃ

BIBLIOTEK

64
99
161
185

6
13
21
21

40
26
38
49

Tabela 1. Szkolenia dla bibliotekarzy – zestawienie 2013-2016
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Celem zadania było zdobycie przez bibliotekarzy nowej wiedzy, nabycie kolejnych kompetencji zawodowych, pokazanie bibliotekarzom nowych możliwości
promocji biblioteki i podniesienie standardów usług bibliotecznych. Bibliotekarze wykorzystują zdobytą podczas warsztatów wiedzę w swoich bibliotekach.
Cel jest długoterminowy, jednak WiMBP jako organizator jest przekonana, że
szkolenia już dziś przynoszą zamierzone rezultaty. Bibliotekarze będą w stanie
sprostać nowym wyzwaniom, a zdobyta wiedza na temat nowych form promowania biblioteki przyczyni się do zachęcenia nowych użytkowników do korzystania z ciągle rozwijającej się oferty biblioteki.

Wykres 4. Pytanie podsumowujące całość ankiety ewaluacyjnej – zestawienie wyników ankiet z lat 2013-2016.

Badanie ankietami ewaluacyjnymi, przeprowadzane po każdym szkoleniu wskazuje, że zaproponowane szkolenia spełniły oczekiwania uczestników. WiMBP
w Bydgoszczy planuje kontynuację szkoleń.
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Joanna Matyasik
ZAKUPY AUKCYJNE WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBILIOTEKI
PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY W 2016 r. – PRZYCZYNEK
DO ROZWOJU ZBIORÓW SPECJALNYCH PLACÓWKI
Zbiory specjalne, złożone z najcenniejszych i najstarszych obiektów
danego zasobu, są chlubą i wizytówką każdej większej książnicy. Mówi się nawet, że „zbiory specjalne biblioteka ma, a wszystko inne może kupić”. Ze zdaniem tym warto polemizować, bo o ile niektóre kolekcje i egzemplarze nie są na
sprzedaż, a wartość innych znacznie przekracza możliwości finansowe większości placówek kulturowych, o tyle przemyślana polityka powiększania zbiorów
i wyszukiwania „okazji”, zwłaszcza w okresie kryzysu handlu antykwarycznego, pozwala zgromadzić ciekawy i cenny księgozbiór lub wzbogacić/uzupełnić
już istniejący. Książnica bydgoska jako biblioteka publiczna nastawiona jest
przede wszystkim na zakup materiałów przeznaczonych do bieżącego wypożyczenia i udostępniania, czyli nowości wydawniczych, ale nie zapomina także
o wzbogacaniu zbiorów specjalnych, stanowiących dziedzictwo narodowe, które placówka gromadzi i ochrania dla przyszłych pokoleń.
Najcenniejsze zbiory trafiły do bydgoskiej Biblioteki jako pozbawione
opieki właścicieli kolekcje (np. księgozbiór pobernardyński, księgozbiory ziemiańskie po II wojnie światowej) lub na drodze wymiany dubletów z innymi instytucjami kultury (jak choćby wymiana z Towarzystwem Naukowym w Płocku
w latach 20. XX w.), nie brak jednak bardzo cennych nabytków zakupionych na
aukcjach antykwarycznych (m.in. w 1974 r. pozyskano dwa szesnastowieczne
druki pobernardyńskie1, a w 2013 r. zakupiono Wielkie zwierciadło Jana Majora,
wydane w Krakowie w 1633 r.)2 Także w ubiegłym roku dzięki uczestnictwu
w 45. ogólnopolskiej aukcji antykwarycznej powiększyły się następujące zbiory
Biblioteki: ikonograficzny, druków muzycznych, starych druków oraz wydawnictw zwartych. Choć książnica bydgoska od lat zainteresowana jest gromadzeniem przede wszystkim pamiątek lokalnych w postaci dokumentów życia
społecznego oraz map Bydgoszczy i okolic, tym razem jednak nie pozyskała
żadnego druku ulotnego czy obiektu kartograficznego, ponieważ wszystkie ciekawsze pozycje będące w ofercie posiadała już w swoich zbiorach.
1
2

F. Mincer, Odzyskany starodruk, „Ilustrowany Kurier Polski” 1974, r. 30, nr 100, s. 4.
J. Matyasik, „Wielkie zwierciadło...” Jana Majora w Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” 2014,
nr 1 (42), s. 42-47.
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Wśród regionaliów nabytych na ubiegłorocznej aukcji znajduje się
fotografia personelu nakielskiej drukarni Wacława Malickiego (1886-1939),
przedwojennego drukarza, redaktora i wydawcy; wykonana przez Zakład fotograficzny Pawła Jarzębia w 1926 r. Ponadto do zasobu Biblioteki włączono druk
muzyczny, wydany w Moskwie około 1880 r. i zawierający jedną z najbardziej
znanych aranżacji lokalnego tańca – kujawiaka, przygotowaną przez światowej
sławy polskiego kompozytora i skrzypka Henryka Wieniawskiego (1835-1880).
Do równie cennych nabytków z 2016 r., choć nie wliczonych w zbiory specjalne, należy Pamiętnik dziesięciolecia istnienia Towarzystwa Śpiewu „Harmonia” (Chełmno 1929) oraz wykaz zabytków prowincji poznańskiej pt. Die
Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Bromberg (Berlin 1897)3.
Spośród pozyskanych na ostatniej aukcji obiektów najbardziej wartościowe są dwa siedemnastowieczne polonika. Pierwszym jest Apologia perfectionis vitae spiritvalis napisana przez Mikołaja Opackiego. Autor był popularnym pisarzem religijnym, wywodzącym się z karmelitów bosych. W monografii
poświęconej dziejom zakonu w Polsce autorstwa o. Benignusa Wanata wymieniony został jako jeden z najwybitniejszych historiografów zakonu w XVII w.4,
a mimo to nie zamieszczono o nim bliższych informacji ani w tej pozycji ani
w największych bibliografiach poloników (Estreicher podaje tylko lata życia
i wymienia dzieła, zaś Nowy Korbut w ogóle nie uwzględnił Opackiego)5 i słownikach biograficznych (brak wzmianki w PSB).
Apologia perfectionis vitae spiritvalis wymierzona została w jezuitów,
którzy mieli pretensje do wojewody mścisławskiego Józefa Korsaka o zapisanie
dóbr Głębokie karmelitom, a nie ich zakonowi. Opacki postanowił włączyć się
w konflikt i za pomocą pióra rozprawić się z adwersarzami. Dzieło musiało być
bardzo popularne w I połowie XVII w., skoro w tym okresie odnotowano aż 10
różnych jego wydań. Publikacji podejmowały się zarówno drukarnie polskie
(Kraków – 1627, 1629) jak i zagraniczne (Rzym – 1626,1628, 1638; Barcelona
– 1629, Douai – 1629 i 1630, Ravenspurg – 1631, Genua – 1653). Zakupiony
przez WiMBP egzemplarz to druga edycja tego dzieła, którą opublikował Walerian Piątkowski6.
Historia przedsiębiorstwa Piątkowskiego sięga połowy XVI w. Wówczas kapitał jednego z pierwszych drukarzy na ziemiach polskich – Hieronima
Wietora, ożeniwszy się z wdową Barbarą Wietorową, przejął Łazarz Andrysowicz. Tak powstała słynna Drukarnia Łazarzowa, znana z publikowania wie3

4

5
6
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Katalog 45 akcji 10 grudnia 2016, Bydgoski Antykwariat naukowy Wiesław Dreas,
[Bydgoszcz 2016], nr 164, 422, 431, 528, 548, 759.
B. J. Wanat, Zakon karmelitów bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975, Kraków 1979, s. 11.
K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 23, Kraków 1910, s. 354-355.
Ibidem.

kopomnych dzieł (m.in. Marcina Kromera, Andrzeja Frycza Modrzewskiego
i Jana Kochanowskiego) oraz wysokiego poziomu wydawanych druków. Syn
Łazarza – Jan Januszowski rozwinął tłocznię, wprowadzając reformy i ulepszenia (ozdobne inicjały, miedzioryty, nowe czcionki dostosowane do języka
polskiego). Na początku XVII w. drukarnię wykupił od spadkobierców Januszowskiego dotychczasowy jej zarządcza – Maciej Jędrzejowczyk, po śmierci
którego interes przejął jego zięć – Walerian Piątkowski. Produkcję typograficzną
Piątkowskiego należy podzielić na dwa okresy: pierwszy obejmuje lata 16191629, gdy nie miał jeszcze własnej oficyny, a jedynie pracował u teścia; drugi
mieści się w latach 1640-1652, kiedy to samodzielnie zarządzał przedsiębiorstwem. W ciągu całego okresu działalności opublikował 183 pozycje (łącznie
ponad tysiąc arkuszy), z różnymi adresami wydawniczymi odwołującymi się
do przeszłości: „Drukarnia Łazarzowa”, „Dziedzice Macieja Jędrzejowczyka”
i „Andreoviensis” 7.
Apologia perfectionis vitae spiritvalis pochodzi z pierwszego okresu działalności drukarza, który do 1629 r. wydał zaledwie 15 pozycji, głównie panegiryków i drobnych
utworów o treści religijnej.
Opisywane dzieło należy do
najpoważniejszych i najobszerniejszych publikacji Piątkowskiego z tego czasu. Nie
wiadomo jednak czy zostało
wytłoczone w warsztacie Jędrzejowczyka czy przy użyciu
prasy innego zakładu typograficznego, skoro zastosowana
w druku antykwa była używana niemal przez wszystkie
ówczesne oficyny krakowskie.
W odróżnieniu od wielu późniejszych druków Piątkowskiego, publikacja nie posiada
żadnych ozdób (tj. charakterystyczne winietki, finaliki,
znaki heraldyczne adresatów
dedykacji czy sztychy). Karta
M. Opacki, Apologia perfectionis vitae spiritualis,
Kraków 1627, k. tyt. ze znakami proweniencyjnymi
tytułowa, poza standardowymi
danymi bibliograficznymi dzie7

Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 2: wiek XVIIXVIII, vol. 2: L-Ż, red. J. Próżyński, Kraków 2000, s. 470-491.
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ła, zawiera kilka dodatkowych informacji, np. imię zakonne autora, dane o poprzedniej edycji („Primum Romae, Typis Francisci Corbelletti. M. DC. XXVI.”)
Druk wydano in quarto, jego objętość to 20 k. i 368 s. Minusem jest dość skomplikowane sygnowanie składek (x4, b4, a-e2, A-B4, Bb3, B3-4, C-O4, Oo4,
P-Z4, Aa-Xx4+1) i liczne pomyłki w paginacji (wytłoczono s. 355), co jednak
jest często spotykane w starych drukach.
Mikołaj Opacki swoje dzieło dedykował podczaszemu koronnemu
Stanisławowi Lubomirskiemu (1583-1649), późniejszemu wojewodzie krakowskiemu, jednemu z najpotężniejszych magnatów szlacheckiej Rzeczypospolitej. Jego siła opierała się na wpływach politycznych wśród szlachty, sukcesach
wojennych i ogromnym majątku (posiadał 18 miast i 313 wsi oraz dzierżawił
liczne starostwa). Był też szczodrym dobrodziejem Kościoła, wśród jego licznych fundacji należy wymienić m.in. klasztor i kolegium pijarów w Podolińcu
na Spiszu, kościół w Berdyczowie i Szczepanowie, kaplica św. Karola Boromeusza w kościele pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach8.
Wsparcia finansowego nie odmówił także zakonowi Opackiego, czyli karmelitom. Lubomirski w 1621 r. po śmierci hetmana wielkiego litewskiego Jana
Karola Chodkiewicza dowodził wojskami koronno-litewskimi w bitwie pod
Chocimiem i pomimo trzykrotnej przewagi armii tureckiej odniósł zwycięstwo. Wówczas jako wotum wdzięczności Bogu ufundował klasztor i kościół
karmelitów bosych w Nowym Wiśniczu. Obydwie budowle charakteryzowały
się bogatym wyposażeniem (m.in. imponujący wystrój świątyni, liczny księgozbiór), aby swoją wspaniałością i wielkością przypominać wiktorię chocimską
oraz zasługi i potęgę fundatora9. Nic więc dziwnego, że Opacki zdecydował się
zadedykować swoje największe dzieło Stanisławowi Lubomirskiemu.
Egzemplarz Apologii zakupiony przez Bibliotekę ma bogatą historię,
co poświadczają zachowane na bloku znaki proweniencyjne. Wiadomo, że dawniej należał do kapucynów krakowskich, o czym informuje nota własnościowa,
sporządzona na karcie tytułowej, przypuszczalnie w XVIII w. (Ex Libris a Perfec[ti]ssimi R[everendissi]m[i] Do[mi]n[i] [Orlemes?] donaris et applicatis
Bibliothecae Cracoviens. RP. Capucinor[um]). Późniejsze znaki proweniencyjne (tj. zapiska o treści Pro Bibliothaecae PP. Capucinor[um[ Convent[us] Nowomiaski i pieczęć okrągła z napisem Biblioteka OO. Kapucynów Nowe Miasta)
pochodzą z konwentu nowomiejskiego. Do indywidualnych cech tego egzemplarza należy także oryginalna, siedemnastowieczna i pergaminowa oprawa,
nakrapiane obcięcia, a także niewielkie wady stanu zachowania, jak przebar8

9
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W. Czapliński, Lubomirski Stanisław h. Szreniawa, PSB, t. 18, Wrocław-Kraków
1973, s. 42-45.
Z. Gogola, Dzieje klasztoru Karmelitów bosych w Nowym Wiśniczu w latach 1630–
2009, „Folia Historica Cracoviensia” 2013, t. 19, s. 177-194.

wienia, zacieki i mocne pofalowanie kart.
Drugim pozyskanym
w 2016 r. przez Książnicę bydgoską starym drukiem jest Fasciculus exercitiorum Kaspra
Drużbickiego
(1590-1662).
Autor należał do najwybitniejszych jezuitów swojej epoki.
W zakonie zajmował ważne
stanowiska, m.in. był prowincjałem polskim, rektorem i mistrzem nowicjatu w Krakowie,
rektorem Kolegium Jezuickiego w Kaliszu, Ostrogu i Poznaniu; wykładowcą kolegium we
Lwowie i Lublinie, instruktorem III probacji w Jarosławiu
itp. Drużbicki jest także autoK. Drużbicki, Fasciculus exercitiorum,
rem licznych dzieł o tematyce
Kraków 1662, k. tyt. zez nakami proweniencyjnymi
ascetyczno-mistycznej, pisanych w języku polskim i łacińskim. Publikacji jego prac chętnie podejmowali się znani drukarze krakowscy,
jak Baltazar Śmieszkowic czy Krzysztof Schedel, choć głównie drukował w oficynach jezuickich (Kalisz, Lwów, Poznań)10. Pozostawił także 23 tomy kazań
rękopiśmiennych, z których do naszych czasów niewiele się zachowało11.
Do tej pory książnica bydgoska posiadała aż cztery obszerne prace tego
popularnego niegdyś pisarza religijnego. Wszystkie obiekty wchodzą w skład
księgozbioru pobernardyńskiego, ponadto łączy je podobna tematyka, a także
miejsce, oficyna drukarska i data wydania (Kalisz, drukarnia jezuitów, II poł.
XVII w.) Wśród nich odnajdujemy drugą edycję In dominicas anni totius considerationes (1684), z dedykacją dla kasztelana wojnickiego Stanisława Skarszewskiego, z drzeworytniczą ryciną przedstawiającą herb Leszczyc Skarszewskich
na verso karty tytułowej, zapiską proweniencyjną kaliskiego kolegium jezuitów
oraz oprawą wykonaną w 1954 r. przez Piotra Karowskiego (deska, skóra brązowa marmoryzowana). Wymienić należy także dwa egzemplarze drugiej edycji
Jesus passus wraz ze współoprawnym Meditationes in passionem (1660), które
10

11

Encyklopedia kościelna, wyd. M. Nowodworski, t. 4, Warszawa 1874, s. 355-357
[Drużbicki Kacper].
T. Rogalewski, Moc Krzyża i Męki Chrystusa: z myśli teologicznej o. Kaspra
Drużbickiego TJ, „Studia Theologica Varsaviensia” 1997, 35/1, s. 272.
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zostały dedykowane doradcy cesarskiemu Mikołajowi Pazmanowi von Panas.
Obydwa obiekty cechują błędy typograficzne (pomyłki paginacji), defekty bloków (brakuje początkowych kart) oraz nieciekawe oprawy (okładzina pierwszego wykonana z tektury i pergaminu, drugi w pudle ochronnym). Ostatnia z czterech prac Drużbickiego przechowywanych w WiMBP to Provisiones senectutis
(1673), dedykowana koadjutorowi płockiemu Bonawenturze Madalińskiemu
i wzbogacona miedziorytniczym herbem Larysza Madalińskich na verso karty
tytułowej. Egzemplarz bydgoski jest oprawiony w oryginalną okładzinę, wykonaną z desek i skóry brązowej oraz zawiera notkę własnościową, sporządzoną
w 1675 r. przez brata Waleriana Twardowicza, ministra prowincji polskiej12.
W 2016 r. do wyżej opisanych dołączył kolejny druk zawierający
dzieło Kaspra Drużbickiego, który różni się od pozostałych miejscem wydania. Chodzi o Fasciculus exercitiorum et considerationvm, opublikowany
w krakowskiej oficynie dziedziców Franciszka Cezarego w 1662 r. Zakład typograficzny, który podjął się wytłoczenia dzieła, założył na początku XVII w.
Franciszek Cezary starszy, odkupując drukarnię od Szarffenbergów – rodziny
z długą tradycją, współpracującej niegdyś z Janem Hallerem, Florianem Unglerem i Hieronimem Wietorem. Oficyna znana była z wysokiego poziomu, choć
jej produkcja opierała się głównie na publikacji popularnych kalendarzy, dewocjonaliów i panegiryków. W czasie ukazania się Fasciculus exercitiorum et
considerationvm, przedsiębiorstwo prowadziła wdowa Barbara Cezarowa wraz
z synem Janem Pawłem Cezarym13. Druk wytłoczono in quarto, jego objętość
wynosi 7 k. i 518 s. Podobnie jak pierwszy obiekt nie zawiera rycin ani innych
zdobień typograficznych, w postaci inicjałów, ramek czy sygnetów drukarskich.
Dzieło wzbogacono o dedykację autorską dla ojców i braci zakonników, oraz
dwie aprobaty: jezuity Stanisława Jerzykowicza i kanonika regularnego Jacka
Liberiusza. Do indywidualnych cech zakupionego egzemplarza należy oryginalna oprawa z XVII w. (skóra brązowa na grzbiecie, na okładzinach pergamin
barwiony na zielono, obcięcia nakrapiane), a także znaki proweniencyjne (notka
rękopiśmienna i pieczęć kapucynów łomżyńskich z XIX w.)
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Alina Walukiewicz
PÓŁKA Z REGIONALIAMI
Idea „miasta ogrodu” narodziła się pod koniec XIX wieku w Anglii.
Była odpowiedzią na przeludnienie miast, powstałe w efekcie rewolucji przemysłowej. Pogorszyła się jakość życia ludności stłoczonej na małej przestrzeni
i pozbawionej miejsc do rekreacji. Nie wnikając w szczegóły owej koncepcji,
warto podkreślić, że zaczęto ją realizować w wielu miastach, także w Bydgoszczy. Szeroko pojętą historię zieleni miejskiej w Bydgoszczy zaprezentował Janusz Kutta w książce Miasto ogród. Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie,
obejmujące zarówno jej historię jak i współczesność. Na koniec 2011 r. zieleń
utrzymywana przez władze miejskie Bydgoszczy obejmowała 1027 ha, co stanowiło zaledwie 10% wszystkich terenów zieleni. Czy to dużo? Chyba jednak
tak, skoro „w 1996 r. „zielona” Bydgoszcz ukoronowana została przez Komisję
Urbanistyki Stanu Karnataka w Indiach srebrnym medalem i otrzymała tytuł
Miasto Ogród. Tylko kilkanaście miast w świecie dostąpiło tego zaszczytu”1.
Od połowy XIX wieku planty nad starym Kanałem Bydgoskim były
ważnym miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta. Całe kompleksy rozrywkowe powstawały zwłaszcza przy śluzach. Nic dziwnego, bydgoskie śluzy były znane. Kiedy 6 lipca 1921 r. przybył do Bydgoszczy Józef Piłsudski, miał powiedzieć: „Pokażcie mi śluzy”. Wyraził w tych słowach „podziw
dla największej wówczas atrakcji Bydgoszczy”2. Przepiękne tereny zielone
z alejkami spacerowymi, kawiarenki i teatrzyki, korty tenisowe, lodowiska, sale
balowe i inne obiekty służyły wielu pokoleniom bydgoszczan. O roli terenów
położonych nad kanałem przypomina książka Tomasza Izajasza Spacer nad starym Kanałem Bydgoskim.
„Gdy melancholia mu doskwiera / Koktajlem smutku i radości, / Biegnie myślami do Patzera, / Do czasów dawnej swej młodości”3. Z zakamarków
pamięci i dna szuflady to kolejna książka z nutą nostalgii. Także tutaj znaleźć
można obraz dawnej Bydgoszczy, a raczej życia jej mieszkańców i to od tej
bardziej przyjemnej strony – spędzania wolnego czasu. Przewracając kolejne
strony, znajduje czytelnik ludzi, miejsca, czynności, programy, zaproszenia, bilety, anonse, mapy, plany, dawne widokówki i zdjęcia, a więc to wszystko, co
składało się na codzienne życie mieszkańców miasta – ludzi aktywnych, którzy
potrafili wypoczywać i cieszyć się życiem.
1
2
3
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Ptak w locie to jeden z piękniejszych widoków. Trudno nie spojrzeć
w niebo na dźwięk przelatującego nad głową klucza gęsi. Człowiek chyba od
zawsze zazdrościł ptakom i marzył o lataniu, żeby przypomnieć chociażby mit
o Ikarze, czy rysunki mistrza Leonarda. Na realizację marzeń czekano długo, ale
kiedy pojawili się pierwsi śmiałkowie na „swych latających maszynach”, nic nie
było w stanie powstrzymać rozwoju lotnictwa. Bydgoszcz ma długie tradycje
lotnicze, ale dopiero w ubiegłym roku, sto lat po rozpoczęciu budowy bydgoskiego lotniska, ukazała się obszerna monografia zatytułowana 100 lat lotnictwa
w Bydgoszczy. W 1916 r. „Ministerstwo Wojny w Berlinie, w liście z 8 marca,
zwróciło się do magistratu ówczesnego Brombergu z poleceniem wykupienia
około 120 ha ziemi pod zabudowę lotniska wojskowego”4. Zlokalizowano je na
Biedaszkowie i przez wiele lat służyło celom wojskowym, niemieckim i polskim. Aktualnie jest tam nowoczesne lotnisko cywilne. Lotnictwo wojskowe
i cywilne to najważniejsze jego gałęzie, ale autorzy publikacji nie zapomnieli
też o istniejącym w Bydgoszczy lotnictwie szybowcowym, transporcie sanitarnym czy zakładach naprawczych.
Bydgoszcz, Poznań, Warszawa, Rumunia, Francja, Hiszpania, Wielka
Brytania, Bydgoszcz, Warszawa – te kilka nazw geograficznych znaczy koleje
życia genialnego matematyka, jednego z tych, którzy złamali szyfr niemieckiej
maszyny szyfrującej Enigma. Jego nazwisko długo było w ukryciu, ujawnione
zostało dopiero w 1973 r. Po 1989 r. Marian Rejewski odzyskał należne mu
miejsce w „panteonie” zasłużonych bydgoszczan. Pojawiły się artykuły w prasie i publikacje książkowe, a rok 2015 został w Bydgoszczy ogłoszony Rokiem
Mariana Rejewskiego. W tymże roku ukazała się książka o nieco lżejszym charakterze, przedstawiająca losy Mariana Rejewskiego w formie komiksu5.
Żyjemy w czasach masowej „produkcji” zdjęć. Prawie każdy, mając
telefon komórkowy, ma jednocześnie aparat fotograficzny z możliwością robienia nieskończonej ilości zdjęć. Internet pełen jest wspaniałych fotografii, ale jest
w nim też całe mnóstwo zdjęć nie tylko kiepskiej jakości, ale też często ukazujących człowieka od jak najgorszej strony. Jakże inaczej kiedyś fotografowano…
Zajmowali się tym najczęściej fachowcy, a fotografowane osoby z reguły miały
poważne miny i posągowe postawy. Takie zdjęcia znaleźć można w albumie
Chełmżanie na szklanych negatywach Feliksa Skańskiego. Feliks Skański był
co prawda amatorem, ale jako człowiek wszechstronnie uzdolniony, radził sobie
także z fotografią. Na strychu chełmżyńskiej kamienicy przy ul. Chełmińskiej
8 znalezione zostały 404 szklane negatywy, ułożone starannie w tekturowej
walizce oraz wyposażenie ciemni. Niemal połowa tych zbiorów przedstawia
mieszkańców Chełmży, pozostałe to zdjęcia rodzinne. „I tak, w jednej walizce,
4
5
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zachował się materiał ikonograficzny do dwóch różnych tematów badawczych
dotyczących Chełmży i jej mieszkańców”6.
Nowe to malowniczo położone na nadwiślańskiej skarpie miasto w powiecie świeckim. „Stare Miasto nowskie zachowało do dziś niemal nienaruszony układ średniowiecznego krzyżackiego miasta z elementami wcześniejszej
jeszcze, pomorskiej siatki ulic”. Taką informację znaleźć można w Wikipedii
i potraktować ją jak aperitif. Danie główne to obszerna monografia miasta Nowe
przygotowana z okazji obchodów 750 rocznicy lokacji, które przypadły w 2016
roku. Wydana zgodnie z wszelkimi zasadami poważnej pracy naukowej, wyróżnia się jednocześnie przyjaznym dla czytelnika układem. Szerokie interlinie,
wyraźnie zaznaczone działy i poddziały sprawiają, że łatwo znaleźć właściwy
przedział czasowy czy zagadnienie. Szczegółowy spis treści również ułatwia
korzystanie z publikacji, a liczne ilustracje sprawiają, że książkę bierze się do
ręki z prawdziwą przyjemnością. W środku znajduje się też wkładka z kolorowymi ilustracjami i tu ciekawostka… na jednej z nich znajduje się dość nietypowa rzeźba z XVI-XVII wieku, bo przedstawiająca Boga Ojca.
Kolejny tom „Bydgoskiego Rocznika Muzealnego” zwraca uwagę starannością edytorską. Duże odstępy między wierszami, wyraźny druk, szerokie
marginesy i doskonałej jakości ilustracje świadczą, że wydawca dba nie tylko
o zawartość merytoryczną, ale także o wygląd zewnętrzny. Artykuł Podstawy
materialne utrzymania ubogich w Bydgoszczy i Fordonie w XVI-XVIII w. zaciekawia tematyką. Dotyczy bowiem lecznictwa i opieki społecznej przed XIX
wiekiem, która jest stosunkowo mało opisana. Szpitale (przytułki) utrzymywały
się głównie z majątków własnych, a ich sytuacja materialna zależała nie tylko od wielkości tego majątku, ale też od umiejętności i uczciwości wierzycieli
i osób, które nimi zarządzały. Zdarzało się, że: „ubodzy nie mogli w pełni korzystać z majątku hospicjum. Wizytator stwierdził bowiem, że szpital7 posiada
łąki i pola łącznie w 13 miejscach, które użytkował do 1595 roku. Obecnie zaś
wszystkie te grunty zostały zagarnięte przez niejakiego Koszuckiego, dzierżawcę wsi Bartodzieje”8.
W 31 tomie „Zapisków Kujawsko-Dobrzyńskich” także znaleźć można artykuł, który porusza słabo opracowane zagadnienia życia społecznego,
a mianowicie prostytucję9. Już Sejm Czteroletni dnia 24 VI 1791 r. nałożył na
magistraty miast wolnych obowiązek ogólnego nadzoru ad domami publiczny6

7
8

9
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mi. Zasadnicze zmiany nastąpiły dopiero pod koniec wieku XVIII, jednak nie
wynikały one z troski o kobiety, ale o stan zdrowia mężczyzn, zwłaszcza poborowych i żołnierzy. Niestety, nie można znaleźć informacji, aby zatroszczono
się o kobiety, karano jedynie stręczycielstwo.
„Pojęcie higieny i zasad czystości było przez wieki tematem zupełnie
obcym we wszystkich warstwach społecznych w całej Europie. Dopiero w połowie XIX w. zaczynają pojawiać się pierwsze sygnały o dramatycznej sytuacji
sanitarnej miast i wsi”10. Co więcej, między XVI a XVIII wiekiem, istniało przekonanie, że warstwa brudu na skórze chroni ciało przed morowym powietrzem.
Opinię tę podtrzymywało wielu lekarzy. W dalszej części artykułu znaleźć można „mrożące krew w żyłach” opisy warunków, w jakich żyli mieszkańcy wsi,
często aż do połowy XX wieku. Po co pisać horrory? Wystarczą „czyste” fakty!
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Lucyna Partyka
TESS GERRITSEN – KRÓLOWA MEDYCZNEGO SUSPENSU1
„Jak nikt inny łączy narracyjne wyrafinowanie z medyczną szczegółowością i psychologiczną wiarygodnością”, napisał wydawca niemieckiego
tłumaczenia powieści The Apprentice (Der Meister, Blanvalet Verlag 2005).
Urodzona w San Diego w Kalifornii Tess Gerritsen mówi w wywiadach, że już
mając 7 lat wiedziała, że będzie pisarką. Wcześniej jednak, zgodnie z życzeniem
ojca, została lekarką. Po ukończeniu studiów medycznych na Stanford University w Kalifornii oraz University of California w San Francisco pracowała jako
internista w Honolulu na Hawajach, razem z mężem Jacobem Gerritsenem, też
lekarzem. Kiedy oczekiwała pierwszego dziecka, porzuciła praktykę lekarską,
by poświęcić się wychowaniu dzieci. Jednocześnie zaczęła pisać. Obecnie mija
30 lat od jej powieściowego debiutu. Miała bowiem 34 lata, kiedy w 1987 r.
ukazała się w USA jej pierwsza książka – romans z wątkiem kryminalnym – zatytułowana Call After Midnight (Telefon po północy), wydana w Polsce w 2008
roku przez Wydawnictwo Arlekin – Harlequin Enterprises, a w 2011 roku przez
Wydawnictwo Mira razem z powieścią Whistleblower (1992)2 w jednym tomie3
noszącym tytuł Labirynt kłamstw. Później było osiem powieści o podobnej tematyce. Największą popularność przyniosły pisarce dopiero thrillery medyczne.
Pierwszy z nich, zatytułowany Harvest, pojawił się na amerykańskich półkach
księgarskich w 1996 roku. Książka szybko znalazła się na listach bestsellerów,
a wytwórnia Paramount zakupiła prawa do filmu. W Polsce thriller ukazał się
w dwóch tłumaczeniach. Pierwsze, autorstwa Agnieszki Jacewicz, opublikowało w 1997 r. wydawnictwo Amber pod tytułem Żniwo. W 2011 r. wydawnictwo
Albatros wydało kolejne tłumaczenie pt. Dawca autorstwa Jerzego Żebrowskiego.
T. Gerritsen jest najbardziej znana jako autorka liczącego już 11 tomów
cyklu z policjantką Jane Rizzoli i patologiem sądowym Maurą Isles, zaadaptowanego na serial telewizyjny Rizzoli & Isles. Cykl otwiera wydana w 2001 r.
1
2

3
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http://www.publishersweekly.com/978-0-345-44337-3
Wydana w Polsce po raz pierwszy w 2009 r. w Wydawnictwie Arlekin – Harlequin
Enterprises powieść Whistleblower nosiła tytuł Zagrożenie, natomiast w tomie
Labirynt kłamstw Wydawnictwa Mira (2011) oraz po raz kolejny w Wydawnictwie
Arlekin – Harlequin Enterprises w 2015 r. opublikowana została pod tytułem Bez
odwrotu.
Wydawnictwo Mira wydało w 2011 r. w jednym tomie również powieści Keeper of
the Bride (tyt. pol. Z zimną krwią) i Under the Knife (tyt. polski Czarna loteria).

powieść The Surgeon, której polski przekład ukazał się w 2002 r. i nosił tytuł
Chirurg, a zamyka powieść Die Again, opublikowana w USA w 2014 r., wydana
w Polsce w roku 2015 pt. Umrzeć po raz drugi, w której wykorzystała swoje
wrażenia z pobytu w Afryce. Na swojej stronie internetowej autorka ujawnia
datę premiery tomu dwunastego: I Know A Secret ukaże się w USA 15 sierpnia 2017 r. Na pytanie, czy bohaterki tego powieściowego cyklu posiadają jej
cechy, pisarka odpowiada, że bardziej przypomina ją patolog sądowy – Maura,
natomiast Jane jest twarda, jak większość policjantek w Bostonie, i taką osobą
chciałaby być. Dlaczego jako miejsce akcji wybrała tutaj Boston? Inni pisarze
też chętnie umiejscawiają akcję swoich powieści w Bostonie. To centrum kultury, nauki, miasto cieszące się bogatym dziedzictwem historycznym. W stanie
Maine, gdzie T. Gerritsen mieszka, było 3 seryjnych zabójców, ale miejscowa
policja powiedziała, że wszyscy pochodzili z Bostonu, leżącego jakieś 3,5 godziny jazdy od Maine, stąd wybór padł właśnie na Boston.
Autorka chętnie zdradza kulisy powstawania kolejnych powieści.
Pierwszy pojawia się pomysł. Potem, w zależności od przedmiotu książki, jej
tematyki, przeprowadza dłuższy lub krótszy research. Najtrudniej było w przypadku powieści pt. Grawitacja. Kosztowało ją to 2 lata zbierania materiałów
w NASA. Wielkim sukcesem okazał się nawiązujący właśnie do Grawitacji film
jednego z najbardziej uzdolnionych reżyserów meksykańskich Alfonso Cuarona
z 2013 r., który mając siedem nominacji, zdobył dwa Oscary, za reżyserię i mon-
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taż. W rolach głównych wystąpili Sandra Bullock i George Clooney. Dla samej
pisarki był to gorzki sukces. Firma, która kupiła w 1999 r. prawa do książki, została kupiona z czasem przez większą. Film powstał już po tym fakcie. Reżyser,
który miał zrobić film wg scenariusza pisarki, napisał swój. W związku z tym
T. Gerritsen nie figurowała jako autorka, a w konsekwencji pozbawiona została
należnych tantiem.
Czasami na zbieranie materiałów wystarczają jej dwa tygodnie. Później pisze. Co ciekawe, autorka pierwszą wersję pisze odręcznie na papierze.
Potem przepisuje na komputerze, do momentu aż jest zadowolona. Powstają
trzy, cztery, nawet 5 wersji jednej książki. Przyznaje, że tak stara się budować
fabułę, by ofiara podnosiła się, powstawała i stawała bohaterem, tak jak to zrobiła np. w Autopsji (tyt. oryg. Vanish, 2005), poruszającej problem handlu ludźmi.
Pisząc powieści, stara się również znaleźć odpowiedź na pytanie, co powoduje,
że ludzie zdolni są do wręcz niewyobrażalnie strasznych czynów. Wspomniała
w jednym z wywiadów o przypadku bliskiego przyjaciela jej rodziny, którego
wszyscy bardzo lubili. Ona, jako dziecko bardzo go kochała, był dla niej jak
drugi ojciec. Wszyscy przeżyli szok, kiedy któregoś dnia w okrutny sposób zamordował swoją bratową.
W 2016 r. amerykańska pisarka po raz pierwszy odwiedziła Polskę,
w której ukazało się 25 jej powieści. Jak sama mówi, jej książki poza USA
i Wielką Brytanią, najlepiej sprzedają się w Polsce i Turcji. T. Gerritsen była
gościem m.in. Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. 4
czerwca 2016 r. we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty spotkała się z czytelnikami. Spotkanie poprowadziła Marta Guzowska – mieszkająca w Wiedniu
polska pisarka, archeolog, doktor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, autorka powieści Ofiara Polikseny,
Głowa Niobe, Wszyscy ludzie przez cały czas, Czarne światło. Tego samego
dnia T. Gerritsen, laureatka wielu nagród literackich, odebrała kolejną, tym
razem polską, Honorową Nagrodę Wielkiego Kalibru wręczaną podczas Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. Pobyt w Polsce połączony był z promocją jej powieści Playing with Fire, która w USA miała swoją
premierę w październiku 2015 r., natomiast w polskim przekładzie noszącym
tytuł Igrając z ogniem wydana została w 2016 roku. Opowiada historię muzyka, kompozytora żydowskiego pochodzenia, który komponuje piękny utwór
w strasznych dla niego czasach i warunkach. Kompozycję po 70 latach odkrywa
amerykańska skrzypaczka. Za każdym razem, kiedy gra ten utwór w domu, jej
córeczka dostaje napadu szału. Mimo że wszyscy przekonują ją, że te ataki nie
mają związku z muzyką, ona postanawia zbadać historię jej powstania. Pomysł
napisania powieści narodził się w 2013 r. w Wenecji, dokąd przyjechała na tydzień z mężem, by świętować swoje 60-te urodziny. Zaczęło się od snu, później
był spacer. Po odczytaniu w dawnym getcie nazwisk Żydów deportowanych do
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obozów koncentracyjnych, wśród których rzuciło się jej w oczy nazwisko Tedesco, pojawił się pomysł. Przy pisaniu tej powieści nie bez znaczenia był fakt, że
sama gra amatorsko na pianinie i na skrzypcach.
Tess Gerritsen uchodzi za najpopularniejszą na świecie autorkę thrillerów medycznych. Od 1987 r. łącznie w 40. krajach sprzedano 30 milionów
egzemplarzy jej powieści.
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Ilona Siodłowska-Spasiuk
„(NIE) KONFERENCJA KIERUNEK – WIZERUNEK”
W dniach 14-15 listopada 2016 r. w ramach poszerzania kompetencji
zawodowych jako pracownik Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim wzięłam udział w II edycji ogólnopolskiej (Nie) Konferencji Kierunek – Wizerunek
na temat zasad marketingu i strategii zarządzania, adresowanej do pracowników
bibliotek różnych typów. Została ona zorganizowana przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Gdyni oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku. Cykl wykładów i warsztatów dla bibliotekarzy skupiał się na zagadnieniach
ukierunkowanych na pracę z młodym czytelnikiem (ok. 13-21 lat).
Pierwszego dnia konferencja odbywała się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, gdzie w ramach patronatu honorowego Prezydenta Gdyni uroczystego jej otwarcia dokonali przedstawiciele władz miasta.
Jako pierwszy poruszony został temat Service Design, co w języku marketingu
można rozumieć jako projektowanie usług. Jeśli odniesiemy Service Design
do rzeczywistości bibliotecznej, będzie to oznaczało projektowanie potrzeb
i oczekiwań młodego czytelnika. Zajęcia prowadzone były przez Agnieszkę
Schroeder i Agnieszkę Mróz z „Logisfera Nova” – firmy konsultingowo-projektanckiej z Sopotu, która zajmuje się strategiami rozwoju biznesu. Warsztaty polegały na stworzeniu „biblioteki marzeń” poprzez poznanie preferencji
młodzieży i zdefiniowanie hipotetycznych problemów ich dotyczących w celu
późniejszego wypracowania sposobu na ich rozwiązanie. Ćwiczenia odbywały
się z udziałem licealistów i gimnazjalistów z gdyńskich szkół, którzy na żywo
sprawdzali wypracowane przez nas schematy postępowania.
Drugi dzień konferencji odbywał się w Olivia Business Centre w Gdańsku. Podzielony został na trzy moduły tematyczne poruszające zagadnienia z zakresu content marketingu oraz budowy długofalowych relacji z odbiorcą poprzez zaangażowanie obu stron. Pierwszy z modułów prowadzony przez Jacka
Kłosińskiego – znanego szkoleniowca z zakresu social marketingu pod intrygującym tytułem „Dlaczego Watson byłby lepszym marketingowcem od Sherlocka, czyli o tym jak mówić, żeby inni chcieli słuchać” skupiał się na budowaniu
zaufania, walce o odbiorcę i planowaniu dotyczącym komunikacji. W drugim
module zatytułowanym „Fejs, snap i insta: odczarujmy te dziwne hasła, czyli
jak komunikować się z młodzieżą”, podjęto temat roli mediów społecznościowych (Snapchat, Instagram, Twitter) w zachęceniu młodych czytelników do
odwiedzenia biblioteki. Zajęcia poprowadziła Martyna Wójcik, miłośniczka social mediów, zawodowo zajmująca się kompleksową obsługą marek w ramach
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kampanii reklamowych. W trakcie trzeciego modułu Magdalena Wymazała,
bibliotekarka z wykształcenia (absolwentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ w Krakowie) i PR-owiec z zawodu, rozmawiała z uczestnikami
konferencji na temat roli wizerunku i spójnej strategii promocji w procesie budowania relacji z czytelnikiem – czyli jak nawiązać kontakt z czytelnikiem, aby
nie bał się korzystać z biblioteki.
Największą zaletą konferencji Kierunek-Wizerunek jest skonfrontowanie bibliotekarzy z marketingowym podejściem do swojej pracy nie tylko
teoretycznie, ale również w postaci praktycznych konfrontacji z młodym czytelnikiem. Szkolenia odbywają się pod okiem wykwalifikowanych specjalistów
z branży, a rozwiązania przez nich proponowane mogą wydawać się kontrowersyjne, ale dzięki temu wnoszą świeżość do często skostniałej tkanki bibliotecznej.
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Marcin Karnowski
ZAPROSZENIE DO LITEROBRAZKÓW
Skanuję pamięć w poszukiwaniu pierwszego wspomnienia związanego z biblioteką. Wyświetlają się rzędy długich regałów z książkami, które
mijamy powoli. Szerokie pasy słońca wpadają na ukos przez duże okna. Mama
prowadzi mnie za rękę. Przebywamy w jednej z osiedlowych filii, gdzie pracuje tajemnicza ciocia. Wszystko wydaje się ogromne, nasycone treścią. Jestem
w tym wieku, gdy zagajnik urasta do rozmiarów Borów Tucholskich, w wieku
„kiedy dziecko było dzieckiem”.
Następne wspomnienie pochodzi z czasów, gdy bilet do kina był na tyle
tani, że na seanse chodziło się kilka razy w tygodniu. Na wagarach w „Pomorzaninie” przy ul. Gdańskiej (wówczas Aleje 1 Maja) w Bydgoszczy zobaczyłem Imię róży Jeana-Jacques’a Annauda. Być może wróciły wówczas wrażenia
z dzieciństwa i narodziła się fascynacja biblioteką, którą zacząłem postrzegać
jako magazyn pamięci, gdzie zgromadzono cały ogrom ludzkich lęków, nadziei,
pragnień, mądrości, wzlotów i upadków myśli. Wyobraziłem sobie miejsce z zapisanym kodem genetycznym ludzkości. Miejsce zagadkowe i niezwykle ważne. (Kolejna reminiscencja filmowa: David Bowman usuwający wyższe funkcje HAL-a 9000, który wraz z pamięcią traci świadomość. Jedna z najbardziej
przejmujących scen w historii kina.)
Rolą nowoczesnej biblioteki, poza gromadzeniem przeszłości i reagowaniem na teraźniejszość, jest kreacja przyszłości, w tym także stwarzanie warunków do niezwykłych zdarzeń, które zapiszą się na matrycy dziecięcej
wrażliwości. Wierzę, że dobra książka spotkana w dzieciństwie może zmieniać
los. Działania, które takie spotkania prowokują wydają się nie do przecenienia,
budzą podziw i słuszne uznanie.
Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci „Literobrazki” odbywa się co
roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy. Gdyby
posłużyć się dziennikarskim sznytem, można by napisać, że niezwykłość tego
zjawiska i jego skala przerosły oczekiwania organizatorów. Ale taki język nie
oddaje istoty rzeczy.
Podczas rozmów z Marcinem Jankowskim, głównym sprawcą zamieszania, który festiwal wymyślił, cofam się do początków. Geneza „Literobrazków” to twórczy entuzjazm, ale również pełna świadomość luki w ofercie kulturalnej. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2012 roku. Nie było wówczas
w kraju wyrazistych eventów skupionych na autorskiej książce obrazkowej. Nowatorska literatura dziecięca, uwydatniająca fizyczne i wizualne aspekty dzieła
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właśnie wychodziła z niszy. Rodziły się wydawnictwa z ambicjami publikowania autorów alternatywnych wobec głównego nurtu; na znaczeniu zaczęła zyskiwać mowa ciała książki; wśród odbiorców dało się wyczuć potrzebę n o w e g
o i gotowość na przyjęcie świeżych, niestandardowych modeli literatury. Obok
autora słów, do głosu dochodził autor obrazów – ilustrator. Stworzenie imprezy o zasięgu ogólnopolskim integrującej środowiska rysowników, grafików,
artystów, wydawców i animatorów kultury stanowiło więc silną pokusę. Oraz
wyzwanie: do tej pory w Bibliotece w Bydgoszczy nie organizowano festiwali
o takim rozmachu.
Rzut oka na program pierwszej edycji mógł oszałamiać. Uczestników
zaproszono na kilkadziesiąt wydarzeń o rozmaitym charakterze skupionych
wokół zagadnień sztuki skierowanej ku dziecku, takich jak seanse filmowe,
przedstawienia teatralne, koncerty, spotkania autorskie, zajęcia warsztatowe,
panele dyskusyjne, konsultacje ze specjalistami, wystawy, głośne czytania, targi
książki, gry i zabawy. Taka szczodrość programowa prócz nadziei, budziła obawy (szybko rozwiane), czy wystarczy publiczności na tyle imprez. Okazało się,
że chwyciło. Jeszcze jak. Dzieci pokochały festiwal. Każdego roku na „Literobrazkach” przewija się około 5000 uczestników.
Kiedy pytam o fenomen przedsięwzięcia literobrazkową ekipę, zaczynają przywoływać różne zdarzenia z dotychczasowych (5) edycji, a także ludzi,
którzy reagowali spontanicznie: każda odsłona festiwalu to około 100. zaproszonych gości: gwiazd znanych z kina, telewizji i radia, ilustratorów, autorów
książek, animatorów, grup teatralnych, pedagogów, muzyków, osobowości artystycznych, wydawców, plastyków… Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci „Literobrazki” to przede wszystkim święto tych najmłodszych (gdzie wstęp
na poszczególne wydarzenia jest bezpłatny). Ale także święto wszystkich, którzy swą twórczą energię poświęcają wywoływaniu dziecka, które „siada często
po turecku, zrywa się do biegu, ma niesforny kosmyk włosów i nie robi min,
gdy ktoś chce je fotografować”.
Słuchając opowieści organizatorów, wyobrażam sobie małego chłopca.
Jest słoneczny, czerwcowy dzień. Mama prowadzi go za rękę. Jesteśmy w sali,
gdzie na wielkich stołach wyłożono piękne książki; uśmiechają się, mówiąc
„weź mnie”. Szerokie pasy słońca wpadają na ukos przez duże okna. Pełno tu
tajemniczych ludzi z błyszczącymi oczyma. Wszystko wydaje się ogromne, nasycone treścią. Po chwili, z nowym przyjacielem pod pachą, który pachnie farbą
drukarską, przechodzimy głównym holem na dziedziniec biblioteki. A może to
stary zamek rycerski? Rzędy krzeseł są już niemal zapełnione. Chłopiec szybko
znajduje dwa wolne miejsca. Na scenę wchodzą eleganccy muzycy z połyskującymi instrumentami. Dźwiękowa bajka miesza się z zabawą. Trzeba włączyć się
w opowieść dośpiewując i tańcząc, wtedy historie stają się prawdziwe. Na koniec brzuch trochę boli z radości, a dłonie palą od oklasków. Wychodzimy razem
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z innymi dziećmi. Jesteś głodny? Może pójdziemy na obiad? Mamo, ale tu tyle
ciastek i cukierków, zjedz sobie też. Na dużym holu wróżka rozdaje uśmiechy.
Zielonymi schodami, które śpiewają przy każdym kroku, idziemy na ciemny
strych. Nie boimy się nic a nic. Lawirujemy wśród drewnianych belek i słupów podtrzymujących spadzisty dach. Pachnie drewnem. Ktoś ukrywa się z tyłu
i kręcąc gałką, wyświetla bajki z rzutnika. Później na małej strychowej scenie występują ludzie śmiesznie poprzebierani. Chłopiec patrzy na wybuchowe
scenki i zapomina o bożym świecie. Zielone schody prowadzą nas z powrotem
w dół. Wędrujemy po bibliotece długimi korytarzami, zaglądając do różnych
komnat: w niektórych rysujemy i kleimy obrazki, w innych uczymy się pięknych liter, w jeszcze innych robimy własne nadruki na koszulkach, a później
razem z niedowidzącą dziewczynką dotykamy pisma. Porywają nas zakapturzeni mnisi. Mama jest spokojna. W Bibliotece Bernardynów wielkie, stare księgi
ukazują swą moc przenoszenia w czasie. A kiedy wracamy z powrotem do XXI
w. pora na jeszcze jeden koncert na dziedzińcu. Tym razem muzyka rockowa
rozbrykała nas w bujaniu.
Wieczorem, po dniu wypełnionym radością, mały chłopiec pada ze
zmęczenia. Tym razem więc bez sprzeciwów kładzie się do łóżka z nową książką pod poduszką. Podobało ci się? Tak. Mamo, ale jutro znów tam pójdziemy?
Dzień, opisany powyżej to tylko kompilacja wybranych zdarzeń, drobna cząstka propozycji organizatorów (całości w jednym artykule ogarnąć nie
sposób). Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci „Literobrazki” odbywa się
każdego roku. Na stałe wpisał się w wizerunek miasta. „Literobrazki” nasączają
skorupkę za młodu i to jest zasługa o charakterze szczególnym. Magdalenka
w herbacie, która obudzi dobre wspomnienie. Niebawem organizatorzy znów
zaproszą wszystkie maluchy, a także dorosłych, którzy pielęgnują w sobie niedojrzałość, dziecięcość i niepoważność.
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Małgorzata Prusak
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH
NA BYDGOSKICH BARTODZIEJACH
„Kto czyta książki, żyje podwójnie”
Umberto Eco
W kwietniu 2017 roku Dyskusyjny Klub Książki na Bartodziejach
w Bydgoszczy będzie obchodził dziesiąte urodziny. To doskonała okazja, aby
powspominać. Filia nr 21 dla dorosłych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej powstała w październiku 1978 r. i mieściła się początkowo przy ul.
Połczyńskiej 3, gdzie obecnie znajduje się Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży
WiMBP. Do obecnej siedziby przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 33a zaprosiła
czytelników 1 lipca 1987 roku. W 2008 roku przeprowadzono gruntowny re-

mont placówki, wyburzono ściany działowe, zakupiono nowe meble, a w nowoczesnym wnętrzu pojawiły się również stanowiska komputerowe z dostępem do
Internetu. Biblioteka ma ponad dwa tysiące czytelników, a odwiedza ją blisko
sto osób dziennie.
Pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki miało charakter organizacyjny i przybliżający ideę DKK, polegającą przede wszystkim na tym,
by rozmawiać o wspólnie przeczytanych książkach, by dzielić się z innymi
przeżytymi emocjami. Założycielką i moderatorem klubu działającego przy filii
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na Bartodziejach jest Małgorzata Prusak, bibliotekarz i kierownik filii. Od razu,
w 2007 r., entuzjastycznie przyjęła pomysł Instytutu Książki, by zakładać przy
bibliotekach publicznych Dyskusyjne Kluby Książki, wzorowane na tych, które
już funkcjonowały przy bibliotekach British Council. W maju 2007 roku miała
miejsce pierwsza dyskusja, której przedmiotem była książka Pawła Huelle Mercedes- Benz. Z listów do Hrabala. Początkowo klub liczył osiem osób, a obecnie ma dwunastu członków stałych. Na przestrzeni lat klubowicze odchodzili
i przychodzili, ale zdarzały się też powroty.
Lektury do czytania wybierane są z list tytułów publikowanych na stronie DKK podregionu bydgoskiego przez koordynatora regionalnego Lucynę
Partykę. Nasza lista to ponad sto omówionych i przeczytanych książek. Największym powodzeniem w klubie na Bartodziejach cieszy się literatura non-fiction, reportaże, biografie, literatura wspomnieniowa. Wybrałyśmy do wspólnego
omawiania m.in.: Pierwsze damy II Rzeczpospolitej K. Janickiego, M. Urbanka
Broniewski. Miłość, wódka, polityka oraz Tuwim. Wylękniony bluźnierca, a następnie Genialni. Lwowska szkoła matematyczna, L. Włodek Pra. O rodzinie
Iwaszkiewiczów, M. Szczygła Gottland, Laska Nebeska, Zrób sobie raj, A. Tuszyńskiej Tyrmandowie. Romans amerykański, a po spotkaniu z autorką również Narzeczoną Schulza. Magdalena Grzebałkowska jest niezwykle ceniona
w naszym klubie za Beksińskich. Portret podwójny oraz 1945.Wojna i pokój. To
nasze ostatnie bestsellery. Ale mamy w pamięci dwie książki sprzed lat, które
pozostawiły ślad w naszym czytelniczym życiu. Pierwsza to Dunaj włoskiego
pisarza Claudio Magrisa, czyli niespieszna podróż biegiem rzeki, z pytaniami
o sens życia, okraszona niebanalnymi historiami. Druga to Szkice piórkiem Andrzeja Bobkowskiego – mająca formę dziennika, w którym pisarz odnotowuje
swoje przeżycia z lat 1940-1946, fenomenalna proza. Literatura faktu to nasz
ulubiony rodzaj literatury, niemniej jednak literatura piękna, zarówna polska,
jak i obca, również pojawia się na spotkaniach, np. Ciemno, prawie noc J. Bator,
amerykańska powieść Chłopiec z latawcem K. Hosseiniego, austriacka Latająca góra Ch. Ransmayra, szwedzka Włoskie buty H. Mankella, kanadyjska proza
A. Munro, laureatki Literackiego Nobla w 2013 r. Klub był pod dużym wrażeniem Ostatniego rozdania W. Myśliwskiego, a naszym osobistym odkryciem
jest Sońka I. Karpowicza.
W ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki odbywają się nie tylko
spotkania w klubach, ale także spotkania z autorami. Najczęściej organizowane
są one w Bibliotece Głównej WiMBP, a klubowicze z filii w pierwszej kolejności otrzymują bezpłatne wejściówki. Czasem autorzy pojawiają się także w osiedlowych klubach. Filia gościła w kwietniu 2009 roku Krystynę Nepomucką,
autorkę ponad 30. książek takich, jak np. Małżeństwo niedoskonałe, Rozwód
niedoskonały, Obrączka ze słomy, Floryda story – większość z nich to swego
czasu bestsellery polskiej literatury kobiecej. To było niezapomniane spotkanie.
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Pani Krystyna swoją energią i witalnością wzbudziła podziw u wszystkich słuchaczy. W październiku 2010 roku Łukasz Wierzbicki, biografista, autor książek
dla dzieci, podróżnik, opowiedział na spotkaniu w naszej bibliotece, jak zebrał
i opracował listy Kazimierza Nowaka z jego podróży do Afryki w książce Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd, które Ryszard Kapuściński uznał za klasykę
polskiego reportażu. W kwietniu 2014 roku, na kolejnym spotkaniu autorskim
w ramach projektu DKK, spotkała się z czytelnikami Maria Ulatowska, autorka
popularnych powieści: Sosnowe dziedzictwo, Pensjonat Sosnówka, Domek nad
morzem, Przypadki pani Eustaszyny, Kamienica przy Kruczej, Całkiem nowe życie. Pisarka opowiadała o swym późnym debiucie w 2011 roku, kiedy to w ciągu
roku wydała trzy powieści. Już w następnym roku otrzymała nagrodę „Pióro
i Pazur” na Festiwalu Literatury Kobiecej w Siedlcach. W jej przypadku emerytura stała się czasem realizacji marzeń. Maria Ulatowska zdradziła publiczności,
jak zmieniło się jej życie od czasu publikacji pierwszej książki i dlaczego każda
z nich kończy się happy endem. Spotkanie połączone było z promocją nowej
książki Prawie siostry, której akcja toczy się w Bydgoszczy.
W ramach warsztatów poświęconych literaturze austriackiej organizowanych w klubach dla dorosłych DKK na Bartodziejach odbyło się spotkanie
moderowane przez Rafała Grzenię, filologa, krytyka literackiego i filmowego.
Przedmiotem analizy był zbiór felietonów prasowych zmarłej w 2016 r. austriackiej poetki i pisarki Ilse Aichinger noszący tytuł Niewiarygodne podróże.
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Moderator klubu uczestniczył w warsztatach literackich i spotkaniach
dla moderatorów DKK organizowanych w WiMBP oraz szkoleniach proponowanych przez Instytut Książki, który program finansuje. Były to warsztaty
dotyczące nowego polskiego reportażu prowadzone przez Rafała Grzenię, które odbyły się w Bydgoszczy i wykłady m.in. na temat współczesnej literatury
skandynawskiej, japońskiej, polskiej krytyki literackiej. W październiku 2009 r.
M. Prusak wzięła udział w szkoleniu z zakresu wystąpień przed publicznością,
które na zlecenie Instytutu Książki przygotowała firma Bogdan Szczesiak Studio PR, a we wrześniu 2014 r. w szkoleniu pt. „Przewodnicy po świecie książki
dla dorosłych” zorganizowanym w Warszawie przez Instytut Książki w ramach
programu „Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2014”.
W dniach 27-31 lipca 2016 r. dwie osoby z klubu wzięły udział w Literackim Woodstocku czyli Zlocie Dyskusyjnych Klubów Książki z okazji 10lecia istnienia programu Dyskusyjne Kluby Książki zorganizowanym przez
Instytut Książki i Europejską Stolicę Kultury 2016 we Wrocławiu – Światowej
Stolicy Książki UNESCO 2016. Miały one wielką przyjemność uczestniczyć
w spotkaniu z hiszpańskimi pisarzami: Rosą Montero, Ildefonso Falconesem
w prelekcjach i wykładach o literaturze oraz skorzystać z bogatego programu
spotkań z polskimi pisarzami, autorami reportaży. Była Wielka Gala Dyskusyjnych Klubów Książki, na której wręczono nagrody dla najbardziej poczytnych
autorów DKK oraz pierwsze wykonanie hymnu książki na wrocławskim rynku.
To były niezapomniane dni, prawdziwe święto miłośników książki.
Comiesięczne (z dwumiesięczną, wakacyjną przerwą), wypełnione
dyskusjami, spotkania przy kawie, są emocjonujące, zwłaszcza że nie brakuje
w nich przeciwstawnych opinii. Stały się one tradycją i małym świętem. Wielokrotnie moderator słyszał od klubowiczów: „nigdy bym nie sięgnął po tę książkę, ale po przeczytaniu nie żałuję”. Uczestnicy nie muszą prowadzić poważnych dyskusji literackich, ani analizować książki, rozkładając ją na czynniki
pierwsze. Najważniejszym celem jest spędzenie miłego czasu w towarzystwie
osób, wśród których każdy ma prawo do swojego zdania i szacunku bez względu na literackie preferencje.
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Lucyna Partyka
CO SŁYCHAĆ W DKK: lipiec-grudzień 2016
„Pisarze bez czytelników nie mogliby istnieć” – te słowa Olgi Tokarczuk wydają się doskonale uzasadniać sukces programu Dyskusyjne Kluby
Książki. Rok 2016 był dziesiątym rokiem realizacji programu DKK, zainicjowanego w 2006 roku przez Instytut Książki, kiedy to do współpracy zaproszone zostały wojewódzkie biblioteki publiczne. Biorąc pod uwagę fakt, że liczba klubów w Polsce wzrasta, można zaryzykować twierdzenie, że program
wypełnia swoją misję, którą jest przede wszystkim wyrabianie mody na czytanie, zachęcanie do czytania dla przyjemności, a jednocześnie upowszechnianie
czytelnictwa we wszystkich grupach wiekowych, popularyzowanie różnych gatunków literackich, propagowanie czytania jako interesującej formy spędzania
wolnego czasu. Od 2014 roku wchodzi on w skład Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa 2014-2021. Podobnie, jak to było w latach poprzednich,
wsparcia finansowego udzielił w 2016 r. na realizację programu DKK Instytut
Książki. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy otrzymała 80 400 zł. W minionym roku po raz pierwszy dotacji celowej w wysokości
5 000 zł udzielił WiMBP Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Rok 2016 zamknął się liczbą 73 klubów, na którą składało się 15 klubów w Bydgoszczy – 14 przy filiach WiMBP (w tym 3 dla dzieci) oraz jeden (wspólny)
– przy Bibliotece Klubu I Brygady Logistycznej i Bibliotece Klubu Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych, natomiast 58 (w tym 13 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 Książki uczestniczyło 7400
(!) osób. Informacje dotyczące wszelkich form realizacji programu DKK w podregionie bydgoskim publikowane są na stronie: dkk.wimbp.man.bydgoszcz.pl.
Spotkania w klubach
Większość odbiorców programu DKK stanowią seniorzy. Program
wypełnia im w pożyteczny sposób nadmiar wolnego czasu, umożliwia bezpłatny, co jest w wielu wypadkach niezmiernie ważne, kontakt z literaturą, a także
kulturą szeroko pojętą, a przede wszystkim kontakt z innymi ludźmi. Łącznie
w okresie od lipca do grudnia 2016 r. w Dyskusyjnych Klubach Książki podregionu bydgoskiego odbyły się 262 spotkania (ogółem w 2016 r. – 596 spotkań). Wzięło w nich udział 1.975 osób (ogółem w 2016 r. – 4.543 osoby). Daty
67

spotkań, tytuły omawianych w poszczególnych klubach książek oraz zdjęcia,
znaleźć można na wspomnianej wcześniej stronie WWW: dkk.wimbp.man.
bydgoszcz.pl. W II półroczu 2016 r. koordynator regionalny zakupił na potrzeby klubów 344 książki. Łącznie w minionym roku zakupionych zostało 759
woluminów (92 tytuły).
Na liście pozycji czytanych i dyskutowanych w klubach dla dorosłych
znalazło się w okresie od lipca do grudnia 2016 r. 215 tytułów (łącznie w 2016 r.
– 478 tytułów).
Ogólnie w minionym roku literatura polska cieszyła się, niestety,
mniejszym powodzeniem. Jeśli już wybierano książki polskich autorów, to wybierano najchętniej powieści A. Grabowskiej (Lot nisko nad ziemią, Stulecie
Winnych, Lady M.), M. Witkiewicz (Panny roztropne, Pierwsza na liście, Szczęście pachnące wanilią). Dużą popularnością cieszyły się powieści Garść pierników, garść miłości N. Sońskiej, Dziewczyna z porcelany A. Olejnik, Kurhanek
Maryli E. Bauer, Miłość w spadku A. Rusin, Złodziejki czasu H. Cygler. Wybierano chętnie Dokąd teraz I. Żytkowiak, Dom z witrażem Ż. Słoniowskiej, Kilka
przypadków szczęśliwych M. Zimny-Louis, Kobieta z impetem M. Zaczyńskiej.
Swoich czytelników znalazły powieści: Anioł w kapeluszu M. Szwaji, Mimo
wszystko Wiktoria R. Kosin, Pochłaniacz K. Bondy, Śnieżynki L. Fabisińskiej.
W 2016 r. w wyborach czytelniczych większym zainteresowaniem
cieszyła się oferta książek tłumaczonych z języków obcych. Jeśli chodzi o literaturę anglojęzyczną, to zdecydowanie zdystansowały innych autorów amerykańskie pisarki L. Genova ze swoim bestsellerowym Motylem oraz Sekretem
O’Brianów, M. Cohen Corasanti z Drzewem migdałowym, A. Tyler z Pożegnaniem dla początkujących i powieścią Na szpulce niebieskiej nici, a dorównał im
angielski autor I. McEwan z powieścią W imię dziecka. Z pozostałych autorów
amerykańskich w dalszym ciągu powodzeniem cieszyli się R.P. Evans (Obietnica pod jemiołą), N. Sparks (Najdłuższa podróż), natomiast z anglojęzycznych:
Brytyjki S. Montefiore (Tajemnica morskiej latarni) i V. Bailey (Rzymski poranek), Kanadyjczyk S. Galloway (Wiolonczelista z Sarajewa) czy Irlandka M.
Hill (W poszukiwaniu szczęścia). Z literatur nieanglojęzycznych prym wiedli:
Belg E. Mortier (Pieśni bełkotu), Holenderka D. Hermans, Austriaczka J. W.
Taschler (Nauczycielka), Włoch U. Eco (Temat na pierwszą stronę), Francuzi:
G. Musso (Jutro) i E.E. Schmitt (Zazdrośnice), Hiszpanie: M. Izaguirre (Tamte
cudowne lata), C. Sanchez (Widok z nieba), Szwedzi: F. Backman (Mężczyzna
imieniem Ove), L.S. Christensen (Odpływ) i C. Lackberg (Pogromca lwów) ,
Argetyńczyk E. Sacheri (Kartki na wietrze).
Literatura non-fiction, reportaże, literatura wspomnieniowa, biograficzna stanowiła zaledwie 23% wszystkich wyborów czytelniczych dokonanych
w 2016 r. przez kluby dla dorosłych. Ex aequo uplasowały się książki: Stryjeńska. Diabli nadali A. Kuźniak oraz Świat nie jest taki zły H. Kunickiej i K.
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Dreckiej-Anderman. Zaraz za nimi znalazła się Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak autorstwa A. Kamińskiej – biografia córki Jerzego,
wnuczki Wojciecha i prawnuczki Juliusza Kossaków. Z pozostałych najczęściej
wybierano: Angoli E. Winnickiej, Kto ty jesteś J. Szczepkowskiej, Narzeczoną Schulza A. Tuszyńskiej, Wszystkie wojny Lary W. Jagielskiego, Afganistan.
Historia żołnierza w spódnicy M. Pilor, One. Kobiety, które kochały pisarzy R.
Romaniuka, Genialnych. Lwowską Szkołę Matematyczną M. Urbanka, Podróże
z owocem granatu S.M. Kidd i A. Kidd Taylor, Wierność. Wspomnienia o Zbigniewie Herbercie A. Romaniuk.
Lista książek czytanych i omawianych w minionym roku w klubach
młodzieżowych obejmuje 39 tytułów, z których 11 to książki polskich autorów:
E. Nowak, B. Ostrowickiej, B. Ciwoniuk, B. Miszczuk, A. Juszczak, K. Szymeczki, P. Beręsewicza. W tej grupie czytelniczej nadal dominowała literatura
zagraniczna reprezentowana przez takich autorów, jak np. : E. Ainsworth, G.
Forman, A. Watson, V. Aveyard, M. Tahereh, B. Sanderson, K.A. Tucker, E.
David, D. Glukhovsky, S. Stevennson, C. Hoover, M. Sedwick, J. Green, P.C.
Cast i K. Cast, J. Patterson, S. Collins.
Inaczej układają się proporcje na liście książek czytanych w klubach
dziecięcych. Na 69 z nich 38 pozycji to książki polskich autorów, m.in.: B. Gawryluk, E. Piotrowskiej, D. Zawadzkiej, W. Cichonia, M. Pałasza, A. Gadzińskiej,
J. Wachowiak, M. Witkiewicz, L. Fabisińskiej, P. Wakuły, R. Piątkowskiej, W.
Widłaka, B. Sarnowskiej, A. Czerwińskiej-Rydel, A. Sikorskiej, A. Urbańskiej.
Zagranicznych autorów literatury dla dzieci reprezentują na wspomnianej liście
autorzy: Włoszki – C. Capri i M. Martucci, Brytyjczycy: H. Webb i R. Dahl,
Niemka N. Neuhaus, Holenderka S. V. Heede, Hiszpanka E. Majuto, Angielka
S. Leane, Szwedzi: bestsellerowy M. Widmark, Å. Holmberga, R. Lagercrantz.
Konkurs na recenzję
Klubowicze mogą próbować swoich sił również jako recenzenci. Od
lutego 2010 roku trwa nieustający internetowy konkurs na najlepszą recenzję
miesiąca oraz komentarz (do recenzji) miesiąca. Przedmiotem recenzji może
być dowolna książka (literatura polska i obca, literatura faktu, literatura
dziecięca i młodzieżowa itp.) czytana i omawiana w Dyskusyjnym Klubie
Książki. Przedmiotem komentarza natomiast dowolna recenzja opublikowana
na stronie Instytutu Książki autorstwa członka DKK. Najlepsze teksty (recenzji, bo komentarze pisze się bezpośrednio na stronie) wybierane są spośród
prac nadsyłanych do Instytutu Książki przez koordynatorów DKK. Na stronie
IK można przeczytać najciekawsze recenzje klubowiczów z całej Polski,
w tym niejednokrotnie także członków DKK podregionu bydgoskiego.
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Spotkania autorskie
Członkostwo w klubach gwarantuje nie tylko wspólne rozmowy o literaturze, uczestnictwo w warsztatach, ale przede wszystkim udział w spotkaniach
autorskich, łączonych najczęściej z promocją najnowszych książek. Spotkania
z autorami pozostają w dalszym ciągu najatrakcyjniejszą formą realizacji programu DKK. W drugim półroczu 2016 r. zorganizowano ich trzynaście (ogółem
w 2016 r. – 34 spotkania). Wzięło w nich udział 888 osób (ogółem w 2016 r.
– 2662 osoby).
Pierwszym gościem w podregionie bydgoskim po wakacyjnej przerwie
była Magdalena Witkiewicz. We wrześniu spotkała się z czytelnikami w Łabiszynie, Kcyni, Szubinie, Nakle i Kęsowie. Zadebiutowała w 2008 r. powieścią
Milaczek, potem były Panny roztropne, Opowieść niewiernej, Ballada o ciotce
Matyldzie, Szkoła żon, Zamek z piasku, Pensjonat marzeń, Szczęście pachnące
wanilią, Moralność pani Piontek, Pierwsza na liście, Po prostu bądź, Prośba
o przyszłość, Lilka i spółka (książka dla dzieci), Lilka i wielka afera (książka dla dzieci). 27 kwietnia 2016 r. ukazała się najnowsza powieść Cześć, co
słychać?. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy gościła
we wrześniu Macieja Orłosia – aktora, dziennikarza, konferansjera, w latach
1991-2016 prezentera Telewizji Polskiej, najbardziej znanego jako prezentera
Telelexpressu. Od czerwca 2012 do listopada 2015 wraz z Anną Karną prowadził program turystyczny Nie ma jak Polska. Od marca 2014 do końca sierpnia
2016 był prowadzącym emitowanego w TVP Info Telexpressu Extra. W TVP1
prowadził magazyny kulturalne Trochę kultury, Pociąg do kultury, Cooltura.
Autor i prowadzący programów Oko w oko oraz A to Polska właśnie. Autor
książek Moje spotkania oko w oko, Jak występować i zabłysnąć, Tajemnicze
przygody Kubusia, Tajemnicze przygody Meli, Kuba i Mela, Dodaj do znajomych, Kuba i Mela dają radę. Spotkanie bydgoskie połączone było z promocją
napisanej wspólnie z Markiem Sierockim książki pt. Teleexpress. 30 lat minęło,
która miała swoją premierę w maju 2016 r.
W październiku zorganizowane zostały w podregionie bydgoskim cztery spotkania. Trzy z nich – w Bydgoszczy, Barcinie i Kruszwicy – z udziałem
Małgorzaty Kalicińskiej, pisarki, autorki przede wszystkim bestsellerowego
cyklu Rozlewisko (Dom nad rozlewiskiem, Powroty nad rozlewiskiem, Miłość
nad rozlewiskiem), ale także powieści: Fikołki na trzepaku, Zwyczajny facet,
Lilka, jak i dwóch książek napisanych wspólnie z córką: Irena i Kochana moja.
Rozmowy przez ocean i jej męża Vlada Millera połączone były z promocją
książki, którą napisali wspólnie zatytułowanej Dom w Ulsan, której premiera
miała miejsce w czerwcu 2016 r. To fabularyzowany przewodnik po Korei Południowej. V. Miller mieszkał tam przez kilka lat, pracując w stoczni, M. Kalicińska odwiedzała go i łącznie spędziła w Korei Południowej pół roku.
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Bohaterką czwartego październikowego spotkania była Elżbieta Cherezińska – pisarka, z wykształcenia teatrolog, autorka bestsellerowych powieści
historycznych. Zadebiutowała w 2005 r. literacką biografią byłego ambasadora
Izraela w Polsce S. Weissa zatytułowaną Z jednej strony, z drugiej strony. Kolejna książka – Byłam sekretarką Rumkowskiego. Dzienniki Etki Daum – wydana
została w 2008 r. w wydawnictwie Zysk i S-ka, z którym autorka współpracuje
do dziś. Opublikowana w 2009 r. powieść Saga Sigrun zapoczątkowała czterotomowy cykl Północna droga, poświęcony X i XI-wiecznej Skandynawii.
Rok później ukazała się pierwsza powieść o Piastach pt. Gra w kości. Wydana
w 2012 r. książka Korona śniegu i krwi zapoczątkowuje powieściowy cykl Odrodzone królestwo, którego druga część nosi tytuł Niewidzialna korona (wyd.
2014). Autorka ma na swoim koncie powieść Legion z czasów II wojny światowej. Spotkanie połączone było z promocją dwóch powieści: Harda (premiera:
czerwiec 2016) oraz Królowa (premiera: październik 2016).
W listopadzie gościł w Bydgoszczy ojciec Leon Knabit – benedyktyn,
publicysta, bohater programów telewizyjnych i radiowych. Po złożeniu w 1960
r. profesji monastycznej, jako tyniecki mnich, pełnił szereg posług duszpasterskich i rekolekcyjnych. W latach 2001-2002 pełnił funkcję przeora opactwa
w Tyńcu. Jest autorem wielu książek, m.in. Najważniejszy dzień mojego życia.
Refleksje o życiu i śmierci, Alfabet. Moje życie, Nie samą pracą żyje człowiek,
O odwadze, O radości, Radość ewangeliczna. Refleksje biblijne, Szukając Boga,
Sakramenty i co z tego?, Schody do nieba. Rozmowy z O. Leonem (współaut. W.
Bonowicz, A. Sporniak), Dusza z ciała wyleciała. Rozmowy o śmierci i nie tylko
(współaut. Ł. Wojtusik). Przed wyjazdem z Bydgoszczy o. Leon odprawił Mszę
św. w Bydgoskiej Katedrze.
W związku z przypadającą w 2016 r. 105 rocznicą urodzin Czesława Miłosza, laureata literackiej Nagrody Nobla cykl spotkań organizowanych
w 2016 r. w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki zamknęły dwa spotkania z Agnieszką Kosińską – krytykiem literackim, bibliografem, agentem
literackim, w latach 1996-2004 osobistą asystentką noblisty. Przygotowała –
przy współpracy Jacka Błacha i Kamila Kasperka oraz konsultacji naukowej
prof. dr hab. Jadwigi Czachowskiej – pierwsze bibliograficzne opracowanie
jego twórczości Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych, obejmujące
wszystkie wydania książek Miłosza, od debiutu w 1930 r. do 2008 r. włącznie.
Jest też autorką książek Rozmowy o Miłoszu i Miłosz w Krakowie. Oba spotkania – w Kamieniu Krajeńskim i Tucholi połączone były z promocją tej ostatniej,
która miała swoją premierę w maju 2015 r.
Relacje oraz zdjęcia ze spotkań autorskich publikowane są na stronie
internetowej: dkk.wimbp.man.bydgoszcz.pl
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Warsztaty
Przy realizacji programu Dyskusyjne Kluby Książki dużą wagę
przykłada się do poszerzania kompetencji moderatorów, czyli osób prowadzących kluby. Służą temu m.in. warsztaty organizowane w klubach.
Tradycyjnie już jesienią – 24 i 25 listopada 2016 r. – odbyły się w czterech Dyskusyjnych Klubach Książki podregionu bydgoskiego warsztaty dla
dorosłych. Poświęcone były współczesnej literaturze duńskiej. Dyskusje w klubach moderowała Elżbieta Frątczak-Nowotny – tłumaczka literatury szwedzkiej
i duńskiej, m.in. autorka przekładów powieści L. Marklund, M.K. Krefelda, A.J.
Kazinskiego, K. Mazetti, K. Erikssona, J.A. Lindqvista. Członkowie DKK działającego przy bibliotece w Świeciu omówili książkę pt. Baśń J.T. Bengtssona,
autora powieści Submarino, zekranizowanej w 2010 roku. Powieść Wykolejony
M.K. Krefelda, którego książki w Danii i chociażby w Niemczech długo goszczą na listach bestsellerów, była przedmiotem dyskusji DKK w Tucholi. W bibliotece w Barcinie rozmowa toczyła się wokół książki Smilla w labiryntach
śniegu, której autorem jest jeden z najpopularniejszych w Danii pisarzy P. Høeg.
Klubowicze z Bydgoszczy dzielili się wrażeniami z lektury powieści Twarze T.
Ditlevsen, zmarłej 1976 r., jednak w Danii stale chętnie czytanej, pisarki. Kluby
tucholski i bydgoski omawiały książki przetłumaczone przez E. Frątczak-Nowotny. Uczestnikami warsztatów byli moderatorzy i członkowie wymienionych
DKK, ale także moderatorzy z pozostałych klubów danej miejscowości bądź
też powiatu. W warsztatach wzięły udział 62. osoby. Moderatorzy mieli możliwość doskonalenia praktycznych umiejętności prowadzenia dyskusji na temat
przeczytanej książki. Ta forma warsztatów cieszy się w Dyskusyjnych Klubach
Książki podregionu bydgoskiego ogromnym powodzeniem zarówno wśród moderatorów, jak i klubowiczów. Dla tych ostatnich to rodzaj ciekawego doświadczenia, pozwalającego podzielić się wrażeniami z przeczytanej lektury z osobą
profesjonalnie zajmującą się literaturą.
Literacki Woodstock – Ogólnopolski Zlot Dyskusyjnych Klubów Książki
Jak duże znaczenie program Dyskusyjne Kluby Książki ogrywa w życiu jego uczestników można było przekonać się we Wrocławiu – Europejskiej
Stolicy Kultury 2016 podczas ogólnopolskiego zlotu DKK, który w 2016 roku
zorganizowany został przez Instytut Książki i Europejską Stolicę Kultury 2016
w ramach obchodów 10-lecia istnienia programu Dyskusyjne Kluby Książki.
Ponad 800 osób z całej Polski – koordynatorów wojewódzkich, moderatorów
i klubowiczów – spotkało się w dniach 27 do 31 lipca 2016 r. we Wrocławiu –
Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i Światowej Stolicy Książki UNESCO 2016.
Podregion bydgoski województwa kujawsko-pomorskiego reprezentowały 53
osoby: koordynator, 16. moderatorów oraz 36. klubowiczów. Na program Zlotu
złożyły się spotkania z autorami, na które najbardziej chyba czekali klubowicze
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i raczej się nie zawiedli. Zaproszono: O. Tokarczuk, J. Dehnela, W. Szostaka, S.
Chutnik, M. Tulli, B. Kosmowską, J. Fabicką, M. Krajewskiego, M. Wrońskiego, S. Łubieńskiego, R. Pucka, W. Jagielskiego, J. Hugo-Badera, G. Jagielską, A.
Janko, J. Żulczyka, Ł. Orbitowskiego, G. Grzegorzewską, J. Jodełko, G. Kasdepke, A. Czerwińską-Rydel, M. Rusinka, M. Urbanka, M. Gutowską-Adamczyk,
H. Cygler, B. Sabelę, Z. Szczerka, L. Ostałowską, C. Łazarewicza. Tłumaczy
reprezentowali E. Kalinowska i T. Pindel. Byli też goście zagraniczni, z Hiszpanii – R. Montero oraz I. Falcones, autor bestsellerowej Katedry w Barcelonie,
która była czytana w klubach podregionu bydgoskiego. W ramach Niezbędnika
Moderatora DKK zaproponowano uczestnikom szesnaście spotkań (wykłady,
prelekcje, dyskusje) z ekspertami w dziedzinie literatury, którzy omówili zagadnienia: Literatura polska – nowe trendy (M. Piekarska), Literatura polska
na świecie (E. Kalinowska, A. Rasińska-Bóbr), Bestseller – studium przypadku
(P. Kofta), Literatura (nie) dla kobiet (B. Darska), Komiks – panorama gatunku
(A. Wabik), Od „Zmierzchu” do … (M. Konarzewska), Literatura dla wiecznie
młodych – dystonia, postapo i nowa fantastyka (S. Kloska), Co czytać z dziećmi
(A. Karp-Szymańska), Świetne a przegapione (M. Baran), Literatura Europy
Zachodniej (M. Sendecki), Literatura skandynawska (J. Czechowska), Literatura Europy Środkowej i Wschodniej (T. Grabiński), Literatura Ameryki Łacińskiej (T. Pindel), Literatura Afryki i Azji (M. Szczurek), Literatura anglosaska
(M. Świerkocki), Literatura Europy Południowej (E.Malec i K. Margielska).
28 lipca 2016 r. odbyła się wielka Gala Dyskusyjnych Klubów Książki, którą
prowadzili Elżbieta Kalinowska i Szymon Kloska. Wręczone zostały nagrody dla najbardziej poczytnych autorów DKK w kategoriach: literatura piękna
(W. Myśliwski, J. Dehnel), literatura faktu (J. Hugo-Bader) i literatura dla dzieci
i młodzieży (B. Kosmowska). Do udziału w Gali zaproszono dyrektorów bibliotek wojewódzkich. Dyrekcję WiMBP w Bydgoszczy reprezentowała na tej
uroczystości z-ca dyr. Danuta Kaczmarek. Galę uświetniło spotkanie z hiszpańską pisarką Rosą Montero.
Był bankiet, a na scenie
zagrali Pablopavo i Ludziki. Uczestnicy Zlotu wzięli też udział w pierwszym
wykonaniu hymnu książki, które odbyło się 30 lipca na wrocławskim rynku.
Za tekst hymnu posłużył
wiersz T. Różewicza pt.
Włosek poety. Muzykę do
niego skomponował Jan
Kanty Pawluśkiewicz.
Literacki Woodstock - dyr. E. Kalinowska w otoczeniu
koordynatorek. Fot. Marcin Warmke.
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W wykonaniu hymnu oprócz członków Zlotu wzięło udział kilkuset chórzystów z całej Polski, uczestników projektu Singing Europe. Na wrocławskim
rynku odbyło się także spotkanie z Danutą Wałęsą, żoną Lecha Wałęsy. W województwach organizacją wyjazdu zajmowali się koordynatorzy. Uczestnicy Zlotu dowiezieni zostali do Wrocławia autokarami. Zapewniony był także nocleg,
wyżywienie i przewóz na terenie miasta. Miejscem większości wydarzeń był
teren Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we
Wrocławiu. Całość została wspaniale przygotowana i zorganizowana. Szkoda
tylko, że świętując jubileusz programu, żegnaliśmy się z jego pomysłodawczynią, twórczynią, bez której, z całą pewnością, program nie nabrałby takiego rozmachu i bez której nie byłoby tego jubileuszu, z zastępcą dyrektora Instytutu
Książki Elżbietą Kalinowską, której program odebrano.
Kontakt
Osoby zainteresowane włączeniem biblioteki do udziału w projekcie
Dyskusyjne Kluby Książki proszone są o kontakt z koordynatorem regionalnym:
telefon: 52 339 92 28, 506 200 530
e-mail: Lucyna.Partyka@wimbp.bydgoszcz.pl
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA
W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH
Powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego,
nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego.

LIPIEC
1.07. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu udostępniła zwiedzającym
wystawę „Nasza Japonia” prezentującą głównie grafiki Andrzeja Wajdy, inspirowane kulturą, przyrodą i architekturą Kraju Kwitnącej Wiśni. Ważną część
ekspozycji – wypożyczonej z Muzeum Sztuki i Kultury Japońskiej „Manggha”
w Krakowie – stanowiły fotografie wykonane przez żonę reżysera, scenografkę,
Krystynę Zachwatowicz. Duża część prezentowanych na wystawie publikacji
użyczonych na tę okazję przez Ambasadę Japonii w Polsce, dzięki jej uprzejmości, zasiliła na stałe księgozbiór inowrocławskiej książnicy.
2.07. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie zorganizowano Ogólnopolskie Sympozjum poświęcone patronowi biblioteki Jakubowi
Wojciechowskiemu. Wzięli w nim udział prof. Paweł Soroka – przewodniczący
Rady Krajowej Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, Ireneusz Frelichowski, prof. Mieczysław Wojtasik, Czesław Cieślak, Elżbieta Nowosielska
i Jadwiga Stróżykiewicz. Wręczono Medale im. J. Wojciechowskiego. Uroczystość uświetnił mini recital w wykonaniu wokalisty Remigiusza Kuźmińskiego.
Po uroczystości złożono kwiaty na grobie patrona.
2.07. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie włączyła się w organizację Międzynarodowego Festiwalu Latawców, który odbył się
na łąkach w okolicy Lubostronia z inicjatywy Polskiej Organizacji Latawcowej oraz Gminy Łabiszyn. Zgromadził on uczestników z Polski (Łódź, Poznań,
Chodzież), Francji, Niemiec, Włoch, Dani i USA.
2.07. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie
odbyła się gala wręczenia nagród laureatom X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. L. Wyczółkowskiego o „Cisową gałązkę”,
organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Cekcynie. Gościem
spotkania był zespół poezji śpiewanej „U Studni”.
2.07. z okazji obchodów Dni Gminy pracownicy Gminnej Biblioteki
Publicznej w Gostycynie przygotowali stoisko promujące bibliotekę. Przed pu75

blicznością zaprezentował się działający przy bibliotece teatr lalek „Super Kukły”, zrzeszający 6 dziewczynek w wieku od 7 do 10 lat. Było głośne czytanie
bajek, zajęcia plastyczne i integracyjne w Kąciku Małego Czytelnika.
2.07. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie zorganizowała
wyprawę rowerową do Rancho OLD w Janiej Górze, gdzie miał miejsce festyn
rozpoczynający lato zorganizowany przez państwa Lidię i Stanisława Komudów. Była jazda na koniu, na kucyku, pokaz pielęgnacji koni, zawody w rzucaniem lassem oraz wata cukrowa i bańki mydlane.
4.07. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Krajeńskim obchodzono Święto Hot-Doga. 19 osób przybyło do biblioteki, aby
zaprezentować swoje talenty kulinarne i artystyczne. Jedni wypróbowywali
wszystkie składniki dostępne na stolikach, a inni postawili na prostotę i robili
tradycyjne hot-dogi z parówką i sosem. Na koniec rozmawiano o planach wakacyjnych.
5.07. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie zorganizowano wakacyjne zajęcia pt. „Coś pożytecznego z czegoś zużytego”. Dzieci wykonywały własnoręcznie miejską grę planszową ze zużytych opakowań
i kartoników. Uczestnicy zajęć stworzyli ze starych opakowań domy, bloki,
sklepy oraz pałace. Na koniec zajęć dzieci rozegrały turniej na własnoręcznie
wykonanych planszach.
7.07. we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Świekatowie
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP kontynuowała w ramach Dni Świekatowa obchody swojej 30 rocznicy istnienia. Kierownik GBP – Anita Łysek-Gracz była
koordynatorem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Młodzieżowa
Orkiestra Dęta OSP w Świekatowie „Warsztaty gry na instrumentach dętych”,
które były finansowane z programu Działaj Lokalnie IX, realizowanego od
1 czerwca do 31 października 2016 roku.
11.07. w Filii 15 dla dorosłych z oddziałem dla dzieci i młodzieży
WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia plastyczne pod hasłem „Urodziny
Bydgoszczy” poświęcone legendzie Pana Twardowskiego. Uczestnicy wykonali z guzików Pana Twardowskiego dosiadającego koguta.
18-29.07. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu
Krajeńskim zorganizowano zajęcia wakacyjne dla dzieci pod nazwą „Pirackie lato”. Dzieci brały aktywny udział we wszystkich konkursach oraz zabawach. Wykonywano m.in. skrzynie skarbów, piracką czapkę, sakiewkę, opaskę,
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miecze itp. Mali piraci również musieli poradzić sobie ze zdobyciem kokosów
z wysokiej palmy. Nie zabrakło również zabaw ruchowych, wojny na balony
z wodą oraz szukania skarbu. Największą atrakcją była wycieczka do Nadleśnictwa Lutówko.
19.07. w Filii nr 1 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie
zainaugurowano zajęcia z cyklu „Latem daj się wkręcić z biblioteką! – Poznaj
kreatywnych mieszkańców Barcina i okolic, ich ciekawe zawody i pasje”.
Odbyły się m.in. warsztaty z wikliniarką, z instruktorem zumby, warsztaty krawieckie, warsztaty z hafciarką pałucką, warsztaty plastyczne z lokalną malarką,
warsztaty lepienia w glinie. Dzieci odwiedziły zegarmistrza i szewca.
20.07. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach odbył się
spektakl teatralny pt. Bajkopisanie, wykonany przez aktorów teatru „Frajda”
z Torunia. Bajkopisarka miała kłopoty z napisaniem nowej bajki. Spektakl miał
charakter interaktywny. Po spektaklu Joanna Szabelska z punktu bibliotecznego
w Cieślinie przygotowała mini zawody sportowe. Uczestnicy mogli wykazać
się w różnych konkurencjach sprawnościowych. Dowóz na zajęcia w bibliotece
zapewnił dzieciom z terenu Gminy Inowrocław Urząd Gminy Inowrocław.
21.07. w Filii nr 17 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia edukacyjno-plastyczne poświęcone telefonom. Dzieci z Przedszkola „Ekolaki” zapoznały się z historią telefonu, poznały historię
pierwszych telefonów komórkowych i możliwości nowoczesnych smartfonów.
26.07. w Filii nr 14 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy
odbyły się zajęcia dla dzieci, podczas których maluchy poznały zabytki naszego miasta dzięki specjalnie przygotowanej grze planszowej. W grze ujęte były
pola, które wymagały umiejętności układania puzzli czy rozwiązywania zagadek na temat Bydgoszczy.
26.07. w Sali wykładowej Biblioteki Głównej WiMBP w Bydgoszczy
odbyły się warsztaty plastyczne ph. „Moje miasto ma urodziny”. Dzieci stworzyły torty urodzinowe z kartonów i innych materiałów plastycznych.
26.07. w Bibliotece Publicznej w Pakości odbyło się spotkanie z Jadwigą Stróżykiewicz, regionalną poetką z Barcina. Zadebiutowała w 1992 r. tomikiem Eden w innej bajce. Jej wiersze zostały wyróżnione w wielu konkursach
poetyckich i ukazały się w licznych pismach i publikacjach pokonkursowych.
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29.07. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy odbył się wernisaż wystawy grafiki Emilii Waszak – studentki na Wydziale
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Artystka omówiła techniki, którymi się posługuje. Zaprezentowała narzędzia i materiały, jakie wykorzystuje do tworzenia linorytów. Dzięki przygotowanym matrycom,
uczestnicy mieli okazję samodzielnie wykonać własny obraz.
29.07. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie uczestnicy Klubu Kodowania wykonali na wakacyjnych zajęciach programy umożliwiające zwiedzenie łabiszyńskiej wyspy poprzez wirtualną wycieczkę. Pierwsze próby wywołały wiele emocji i dyskusji o grze POKEMON GO. Linki do
wykonanych wycieczek są dostępne na stronie internetowej biblioteki.
SIERPIEŃ
8.08. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie autorskie z Ludwiką Włodek – dziennikarką, publicystką, socjologiem,
a prywatnie prawnuczką patrona sępoleńskiej biblioteki. W rozmowie przeprowadzonej przez Lucynę Sztanderę opowiedziała m.in. o swojej bestsellerowej
książce Pra. O rodzinie Iwaszkiewiczów.
10.08. z okazji 670-tej rocznicy nadania praw miejskich Bydgoszczy
Biblioteka Główna WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała „Urodzinową Grę
Miejską”. 9 grup przebyło trasę, która wiodła przez Muzeum Mydła i Historii
Brudu, Bydgoskie Centrum Informacji, Bydgoski Antykwariat Naukowy, najstarszą Aptekę, Stary Rynek oraz Most im. J. Sulimy-Kamińskiego. W ostatnim
punkcie, którym była Pracownia Regionalna WiMBP, uczestnicy, wykorzystując punkty zdobyte podczas całej zabawy, rozszyfrowywali zakodowaną wiadomość.
11.08 w Filii nr 17 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „Skąd się bierze deszcz?”. Dzieci z Przedszkola Ekolaki dowiedziały się, w jaki sposób odbywa się obieg wody w przyrodzie,
jakie są rodzaje deszczu i dlaczego deszcz jest niezbędny dla roślin i zwierząt.
13.08. Filia w Jeżewie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie wspólnie z sołectwem Jeżewo i Jeżewice zorganizowała piknik wakacyjny. Odbyło się wiele konkursów, wspólnych zabaw i gier. Nie zabrakło dobrej muzyki. Malowanie twarzy, puszczanie baniek mydlanych, eksperymenty
z mleka i barwników, a także lepienie z ciastoliny i malowanie farbami sprawiło
dzieciom ogromną radość.
78

14.08. i 21.11. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kęsowie miała
miejsce promocja książki pt. Ksiądz proboszcz Jan Mazella budowniczy Kościoła w Jeleńczu autorstwa Adama Węsierskiego – historyka ze Śliwic. Jeleńcz to
wieś położona na terenie gminy Kęsowo.
15.08. w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni zorganizowało uroczysty przemarsz ulicami miasta
oraz akademię na Rynku w Kcyni, gdzie miały miejsca przemówienia zaproszonych gości i złożenie wiązanek okolicznościowych pod pomnikiem Burmistrza
Stefana Drożdżyńskiego, pod Tablicą Pomordowanych w Katyniu oraz pod obeliskiem poświęconym Powstańcom Wielkopolskim. Ponadto przy współudziale
Urzędu Miejskiego w Kcyni przygotowano dla młodzieży I turniej tańca BREACKDANCE oraz zawody strzeleckie.
16.08. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim odbył się
w ramach Dni Sępólna wernisaż rękodzieła artystycznego mieszkanki Niechorza, lokalnej artystki Beaty Bohaczyk. Można było podziwiać piękne haftowane i malowane obrazy, rzeźby z tkanin tworzone techniką paverpol i zrobione
z runa leśnego.
23.08. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
zorganizowano zajęcia plastyczne ph. „Skarbiec sztuki: tworzę jak Alberto Giacometti”. Uczestnicy podążali śladami szwajcarskiego artysty, który tworząc
swe rzeźby, próbował ukazać samotność i anonimowość mieszkańców miasta.
Idąc jego tropem, uczestnicy tworzyli patykowate figury wyrażające różne uczucia i nastroje. Artysta wykonywał swe rzeźby z brązu, dzieci do ich zrobienia
wykorzystały wyciory do fajek, papier, plastelinę oraz folię aluminiową.
25.08. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu gościli: aktorka Barbara Krafftówna oraz Remigiusz Grzela, pisarz, dramaturg, poeta, współautor
promowanej podczas spotkania książki Krafftówna w krainie czarów, która
miała swoją premierę w styczniu 2016 roku.
25.08. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie odbyło się jubileuszowe spotkanie autorskie Heleny Dobaczewskiej-Skonieczki
– żninianki. W 2016 r. minęło 10 lat od debiutu poetyckiego H. Dobaczewskiej-Skonieczki i 40 lat od jej wyjazdu z rodzinnego miasta. Ma na swoim
koncie kilka tomików wierszy. W spotkaniu uczestniczyła najbliższa rodzina,
przyjaciele, znajomi i czytelnicy biblioteki. Z Bydgoszczy przyjechał wydawca
ostatniego tomiku pt. Przedranne sny – Dariusz Tomasz Lebioda, który wręczył
poetce Nagrodę pracy organicznej imienia Marii Konopnickiej za zasługi dla
kultury polskiej.
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26.08. w Biblioteki Głównej WiMBP w Bydgoszczy miało miejsce
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ph. „Moje miejsca w Bydgoszczy”.
Przez cały miesiąc uczestnicy wakacyjnych zajęć pracowali w filiach nad przewodnikiem, przedstawiającym najpiękniejsze miejsca naszego miasta. Jury złożone z dzieci wyłoniło 3 zwycięskie drużyny. Dodatkową atrakcją dla obecnych
dzieci była gra biblioteczna, podczas której uczestnicy poznali Pracownię Regionalną, Magazyn Biblioteki Głównej oraz Wypożyczalnię Multimedia 39.
26.08. Filię nr 7 dla dorosłych i dla dzieci WIMBP w Bydgoszczy
odwiedzili czytelnicy z filii na Osowej Górze, by wspólnie pożegnać wakacje.
Podczas nocy odbyło się wiele konkursów i zabaw oraz wielka podłogowa gra
planszowa, w której dzieci były pionkami, a balony skrywały zadania i pytania.
Oczywiście był też poczęstunek.
27.08. dwie grupy zaprezentowały się podczas Dożynek Gminnych
w Świekatowie w ramach projektów realizowanych przy udziale Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie: „Warsztaty taneczne dla grupy Mażoretek” oraz „Warsztaty gry na instrumentach dętych”. Oba projekty finansowane
były z programu Działaj Lokalnie IX. Dzięki uprzejmości i funduszom Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych warsztaty dla Mażoretek,
mimo zakończenia projektu z końcem października, odbywały się do końca
grudnia.
28.08. sołectwa Chomętowo, Żędowo, Wąsosz i Gąbin wraz z Parafialnym Zespołem Caritasu, Świetlicą Wiejską i Filią w Chomętowie Rejonowej
Biblioteki Publicznej w Szubinie oraz nowo powstałym Przedszkolem „Iguś”
zorganizowały dla dzieci i dorosłych festyn pod hasłem „Pożegnanie lata”.
Na placu przy świetlicy w Chomętowie stanął dmuchany tor przeszkód. Malowano dzieciom twarze na wzór bohaterów ulubionych bajek. Przeprowadzono
konkursy sprawnościowe. Działała kawiarenka, w której oferowano domowe
ciasto, kawę, herbatę i chłodne napoje.
30.08. w ramach Partnerstwa „Tradycja–Kultura–Nowoczesność”
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie we współpracy z Klubem
Żeglarskim „Neptun” zorganizowała festyn na zakończenie wakacji przy Stanicy Klubu Żeglarskiego „Neptun”. Zabawy animacyjne dla dzieci prowadziły aktorki Teatru „FRAJDA” z Torunia. Były również gry zespołowe i tańce.
Na koniec wszystkie dzieci wzięły udział w wakacyjnej loterii fantowej.
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WRZESIEŃ
3.09. Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu zorganizowała Narodowe Czytanie powieści Quo vadis Henryka Sienkiewicza w trakcie obchodów
Święta Śliwki.
5.09. z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim przygotowała w amfiteatrze na molo
imprezę dla dzieci pt. „Witajcie w naszej bajce”. Przeszedł korowód postaci
bajkowych i baśniowych. W zabawie udział wzięli uczniowie szkół nauczania
zintegrowanego oraz wszystkie przedszkolaki, które obejrzały przedstawienie
teatralne „Zaczarowane koło fortuny” w wykonaniu artystów teatru „Wariate”
z Poznania. Głównym celem było popularyzowanie tradycyjnych bajek, w których dobro triumfuje. Imprezie towarzyszyła wystawa plenerowa prac konkursu
plastycznego pt. „Moja ulubiona postać bajkowa”.
5.09. uczestnicy powakacyjnego spotkania Klubu Podróżnika działającego przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie wyruszyli
do Ekwadoru, na Wyspy Galapagos i do dżungli amazońskiej. Prelegentami byli
Jadwiga i Bogdan Jelinkowie, którzy podzielili się swoimi wrażeniami z pobytu
na równiku, opowiedzieli o miastach Ekwadoru, opowiedzieli o Dolinie San
Antonio de Pichincha, gdzie znajdują się tzw. „dwa równiki”. Wrażenie na podróżnikach zrobiły Wyspy Galapagos.
6.09. w Filii nr 25 dla dorosłych i dla dzieci WIMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia dla dzieci z kreatywnego opowiadania dotyczące minionych wakacji. Uczestnicy podzielili się swoimi wspomnieniami i przeżyciami
związanymi z letnim wypoczynkiem, a następnie wysłuchali fragmentu książki
Wakacje Mikołajka autorstwa duetu Sempé i Goscinny pod tytułem Plaża jest
fajna.
6.09. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyło się
spotkanie z cyklu „Dla zdrowia i urody” dotyczące wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. Poprowadziła je dr Barbara Barton z Wojewódzkiego Szpitala
Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy.
10.09. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 można było zwiedzać Bibliotekę Bernardynów
– najstarszy i największy z zachowanych w mieście księgozbiorów, którego początki sięgają XV wieku.
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10.09. obchodzono w Bydgoszczy Święto Szlaku TeH2O czyli TehoFest. Jest to wydarzenie kierowane do bydgoszczan szczególnie zainteresowanych przemysłową historią miasta oraz miłośników industrialu z innych części kraju. Wśród licznych atrakcji przygotowanych przez zarządców obiektów
szlakowych nie zabrakło oferty Introligatorni WiMBP w Bydgoszczy, która
oprócz zwiedzania zaoferowała uczestnikom pokaz sztuki introligatorskiej.
15.09. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie
odbyło się autorskie spotkanie z Janem Wiktorem Sową – architektem, poetą
i malarzem, który po niemal 40. latach powrócił do Żnina, aby opowiedzieć
o czasach, kiedy projektował w mieście wiele budynków, w tym także żniński
amfiteatr. Ma na swoim koncie tomiki poezji : Moje półświaty, Ćwierć serio –
pół żartem, Tak to jest, Sowi-strzały czyli przekąski i pała-janki.
15.09. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach rozpoczęły
się cykliczne zajęcia czytelnicze prowadzone z myślą o propagowaniu kultury
czytania, przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Inowrocław. Dzieci informowane są o nowościach wydawniczych przeznaczonych
dla poszczególnych grup wiekowych, o tym, jak ważne jest czytanie w wieku
przedszkolnym i szkolnym oraz o czasopismach dziecięcych znajdujących się
w zbiorach biblioteki.
17.09. Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie była organizatorem II Rajdu Pieszego pod hasłem „Z książką w plecaku” w ramach Światowego Dnia Turystyki Pieszej połączonego z obchodami Święta Pieczonego
Ziemniaka. Trasa rajdu wiodła ze Złotnik Kujawskich przez Niszczewice do
Liszkowa, do gospodarstwa państwa Mnich. Dla najmłodszych przygotowano
plac zabaw i umożliwiono zwiedzanie gospodarstwa. W trakcie imprezy uczestnicy rajdu mogli posilić się pieczonymi na ognisku ziemniakami i kiełbaskami
z grilla oraz słodyczami.
19.09. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbyło się spotkanie z Martą Abramowicz połączone z promocją jej książki Zakonnice odchodzą
po cichu. Sztukę pisania reportaży kształciła pod okiem Hanny Krall. Marta
Abramowicz gościła w Inowrocławiu na zaproszenie Biblioteki Miejskiej oraz
Stowarzyszenia „Nowa Para Butów” i Grupy nieformalnej „Kobiety Kobietom”.
20.09. w Filii nr 1 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy
przeprowadzone zostały zajęcia literackie dla uczniów klasy drugiej. Dzieci
poznały książki z serii „Biuro śledcze Tomuś Orkiszek i partnerzy”. Stały się
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one inspiracją do gromadzenia słownictwa związanego z zawodem śledczego.
Na zakończenie spotkania dzieci bawiły się w małych detektywów i szukały
ukrytych zakładek do książek w bibliotece.
20.09. odbyło się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie pierwsze spotkanie II etapu projektu „Edukowanie przez czytanie”. Dzieci
wraz ze swoimi opiekunami wzięły udział w warsztatach literackich, prowadzonych przez autorkę Dorotę Schrammek. Podczas warsztatów pisarka czytała dzieciom swoje opowiadania, a następnie zaprosiła je do wspólnej zabawy
literackiej. Kolejnym etapem było wykonanie wraz z opiekunami ilustracji do
wymyślonego wcześniej opowiadania. Prace wykonane przez uczestników projektu prezentowane były w Oddziale dla dzieci i młodzieży barcińskiej biblioteki. 22 września podobne warsztaty miały miejsce w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy w Łabiszynie.
22.09. w ramach edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla
zdrowia” zainicjowanego przez Fundację NUTRICIA, a poświęconego edukacji żywieniowej kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią oraz rodziców i opiekunów dzieci w pierwszym roku życia, zorganizowano w Bibliotece Miejskiej
w Inowrocławiu warsztaty „Ratunku – niejadek!!!”, które poprowadziły: psycholog Joanna Gronowska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu i Sylwia Tadrowska – edukator żywieniowy programu „Zdrowo jemy,
zdrowo rośniemy” oraz 30 września spotkanie ph. „Co nowego w menu?”
z edukatorem żywieniowym programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” – Sylwią Tadrowską.
22.09. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Strzelnie odbyło się spotkanie z Aleksandrem Pruszkowskim – sybirakiem, Honorowym Obywatelem
Strzelna. W 1940 r. A. Pruszkowski wywieziony został wraz z rodziną na Syberię. Powrócił z zesłania dopiero w 1946 r. Ze Strzelnem związał się już jako
dyrektor (od 1967) Inowrocławskiej Fabryki Sprzętu Rolniczego „Inofama”.
W 1969 r. Miejska Rada Narodowa w Strzelnie nadała mu tytuł Honorowego
Obywatela Strzelna. Jest autorem autobiografii Sybirak – Honorowy Obywatel
Miasta Jawor.
22.09. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbył się wernisaż wystawy rysunku i malarstwa pt. „Wielbi dusza moja Pana” Małgorzaty
Obuchowskiej, absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, mieszkanki Tucholi. Spotkanie uświetnił śpiewem i grą na gitarze ks.
Ireneusz Kalf, proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi.
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23.09. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie wspólnie
z Gminną Radą Seniorów i Burmistrzem Barcina zorganizowane zostało spotkanie dla najstarszych mieszkańców gminy w wieku 90+ z opiekunami. Wizyta
w bibliotece stanowiła jeden z etapów wycieczki po gminie. Dla gości została
przygotowana prezentacja multimedialna „Barcin wczoraj i dziś”, wystawa eksponatów Izby Tradycji „Okruchy przeszłości”, krótka informacja o działalności
biblioteki oraz słodki poczęstunek.
23.09. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Strzelnie odbył się wernisaż powarsztatowej wystawy pt. „Koronka szydełkowa z elementami regionalnymi”. Przy bibliotece działa Koło Rękodzieła Artystycznego.
23.09. w ramach Partnerstwa „Tradycja – Kultura – Nowoczesność”
odbyło się w Barcinie widowisko historyczno-religijne pn. „Mesco Dux Polonie
Baptizatur”, czyli Mieszko Książę Polski ochrzcił się”. Całość zorganizowało
Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin przy współudziale Młodzieżowego Domu Kultury, Środowiskowego Domu Samopomocy i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie, która była odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu plastycznego pt. „Mieszko I i chrzest Polski”.
24.09. Filia w Rynarzewie Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie wspólnie ze świetlicą, Klubem Seniora, Kołem Gospodyń Wiejskich i sołtysem przygotowała festyn ,,Smaki jesieni”. Na uczestników czekały konkursy
zręcznościowe, dzieci rozwiązywały zagadki o jesieni, a organizatorzy częstowali plackami ziemniaczanymi prosto z patelni, frytkami, goframi, ciastem domowym. Uczestnikom przeczytano Bajkę o ziemniaku.
24.09. Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie współorganizowała marsz nordic-walking. Tym razem przyświecało mu hasło „Szlakiem
żołnierzy Września 1939 r.”. Trasa wiodła z Wielkiej Kloni, przez Bagienicę,
Pruszcz, Pieńkowo do Gostycyna. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe biuletyny,
w których zamieszczono opis walk w rejonie Wielka Klonia – Świekatowo oraz
krótkie informacje o miejscowościach, prze które przebiegał marsz.
26.09. w Filii nr 17 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci z przedszkola „Ekolaki”. Spotkanie
w całości poświęcono grzybom. Przedszkolaki wysłuchały kilku wierszyków
o grzybach, obejrzały atlasy grzybów dostępne w bibliotece oraz pokolorowały
obrazki przedstawiające smaczne „dary lasu”.
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27.09. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu gościła Grażyna
Szapołowska, aktorka filmowa, mająca na swoim koncie ponad 80 kreacji.
Oczarowała publiczność sobą, opowieściami o relacji z mamą, przyjaźniach,
a także podróżach i aktorskich wyzwaniach. Spotkanie połączone było z promocją najnowszej książki pt. Zapomniałam o Tobie.
29.09. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbył się koncert
zespołu Rain of Claims. Zespół powstał w 2013 r. w Bydgoszczy z inicjatywy
Jakuba Pryłowskiego, Jędrzeja Kołeckiego oraz Piotra Waliszewskiego. Porusza się w gatunku szeroko pojętego rocka alternatywnego. Początkowo ukierunkowany na grunge, obecnie chętniej spogląda w stronę post rocka z wpływami
dźwięków psychodelicznych.
29.09. w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania w Filii nr
15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy
odbyło się głośne czytanie bajek i opowiadań o tematyce morskiej. W spotkaniu
wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 66. Na zakończenie dzieci
wykonały złotą rybkę techniką origami.
29.09. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyło się XVI
spotkanie z cyklu „Dialogi Poetyckie”, którego gośćmi były dwie poetki z Gorzowa Wielkopolskiego: Krystyna Caban oraz Beata Patrycja Klary. Poprowadzili je znani w tucholskim środowisku poeci: Kazimierz Rink i Kazimierz Żarski.
29.09. Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie postanowiła uczcić
40. rocznicę śmierci Stanisława Grochowiaka oraz 80. rocznicę śmierci Bolesława Leśmiana. Wiersze tych poetów czytano podczas spotkania zatytułowanego
„Poezja na dwa głosy”. Gościem wieczoru był tucholski poeta Kazimierz Rink.
29.09. Filia w Laskach Wielkich Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gąsawie zorganizowała w gospodarstwie agroturystycznym Święto Pieczonego Ziemniaka. Uczestnicy zapoznali się z historią ziemniaków, dowiedzieli
się, jakie potrawy można z nich przygotować. Przy ognisku pieczono kiełbaski.
Następnie w dopalającym się żarze umieszczono ziemniaki. Ziemniakom podporządkowano przygotowane zabawy i konkursy. Wszyscy zebrani mogli wykazać się sprawnością w rzucaniu ziemniakiem do kosza, czy szybkością w slalomie, zdolnościami artystycznymi w wycinaniu ziemniaczanych pieczątek.
30.09. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbył się finał
Konkursu Pięknego Czytania pt. „Moja ulubiona książka”. W eliminacjach
przeprowadzonych w 9. filiach wzięły udział 103 osoby.
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30.09. w Filii nr 4 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy po raz trzeci
odbyło się doroczne spotkanie członków działającej już ponad cztery lata „Myśli
Poetyckiej”, która ma grupowy profil na Facebooku. Biesiadę prowadził Jarosław St. Jackiewicz oraz Lucyna Siemińska. Gościem honorowym Biesiady był
prof. Marek Kazimierz Siwiec. Swoje wybrane utwory poetyckie prezentowali:
J. Brudecka-Sołowiej, A. Brzozowska, B. Dombrowska-Pietrzykowska, J.St.
Jackiewicz, A.W. Łukasik, L. Siemińska, A. Swoińska, A. Podlas, D. Polasik,
A. Rzepecka, M. L. Rzepnikowska, G.J. Grzmot-Bilski, A. Ossowski oraz gość
honorowy prof. M. K. Siwiec. Wiersze nieobecnej Barbary Jendrzejewskiej
przedstawiła L. Siemińska.
PAŹDZIERNIK
4.10. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąsawie odbyły się zajęcia
dla przedszkolaków ph. „Co ze sobą niesie Pani Jesień”. Przybliżono dzieciom
jesień – od strony jesiennych zbiorów: z pól, sadów, lasów i ogrodów. Omówiono, w jaki sposób rośliny, zwierzęta i ludzie przygotowują się jesienią do
zimy. Uczestnicy dowiedzieli się, jak istotne jest gromadzenie zapasów na zimę
i w jaki sposób możemy je przetworzyć, by móc korzystać z nich w zimowych
miesiącach, obejrzeli wystawę warzyw, owoców, darów lasu oraz przetworów.
5.10. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu z czytelnikami spotkał
się Filip Springer – fotograf i reporter, autor m.in. Miedzianki. Historii znikania
oraz najnowszej Księgi zachwytów. Opowiedział o swojej fascynacji architekturą, zwłaszcza nieudanymi i niedopasowanymi budowlami, pasji zdobywania
wiedzy o mechanizmach absurdów budowlanych oraz o spotkaniach ze zwykłymi ludźmi, którzy tak potrafią opowiedzieć o danym miejscu, że powstaje z tego
książka. Spotkanie zorganizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem „Nowa
Para Butów” oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Inicjatyw „activeXtreme”.
5.10. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie autorskie z Zofią Stanecką, autorką znanej dzieciom serii książek o Basi.
W spotkaniu tłumnie uczestniczyły dzieci z przedszkola i uczniowie z Sępólna
i okolicznych szkół. Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny „Basia – moja
przyjaciółka”.
5.10. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim w partnerstwie
ze stowarzyszeniem Duże Różowe Słońce rozpoczęła realizację zadania „Równać Szanse 2016 – Projekty Modelowe-Replikacje” Polskiej Fundacji Dzieci
i Młodzieży w ramach działań Centrum Aktywności Gimnazjalisty. Projekt
obejmował m.in. tydzień mody, spotkania z wizażystką, fryzjerką oraz sesję fotograficzną „literacki pokaz mody”.
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6.10. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu udostępniono zwiedzającym wystawę pt. „Tadeusz Różewicz w Karkonoszach”. Ekspozycja została wypożyczona z Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu. Zamiłowanie
pisarza do najwyższego pasma w Sudetach zostało uchwycone w obiektywie
Zbigniewa Kulika (dyrektora Muzeum), który uczestniczył w wernisażu i przybliżył nie tylko twórczość i sylwetkę poety, ale przede wszystkim kulisy powstawania kolejnych zdjęć. Dla wszystkich fanów smartfonów i tabletów pomiędzy
zdjęciami ukryto kody QR, dzięki którym można było m.in. posłuchać jednego
z utworów T. Różewicza w interpretacji autora.
6.10. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie zorganizowała
wieczór poetycki połączony z promocją tomiku poezji pt. Martwe Morze Marcina Pełki, szubinianina i pracownika naukowego UMK w Toruniu. Zaproszono
też poetkę i malarkę Emilię Łydkę z przyjaciółmi ze Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Wsi Sipiory i Studzienki ,,Sąsiedzi”. Na gitarze zagrała Joanna Masłowska.
7.10. w Filii w Nowym Dąbiu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Łabiszynie obchodzono Światowy Dzień Uśmiechu. Dla uczniów klas I-III
oraz grupy przedszkolnej odbyła się prezentacja multimedialna na temat: „Dlaczego się śmiejemy”. Uczniowie pracowali w grupach, przedstawiając krótkie,
śmieszne scenki, które sami wyreżyserowali.
11.10. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Koła Przyjaciół Biblioteki
poświęcone Nagrodzie Nobla w dziedzinie literatury. Przybliżono uczestnikom
genezę jej powstania oraz najważniejszych laureatów. Dużo uwagi poświęcono
też tym twórcom, którzy nie znaleźli uznania Akademików, a według uczestników spotkania (i krytyków literackich) trudno wyobrazić sobie bez nich kanon
literatury współczesnej.
11.10. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie z czytelnikami spotkał się pisarz kresowy Stanisław Srokowski, którego opowiadania
z książki Nienawiść stały się inspiracją do powstania scenariusza filmu Wojciecha Smarzowskiego pt. Wołyń. Spotkanie zorganizowano we współpracy ze
Żnińskim Towarzystwem Kultury.
12.10. w Filii nr 5 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy przeprowadzono zajęcia na podstawie opowiadania Bizony Wojciecha Widłaka, w których
wzięły udział czterolatki z Przedszkola Nr 80. Dzieci dowiedziały się, kim są
Indianie i jakie były ich zwyczaje w przeszłości, miały okazję sprawdzić, czy
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same posiadają indiańskie sprawności, takie jak: zwinność, sokoli wzrok czy
umiejętność bezgłośnego poruszania się.
12.10. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie w ramach
z cyklu „Artyści Gminy Prezentują” odbył się wernisaż prac z filcu autorstwa
Wioletty Wróbel, znanej i cenionej wśród mieszkanek Barcina krawcowej. Od
kilku lat jej głównym zajęciem jest wykonywanie prac z filcu – płaszczy, sukien,
szali, czapek, kapeluszy i beretów. To właśnie takie prace zaprezentowane zostały na wystawie, budząc podziw zgromadzonych.
13.10. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu gościła Magdalena
Grzebałkowska, laureatka Nagrody Nike Publiczności 2016, reporterka „Dużego Formatu”, autorka biografii ks. Jana Twardowskiego oraz Zdzisława i Tomasza Beksińskich. Spotkanie rozpoczęła opowieścią o księdzu Janie i pracy nad
jego biografią, następnie zdradziła kulisy powstawania Beksińskich. Porteru podwójnego, dzieląc się przy tym niepublikowanymi w książce historiami rodziny,
opowiedziała o swojej najnowszej książce 1945. Wojna i Pokój. Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy ze Stowarzyszeniami: „Nowa Para Butów”
i „activeXtreme”.
13.10. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim wspólnie
z sępoleńskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej rozpoczęła realizację projektu
współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach programu „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy, w ramach którego przygotowano
dla uczniów happeningi pt. „Zatrzymaj się i pomyśl”.
14.10. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbył się koncert Krzysztofa Topolskiego (Arszyn) – perkusisty znanego z rozmaitych inicjatyw, od rockowych zespołów po field recording. Tworzy własne interpretacje
kompozycji Waltera De Marii, nieżyjącego już artysty z grupy Fluxus. Utwory
inspirujące Topolskiego to „Cricet Music” i „Ocean Music” z lat 60-tych.
17.10 w Filii nr 17 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
odbyło się spotkanie dla seniorów poświęcone Agnieszce Osieckiej w 80. rocznicę jej urodzin. Wysłuchano jej najpiękniejszych utworów, co stało się pretekstem do rozmowy na temat życia i twórczości poetki.
17.10. w Filii nr 4 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyło się
spotkanie autorskie Małgorzaty Mówińskiej-Zyśk pt. „Mistyka na co dzień”,
która promowała swój najnowszy tomik pt. Krople modlitw drążą niebo. Spo88

tkanie poprowadziła Marta Laura Rzepnikowska. Wieczór wzbogaciła muzyka
skrzypcowa w wykonaniu poetki, a na gitarze grał Jan Kochanowski.
17.10. gościem Klubu Podróżnika działającego przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie była Magdalena Mrugowska – instruktor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Opowiedziała o swojej trzytygodniowej wyprawie do Kalifornii. M. Mrugowska
zwiedziła już oba Wybrzeża – Wschodnie i Zachodnie, jednak zdecydowanie
poleca Kalifornię, a z miast – San Francisco.
18.10. w ramach programu „Ameryka w twojej bibliotece” w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z Adamem Piekarskim i Jackiem Kumańskim, zatytułowane „Indiańskim szlakiem nad Missouri
śladami wyprawy Lewisa i Clarka”. W 2014 r. Adamowi Piekarskiemu udało się
pokonać całą trasę historycznej wyprawy posuwając się wzdłuż rzeki Missouri,
dotrzeć do miejsc związanych z ekspedycją Lewisa i Clarka.
18.10. w Filii nr 12 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyła się
lekcja biblioteczna z udziałem czterolatków. Były to ich pierwsze odwiedziny
w bibliotece. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się, jak zostać czytelnikiem,
dlaczego czytamy książki oraz jaka jest różnica między biblioteką a księgarnią.
Obejrzały również wystawę kolorowych książek dla najmłodszych oraz wybrały jedną ciekawą opowieść do wspólnego czytania w przedszkolu.
18.10. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie spotkali się najmłodsi uczestnicy Dziecięcej Akademii. Na początek zapoznali się
z bajką Franklin i wielka dynia, następnie rozwiązywali zagadki o owocach
i warzywach, szukali ukrytych jabłek na rysunku, wykonali piękne jesienne
drzewo, a na zakończenie mieli możliwość skosztowania owoców. Od października spotkania Dziecięcej Akademii odbywają się w dwóch grupach. Druga,
trochę starsza, miała spotkanie 19 października.
19.10. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyło
się spotkanie z Mariuszem Kurcem – podróżnikiem, religioznawcą i filmowcem, który przygotował prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną pt.
„Człowiek w drodze, własne świadectwo”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie pięciu klas I z barcińskiego Gimnazjum nr 1.
19.10. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie zorganizowano w ramach cyklu „Projekt fotografia” warsztaty fotograficzne, które
poprowadził Krzysztof Piasecki – nauczyciel fotografii w Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy. Spotkanie dotyczyło graficznej obróbki zdjęć.
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20.10. w Filii nr 15 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy
odbyły się zajęcia edukacyjne dla grupy czterolatków z Przedszkola „Elf”. Podczas spotkania dzieci poznały podstawowe sposoby dbania o swoje zdrowie,
takie jak: gimnastyka, higiena osobista, odżywianie, właściwy ubiór. Zajęciom
towarzyszyła zabawa taneczna oraz inscenizacja teatrzyku Kamishibai.
20.10. z okazji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji Filia
nr 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu
wspólnie z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego –
Filia w Inowrocławiu oraz inowrocławską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zorganizowała konkurs literacki i plastyczny pn. „Polowanie na litery”,
zachęcający do pokonywania trudności w czytaniu.
20.10. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie zorganizowała wyjazd do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na koncert Stanisława
Sojki. Artysta wykonał pieśni do słów Agnieszki Osieckiej, Bolesława Leśmiana, klasyki Czesława Niemena, a na koniec utwory Boba Dylana, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 2016 roku.
21.10. Bibliotekę Główną WiMBP w Bydgoszczy odwiedziły dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Solcu Kujawskim. Uczniowie zwiedzili bibliotekę,
wzięli też udział w grze bibliotecznej pt. „Strych Tajemnic”, która wymagała
wiedzy literacko-czytelniczej oraz spostrzegawczości. Dzieci bawiły się w kalambury, rozwiązywały krzyżówkę literacką, rozpoznawały tytuły baśni za pomocą rekwizytów. 16 grudnia grę „Strych Tajemnic” przeprowadzono z udziałem uczniów bydgoskiej Szkoły Podstawowej nr 65.
21.10. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbyło się spotkanie
z popularną aktorką Jolantą Fraszyńską, zwaną przez przyjaciół „Fraszką”. Spotkanie poprowadził Łukasz Maciejewski, autor książki Aktorki. Portrety, której
jeden z rozdziałów poświęcony został zaproszonej aktorce.
24.10. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu spotkała się z dziećmi Zuzanna Orlińska – absolwentka Wydziału Grafiki warszawskiej ASP, ilustratorka książek, czasopism i podręczników, autorka Matki Polki (wyróżnionej w Konkursie Literackim im. Kornela Makuszyńskiego 2011) i Pisklaka.
Za książkę Ani słowa o Zosi otrzymała II nagrodę w Konkursie Literackim im.
Astrid Lindgren, a powieść Cierpienia Sięciolatka była nominowana do Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.

90

25.10. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu udostępniono zwiedzającym wystawę „Okupacja i zbrodnie niemieckie w Inowrocławiu, na Kujawach i Pomorzu południowym”, poświęconą m.in. wydarzeniom, które miały
miejsce w nocy z 22 na 23 października 1939 r. Materiały wypożyczono z Archiwum Państwowego – Oddział w Inowrocławiu. Podczas otwarcia wyświetlony
został film pt. Makabryczna noc – Inowrocław 1939, opowiadający o krwawej
rzezi w inowrocławskim więzieniu.
26.10. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
odbyły się zajęcia teatralne ph. „Szuflada sztuki: teatr do zabawy i nauki”. Podczas spotkania dzieci odkryły w kolorowych kopertach słowa, które posłużyły
im do stworzenia definicji teatru, dowiedziały się, jak wygląda i do czego służy
kurtyna oraz jak nazywa się pomieszczenie, w którym przebierają się aktorzy.
Na zakończenie spotkania każdy stworzył własne logo teatru.
26.10. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu współorganizowała
obok Szkół Katolickich im. ks. dr. Bernarda Sychty w Świeciu, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział Bydgoszcz, Powiatu Świeckiego, Urzędu Miasta
w Świeciu siódmą edycję Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Poeci z Kociewia”. Na widowni zasiedli regionaliści oraz przedstawiciele lokalnych władz.
Dwunastu laureatów przeszło do finału IX Festiwalu Twórczości Kociewskiej
im. Romana Landowskiego, który odbył się 15 listopada 2016 r. w Tczewie.
27.10. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Krajeńskim obchodzono z udziałem sześciolatków z miejscowej szkoły Dzień
Listonosza i Poczty Polskiej. Najpierw dzieci udały się na pocztę, gdzie Maria Behrendt – naczelnik urzędu pocztowego – oprowadziła gości po wszystkich zakamarkach. Po powrocie do biblioteki każdy wykonywał kopertę, którą
potem musiał sam zaadresować i namalować znaczek, żeby list mógł dotrzeć
pod wskazany adres. Każdy wysłuchał z uwagą opowieści o listonoszu czytanej
przez bibliotekarkę. Na sam koniec dzieci otrzymały kolorowanki tematyczne
z listonoszem Patem oraz zakładki do książki.
27.10. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie zorganizowała
spotkanie z Leokadią T. Majewicz - sybiraczką, autorką książki Niewolnicy
w raju. Mając 11 lat, została deportowana z rodzicami na Sybir. Tragiczne losy
zesłańców w ustach naocznego świadka poruszają do głębi. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się wiele o losie dzieci uratowanych przez generała Andersa
i cierpieniach Polaków zesłanych na Sybir.
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28.10. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyła
się Konferencja Edukacyjna zorganizowana przy współpracy z Urzędem Miejskim, podczas której dr Marek Kaczmarzyk z Uniwersytetu Śląskiego wygłosił wykład pt. „Na granicy światów. O znaczeniu mechanizmów lustrzanych
w wychowaniu”. W konferencji udział wzięli nauczyciele, rodzice, dziadkowie
i opiekunowie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
28.10. gościem Biblioteki Publicznej w Pakości był Grzegorz Maria Pozimka, poeta z Inowrocławia, który przeczytał i skomentował kilkanaście
swoich wierszy, pochodzących z różnych tomików. Autor jest laureatem wielu
ogólnopolskich konkursów poetyckich, zdobywcą pierwszej nagrody za opowiadanie „Mogliśmy skręcić do Medjugorie” w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Leopolda Staffa 2004, uczestnikiem wielu Ogólnopolskich Spotkań
Literackich na terenie całego kraju. Jego wiersze ukazują się w ogólnopolskich
almanachach poetyckich, m.in. wydawanych przez Klub Poetycko-Wydawniczy „Arkona”, w wydawnictwach „Anagram” Jerzego Koperskiego i „Mak”
w Szczecinie, a także w wielu almanachach pokonkursowych i w pokłosiach
Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń Kruszwica.
LISTOPAD
2.11. z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek w Klubie Mam
działającym przy Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim przeprowadzono
zajęcia dla dzieci na podstawie bajek: Kopciuszek, Czerwony Kapturek i Kubuś
Puchatek. Z tej samej okazji, kilka dni później (7 oraz 9 listopada) wystawiono
w bibliotece przedstawienie na podstawie książki Kubuś Puchatek A.A. Milne.
W bajkowe postacie wcielili się bibliotekarze, a widzami były dzieci z trzech
grup Przedszkola Reksio.
3.11. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży
WiMBP w Bydgoszczy odbył się wernisaż fotografii pt. „Portret z atrybutem”
autorstwa Małgorzaty Niedzielskiej. Artystka dokumentuje życie rodzinne, podróże, wydarzenia. Jej sylwetkę przedstawił Jan Kotlarek, jedna z portretowanych osób.
3.11. zorganizowano w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Nakle koncert poetycki Joanny Mioduchowskiej. Swoje autorskie piosenki
z płyty Bujam w obłokach oraz poezje Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
Jarosława Iwaszkiewicza i Juliana Tuwima poetka śpiewała grając na gitarze
i harmonijkach ustnych.
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6.11. w ramach Powiatowego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku otwarto wystawę
fotografii z życia bł. ks. Jerzego Popiełuszki pt. „Zginął za prawdę, narodził się
dla nieba”. Towarzyszyła jej ekspozycja prac Piotra Skowrona i Anny Radeckiej pt. „Motywy sakralne w lokalnym rękodzielnictwie”. 8 listopada odbyło się
spotkanie z ks. Marcinem Wierzchosławskim pt. „Chrzest – prawo kanoniczne a człowiek XXI wieku”. Dzień później młodzież więcborskiego gimnazjum
spotkała się z ks. Tomaszem Klafetką, który zrelacjonował Światowe Dni Młodych.
7.11. w ramach Klubu Podróżnika zorganizowano w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie spotkanie z Marią i Tomaszem Zwolenkiewiczami, którzy zabrali klubowiczów na wyprawę do Chile. Opowiedzieli o niezwykłej historii Wyspy Wielkanocnej oraz pokazali fantastyczne pejzaże
najsuchszej na świecie Pustyni Atakama. Zwieńczeniem wyjazdu był pobyt
w stolicy Chile.
8.11. w Filii nr 25 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci zatytułowane „Kraj nasz Polska”.
Uczestnicy korzystając z puzzli przedstawiających mapę Polski poznali kraje
sąsiadujące z Polską, elementy fauny i flory występujące na terenie kraju, stroje
ludowe oraz poszczególne województwa, a z książki Anny Skowrońskiej Alfabet polski zapoznali się z hasłem Orzeł Biały.
8.11. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbył się wernisaż malarstwa Józefa Wróblewskiego, mieszkającego w Raciążu. Znany jest
jako autor obrazów olejnych przedstawiających piękno Borów Tucholskich
oraz Kaszub. Od 1991 r. jest członkiem Borowiackiego Towarzystwa Kultury.
Uczestniczy w plenerach i wystawach w Polsce i za granicą. Dr Mariola Gaca
podziękowała w imieniu Tucholskiego Hospicjum za obrazy przekazane na cele
charytatywne.
8.11. w ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
przy Urzędzie Gminy w Inowrocławiu Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach zainicjowała cykl zajęć przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z terenu
gminy Inowrocław, promujących profilaktykę, zdrowy styl życia oraz zasady
dobrego zachowania. Uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Jaksicach
pod okiem Aliny Książek (znanej gospodyni z terenu gminy Inowrocław) oraz
Barbary Zięby (bibliotekarki) piekli pyszne rogale marcińskie.
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9.11. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach odbył się międzyszkolny konkurs pt. „Mistrz Dobrych Manier”. Do rywalizacji zgłosili się
reprezentanci szkół w Górze, Tupadłach i Jaksic. Uczestnicy zmagali się z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi.
9.11. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim prof. dr hab.
Waldemar Rozynkowski z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosił wykład pt. „Geneza i znaczenie chrztu
Polski”.
9.11. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyło się spotkanie dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Tucholi. Uczniowie wysłuchali wykładu
insp. Krzysztofa Bodzińskiego, pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią, pt. „Hejtowanie – nową formą przemocy
w Internecie”.
10.11. z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Filii nr 4 dla
dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia edukacyjne pt.
„Nasza Ojczyzna’”. Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 15 wysłuchali
wiersza Władysława Bełzy pt. Kto ty jesteś? Polak mały!, odśpiewały hymn
Polski, demonstrując odpowiednią postawę, dyskutowały na temat patriotyzmu,
wykonywały polską flagę z kolorowej krepy i pinezek oraz wzięły udział w zabawie promującej pieśni patriotyczne.
10.11. z inicjatywy senatora Jana Rulewskiego przy poparciu Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy i we współpracy z Biblioteką
Miejską w Inowrocławiu oraz Pijalnią Wód – Palmiarnią „Inowrocławianka”
otwarto w Parku Solankowym wystawę pt. „Jerzy Giedroyc i jego dzieło. Dorobek Biblioteki KULTURY”. Składająca się 26 wielkoformatowych plansz ekspozycja została stworzona przez dr Małgorzatę Ptasińską z Instytutu Literackiego, która podczas otwarcia wygłosiła prelekcję na temat wpływu J. Giedroycia
na rozwój wolnej polskiej literatury.
10.11. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim wysłuchano
wykładu pt. „Droga do niepodległości 1918 roku” wygłoszonego przez dr. Przemysława Wójtowicza z bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.
10.11. na mocy umowy partnerskiej pomiędzy Gminną Biblioteką
Publiczną w Świekatowie a Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy utworzono Uniwersytet Trzeciego Wieku WSG filia w Świekatowie. W uroczystym
podpisaniu Aktu Powołania uczestniczyli m.in. dziekan UTW Cezary Koście94

lak, starosta świecki Franciszek Koszowski oraz wójt Gminy Świekatowo Marek Topoliński. Tego dnia zostały też rozdane indeksy oraz odbył się pierwszy
wykład dla świeżo upieczonych studentów. Mimo iż to biblioteka odpowiada
za utworzenie UTW, wykłady odbywają się w świetlicy wiejskiej w Świekatowie ze względu na dużą ilość zainteresowanych – w 2016 r. Świekatowski UTW
liczył 50 studentów.
11.11. w ramach obchodów Święta Niepodległości Gminne Centrum
Kultury i Bibliotek w Kcyni wspólnie z historykiem Jackiem Maćkowskim
zorganizowało w Sali Zakładu Poprawczego w Kcyni Wieczornicę „Piękna nasza Polska cała”.
13.11. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się
spotkanie z Marią Jolantą Karwetą, wdową po zmarłym w katastrofie smoleńskiej admirale Floty i dowódcy Marynarki Wojennej, Andrzeju Karwecie.
Podczas spotkania autorka odczytywała swoje wiersze z tomiku poezji Lustra,
wspominała szczęśliwe lata małżeństwa i traumę po katastrofie smoleńskiej.
14.11. Filię nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy odwiedziła grupa przedszkolna z Przedszkola „Biedroneczka”. Przedszkolaki wysłuchały opowiadania Prosiaczek na drzewie, a następnie rozwiązywały łamigłówki z bohaterami ze Stumilowego Lasu. Na zakończenie spotkania wyklejały piękne jesienne dębowe drzewko. Nie zabrakło również małych upominków
dla najmłodszych – patyczkowych biedroneczek dla Biedroneczek.
14.11. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu wspólnie z Drukarnią
POZKAL, Stowarzyszeniami: „Nowa Para Butów” i „activeXtreme” zorganizowała spotkanie z Andrzejem Stasiukiem, pisarzem i wydawcą, połączone z promocją jego najnowszych książek: Osiołkiem i Kucając.
14.11. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku
otwarta została wystawa fotografii pt. „Między górami i morzem”, prezentująca
prace sępoleńskiego fotografa Andrzeja Ossowskiego. Towarzyszyła jej ekspozycja fotografii uczestników zorganizowanego przez Urząd Miejski w Więcborku konkursu pn. „Razem promujemy Więcbork”.
15.11. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia z twórczego myślenia, ph. „Brzechwa w bibliotece, czyli
Brzechwoludki wypędzają smutki: zabawa z krótką igłą i długą nicią”. Dzieci
z Przedszkola nr 19 wysłuchały wiersza pt. Tańcowała igła z nitką oraz wymieniły akcesoria potrzebne do szycia. Mali znawcy krawiectwa, bawiąc się
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słowami, stworzyli zbiory wyrazów odnoszących się do nitki i igły. Dzieci idąc
za przykładem bohaterek utworu Jana Brzechwy, uszyły fartuch z dużą czerwoną falbaną. Powstał też taniec szalonej nitki.
15.11. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu otwarto wystawę pt.
„Sienkiewicz ilustrowany”, na którą składały się ilustracje do utworów, plansze
oraz plakaty wypożyczone z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, Biblioteki
Głównej Województwa Mazowieckiego oraz z Muzeum Literackiego Henryka
Sienkiewicza w Poznaniu.
15.11. „Autostopem przez dwie Ameryki” – 150 dni w podróży przez
Amerykę Południową to hasło spotkania, które odbyło się w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie. Wojciech Malicha i Sebastian Henning barwnie opowiadali o swojej podróży. Był pokaz zdjęć i film z podróży. Spotkanie
połączone było z promocją książki „Aventura”, która miała swoją premierę we
wrześniu 2016 r. 24 listopada podróżnicy spotkali się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle.
17.11. z okazji Dnia Tolerancji w Filii nr 17 dla dorosłych i dla dzieci
WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia edukacyjne. Dzieci z przedszkola
„Ekolaki” wysłuchały wierszyków pt. Tolerancja i Wyspa Tolerancji oraz baśni
H. Ch. Andersena pt. Brzydkie kaczątko, wspólnie wykonały plakat symbolizujący różnorodność mieszkańców kuli ziemskiej, odciskając swoje dłonie pomalowane różnymi kolorami farb.
17.11. w Filii w Piechcinie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Barcinie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykład pt. „Co zrobić
ze złem i cierpieniem, które nas dotyka?” wygłosił ks. prof. UAM dr Wojciech
Szukalski.
17.11. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się
spotkanie autorskie z Tomkiem Michniewiczem – podróżnikiem, reportażystą,
fotografem i organizatorem wypraw i ekspedycji, połączone z promocją książki
Świat równoległy.
18.11. w Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu odbyły
się nowe warsztaty w ramach cyklu „Odkryj swoją pasję”. Po zajęciach z decoupage przyszła kolej na robótki ręczne wykonywane przy pomocy drutów
i szydełka.
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18.11. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku zorganizowała wspólnie z Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym wystawę fotograficzną Grzegorza Tomasika pt. „Spotkania z Kolorem”. Autor zdjęć pochodzi
z Wiśniewki, wsi krajeńskiej, gdzie pracował jako nauczyciel do 2008 r., kiedy to przeniósł się do Torunia. Prezentowane na wystawie fotografie powstały
na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
18.11. Biblioteka Publiczna Gminy w Złotnikach Kujawskich zorganizowała wyjazd do Kłóbki k/Lubienia Kujawskiego w powiecie włocławskim
na warsztaty w dawnym ziemiańskim dworze na Kujawach. Miały one na celu
przybliżenie dzieciom zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Uczestnicy wyjazdu przy okazji zwiedzili skansen, poznali historię rodu założycieli dworu, poznali krótką historię życia w polskich rodzinach chłopskich od
końca XVIII wieku do lat 30 wieku XX, zwiedzili domy mieszkalne, szkołę,
karczmę, młyn i inne obiekty na terenie skansenu, degustowali kujawskie racuchy. Wycieczkę zakończyło wspólne ognisko.
22.11. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z Piotrem Bojarskim, dziennikarzem poznańskiego oddziału „Gazety
Wyborczej”, pisarzem, połączone z promocją jego książki pt. 1956. Przebudzeni, którą sam autor scharakteryzował jako „reporterką opowieść o Polsce
Ludowej i jej mieszkańcach, którzy wtedy po raz pierwszy poczuli, że mogą
w istotny sposób wpłynąć na swój los i swojego kraju”.
23.11. z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia w Filii nr 9 dla
dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy wspólnie z Przedszkolem nr 11 zorganizowano konkurs recytatorski ph. „Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest
potrzebny miś”. W zabawie brały udział dzieci z Przedszkola nr 11, Przedszkola
nr 66 oraz z Przedszkola „Sezamkowego” nr 1.
23. i 29.11. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gniewkowie odbyło się adresowane do uczniów spotkanie Edmundem Konieczką,
autorem przewodników, biogramów i albumów, dotyczących miasta i gminy
Gniewkowo.
23.11. z okazji Dnia Seniora w auli Gminnego Centrum Kultury
i Biblioteki w Kcyni spotkali się słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Program artystyczny przygotowała młodzież z Koła Artystycznego przy Gimnazjum w Chwaliszewie.
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23.11. Filia w Sipiorach Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Kcyni wraz z pedagogiem Szkoły Podstawowej w Sipiorach zorganizowała
konkurs recytatorski ph. ,,Dobre wychowanie na wesoło’’. Inspiracją do zorganizowania konkursu była twórczość Jana Brzechwy.
25.11. w Filii nr 1 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy
z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia odbyły się zajęcia edukacyjne dla
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 31. Dzieci obejrzały prezentację o życiu
i zwyczajach niedźwiedzi i zapoznały się z książkami poświęconymi dzikim
zwierzętom.
25.11. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie po raz trzeci
odbył się Międzypowiatowy Przegląd Filmów Amatorskich „Bez Granic” zorganizowany wspólnie z Szubińskim Towarzystwem Kulturalnym przy wsparciu
finansowym Powiatu Nakielskiego. W konkursie wzięło udział 12 filmów z powiatu nakielskiego i żnińskiego. Nagrodę Publiczności i puchar Prezesa Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego otrzymał film o Grzegorzu Pleszyńskim
Eweliny Kral. Gościem specjalnym wieczoru był Jarosław Jaworski, promotor
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST w Toruniu.
25.11. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie z czytelnikami spotkał się podróżnik Michał Januszewski. Tematem spotkania była wyprawa na Węgry.
28.11. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbyło się spotkanie
z kompozytorem, liderem zespołu String Connection i dyrygentem – Krzesimirem Dębskim. Jednak to nie muzyka była głównym tematem rozmowy, a książka pt. Nic nie jest w porządku. Wołyń. Moja rodzinna historia. Autor wyjaśnił
licznie zgromadzonym słuchaczom powody, dla których opisał – w oparciu
o relacje ofiar i świadków – ludobójstwo na Wołyniu. Przedstawił osobisty wymiar tragedii z 11 lipca 1943 roku i podkreślił, jak ważne jest przekazywanie
historii.
28.11. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Krajeńskim zakończono zajęcia z haftu czarnego. W warsztatach prowadzonych
przez Beatę Bohaczyk uczestniczki zajęć uczyły się nowego sposobu wyszywania. Przy pomocy czarnej muliny na białej kanwie powstały piękne prace
o przeróżnej tematyce. Można je było podziwiać na prezentowanej w bibliotece
wystawie.
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29.11. w dzień 200. rocznicy urodzin patrona Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Łabiszynie odbyła się uroczystość pod pomnikiem znajdującym się na łabiszyńskim rynku. Z programem słowno-muzycznym wystąpiła młodzież pod kierunkiem Ewy Leżoń i Ewy Hajost. W uroczystości wzięli
udział mieszkańcy, władze oraz młodzież z Łabiszyna i Lubostronia 24 grudnia
2016 roku minęła także 140. rocznica śmierci dr. Juliana Gerpe.
29.11. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie zorganizowano uroczysty finał VI Międzypowiatowego Konkursu Literackiego „Pegaz
na Pałukach i Krajnie”. Szósta edycja przyniosła bogatą paletę utworów prozatorskich i poetyckich. Laureaci konkursu, reprezentujący m.in. Mroczę, Nakło, Żnin, Łabiszyn, Szubin, Janowiec Wielkopolski, spotkali się z młodzieżą
i dziećmi szkół szubińskich i opowiedzieli o swojej twórczości. Tradycją jest,
że główną i jedyną nagrodą w konkursie jest książka z wyborem nagrodzonych
prac, pewnego rodzaju debiut literacki dla większości z laureatów.
29.11. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyło
się spotkanie z cyklu „Zajrzyj do biblioteki powspominać… - ulice Barcina i ich
mieszkańcy”. Tym razem dawni mieszkańcy ul. 4 Stycznia opowiadali o tym,
kto mieszkał w poszczególnych budynkach oraz jakie instytucje mieściły się
w nich. Przygotowano pokaz multimedialny obrazujący widoki ulicy kiedyś
i dzisiaj.
GRUDZIEŃ
1.12. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle zaprosiła
czytelników na pierwszy spektakl w ramach projektu TEATR PRZY STOLIKU
realizowanego przez bydgoskich artystów Wandę Dolman-Rzyską i Eugeniusza
Rzyskiego. W programie wieczoru znalazły się dwie jednoaktówki Antoniego
Czechowa: Niedźwiedź i Oświadczyny – humoreski o różnej fabule, ale o jednym wspólnym mianowniku, którym są oświadczyny.
1.12. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu odbyły się uroczystości związane z obchodami Roku Sienkiewiczowskiego. W 2016 roku
przypadła 100. rocznica śmierci oraz 170. rocznica urodzin tego wielkiego
pisarza. Z tej okazji został przygotowany wspólnie z uczniami Zespołu Szkół
w Pruszczu oraz ich opiekunem Ryszardem Kurzeją kabaret poświęcony twórczości Henryka Sienkiewicza, który ukazał współczesne losy bohaterów jego
powieści.
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2.12. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
odbył się wykład Michała Matyjasika pt. „Urodziny Bydgoszczy” poświęcony
historii miasta. Uczestnicy poznali początki osadnictwa na terenie Bydgoszczy,
zdobyli informacje na temat zamku bydgoskiego zbudowanego za czasów Kazimierza Wielkiego. Wykład wzbogaciła prezentacja multimedialna.
2.12. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku
otwarto wystawę poświęconą polskim zdobywcom Hornu pt. „Polacy na Hornie” przygotowaną przez Bractwo Kaphornowców, którego siedzibą jest statek
„Dar Pomorza”. Ekspozycja trafiła do Więcborka za sprawą żeglarza Witolda
Kantaka, opiekującego się harcerskimi drużynami wodnymi. W uroczystości
otwarcia wzięli udział więcborscy gimnazjaliści.
2.12. Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi wspólnie z Kurkowym
Bractwem Strzeleckim zorganizowała konferencję naukową pt. „Ks. ppłk Józef
Wrycza – nowe fakty”. W 2016 roku minęło 55 lat od śmierci tucholskiego proboszcza oraz 5 lat od odsłonięcia poświęconego mu pomnika. Prelegentami byli:
prof. zw. dr hab. Andrzej Gąsiorowski z Gdańska, dr Karol Górski z Poznania
oraz dr Krzysztof Korda z Tczewa. Naukowo konferencję wsparli znawcy tematyki pomorskiej prof. zw. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski oraz prof. zw. dr hab.
Józef Borzyszkowski, którego reprezentował dr Krzysztof Korda, promujący
jednocześnie swoją najnowszą książkę pt. Ks. ppłk Józef Wrycza (1884-1961).
Biografia historyczna – owoc rozprawy doktorskiej. Andrzej Wegner – starszy
tucholskiego bractwa kurkowego, przypomniał historię powstania pomnika ks.
ppłk. J. Wryczy.
4.12. Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni zorganizowało po raz trzeci Kiermasz Bożonarodzeniowy. Można było kupić m.in. ozdoby
i stroiki świąteczne, różnego rodzaju ciastka, miód, drewniane anioły, pluszowe wyroby dla najmłodszych. Prezentowano również wyroby z innych regionów. Największą atrakcją dla dzieci był Święty Mikołaj i jego pomocnicy Anioł
i Śnieżynka, którzy przyjechali do Kcyni saniami zaprzężonymi w renifery.
Na wszystkich uczestników czekało wiele atrakcji, gry i zabawa przy dobrej
muzyce oraz wiele, wiele słodkości.
5.-6.12. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrczu odbyły się tradycyjne warsztaty zdobienia pierników.
6.12. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie włączyła się
w organizację Łabiszyńskiego Kiermaszu Świątecznego. Na spotkanie na łabiszyńskim rynku przygotowali Magiczną Dziecięcą Akademię z konkursami,
100

zagadkami i zabawą przy świątecznej muzyce. Dzieci otrzymały świąteczne
książeczki i słodycze.
6.12. drugi rok z rzędu grupa bibliotekarzy z Biblioteki Publicznej
w Solcu Kujawskim przebranych za Mikołaja ze swymi reniferami oraz Śnieżynkami zrobiła niespodziankę zaprzyjaźnionym przedszkolakom. Tym razem
„przebierańcy” odwiedzili dwie placówki Niepublicznego Przedszkola „Reksio” oraz Przedszkole „Promyczek”. Mikołaj czytał bajki, a Śnieżynki obdarowywały maluszki słodyczami.
6.12. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyło się spotkanie poetycko-muzyczne z okazji 108. rocznicy urodzin Aleksandra Janty-Połczyńskiego, patrona biblioteki. Przybyli mieli okazję wysłuchać interpretacji
muzycznej utworów A. Janty-Połczyńskiego w wykonaniu Dariusza Krygowskiego. Uczniowie Technikum Leśnego w Tucholi zaprezentowali fragmenty
autobiografii Duch niespokojny, a także poezję z tomików Widzenie wiary, Psalmy z domu niewoli oraz Młyn w Nadolniku. Halina Janowska-Giłka –prezes Stowarzyszenia Via Natura oraz Andrzej Kobiak – senator RP ofiarowali bibliotece
obraz przedstawiający ukochany przez A. Jantę-Połczyńskiego młyn w Nadolniku pędzla poety, pisarza, pieśniarza i malarza – Jana Wołka.
7.12. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu otwarto wystawę pt.
„Elementarze świata”, prezentującą elementarze ze zbiorów Zbigniewa i Bogumiły Szatkowskich. Zbigniew Szatkowski, nauczyciel, badacz lokalnej historii,
w latach 1949-1974 kierownik szkoły w Parkowie, wsi gminy Rogoźno, w powiecie obornickim województwa wielkopolskiego oprócz kolekcji elementarzy
posiadał również zbiór wydań Pana Tadeusza w kilkudziesięciu językach. Ekspozycja prezentowała pierwsze czytanki wielu pokoleń Polaków oraz egzemplarze pochodzące z najdalszych zakątków świata. Otwarciu towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu rysunkowego „Dzieci świata i ich pierwsze czytanki”.
8.12. w Filii nr 14 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy
miało miejsce czytanie opowiadania pt. Cudowne Boże Narodzenie w formie
teatrzyku Kamishibai dla dzieci z Przedszkola Sezamkowego. Dzieci rozwiązywały zagadki o tematyce świątecznej, zostały pasowane na czytelników i wypożyczyły książki do domu.
8.12. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbyło się spotkanie
z Jakubem Poradą – dziennikarzem telewizyjnym i radiowym, aktorem scen
muzycznych, autorem poradników podróżniczych i dwóch powieści.
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8.12. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie zagrał i zaśpiewał Dominik Księski, pasjonat wędrówek górskich i miłośnik piosenek szlaku,
wydawca poczytnego tygodnika „Pałuki” oraz założyciel wydawnictwa Wulkan. Wysłuchano licznych utworów na gitarę autorstwa m.in. Włodzimierza
Wysockiego, Bułata Okudżawy, Jurija Wizbora i innych piewców nieskalanej
natury i wspinaczek górskich. Wśród wykonywanych utworów nie zabrakło też
tych autorstwa Dominika Księskiego.
9.12. w Filii nr 15 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków poświęcone uczuciom. Dzieci
przeczytały fragmenty książki Grzegorza Kasdepke, pt. Kocha, lubi, szanuje
czyli jeszcze o uczuciach, dowiedziały się, co oznaczają słowa, takie jak: miłość,
szczęście, nienawiść, strach, smutek, stworzyły ,,łańcuch uczuć”, dopasowując
kolor do wypisanego na kartce uczucia oraz wykonały barwną pracę plastyczną
prezentującą wszystkie bliskie im emocje.
9.12. z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie zorganizowano spotkanie z wolontariuszami pracującymi w bibliotekach znajdujących się na terenie gminy. Otrzymali
oni drobne upominki oraz podziękowania. Był okolicznościowy tort w kształcie
serca. W spotkaniu uczestniczył Przemysław Grzybowski – opiekun Akademickiego Koła Wolontariatu przy UKW w Bydgoszczy, który wygłosił wykład połączony z prezentacją multimedialną na temat wolontariatu na świecie.
9.12. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu odbył się pierwszy
nocny maraton gier internetowych League of Legends. Przedsięwzięcie adresowane do gimnazjalistów spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem przez młodzież i dorosłych. Ze względu na ilość stanowisk komputerowych w spotkaniu
mogło wziąć udział jednorazowo dziewięciu uczestników. Dwóch graczy przybyło z własnymi laptopami. Łącznie w zabawie wzięło udział 11. chłopaków
w wieku od 13 do 18 lat. Kolejne spotkania odbędą się w styczniu 2017 roku.
10.12. Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni po raz trzeci
z rzędu zorganizowało turniej szachowy. Adresowany był do dzieci, młodzieży
i dorosłych. Piękne puchary, cenne nagrody rzeczowe, upominki oraz słodkości
dla wszystkich uczestników przyniósł sam Święty Mikołaj. W turnieju wzięło
udział 33. zawodników, którzy do Kcyni przyjechali z takich miejscowości, jak
Bydgoszcz, Szubin, Świecie, Żnin, Nakło nad Notecią, Mrocza, Świekatowo,
Wapno, Miastowice czy oddalone od niemal 100 km Rożno-Parcele.
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10.12. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle młodzieżowy teatr amatorski „Kamienie Pana” działający przy parafii św. Piotra
i Pawła w Chomętowie (gm. Szubin) zaprezentował sztukę pt. Król wschodzącego słońca, opartą na scenariuszu ks. Adama Piekarzewskiego. Tematem przewodnim spektaklu były rozważania o ludzkim życiu, wyborach, niekoniecznie
słusznych oraz o tym jak słuchać własnego wnętrza, aby żyć ze sobą w zgodzie.
10. i 11.12. Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim była siedzibą
– magazynem akcji „Szlachetna Paczka”. To właśnie tu składowano przez dwa
weekendowe dni (sobota-niedziela) wszystkie paczki, które dostarczali darczyńcy, a które później trafiały do potrzebujących rodzin. W 2016 roku po raz trzeci
solecki Uniwersytet Trzeciego Wieku wraz z Biblioteką Publiczną wziął udział
w akcji „Szlachetna Paczka”. Tym razem wybrano trzyosobową rodzinę z kilkuletnią córeczką. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, udało się spełnić wszystkie
potrzeby rodziny. Wszystkie prezenty zostały pięknie opakowane.
14.12. w Bibliotece Publicznej w Pakości odbył się konkurs ph.
„Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza”. W jury zasiedli: Zofia Kowalska
– polonistka, Olga Kapelińska – dyrektor biblioteki oraz Łukasz Nowak, historyk, pracownik biblioteki. Do intelektualnych zmagań zgłosili się uczniowie
Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości. Konkurs przeprowadzono
w formie pisemnej. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, książki oraz inne upominki,
a także karty prezentowe do zrealizowania w wyznaczonych księgarniach na terenie całego kraju.
14.12. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu zorganizowane zostały dla dzieci warsztaty pieczenia pierników. Nawiązując do wspaniałych tradycji rzemiosła piernikarskiego, warsztaty poprowadziły panie ze
Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi i okolic „Topolanki”, które doskonale
radzą sobie w tego typu kulinarnych wyzwaniach. Przepis na pierniki pochodził z Tradycyjnej Staropolskiej Kuchni. Niewątpliwą atrakcją warsztatów była
możliwość wypieczenia ciasteczek na miejscu. Wypiekanie świątecznych pierniczków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu zapoczątkowane zostało
w 2015 r.
15.12. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia literackie ph. „Sekret kolorowego pudełka ze wstążką”.
Dzieci z Przedszkola nr 7 zainspirowane tekstem Małgorzaty Strzałkowskiej pt.
Prezentowa zgadywanka rozdały upominki zwierzętom, stworzyły choinkowe
życzenia. Na świątecznym drzewku pojawiło się szczęście, uśmiech, zdrowie
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i Mikołaj. Uczestnicy spotkania ćwiczyli swą spostrzegawczość i obejrzeli wystawę książek, zachęcającą do układania świątecznych historii.
20.12. w Bibliotece Publicznej w Pakości dzieci z Przedszkola Miejskiego obejrzały przedstawienie Teatru Profilaktyczno-Edukacyjnego „Moralitet” z Krakowa pt. Wielkie hece w Bibliotece. Młodzi aktorzy w bajkowo-humorystyczny sposób pragnęli swym przesłaniem zaszczepić w przyszłych czytelnikach pasję czytania i szanowania książek.
20-21.12. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WIMBP w Bydgoszczy odbyły się przedświąteczne zajęcia literackie dla dzieci z Przedszkola Krasnal i Przedszkola nr 68. Przedszkolaki wysłuchały opowieści o Wigilii
i związanych z nią tradycjach, rozwiązywały mikołajkowe zagadki, kolorowały
tematyczne ilustracje. Były kolędy i wspólna zabawa, w kinie bibliotecznym
świąteczna bajka oraz słodki poczęstunek.

JAK TO ROBIĄ INNI
(aktywne formy uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu)
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
LiterObrazki: V Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci
W dniach 10-11 września, 8 października, 19 listopada i 3 grudnia 2016 r. WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała piątą edycję interdyscyplinarnego Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki, który
w sposób atrakcyjny dla młodych osób pokazał dokonania polskich autorów, ilustratorów i wydawców. Celem Festiwalu było ukazanie wpływu literatury i ogólnie pojętego czytelnictwa na rozwój emocjonalny
i intelektualny człowieka, kształtowanie stylu życia opartego na świadomym
uczestnictwie w kulturze, zachęcenie do poszukiwania źródeł wartościowej rozrywki stanowiącej alternatywę dla wszechobecnych gier komputerowych oraz
telewizji. Do Bydgoszczy przyjechali uznani polscy artyści, graficy, ilustratorzy
i autorzy. Cele zostały osiągnięte poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży
atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu, ale także poprzez nauczenie
ich pracy w grupie oraz wzbudzenie nowych pasji. W czasie V Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki zaprezentowana została wystawa: „Ilustracje – inspiracje. Polska ilustracja w książkach dla dzieci w latach 1950-80”
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ze zbiorów Beaty Pranke-Zdziebło. Odbyły się warsztaty literackie i plastyczne,
koncerty, spotkania z pisarzami (m.in. Agnieszka Frączek, Marcin Brykczyński,
Joanna Krzyżanek, Zofia Stanecka, Iwona Wierzba) i ilustratorami (m.in. Marianna Oklejak, Diana Karpowicz, Joanna Guszta, Iwona Cała), wyświetlano
bajki z rzutnika, przeprowadzono gry i zabawy. Dużą popularnością cieszył się
koncert zorganizowany we współpracy z Filharmonią Pomorską. Dla czytelników poszukujących książek ciekawych i wartościowych, stanowiących alternatywę dla estetyki powszechnie spotykanej na sklepowych półkach, atrakcją był
kiermasz książek. W ramach projektu łącznie przeprowadzonych zostało ponad
90 imprez kulturalnych, w których udział wzięło 2977 osób.
Biblia na przestrzeni wieków
W dniach od 7 do 18 listopada 2016 r. w WiMBP prezentowana była
ekspozycja pt. „Biblia na przestrzeni wieków. Najcenniejsze wydania Pisma
Świętego w zbiorze Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy”. W zbiorach WiMBP zachowało się aż 9 wydań XV-wiecznych, a wśród
nich m.in. edycja strasburska z 1470 r., norymberska z 1485 r. czy wenecka
z 1484 r. Z epoki renesansu książnica posiada wszystkie trzy wydania (1561,
1575, 1577 r.) pierwszego pełnego katolickiego tłumaczenia Pisma Świętego
na język polski autorstwa profesora teologii Akademii Krakowskiej Jana Leopolity oraz dwa egzemplarze przekładu jezuity Jakuba Wujka, który obowiązywał w polskim Kościele Katolickim przez ponad 350 lat. Ponadto w bibliotece
przechowywanych jest wiele cennych wydań zagranicznych Pisma Świętego,
a wśród nich m.in. edycje niemieckie, francuskie, flamandzkie, greckie, hebrajskie, syryjskie i chińskie.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie
W kręgu gwary pałuckiej
Z niesłabnącym zapałem popularyzowana była w BPMiG w Barcinie
wiedza na temat gwary pałuckiej. 26 października 2016 r. zorganizowano dla
uczniów warsztaty ph. „Gwara pałucka – jak kiejsiś nasze babusie i dziadusie
godali”, które poprowadził propagatora gwary pałuckiej Mirosław Binkowski.
Tego samego dnia odbyło się dla dorosłych spotkanie autorskie z M. Binkowskim, autorem Mojego słownika gwary pałuckiej oraz publikacji w gwarze pałuckiej. Uczestniczyli w nim członkowie zespołu „EMKA” z Rogowa, którzy
wykonywali piosenki w gwarze pałuckiej. Z kolei 23 i 24 listopada w barcińskiej bibliotece miała miejsce VIII edycja Powiatowego Konkursu Gwary Pałuckiej „Ocalić od zapomnienia – gwara pałucka”. Pierwszego dnia rywalizo105

wali uczniowie szkół podstawowych z powiatu żnińskiego, drugiego uczniowie
szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osoby w kategorii open. Łącznie
w zmaganiach konkursowych udział wzięły 54 osoby. Podczas spotkań przeprowadzono pogadankę na temat gwary pałuckiej, którą wygłosił przewodniczący jury M. Binkowski, o hafcie pałuckim opowiedziała Jadwiga Dziurgiela,
hafciarka pałucka, jadło pałuckie przybliżył wszystkim Krzysztof Leśniewski,
autor książki Kuchnia Pałucka. Uczestnicy konkursu mieli też możliwość degustowania potraw pałuckich przygotowanych przez K. Leśniewskiego. Nagrody
zostały ufundowane przez bibliotekę , Starostwo powiatowe w Żninie i Burmistrza Barcina. Warsztaty dla dzieci i młodzieży pt. „Gwara pałucka” pod kierunkiem Mirosława Binkowskiego odbyły się w Filii w Piechcinie.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie
„Książka moją inspiracją – bookish desing”
3,4,5 i 9 sierpnia 2016 r. odbywały się w łabiszyńskiej bibliotece warsztaty fotograficzne dla młodzieży pod hasłem „Książka moją inspiracją – bookish
desing”. Była to już VI edycja. W tym roku prowadziła je Dagmara Wachowiak.
Pierwszy dzień przebiegł na poznawaniu zasad i technik fotografowania oraz
wykonaniu zdjęć na łabiszyńskiej wyspie. Do zdjęć służyły książki polskich
autorów. Uczestnicy starali się wykonać zdjęcia odwzorowując okładkę książki za pomocą różnych przedmiotów bądź gadżetów oraz siebie. Za tło służyła
łabiszyńska wyspa. W drugim dniu zorganizowano wyjazd do Chełmna i zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Jest ono wyjątkowo bogate w zabytki, zachowało się pięć gotyckich kościołów, prawie nienaruszony średniowieczny układ
urbanistyczny oraz prawie cały obwód murów miejskich, renesansowy ratusz,
a także wiele kamienic, z których najstarsze sięgają XIII w. W trzecim dniu wybrane zostały zdjęcia na wystawę, a niektórzy jeszcze wykonali poprawki zdjęć.
Ostatni dzień wypełniło przygotowanie wystawy, którą można było obejrzeć
w bibliotece i na wyspie podczas niektórych koncertów. Wernisaż miał miejsce
14 sierpnia. Na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe zdjęcia, dyplomy
i parasolki lub kubki.
Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi
„Opowieść o malarstwie i rzeźbie”
13 grudnia 2016 r. odbył się w tucholskiej MBP wernisaż retrospektywnej wystawy – dokumentu „Opowieść o malarstwie i rzeźbie”. Spotkanie
poświecone było Zofii i Teofilowi Kuźmowiczom, artystom związanym z regio106

nem. Ekspozycja została zorganizowana przez Borowiackie Towarzystwo Kultury we współpracy z MBP w Tucholi w ramach projektu „Fragmenty większej
całości” dofinansowanego ze środków gminy Tuchola. Inicjatorka wystawy Maria Ollick w prezentacji multimedialnej przedstawiła dorobek artystyczny małżeństwa Zofii i Teofila Kuźmowiczów, artystów w szczególności związanych
z regionem – Rudzki Młyn, Tuchola, Chojnice, uczniów prof. Felicjana Szczęsnego Kowarskiego, absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Kuźmowiczowie byli projektantami i wykonawcami wielu form i odlewów Orła
Białego, Gryfa Pomorskiego, Macierzy Polskiej (m.in. Pomnik – Mauzoleum
ku Czci Pomordowanych Polaków w Rudzkim Moście) oraz renowacji licznych
obiektów sakralnych na terenie Pomorza, Mazowsza i Podlasia. Zajmowali się
malarstwem sztalugowym (olej, tempera), pejzażem, portretem, malarstwem
ściennym (polichromia), mozaiką, rzeźbą i konserwacją zabytków. W wernisażu
uczestniczyła rodzina – synowa Anna Pęziak-Kuźmowicz, siostrzenice: Maria
Ziółkowska i Zofia Wojtasik. Spotkanie uświetnił muzycznie Tomasz Kotowski
wykonując utwory z filmów Polskie drogi, Dom oraz Jan Serce.
Biblioteka Publiczna Gminy w Złotnikach Kujawskich
„Z książką w plecaku”
Zajęcia w BPG w Złotnikach Kujawskich odbywały się w dniach od
2 do 31 sierpnia 2016 r. od wtorku do piątku w godz. od 12.00 do 15.00. Wakacyjną przygodę dzieci rozpoczęły od wspólnego czytania książki Tomasza
Szweda pt. Jesień w Klinice małych zwierząt w Leśnej Górce, a następnie wykonały prace plastyczne, stosując różne techniki. Innego dnia uczestniczyły w zajęciach ruchowych: na stadionie grały w unihokeja, brały udział w zabawach
z chustą klanza, grały w gry planszowe m.in. Catan, spędzały czas na placu
zabaw. Odbyła się też pogadanka na temat uzależnień „Mamy wybór – uzależnieniom mówimy stop”. Dzieci wykonały prace plastyczne związane z tematem. Podczas pieszego rajdu pieszego zwiedzały gminę. Wykorzystywały nowe
technologie i robiły zdjęcia ipadem oraz aparatem cyfrowym, utrwalając na nich
poznawały jej przyrodę. Wędrując zbierały rośliny do albumu. Zorganizowano
grę terenową pod hasłem „Złotniki Kujawskie znamy, bo tu mieszkamy”. Dzieci miały za zadanie odszukać skarby ukryte w różnych punktach miejscowości. Drogą do skarbów były zagadki związane z gminą. W punktach, w których
ukryte były skarby, należało rozwiązać zagadkę. Jeden z wakacyjnych dni wypełniło spotkanie z dzielnicowym Złotnik Kujawskich Tomaszem Szyperskim,
który opowiadał o zasadach bezpiecznego poruszania się po ulicach, udzielił
wskazówek jak powinien wyglądać i w co powinien być wyposażony sprawny
rower. Dzieci dowiedziały się od kiedy mogą samodzielnie poruszać się po ulicy
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rowerem. Uczestnicy wakacyjnych zajęć wzięli udział w pikniku edukacyjnym
Sieciaki.pl na wakacjach. Dowiedzieli się, kto to są Sieciaki i Sieciuchy. Udały
się w Sieciomisję, uczestnicząc w grze, która podpowiadała m.in.: jak unikać
zagrożeń w Internecie, jak chronić swoja prywatność, jakie zagrożenia niosą
za sobą internetowe znajomości. Zdobytą wiedzę utrwalały, wykonując prace
plastyczne różnymi technikami. Imprezie towarzyszyły również gry i zabawy
sprawnościowe na świeżym powietrzu. BPG zorganizowała wycieczkę do miasteczka westernowego Silverado City w Bożejewiczkach k/Żnina. Dzieci przeżyły niezapomnianą westernową przygodę, poznały westernowe tradycje i obyczaje, bawiły się w Miasteczku Urwisów oraz miały do dyspozycji wspaniały
plac zabaw. Udało się zorganizować piknik na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich. Dzieci spędzały czas przy grillu, uczestniczyły w grach i konkursach. Sporo wrażeń przyniosła wycieczka do Bydgoszczy,
zwiedzanie zakamarków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej m.in.
magazynów, Bernardyny – zabytkowego księgozbioru poklasztornej biblioteki, wypożyczalni multimediów i introligatorni, w której zobaczyły ponad stuletnie działające maszyny introligatorskie, udział w warsztatach mydlarskich
oraz zwiedzanie Muzeum Mydła i Historii Brudu, spacer po Wyspie Młyńskiej.
Atrakcją wyjazdu była podróż pociągiem. Wycieczki zorganizowane w ramach
wakacyjnych zajęć współfinansowane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wakacyjną niespodziankę stanowiły warsztaty plastyczne, które poprowadziła Emilia Waszak, absolwentka Liceum Plastycznego w Bydgoszczy, studentka UMK Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu.
W ostatnim dniu wakacyjnych zajęć wszystkie dzieci otrzymały książki ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
słodki poczęstunek ufundowany przez rodziców.
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POLSKA
STYCZEŃ
Nagroda im. Kazimierza Wyki: prof. Edward Balcerzan za całokształt
twórczości
MARZEC
Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta: szwedzki
poeta, dramaturg, prozaik, eseista Lars Gustafsson
KWIECIEŃ
Nagroda Odry: Małgorzata Szejnert za książkę Usypać góry. Historie
z Polesia
Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego: Adam Wajda
Nagroda Literacka m.st. Warszawy w kategorii prozatorskiej: Anna Janko
za książkę Mała Zagłada
Nagroda Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła
Lindego: niemiecki poeta, tłumacz i krytyk literacki Jan Wagner oraz polski
poeta, eseista, tłumacz Kazimierz Brakoniecki
Poznańska Nagroda Literacka: Erwin Kruk oraz Magdalena Kicińska
MAJ
Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius w kategorii książka roku: Barbara
Klicka za książkę Nice
Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego: Paweł Piotr Reszka za książkę
Diabeł i tabliczka czekolady
Nagroda Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera: Tadeusz Biedzki
za książkę W piekle eboli
Literacka Nagroda Warmii i Mazur Wawrzyn 2016: Władysław
Kowalewski za zbiór opowiadań Brzydki człowiek i inne opowiadania
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CZERWIEC
Nagroda im. Wisławy Szymborskiej: Jakub Kornhauser za tom wierszy
Drożdżownia, autor słoweński Uroš Zupan za tom Niespieszna żegluga oraz
tłumacze tej książki – Katarina Šalamun-Biedrzycka i Miłosz Biedrzycki
Nagroda Wielkiego Kalibru: Jakub Szamałek za powieść Czytanie z kości
Ogólnopolska Nagroda Literacka dla Autorki „Gryfia”: Anna Janko za
książkę Mała zagłada
Nagroda Transatlantyk: tłumacz literatury polskiej na język rumuński
Constantin Geambaşu
LIPIEC
Nagroda im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz: Jarosław
Marek Rymkiewicz za zbiór wierszy Koniec lata w zdziczałym ogrodzie oraz
Erwin Kruk za tomik Nieobecność
SIERPIEŃ
Śląski Wawrzyn Literacki: Filip Springer za książkę 13 pięter
WRZESIEŃ
Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza: Weronika Murek za książkę
Uprawa roślin południowych metodą Miczurina oraz Maciej Hen za powieść
Solfatara
Nagroda Literacka Gdynia w kategorii proza: Michał Książek za esej
Droga 816
Nagroda Fundacji im. Kościelskich: Maciej Płaza za powieść Skoruń
Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida: Uta Przyboś za tomik wierszy
Prosta
Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego: Wiesław
Myśliwski
PAŹDZIERNIK
Nagroda Literacka Nike: Bronka Nowicka za prozę poetycką Nakarmić
kamień
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Nagroda im. Jana Długosza: Anna Machcewicz za książkę Bunt. Strajki
w Trójmieście. Sierpień 1980
Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego: Zuzanna
Orlińska za książkę Stary Noe
Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus: rumuński pisarz Varujan
Vosganian za powieść Księga szeptów
Nagroda Czytelników im. Natalii Gorbaniewskiej: rumuński pisarz Varujan
Vosganian za powieść Księga szeptów
Nagroda Conrada ufundowana przez miasto Kraków: Żanna Słoniowska
za powieść Dom z witrażem
Górnośląska Nagroda Literacka: Małgorzata Czyńska za książkę Kobro.
Skok w przestrzeń
Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego: Paweł Majka za powieść
Niebiańskie pastwiska
LISTOPAD
Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego: Andrzej Nowak za
książkę Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany
Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza: Joanna Siedlecka za książkę
Biografie odtajnione – z archiwów literackich bezpieki
Nagroda im. Beaty Pawlak: Jarosław Mikołajewski za zbiór reportaży
o Somalii pt. Dryland
Nagroda „Newsweeka” im. Teresy Torańskiej: Witold Szabłowski za
książkę Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia
Nagroda PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich:
Magdalena Grochowska
GRUDZIEŃ
Nagroda Literacka im. Juliana Tuwima: Michał Głowiński
Nagroda Poetycka im. Krystyny i Czesława Bednarczyków: Urszula Kozioł
za tom poetycki Klangor
Nagroda IDENTITAS: Jarosław Marek Rymkiewicz za tom poezji Koniec
lata w zdziczałym ogrodzie
Paszport Polityki 2016* w kategorii literatura: Natalia Fiedorczuk-Cieślak
za powieść Jak pokochać centra handlowe
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ŚWIAT
LUTY
Nagroda im. Jeana Amery’ego: Adam Zagajewski
MARZEC
BolognaRagazzi Award: Germano Zullo i Albertine (Szwajcaria) za książkę
Mon Tout Petit
Nagroda im. Heinricha Manna: niemiecki autor, krytyk filmowy i teatralny
Gunnar Decker
KWIECIEŃ
Austriacka Nagroda Państwowa w dziedzinie literatury europejskiej:
Andrzej Stasiuk
Nagroda Hansa Christiana Andersena: chiński pisarz Cao Wenxuan oraz
niemiecka ilustratorka Rotraut Sussane Berner
MAJ
Man Booker International Prize: południowokoreańska pisarka Hang Kang
Wegetarianka
CZERWIEC
Griffin Poetry Prize: Adam Zagajewski
Nagroda Literacka Franza Kafki: hiszpański pisarz Claudio Magris
IMPAC Dublin Literary Award: amerykański pisarz Akhil Sharma za
powieść Family Life
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LIPIEC
Niemiecka Nagroda Literacka „Brücke Berlin”: Szczepan Twardoch
i tłumacz Olaf Kühl za powieść Drach
WRZESIEŃ
Włoska nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego: Wojciech Tochman
PAŹDZIERNIK
Pokojowa Nagroda Niemieckich Wydawców i Księgarzy: niemiecka
publicystka i filozofka Carolin Emcke
Literacka Nagroda Nobla: amerykański piosenkarz, kompozytor, autor
tekstów, pisarz i poeta Bob Dylan
Man Booker Prize for Fiction: amerykański pisarz Paul Beatty za powieść
The Sellout
Deutscher Buchpreis 2016: niemiecki pisarz Bodo Kirchhoff za nowelę
Widerfahrnis
Wielka Nagroda Poetycka im. Janusa Pannoniusa: Adam Zagajewski
LISTOPAD
Nagroda Goncourtów: francusko-marokańska pisarka Leïla Slimani za
powieść Chanson Douce
National Book Award: amerykański pisarz Colson Whitehead za powieść The
Underground Railroad
Międzynarodowa Nagroda Literacka Kulturhuset Stadsteatern
w Sztokholmie: Olga Tokarczuk i Jan Henrik Swahn – tłumacz Ksiąg
Jakubowych
GRUDZIEŃ
Nagroda Cervantesa Nagroda Literacka: hiszpański pisarz Eduardo
Mendoza
*Paszporty Polityki 2016 ogłoszone zostały w styczniu 2017
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Halina Piotrowska
(1935-2016)
4 grudnia 2016 r. odeszła na zawsze Halina Piotrowska, emerytowana
pracowniczka Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.
Urodziła się 27 stycznia 1935 r. we Włocławku, gdzie w 1953 r. ukończywszy
Liceum i Gimnazjum im. M. Konopnickiej, podjęła pracę bibliotekarza w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku. Była tam zatrudniona do maja
1957 r. W 1954 r. ukończyła kurs bibliotekarski I stopnia w Jarocinie. Przez
kilka miesięcy zatrudniona była w bibliotece Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Ełku. Od końca 1957 r. do listopada 1963 r. przebywała na urlopie
wychowawczym. Od grudnia 1963 r. do marca 1969 r. pełniła funkcję kierownika biblioteki działającej przy Jednostce Wojskowej w Krośnie Odrzańskim.
W kwietniu 1969 r. rozpoczęła pracę jako bibliotekarz-instruktor w Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy. W 1972 r. ukończyła 2-letni zaoczny kurs
bibliotekarstwa organizowany przez Państwowy Ośrodek Korespondencyjnego
Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie. W lipcu 1975 r. przeniesiona została do
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (wynik połączenia bibliotek publicznych:
miejskiej i powiatowej, w 1981 r. zmiana nazwy na Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna) i kontynuowała pracę w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym. W 1980 r. ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Była członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Związku Zawodowego działającego przy bydgoskiej
WiMBP. Przeszła na emeryturę w połowie 1990 r.. Jako emerytka podejmowała
pracę w filiach WiMBP w niepełnym wymiarze godzin. W 1988 r. odznaczona
została Złotym Krzyżem Zasługi.
Krystyna Brzezińska
(1935-2016)
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Krystyny Brzezińskiej, długoletniej pracowniczki Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Urodziła się 16 listopada
1935 r. w Bydgoszczy. W 1952 r., po ukończeniu
szkoły średniej, podjęła pracę w Wydziale Zdrowia przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej.
1 grudnia 1954 r. zatrudniona została w Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy. Pracując jako
bibliotekarz-instruktor ukończyła kurs dla pracow114

ników działów instrukcyjno-metodycznych w Państwowym Ośrodku Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie oraz 2-letni zaoczny kurs bibliotekarstwa organizowany przez Państwowy Ośrodek Korespondencyjnego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie. W lipcu 1975 r. przeniesiona została do Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej, powstałej w wyniku połączenia bibliotek publicznych:
miejskiej i powiatowej, gdzie kontynuowała pracę w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym. W 1980 r. awansowała na stanowisko kierownika DIM i pełniła tę
funkcję do chwili przejścia na emeryturę w 1995 r. W 1981 r. (WBP przemianowano na Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną) uzyskała tytuł magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. W 1985 r. została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.
W 1999 r., będąc na emeryturze, przez pół roku (zastępstwo) zatrudniona była
w niepełnym wymiarze godzin w Filii nr 1 WiMBP. K. Brzezińska była aktywnym członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, pełniąc od 1978 r. funkcję skarbnika Zarządu Okręgu, członkiem Związku Zawodowego Pracowników
Kultury i Sztuki, współzałożycielką i członkiem Zarządu Związku Zawodowego, utworzonego w 1984 r. przy bydgoskiej WiMBP. Zmarła 14 grudnia 2016 r.

115

